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Dwa nabożeństwa żałobne, oko-
licznościowe apele w szkołach, wpisy 
do księgi kondolencyjnej, wyjazd do 
Warszawy dla oddania ostatniego hoł-
du Prezydentowi RP, Lechowi Kaczyń-
skiemu, uroczystość przy Pomniku 
Niepodległości – w taki sposób miesz-
kańcy naszej gminy uczcili pamięć 
ofiar tragicznej katastrofy pod Smo-
leńskiem.

Pamiętamy!
Wiadomość o rozbiciu samolotu pre-

zydenckiego dotarła do nas w sobotnie 
przedpołudnie 10 kwietnia. Przez wiele go-
dzin nie potrafiliśmy uwierzyć, że widok 
płonących szczątków samolotu Tu-154M 
i podawana przez radiowe stacje długa li-
sta ofiar katastrofy to nie fikcja. Na liście, 
którą otwierały nazwiska Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego i Jego żony Marii, znaj-
dowaliśmy dziesiątki znanych nazwisk 
ważnych osobistości, reprezentujących nie 
tylko świat polityki, ale także duchowień-
stwo i wojsko.

å ciąg dalszy na str. 3
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 parkingu przy Ogrodzie Saskim wysiadamy kilkanaście 
minut po godzinie dziewiątej. Ranek 14 kwietnia - szary, 

chłodny, smutny. Ruch na ulicy Królewskiej niewielki. W drodze na 
Krakowskie Przedmieście mijamy budynek należący do Minister-
stwa Obrony Narodowej. 
Przy bramie wjazdowej wi-
szą na ścianie przepasa-
ne kirem fotografie śp. abp 
gen. Mirona Chodakow-
skiego i śp. wiceministra 
Stanisława J. Komorow-
skiego. Pod nimi – pęka-
te wazony pełne tulipanów 
i kilkanaście palących się 
zniczy. To skromny zwia-
stun tego, co zobaczymy 
na zamkniętym od soboty 
dla ruchu kołowego odcin-
ku Krakowskiego Przed-
mieścia. Kilkaset metrów dalej wtapiamy się w wielką gromadę lu-
dzi stojących przy barierkach, które odgradzają część placu przy 
bramie wjazdowej do Pałacu Prezydenckiego. Za barierkami – ty-
siące płonących światełek. W tym gąszczu zniczy uwijają się har-
cerze, a także pojedynczy pracownicy służb miejskich, usuwający 
wypalone już szkło do pojemników.

Nie ma szansy na to, by wiązankę biało-czerwonych kwia-
tów, przywiezionych od gminy Kleszczów dla nieżyjącej pary pre-
zydenckiej, ułożyć samodzielnie w wybranym miejscu. Z rąk pani 
Doroty kwiaty odbiera harcerka. Zgrabnie manewruje wśród zni-
czy i układa naszą wiązankę obok betonowego pachołka, przy-
krytego polską flagą, na której położony jest charakterystyczny 
rekwizyt Powstania Warszawskiego – niemiecki hełm w biało-
czerwonej opasce. Ten hełm to ważny symbol – gest wdzięczno-
ści dla człowieka, który doprowadził do otwarcia Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

Podchodzą do nas kolejni harcerze i odbierają znicze, przy-
wiezione przez mieszkańców gminy. Ustawiają je w wolnych miej-
scach ogrodzonego fragmentu rozświetlonej migocącymi świateł-
kami stołecznej ulicy. Stoimy tu kilka minut, modląc się w myślach. 
Patrzymy na miejsce, które od 10 kwietnia zaczęło przyciągać te 
nieprzebrane rzesze zasmuconych, a często także zapłakanych 
ludzi.

W mżącym deszczu zmierzamy w kierunku Placu Zamkowe-
go, bo tam zaczyna się kolejka oczekujących na wejście do Pa-
łacu Prezydenckiego. Mijamy oddzieloną metalowymi barierkami 
„strefę przejściową”, w której na przejście na plac przed pałacem 
oczekuje kilkudziesięcioosobowa grupa. Stojący tu mówią, że na 
wejście czekali od drugiej w nocy, a więc prawie 8 godzin. Nie wy-
gląda to najgorzej.

olejka rzeczywiście zaczyna się na Placu Zamkowym, ale 
wypełnia spory fragment tego placu. Wijąc się w różnych 

kierunkach otacza Kolumnę Zygmunta, zmierza w kierunku ulicy 
Miodowej, potem znowu zawraca w stronę Zamku Królewskiego. 
Minie godzina nim dotrzemy do pierwszego nawrotu. Jest czas, 
aby przyjrzeć się innym oczekującym. Są wśród nich oficjalne de-
legacje z firm, szkół i organizacji. Wyróżniają ich służbowe stroje, 
niesione sztandary, wieńce, kosze z kwiatami. Ale to zdecydowa-
na mniejszość czekających. Stoją przede wszystkim zwykli ludzie. 
Małżeństwa z dziećmi, osoby starsze, grupki młodzieży w szkol-
nym wieku. Wiele osób ściska ciągle w ręku pojedyncze kwiaty, 
albo całe wiązanki. Nie zostawiły ich na placu przed pałacem, bo 
liczą na to, że będzie można je położyć na posadzce Sali Kolum-
nowej, przed trumnami śp. Lecha i Marii Kaczyńskich. Najwięcej 
jest tulipanów – to ulubione kwiaty pani prezydentowej.

Pożegnanie         Prezydenta
Na

K

Pozostanie we wspomnieniach
ójt gminy Kazimiera Tarkowska wspomina nieżyjącego Pre-
zydenta:

– Po raz ostatni uczestniczyłam w spotkaniu z Prezydentem Le-
chem Kaczyńskim w Poznaniu, gdzie 8 marca tego roku odbywała 
się konferencja „XX lat Samorządu Terytorialnego” z Jego udzia-
łem. Jak wiadomo Prezydent był w swojej karierze także samorzą-
dowcem i jako prezydent Warszawy zetknął się z tymi wszystkimi 
problemami, które przychodzi rozwiązywać zarówno wielkim, jak 
i znacznie mniejszym samorządom.

Ze względu na doświadczenia zdobyte podczas zarządzania 
Warszawą Lech Kaczyński rozumiał samorządowców i ich ważną 
rolę w lokalnych społecznościach. Cenił także ich opinie w istotnych 
dla Polski kwestiach. Dlatego co roku pamiętał o Święcie Samorzą-
du Terytorialnego, które Sejm Rzeczypospolitej ustanowił 27 maja 
dla upamiętnienia daty pierwszych wolnych wyborów samorządo-
wych, które – jak wiadomo – odbyły się w 1990 r. Z okazji tego 
święta Prezydent przysyłał do każdego z wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów okolicznościowe listy. W tym, który otrzymałam w maju 
ubiegłego roku pisał m.in. o dorobku polskich samorządów i o po-
trzebie większego udziału działaczy samorządowych w dyskusjach 
i pracach nad regulacjami ważnymi dla rozwoju Polski.

Lech Kaczyński pamiętał też o składaniu noworocznych życzeń. 
Na początku stycznia nadeszły Jego życzenia skierowane do władz 
gminy Kleszczów. Przesłał także kalendarz ilustrowany zdjęciami 
ze swoich zagranicznych wizyt i oficjalnych spotkań. Takie gesty 
zapadają w pamięć.

Obok wspomnianych listów Prezydenta pozostaną w naszym 
archiwum także gratulacje, które Lech Kaczyński przekazał w 2008 
roku Gminie Kleszczów z okazji zdobycia godła promocyjnego „Te-
raz Polska”.

Nieco ponad rok temu Prezydent Lech Kaczyński odwiedził 
naszą gminę. Miałam zaszczyt osobiście uczestniczyć w spotka-
niu z nim w Elektrowni Bełchatów. Ta wizyta miała miejsce 17 mar-
ca 2009 roku, a w spotkaniu uczestniczył m.in. zarząd elektrowni, 
przedstawiciele związków zawodowych oraz starosta bełchatowski. 

Prezydent interesował się pla-
nami rozwoju elektrowni i moc-
no podkreślał, że nie jest zwo-
lennikiem prywatyzacji polskie-
go sektora energetycznego.

Wraz z Jego odejściem 
polscy samorządowcy stracili 
życzliwego partnera.

Prof. LECH 
KACZYŃSKI
Prezydent 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

Miał 60 lat. Jego rodzice byli żołnierzami Armii Krajowej. Społecznik, 
człowiek obdarzony wieloma talentami, niezwykle pracowity. Już jako młody 
pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego angażował się w pomoc 
robotnikom, m.in. w Stoczni Gdańskiej. Był senatorem, posłem, działaczem 
„Solidarności”, prezesem NIK, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego 
Buzka, prezydentem Warszawy.

Był doktorem habilitowanym nauk prawnych - specjalizował się w prawie 
pracy. W latach 1977-1980 współpracował z Komitetem Obrony Robotników 
(KOR) i Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Brał udział w sierpniowym 
strajku w 1980 r.. Potem był jednym z głównych ekspertów prawnych NSZZ 
„Solidarność”. 13 grudnia 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, został 
internowany.

Od stycznia 1986 r. kierował gdańską Regionalną Komisją Wykonawczą. 
Uczestniczył w przełomowych strajkach w Stoczni Gdańskiej w roku 1988. Brał 
udział w rozmowach Okrągłego Stołu. W 1990 r. został wiceprzewodniczącym 
Komisji Krajowej „S”. Jesienią 1991 roku z listy Porozumienia Centrum wszedł 
do Sejmu I kadencji. 

Wybory prezydenckie Lech Kaczyński wygrał 23 października 2005 r.

W
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Pożegnanie         Prezydenta
Jest chłodno i żadnej nadziei na słońce. Nic sobie nie robiąc 

z tej aury stoją w kolejce młodzi ludzie, bez cieplejszych kurtek, 
ubrani jedynie w bluzy dresowe. W głębi Krakowskiego Przed-
mieścia jest znośnie. Najgorzej za to na Placu Zamkowym, w tej 
jego części, gdzie na północny wschód, w stronę Wisły rozcią-
ga się niezabudowana przestrzeń. W tym przesmyku dobrze wi-
dać konstrukcję mostu i tuż za nim budowany Stadion Narodowy. 
W tym przesmyku hula też chłodny wiatr. Co jakiś czas trzeba 
wyrwać się z kolejki i wejść do cieplejszego budynku. Niedaleko 
jest kościół akademicki św. Anny, są otwarte kawiarnie i sklepy.

Ludzi ciągle przybywa. Pojawiają się poczty sztandarowe. 
Widzimy wśród nich znajome osoby – to górnicy z PGE KWB 
Bełchatów. Dotarli do Warszawy prawie godzinę po nas. Godzi-
nę później na Plac Zamkowy wkracza grupa ponad 50 pocztów 
sztandarowych. Na sztandarach znajomo brzmiące nazwy: KWK 
Wujek, KWK Brzeszcze, KWK Rydułtowy. To delegacje śląskich 
kopalń i reprezentacje górniczych organizacji związkowych. Na 
widok tej parady sztandarów wiele osób czekających w kolejce 
bije brawa. Dla śląskich górników zabraknie już miejsca na pla-
cu; będą musieli ustawić się znacznie dalej. Kolejka sięga teraz 
pomnika Jana Kilińskiego przy murach obronnych ulicy Rycer-
skiej.

Przed  k lesz -
czowską grupą wy-
różnia się w ko-
l e j c e  m ł o d z i e ż 
ubrana w barwne 
stroje ludowe i na-
krycia głowy. Są 
z nimi opiekuno-
wie w ciemnobrą-
zowych,  wełn ia -
nych sukmanach 
i butach z cholew-
kami. „Tym to jest 
ciepło…” – wzdy-
c h a m y .  M ł o d z i 
w kurpiowskich strojach przyjechali z powiatu ostrołęckiego, 
z trzech różnych gimnazjów. Zamiast wieńców i ciętych kwiatów 
przywieźli kwiaty sztuczne, zrobione z kolorowej bibuły i papieru. 
Rozmawiam z jednym z opiekunów. 

- Myślę, że to będzie lekcja wychowania obywatelskiego dla 
naszych uczniów – taka prawdziwa, bez pośrednictwa telewizora 
– mówi z przekonaniem. – Będą ten dzień pamiętać przez wie-
le lat. Miałem dziadka, który chodził do gimnazjum w roku 1935. 
Często opowiadał mi, jak jego szkoła przygotowywała się do dnia 
pogrzebu Marszałka Piłsudskiego. To było wyjątkowe wydarze-
nie z jego młodych lat.

tale dyżuruje w kolejce mniej więcej połowa osób z grupy. 
Reszta – ciągle w ruchu. Tak jest cieplej, poza tym moż-

na przyjrzeć się innym miejscom Krakowskiego Przedmieścia 
i sąsiednich uliczek, przy których upamiętnione zostały nie tylko 
osoby Prezydenta RP i jego żony, ale także inne ofiary katastrofy 
pod Smoleńskiem. Te miejsca znajdujemy bez trudu. Już z dale-
ka widać je po wielkiej liczbie kwiatów i palących się zniczy.

Na rogu ulic Podwale i Senatorskiej – wielki głaz z zamoco-
waną tablicą z brązu i napisem KATYŃ. Pod spodem dwie fo-
tografie śp. Stefana Melaka – inicjatora budowy tego pomnika 
dedykowanego pamięci oficerów wojska polskiego zamordowa-
nych po 17 września 1939 roku na terenach Związku Sowiec-
kiego. Płonie tu wiele zniczy, leżą wiązanki kwiatów i wieńce. 
Młodzież w wieku gimnazjalnym przystaje, czyta dedykację na 
pomniku, komentuje, robi zdjęcia.

W zetknięciu z tragiczną śmiercią najważniejszych osób w Pol-
sce warto pamiętać, że zmarłym należna jest modlitwa i pamięć, 
bliskim zmarłych pomoc i wsparcie, a nam wszystkim głęboka wia-
ra w zmartwychwstanie i wyciągnięcie odpowiednich wniosków na 
dalsze życie!!!  - to refleksja, która już w sobotę znalazła się na stro-
nie internetowej Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, wraz 
z zaproszeniem wiernych do wspólnej modlitwy w intencji ofiar. 
Msza święta odbyła się w niedzielne popołudnie 11 kwietnia.

W poniedziałek we wszystkich szkołach samorządowych gmi-
ny odbyły się okolicznościowe apele. W ich trakcie szkolna społecz-
ność uczciła minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar tragicznej dla 
Polski katastrofy lotniczej. Podczas apeli, a potem także na spe-
cjalnych lekcjach uczniowie zostali zapoznani z tematami dotyczą-
cymi szeroko rozumianego wychowania obywatelskiego. W zależ-
ności od grupy wiekowej uczniów omawiane były takie zagadnienia 
jak: funkcje najważniejszych osób w państwie, znaczenie symboli 
narodowych, miejsce zbrodni katyńskiej w dziejach Polski, a także 
sytuacja państwa po stracie prezydenta, znacznej części elity poli-
tycznej oraz kadry dowódczej.

Potrzeba upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej zbiegła się 
w czasie z już zaplanowanymi w szkołach obchodami 70. rocznicy 
potwornej zbrodni katyńskiej. 12 i 13 kwietnia w auli kompleksu 
SOLPARK w Kleszczowie odbyły się pokazy filmu Andrzeja Wajdy 
„KATYŃ”. Film obejrzeli gimnazjaliści i uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. W szkołach przygotowano okolicznościowe 
gazetki. We wtorkowe przedpołudnie 13 kwietnia delegacja ZSP 
w Kleszczowie złożyła przed Pomnikiem Niepodległości wiązankę 
kwiatów i zapaliła znicze. To był hołd oddany nie tylko tysiącom 
ofiar mordu dokonanego przez NKWD w 1940 roku, ale także 
osobom, które zginęły w samolocie rozbitym pod Smoleńskiem. 
Na korytarzach ZSP widać było wielu uczniów noszących przypięte 
do ubrań miniaturki biało–czerwonej flagi, przepasane czarnymi 
wstążeczkami.

13 kwietnia w sali USC kleszczowskiego Urzędu Gminy zosta-
ła wyłożona księga kondolencyjna. Mieszkańcy gminy wpisywali do 
niej słowa żalu i serdecznego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar 
katastrofy. Księga dostępna była codziennie do godzin wieczor-
nych aż do 18 kwietnia - dnia uroczystego pogrzebu Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego.

Urząd Gminy zorganizował 
dla mieszkańców wyjazd do War-
szawy, by mogli tu osobiście od-
dać ostatni hołd prezydenckiej pa-
rze i pokłonić się przed trumnami 
wystawionymi w Sali Kolumnowej 
Pałacu Prezydenckiego. Uczest-
niczyło w nim prawie 50 miesz-
kańców gminy. Na ten wyjazd 
decydowali się ludzie w różnym 
wieku. Najstarsza uczestnicz-
ka wyjazdu liczyła 68 lat, zaś naj-
młodszy uczestnik – 16.

Już 12 kwietnia w intencji 
ofiar smoleńskiej katastrofy 
zapowiedziana została kolejna 
msza święta żałobna. W południe 18 kwietnia, w dniu pogrze-
bu pary prezydenckiej, przybyły na nią do kościoła w Kleszczo-
wie dziesiątki mieszkańców. Uczestniczyły też poczty sztanda-
rowe, delegacje jednostek gminnych, instytucji i organizacji, 
a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.

Po nabożeństwie wierni przeszli pod Pomnik Niepodległo-
ści. Minutą ciszy uczcili pamięć ofiar. Przy dźwięku werbli od-
było się złożenie wieńców i kwiatów. Potem przed pomnikiem 
ustawionych zostało 96 zapalonych zniczy. Zebrani w milcze-
niu wysłuchali „Marsza żałobnego” F. Chopina. To był ostatni 
akcent czasu żałoby narodowej w Kleszczowie.

(s)

Pamiętamy!
å ciąg dalszy ze str. 1
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Przy murach kościoła św. Anny – rządek kilkunastu ustawio-
nych obok siebie czarno-białych fotografii. Przed nimi – dziesiąt-
ki zniczy i kwiaty – pojedyncze i w całych wiązankach. Najwięcej 

kwiatów otacza duże zdję-
cie prezydentowej śp. Ma-
ri i Kaczyńskiej. We wnę-
trzu świątyni przed ołtarzem 
głównym stoją na pokrytych 
biało-czerwonym płótnem 
sztalugach dwa duże zdję-
cia: z jednej strony pary pre-
zydenckiej, z drugiej – śp. 
ministra Władysława Stasia-
ka. Kilka dni później właśnie 
w tym kościele odbędzie się 
nabożeństwo żałobne szefa 

Kancelarii Prezydenta.
Parę kroków dalej – uliczna wystawa. Jest poświęcona adwo-

katom, których odnaleziono wśród ofiar Katynia, Charkowa i Mied-
noje. Krótkie opisy życia kilkudziesięciu osób, ich zdjęcia i foto-
kopie różnych dokumentów. Na pierwszej planszy ktoś dokleił 
czarno-białe zdjęcia dwojga adwokatów, którzy byli w prezydenc-
kim samolocie i rozbili się także w drodze do Katynia: śp. Joanny 
Agackiej-Indeckiej i śp. Stanisława Mikke – inicjatora ulicznej wy-
stawy. Na chodniku – znicze i kwiaty. Te, którymi uczczono pa-
mięć zabitych 70 lat temu przez oprawców NKWD strzałem w tył 
głowy mieszają się z tymi, które złożono by uczcić przedstawicieli 
palestry, roztrzaskanych w samolocie.

Kolejny przystanek – Dom Polonii przy Krakowskim Przed-
mieściu 64. To miejsce, w którym pracował prezes stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” – śp. Maciej Płażyński. I znów: fotografie, 
znicze, kwiaty… Ubrana w czarny płaszcz kobieta pochyla się, by 
w ustawionych wazonach znaleźć miejsce na włożenie kilku biało-
czerwonych tulipanów, które – razem z reklamówką trzyma w le-
wej ręce. Tak wygląda Krakowskie Przedmieście w piątym dniu 
narodowej żałoby.

olejka, w której wraz z tysiącami ludzi przesuwamy się wol-
no w kierunku Pałacu Prezydenckiego raz przyspiesza, in-

nym razem zastyga na dłużej. Wychodzimy na „ostatnią prostą”. 
Po prawej stronie porusza 
się w przeciwnym kierunku 
kolejka tych, którzy przybyli 
tu jakieś półtorej godziny po 
nas. Przesuwamy się obok 
grupy górników z poczta-
mi sztandarowymi. Z bliska 
przekonamy się, że wśród 
dziesiątków pocztów sztan-
darowych są też hutnicy 
z huty „Kościuszko” i śląscy 
kolejarze. Na ich sztandarze 
widnieje podobizna księdza 
Jerzego Popiełuszki.

Wiele osób w kolejce stoi 
w milczeniu. Jedne czytają 
gazety, których wydania po raz kolejny ukazały się w biało-czarnej 
szacie graficznej. Inne – rozmawiają. Nie tylko ze znajomymi. Wie-
logodzinne stanie to okazja do poznawania nowych ludzi. Rozma-
wia się o katastrofie lotniczej, o śp. prezydencie Lechu Kaczyńskim 
i krzywdzie, jakiej doznawał za życia ze strony niektórych mediów 
i politycznych oponentów. Dyskusję podgrzewają publikacje praso-
we. W kościele św. Anny pod chórem można otrzymać kserokopię 
artykułu „Już nie przeszkadza. Pożegnanie z prezydentem” Z. Kra-
snodębskiego z dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.

Pożegnanie Prezydenta
å ciąg dalszy ze str. 3

å ciąg dalszy na str. 8
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Nowy termin targów
edną z wielu imprez odwołanych w połowie kwietnia z powodu żało-
by narodowej były piotrkowskie Targi Ogrodnicze ,,Pamiętajmy o ogro-

dach”, organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratosze-
wicach. 

ŁODR podał nowy termin imprezy. Odbędzie się ona w niedzielę 2 maja. 
Urząd Gminy organizuje wyjazd dla zainteresowanych mieszkańców. Osoby, 
które nie zapisały się dotychczas mogą jeszcze zgłaszać się w Urzędzie Gminy 
(pok. 26), tel. 44/ 731-31-10 wew. 131. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
o zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Odpłatność 5 zł od osoby płatne 
przy zapisie, zapisywane będą wyłącznie osoby w wieku ponad 18 lat.

Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy planowany jest o godz. 9ºº, zaś po-
wrót – ok. godz. 14 ³º.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

o wynikach otwartego konkursu ofert
na wykonanie świadczeń zdrowotnych polegających na 

przeprowadzeniu szczepień profilaktycznych 
dla Mieszkańców Gminy Kleszczów.

Konkurs został przeprowadzony na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 210 poz. 2135 ze zm.).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podmiotem, który realizować będzie 
w/w świadczenia zdrowotne jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kleszczowie, 97–410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2.

Wszelkich informacji dotyczących szczepień profilaktycznych 
udziela NZOZ w Kleszczowie, tel. 44/ 731 30 80.

Firma Kersten 
Europe Sp. z o.o.

POSZUKUJE SPAWACZY
do nawiązania współpracy na zasadzie 

umowy – zlecenia.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod 
numerem telefonu 44/ 731 34 24. 

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1500E Kalisko-
Sulmierzyce na odcinku Żłobnica-Antoniówka oraz budowa 
infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji 
telekomunikacyjnej, linii kablowej podziemnej NN”, realizowanego przez 
Urząd Gminy w Kleszczowie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją spraw można się zapoznać w 
Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami, pok. 27, od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty 
podania do wiadomości.

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wyrażali swoje współczucie, 

przekazywali kondolencje i uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej 

Naszego Syna, Brata, Taty i Męża

Ś.P. MARKA  KANI
składa pogrążona w smutku Rodzina

J
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KOMUNIKATY
Pomocna dla rodzin

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie 
funkcjonuje Poradnia Życia Rodzinnego. Fachowe 
wsparcie mogą tu uzyskać osoby mające problemy 
wychowawcze z dzieckiem, osoby uzależnione od 
alkoholu czy narkotyków, a także te, które doświad-
czają konfliktów rodzinnych, bądź są ofiarami prze-
mocy w rodzinie.

Poradnia jest czynna w każdy wtorek 
w godz. 15.00 - 18.00. Osobom szukającym pomo-
cy udziela porad specjalistka psychoterapii uzależ-
nień, p. Aldona Bentyn.

Informacja dla niepełnosprawnych
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnospraw-

nych (OION) w Bełchatowie raz w miesiącu orga-
nizuje dyżury w poszczególnych gminach. W Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie termin dyżuru został 
ustalony na pierwszy czwartek miesiąca, godz. 
8.30 – 13.00. Podczas rozmowy z przedstawicie-
lem OION można dowiedzieć się o uprawnieniach, 
dostępnym wsparciu i możliwościach zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych.

Najbliższy dyżur przedstawiciela OION odbę-
dzie się 6 maja. Z bełchatowską siedzibą OION 
przy ul. Czaplinieckiej 66 można kontaktować się 
też bezpośrednio - tel./fax: 44 633-03-10, e-mail: 
oion@powiat-belchatowski.pl.

ARR „Arreks” informuje
Awarie telekomunikacyjne•	  należy zgłaszać 
pod numer ARR „Arreks” S.A. - 44 731 37 13.
Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów•	  
z Łodzi odbywa się pod nr telefonu 44 731 30 
15.

Są to numery bezpłatne dla osób dzwoniących z te-
lefonów stacjonarnych w sieci „Arreks”.

Bilety PKS
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Bełchatowie poinformowało nas, że najbliższy 
termin sprzedaży biletów miesięcznych to 28 kwiet-
nia. Sprzedaż biletów prowadzona będzie w godz. 
10 – 13 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

W urzędowym kalejdoskopie
USTALONY ZAKRES REMONTU. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie od czasu prze-
prowadzki gimnazjum do kompleksu SOLPARK jest samodzielnym gospodarzem szkol-
nych budynków. W marcu odbyło się w tej szkole spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy 
z dyrektor szkoły, poświęcone zakresowi robót adaptacyjnych i modernizacyjnych, które 
będzie trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem w podstawówce kolejnego roku szkolne-
go. O podjętych ustaleniach wójt Kazimiera Tarkowska poinformowała radnych i sołtysów 
podczas marcowej sesji. 

- W ramach prac remontowych zostaną m.in. wymienione okna w sali gimnastycz-
nej, a także doszczelnione wszystkie okna w salach lekcyjnych – powiedziała wójt. – 
Konieczne jest także odnowienie parkietów w szkole. Ze względu na to, że szkoła musi 
zostać przygotowana na przyjęcie sześciolatków zostaną dla nich zaadoptowane dwie 
sale lekcyjne i pokój nauczycielski po gimnazjum oraz jedna łazienka. Konieczne jest 
też rozwiązanie bezpiecznego wjazdu autobusów na teren szkolny i urządzenie placu 
zabaw.

W tej chwili trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, potrzebnej 
do przeprowadzenia niezbędnego remontu w Szkole Pod-
stawowej w Kleszczowie.

WIOSENNA KOSMETYKA. Zabiegi związane z pie-
lęgnacją gminnych drzew Urząd Gminy powierzył wybra-
nej w przetargu firmie ze Skierniewic „JODŁA” Pielęgnacja 
Zieleni. Pracownicy firmy mają za zadanie przyciąć gałęzie 
2200 drzew i uformować ich korony. Najwięcej pracy mają 
na osiedlu Zacisze w Kleszczowie, ponadto w Łękińsku (ul. 
Szkolna), przy drodze łączącej Kleszczów i Łękińsko oraz w 
Wolicy i Żłobnicy.. Koszt wykonania prac, które potrwają do 
końca kwietnia wyceniony został na 42,4 tys. zł.

ROLNICY ODZYSKAJĄ AKCYZĘ. Wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego, który stanowi część kwoty płaconej 
za każdy litr oleju napędowego, zużywanego w pracach 

polowych, złożyło w marcu 71 rolników. Jak wynika z załączonej dokumentacji rolnicy ci 
uprawiają łącznie ponad 650 hektarów gruntu. 

Do wniosków rolnicy dołączyli faktury VAT na zakup prawie 36 tys. litrów oleju napędo-
wego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 
Gminy obliczył, że kwota akcyzy, którą odzyskają rolnicy wyniesie 30.156,85 zł.

- Decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego wydane zostaną w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku – mówi kierownik referatu, Anita Mielczarek. -Wypłata pienię-

dzy należnych wnioskodawcom nastąpi w terminie od 4 
do 31 maja.

PARKING – JUŻ WKRÓTCE. Od początku 
maja zmotoryzowani otrzymają do dyspozycji nowy 
parking, ulokowany przy zbiegu ulic Głównej i Ogrodo-
wej w Kleszczowie. Nawierzchnia miejsc postojowych, 
a także nawierzchnia drogi manewrowej tego parkingu 
wykonane zostały z szarej kostki betonowej, natomiast 
krawężniki – z szarego granitu. Powinno to zapewnić im 
trwałość na wiele lat. Parking pomieści 48 samochodów. 
Wykonawcą tej inwestycji jest bełchatowska spółka jaw-
na LEAR, specjalizująca się w budowie i remontach dróg 
i chodników.

GMINA WYPŁACA STYPENDIA. Gminna Komisja Stypendialna zebrała się 7 kwiet-
nia, aby rozpatrzyć złożone przez studentów wnioski o przyznanie stypendiów. W oparciu 
o wyniki uzyskane w pierwszym semestrze trwającego roku akademickiego stypendia moty-
wacyjne przyznano 48 studentom. Łączna kwota wypłat wyniosła 45 tys. zł. Komisja posta-
nowiła też czterem osobom studiującym przyznać stypendia socjalne na łączną kwotę 3 tys. 
zł oraz trzy motywacyjne za szczególne osiągnięcia sportowe (łączna kwota 3 tys. zł.).

FORUM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW. od 19 do 21 kwietnia z inicjatywy wo-
jewody łódzkiego przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi odbyło się I Forum Współ-
pracy Samorządów Województwa Łódzkiego. Wraz z innymi samorządowcami naszego 
regionu uczestniczyła w nim wójt Kazimiera Tarkowska. W trakcie tej konferencji omawiano 
m.in. tematy związane z bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym, profi-
laktyką zdrowotną, polityką społeczną oraz nadzorem pedagogicznym.

(s)

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia o wydaniu decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej 
w Łękińsku pomiędzy drogami powia-
towymi 1500E i 3915E oraz budowa 
infrastruktury technicznej w zakresie 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji telekomunikacyj-
nej, linii kablowej podziemnej oświe-
tleniowej NN” realizowanego przez 
Urząd Gminy w Kleszczowie.

Z treścią decyzji oraz dokumen-
tacją sprawy można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Re-
ferat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do 
piątku w terminie 14 dni od daty poda-
nia do wiadomości.
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Na początku była Gminna Kasa 
Spółdzielcza, do której już w pierw-
szym roku działania zapisało się po-
nad 500 osób. Mogły na miejscu, 
w Kleszczowie brać pożyczki i od-
dawać „na procent” zaoszczędzone 
złotówki.

Bank Spółdzielczy 
ma 50 lat

Historia Banku Spółdzielczego w Klesz-
czowie rozpoczęła się 1 kwietnia 1960 r. 
kiedy to grono najbardziej zaangażowanych 
społeczników podjęło działania konieczne 
do utworzenia na ziemi kleszczowskiej in-
stytucji finansowej wspierającej miejsco-
wą ludność.

Zanim jednak aktywni mieszkańcy gmi-
ny doprowadzili do utworzenia kasy, ko-
rzystali przez kilkanaście lat z filii Kasy 
Spółdzielczej w Kamieńsku. Została ona 
utworzona w Kleszczowie w 1947 r. przez 
Leona Górnego.

Pierwsze zgromadzenie, które dopro-
wadzić miało do utworzenia Gminnej Kasy 
Spółdzielczej w Kleszczowie odbyło się 
6 grudnia 1959 r. Jak wynika z zachowa-
nych dokumentów w prezydium tego zgro-
madzenia zasiadali wówczas: Stanisław 
Perlikowski – przewodniczący i Stanisław 
Bukowiec – sekretarz. Podjęto wówczas 
uchwały o powołaniu Gminnej Kasy Spół-
dzielczej z siedzibą w Kleszczowie, a wy-
sokość  udziału członkowskiego ustalono 
w wysokości 100 zł. Wpisowe wynosiło na-
tomiast 20 zł.

Spółdzielcza idea
Kiedy powstawała Gminna Kasa Spół-

dzielcza w Kleszczowie historia bankowo-
ści spółdzielczej na ziemiach polskich liczy-
ła już sobie niemal równe 100 lat, bowiem 
za pierwszą polską spółdzielnię oszczędno-
ściowo-pożyczkową uznawane jest Towa-
rzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców 
m. Poznania, powołane do życia w 1861 r. 
Choć w różnych zaborach instytucje te no-
siły różne nazwy (towarzystwa pożyczko-
we, banki ludowe, kasy kredytowe itp.) ce-
lem ich działanie było wsparcie rozwoju 
środowisk wiejskich, których nie stać było 
na korzystanie z lichwiarskich pożyczek tra-
dycyjnych banków. Uwłaszczeni włościa-
nie, którzy samodzielnie prowadzili swoje 
gospodarstwa, coraz częściej potrzebowa-
li pieniędzy, niezbędnych do utrzymania 
i prowadzenia produkcji rolnej.

Na zgromadzeniu założycielskim 
w Kleszczowie w tajnym głosowaniu wy-
brano skład Rady Nadzorczej. Znaleźli się 
w niej: Stanisław Perlikowski, Bronisław 
Matuszczak, Edward Opas, Stanisław Ję-
drzejczyk, Piotr Hejak, Konstanty Frach 

å ciąg dalszy na str. 10

odczas sesji, która odbyła się 25 marca 
Rada Gminy podjęła uchwałę o wsparciu 

kolejnego samorządu, który zwrócił się do władz 
gminy o udzielenie pomocy finansowej. Wsparcie 
z Kleszczowa samorząd gminy Konopnica prze-
znaczy na remont Gminnego Ośrodka Kultury. 
Radni zgodzili się na zmianę przeznaczenia po-
mocy, którą już wcześniej otrzymała gmina Lgota 
Wielka. Początkowo z pomocowych środków za-
mierzano dofinansować przebudowę drogi Brudzi-
ce – Bieliki. Ze względu na możliwość pozyskania 
pieniędzy na to zadanie z innych źródeł samorząd 
Lgoty Wielkiej postanowił przeznaczyć kwotę po-
zyskaną z Kleszczowa na budowę sali sportowej 
z zapleczem we wsi Brudzice.

W trakcie sesji radni wprowadzili kilka istot-
nych zmian w planie wydatków na 2010 rok oraz 
w planie inwestycji gminnych. Decyzja ta zwią-
zana była z rozpatrzeniem przez komisje proble-
mowe wszystkich wniosków, zgłoszonych przez 
mieszkańców oraz rady sołeckie podczas tego-
rocznych zebrań wiejskich. Nad obszerną listą 
wniosków komisje dyskutowały na wspólnym po-
siedzeniu 23 marca. W wyniku wyrażenia przez 
radę zgody na nowe zadania inwestycyjne, a tak-
że w wyniku akceptacji wniosków, które zgłosi-
ły referaty Urzędu Gminy oraz gminne jednostki 
wprowadzone zostały zmiany w tegorocznym bu-
dżecie gminy. Teraz plan dochodów gminy wyno-
si 192.594.356,12 zł, a planowane na 2010 rok wy-
datki - 219.884.371,12 zł. Deficyt budżetowy po 
zwiększeniu o ponad 1,9 mln zł osiągnął kwotę 
27.290.015 zł. Wielkość pomocy finansowej, jakiej 
gmina Kleszczów udzieliła innym jednostkom sa-
morządu terytorialnego wynosi 1.769.664 zł.

Rada rozpatrzyła wniosek referatu ochrony śro-
dowiska w sprawie zakupu dziesięciu pojemników 
do selektywnej zbiórki psich nieczystości „PSI Pa-
kiet”. Zakup obejmie system dystrybutorów worków 
i pojemników umożliwiających łatwe i higieniczne 
pozbywanie się psich nieczystości, promujący ży-
cie w czystym przyjaznym otoczeniu (…). W związ-
ku ze zgłaszanymi przez mieszkańców problemami 
pilotażowo pojemniki zostaną zakupione z przezna-
czeniem do zamontowania na terenie os. Zacisze 
(8 sztuk) i centrum Kleszczowa (2 sztuki) – czytamy 
we wniosku referatu OŚG. Ostatecznie radni zgo-
dzili się na zakup pięciu pojemników.

Zakład Komunalny „Kleszczów” wystąpił do 
rady o przekazanie 10 mln zł, które umożliwią wy-
konanie drugiego etapu prac związanych z eksplo-
atacją wód geotermalnych. Zgodnie z wnioskiem 
komunalnej spółki kwota ta pozwoli na wywierce-
nie otworu oznaczonego roboczą nazwą Klesz-
czów GT-2 wraz ze zbiornikiem zrzutowym, ruro-
ciągiem łączącym i węzłem cieplnym. Wykonanie 
otworu „Kleszczów GT-2” podyktowane jest ko-
nicznością zatłaczania wód solankowych pozyska-
nych na otworze „Kleszczów GT-1” do górotworu 
– napisał Zakład Komunalny w piśmie do Urzę-
du Gminy.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze szczegó-
łowym rozliczeniem pierwszego etapu inwesty-
cji, której celem jest wykorzystanie w Kleszczowie 
energii wód geotermalnych, zdecydowała o prze-
znaczeniu na dalszy etap prac 9 mln zł.

Na wniosek zarządu Łódzkiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej do Podstrefy „Kleszczów” włą-
czone zostały dwie działki o łącznej powierzch-
ni pół hektara, których właścicielem jest Fundacja 
Rozwoju Gminy Kleszczów. Włączenie powyż-
szych nieruchomości do ŁSSE pozwoli uzyskać 
zwarty obszar inwestycyjny, dzięki czemu atrak-
cyjność inwestycyjna obszaru „Bogumiłów” Pod-
strefy „Kleszczów” znacząco wzrośnie – napisała 
w uzasadnieniu do projektu uchwały wójt Kazimie-
ra Tarkowska.

Podobnie jak w ubiegłym roku Rada Gminy 
podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy Kleszczów na 2011 
rok środków na fundusz sołecki. Zgodnie z regula-
cjami prawnymi rady gminy mają obowiązek pod-
jęcia uchwał w sprawie wyrażenia lub niewyraże-
nia zgody na utworzenie funduszy sołeckich do 
31 marca.

Wśród uchwał podjętych podczas marcowe-
go posiedzenia Rady Gminy Kleszczów jest tak-
że uchwała w sprawie przyznawania nagród wój-
ta gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
Uchwała zacznie obowiązywać w dwa tygodnie po 
jej opublikowaniu w „Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego”. Więcej szczegółów o za-
sadach przyznawania nagród podamy w jednym 
z kolejnych wydań „Informatora”.

(s)

Marcowa sesja
P

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
W tym roku obchodzimy 20. rocznicę wprowadzenia w Polsce reformy samorządowej – tej reformy, 

która zdecydowała o przyznaniu wspólnotom lokalnym prawa do samodzielnego kreowania przyszłości 
swoich „małych ojczyzn”.

Chcielibyśmy z Państwa pomocą podsumować ostatnie 20-lecie naszej gminy, pokazać jak 
Kleszczów i inne miejscowości wyglądały na początku lat 90. i jak zmieniały się w kolejnych latach. 
Dokumentacja fotograficzna z terenu gminy nie jest wielka. W związku z tym zwracamy się z prośbą 
i apelem do wszystkich naszych mieszkańców. Będziemy wdzięczni za wypożyczenie fotografii 
z domowych zasobów. Prosimy o przekazanie podpisanych na odwrocie zdjęć  do sekretariatów 
szkół, albo do Urzędu Gminy. Fotografie zostaną Państwu zwrócone po skopiowaniu.

Dla odtworzenia historii naszej gminy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we współpracy z pozostałymi 
szkołami i przedszkolami przygotowuje wystawę historyczną. Zostaną na niej pokazane używane w 
dawnych latach przedmioty codziennego użytku, wyposażenie domów i gospodarstw oraz ubiory. 
Prosimy mieszkańców o wypożyczenie tych eksponatów na wystawę i przekazanie ich wraz z opisami 
do szkół i przedszkoli.

Fotografie i eksponaty na wystawę będą zbierane do 15 maja br. Z góry dziękuję za życzliwość 
i pomoc.

Wójt Gminy
KAZIMIERA TARKOWSKA
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å ciąg dalszy na str. 9

zimowej, ponad dwumiesięcznej przerwie ruszyły roboty 
związane z uzbrajaniem strefy przemysłowej w Bogumiło-

wie.
– Wróciliśmy na plac budowy dokładnie 8 marca – mówi kierow-

nik Stanisław Kozek z rzeszowskiego oddziału firmy SKANSKA. To 
generalny wykonawca, który wziął na siebie największy zakres robót 
w tej rozległej strefie, budując od podstaw sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej, a także dróg i chodników.

W dotrzymaniu dobrego tempa prac nie przeszkodziła nawet wy-
jątkowo mroźna i uciążliwa tegoroczna zima.

– Już startując do przetargu założyliśmy w naszym harmono-
gramie robót zimową dwumiesięczną przerwę – informuje mój roz-
mówca. – Bardzo duży zakres prac udało nam się wykonać latem 
i jesienią. W tej chwili nadal mamy prawie 60-dniowe wyprzedzenie 
w stosunku do ostatecznego terminu zakończenia.

Po raz ostatni byłem w tej strefie jesienią. Korzystam z zaprosze-
nia Stanisława Kozka i ruszamy na objazd najważniejszych odcin-
ków robót. Wyjeżdżamy sprzed bazy firmy SKANSKA, która znajdu-
je się przy drodze nr 2. To najszersza trasa w bogumiłowskiej strefie. 
Zaczyna się przy rondzie, którego zarysy drogowcy już wytyczyli, 
ale dla utrzymania możliwości dojazdów w różne rejony strefy, od-
kładają jego wykonanie na sam koniec. Droga ma 14 metrów szero-
kości. Ciągnie się w kierunku zachodnim przez prawie 1,7 kilometra. 
Teraz wzdłuż drogi układana jest kanalizacja teletechniczna (fot. 1). 
Pracownicy legnickiej firmy HAWE ustawiają w wykopach betonowe 
studzienki kanalizacyjne, łącząc je odcinkami czarnych, grubościen-
nych rur o średnicy 110 mm. Kanalizacja zostanie tak przygotowa-
na, by w odpowiednim czasie móc w niej umieścić przewody tele-
techniczne.

Zarówno przy tej najszerszej 
drodze, jak i przy odcinkach pozo-
stałych dróg, których łączna dłu-
gość to prawie 8 kilometrów, budo-
wany jest szeroki na półtora metra 
ciąg pieszo-jezdny. Będzie on łą-
czył funkcje chodnika i ścieżki ro-
werowej. Tak jak niemal wszystkie 
ścieżki rowerowe w gminie Klesz-
czów będzie pokryty ciemnoczer-
woną masą asfaltową.

Podwykonawcą zatrudnio-
nym przez firmę SKANSKA do robót drogowych jest częstochowski 
DROGBUD. Jego pracownicy zajmują się teraz głównie budową ko-
lejnych odcinków ciągu pieszo-jezdnego. Po tzw. wykorytowaniu tra-
sy układają krawężniki, rozkładają tłuczeń, który potem pokrywany 
jest betonową nawierzchnią (fot. 2). Na niej za kilka tygodni ułożona 
zostanie cienka warstwa bitumiczna, a potem kolorowa masa asfalto-
wa. Na ułożenie ostatniej warstwy mieszanki asfaltowej SMA czeka-
ją jeszcze odcinki wszystkich dróg w strefie.

Przy drogach ustawiane są słupy oświetleniowe. Kabel zasilają-
cy uliczne oświetlenie położony został jeszcze w listopadzie. Jesienią 
wykonano również betonowe podstawy pod słupy. Wzdłuż dróg wi-
dać też charakterystyczne czerwone hydranty, ustawione nad ułożo-
ną pod ziemią siecią wodociągową.

Na niektórych odcinkach trwa porządkowanie przydrożnych pa-
sów ziemi, na których wysiana zostanie trawa. Przy drodze nr 11 gru-
pa pracowników starannie wygrabia kamienie i korzenie, które pozo-
stały po pracach ziemnych (fot. 3).

Jadąc dalej drogą nr 11 mijamy zbudowaną już mechaniczno-
biologiczną oczyszczalnię ścieków. Trwają prace porządkowe – ro-
botnicy układają nawierzchnię z kostki brukowej (fot. 4). Trochę dalej, 
w kierunku lasu widać stację uzdatniania wody wraz ze zbiornika-
mi, służącymi do gromadzenia rezerwy wody. Po to, by uruchomić 
sieć wodociągową w strefie trzeba jeszcze doprowadzić zasilanie do 
pomp głębinowych na ujęciu wody. Zasilanie zostanie doprowadzo-

Wyprzedzają harmonogram
Po

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kleszczowie zaprasza 

Mieszkańców Gminy Kleszczów 
do szczepień profilaktycznych w roku 2010.

Harmonogram:
l szczepienia przeciwko meningokokom - tylko dla osób, które 

wcześniej nie były szczepione;
l szczepienia przeciwko pneumokokom – dla dzieci w wieku 

od 2 do 5 lat;
l szczepienia przeciwko grypie – dla całej populacji mieszkań-

ców gminy;
l szczepienia dla noworodków – zgodnie z kalendarzem 

szczepień;
Zapisy osób zainteresowanych szczepieniami przyjmo-

wane są w NZOZ w Kleszczowie do 31 maja. Należy zgłaszać 
się osobiście w godzinach pracy NZOZ. 

Krwiodawcy w akcji
kwietnia Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Kleszczowie zaprosił mieszkańców gminy do udzia-

łu w kolejnej akcji krwiodawstwa. Po raz pierwszy organizował ją 
we współpracy z oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Radomsku. Najcenniejszym lekiem – krwią po-
dzieliło się z potrzebującymi 29 honorowych dawców. Kolejna akcja 
planowana jest 11 czerwca.

***
Odbył się zapowiedziany na łamach „Informatora”, organizo-

wany z inicjatywy Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi 
w Kleszczowie podstawowy kurs z zasad udzielania pomocy przed-
medycznej. W dwudniowych, bezpłatnych zajęciach wzięło udział 
11 mieszkańców gminy. Każdy z nich uzyskał zaświadczenie 
o ukończeniu kursu.

***
W związku z tragedią narodową, a co za tym idzie żałobą, 

wspólnie z przedstawicielami RCKiK w Katowicach, podjęliśmy de-
cyzję o odwołaniu akcji rejestracyjnej na potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, która miała się odbyć w dniu 17 kwietnia 2010 
roku w Kleszczowie – poinformował Marek Kaczmarczyk - koordy-
nator akcji. 

Organizatorzy nie rezygnują z przeprowadzenia zapowiadanej 
akcji, do której udało im się pozyskać sponsorów i wolontariuszy. 
O nowym terminie „Szpikomanii” poinformujemy na łamach „Infor-
matora”.

(s)

9

Badania mammograficzne 
– w Kleszczowie

Z inicjatywy Urzędu Gminy organizowana jest akcja bez-
płatnych badań mammograficznych. Badania przeprowa-
dzone zostaną w Kleszczowie, 29 maja (sobota) w specjal-
nym autobusie (tzw. mammobus), wyposażonym w niezbędny 
sprzęt. Mammobus ustawiony będzie przy ul. Sportowej, w po-
bliżu stadionu LKS Omega Kleszczów w godz. 12 – 20.

Na badanie w pierwszej kolejności zapraszamy miesz-
kanki gminy Kleszczów w wieku od 50 do 69 lat, które w cią-
gu dwóch ostatnich lat nie miały wykonanej mammografii. 
Zgłaszać się też mogą kobiety w wieku 40 – 50 lat.

Zapisy chętnych prowadzone są w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy w Kleszczowie (tel. 44/ 731-31-10). Tu można 
także otrzymać ulotki informacyjne dotyczące badań mammo-
graficznych.
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Pożegnanie Prezydenta
å ciąg dalszy ze str. 4

Około 17.30 docieramy w pobliże Skweru Hoovera. Do wej-
ścia do pałacu zostało kilkaset metrów. Za moment kolejka po-
winna „schudnąć”, by zmieścić się na chodniku. To przestrzeń, w 
której porządku pilnują wolontariusze: harcerze i członkowie orga-
nizacji strzeleckiej. Chodnik od jezdni oddziela rozciągnięta biało-
czerwona taśma z nadrukiem „Straż Miejska”. Młodzi wolontariusze 
są zmęczeni wielogodzinną służbą. Grupka harcerzy przystanęła 

z boku, by doprowadzić do porządku buty i mundurki. Są przybru-
dzone, a przede wszystkim mocno zachlapane woskiem.

Przy Skwerze Hoovera naszą gru-
pę zatrzyma na długo pierwsza tego dnia 
przerwa techniczna. Przechodzące obok 
harcerki informują, że jest to związa-
ne z planowanym przywiezieniem do pa-
łacu trumien z ciałami bliskich współpra-
cowników Prezydenta. Kawalkada złożona 
z policyjnych motocykli oraz czterech ka-
rawanów pojawia się na Krakowskim 
Przedmieściu po godzinie 20. Przez czas 
kilkugodzinnego oczekiwania zdyscyplino-
wana wcześniej kolejka niepokojąco pęcz-
nieje. Taśmy od strony ulicy są już zerwa-
ne. Wśród czekających podawana jest 
informacja, że następna przerwa technicz-
na zacznie się o 23. I potrwa trzy godziny. 
Na wieść o tym osoby z dalszej części ko-
lejki przemieszczają się do przodu. Obok nas pojawiają się nagle 
grupki, których przez całe 12 godzin dotychczasowego czekania nie 
widzieliśmy. Uczniowie jednego z łódzkich liceów bezczelnie przy-
znają, że stanęli w kolejce o godz. 11.

Znudzona czekaniem młodzież rozmawia o swoich sprawach. 
Słucha nowych nagrań z odtwarzacza MP 4, chichocze i dowcipku-
je. Któraś z pań z naszej grupy nie wytrzymuje i zwraca uwagę na 
niestosowne w tym miejscu i czasie zachowanie. Wychowawczyni 
dzielnie broni podopiecznych tłumacząc ich zachowanie… zmęcze-
niem i zniecierpliwieniem. O tempora, o mores…

Wolontariusze nie są w stanie uporządkować kolejki cisnącej 
się w kierunku pierwszych na tej trasie barierek. Podziwiam stoją-
cych w takim ścisku rodziców z małymi dziećmi i staruszków. Nie 
wszyscy wytrzymują trudy całodziennego stania na nogach. Co ja-
kiś czas sanitariusze w kamizelkach z napisem „Służba medyczna 
ZHP” wybiegają z noszami, by przenieść w spokojne miejsce i ocu-
cić kolejną zemdloną osobę. Pół godziny przed rozpoczęciem prze-
rwy technicznej zdajemy sobie sprawę, że mamy przed sobą jesz-
cze parę godzin nocnego czekania. Równoległą do Krakowskiego 
Przedmieścia uliczką przesuwają się w kierunku pałacu śląscy gór-
nicy ze sztandarami. Oni, a także nasi, bełchatowscy, których kilka-

naście minut później ktoś poprowadzi tą samą trasą, zdążą jeszcze 
oddać ostatni hołd Prezydentowi RP przed trzygodzinną przerwą. 
Cierpliwie czekamy dalej z gorzką świadomością, że Ten, którego 
przyszli żegnać pewnie nie pochwaliłby takich metod…

Przed przerwą do „strefy przejściowej” wejdzie jeszcze część 
kleszczowskiej grupy, ale utkwi tam na ponad 4 godziny. Okazuje 
się, że kolejkowy ścisk ma także plusy. Zatrzymani przy pierwszej 
barierce wraz z dziesiątkami innych osób czujemy, że jest nam cie-
plej. Harcerze i członkowie organizacji strzeleckiej starają się po-
magać czekającym. Mają świadomość, że wiele osób nie przygo-
towało się na już 13-godzinne czekanie. Dostarczają więc wodę 
mineralną w butelkach, potem przynoszą termos z gorącą herba-
tą. Dla pokrzepienia częstują głodnych cukrem w kostkach. Zanim 
przekroczymy pałacową bramę rozczęstują w tym tłumie cztery czy 
pięć opakowań cukru.

rzed Pałacem Prezydenckim mniej teraz ludzi niż w środ-
ku dnia. Na chodniku stoją zaparkowane auta różnych sta-

cji telewizyjnych z satelitarnymi antenami na dachach. Policja i woj-
skowi, którzy zarządzają ruchem w tej części naszej trasy, nakazują 
ustawić się w dwójki. Kiedy przechodzimy przez bramę na dziedzi-
niec pałacu czujemy powiew ciepłego powietrza z palących się ty-
sięcznym płomieniem zniczy. Zatrzymujemy się jeszcze na chwilę, 
by przepuścić żołnierzy, idących na zmianę warty przed pałacem. 
A potem w ciszy, gęsiego wolno posuwamy się do przodu. Oficer 
przy wejściu ostrzega, że wewnątrz nie wolno robić zdjęć. Przecho-
dzimy korytarzem, w którym na sztalugach ustawiono czarno-białe 
fotografie ofiar katastrofy. W Sali Hetmańskiej stoją cztery trumny, 

przywiezione tu wieczorem z lotniska. 
Z zamocowanych tabliczek dowiemy 
się, że są w nich ciała pracowników 
Kancelarii Prezydenta śp. Władysła-
wa Stasiaka, Pawła Wypycha, Katarzy-
ny Doraczyńskiej i Dariusza Jankow-
skiego. Pochylamy głowy przed tymi 
trumnami i podążamy na piętro do naj-
większej w pałacu Sali Kolumnowej. 
W jej centrum ustawione są dwie trum-
ny pary prezydenckiej. Pełnią przy nich 
wartę żołnierze i oficerowie. Jeden 
z wojskowych przy trumnie Prezydenta 
jest w randze podpułkownika.

W powietrzu unosi się ciężki, du-
szący zapach lilii. Nie ma czasu na 

dłuższą modlitwę – personel czuwający nad sprawnym przemiesz-
czeniem się gości ponagla. Więc tylko przyklęknięcie, przeżegna-
nie się i wypowiedziane w myślach „Wieczne odpoczywanie racz im 
dać Panie…”.

W y c h o d z ą c 
na zewnątrz spo-
glądamy na usta-
wiony w narożniku 
dziedzińca telebim. 
Pokazuje koloro -
we zdjęcia z życia 
śp. Marii i Lecha Ka-
czyńskich. Są ciepli, 
przyjaźni, uśmiech-
nięci ,  zwyczajnie 
ludzcy. Takie foto-
graf ie były wcze-
śniej w posiadaniu 
wszystkich redakcji prasowych i telewizyjnych. Szkoda, że może-
my je oglądać dopiero teraz. I największa szkoda, że ich kolekcja 
już się nie powiększy…

Jerzy Strachocki

P
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Wyprzedzają harmonogram

å ciąg dalszy na str. 12

Integracyjne lepienie z gliny

ne z ustawionej już stacji transformatorowej, która obsługiwać będzie 
także urządzenia oczyszczalni oraz stacji uzdatniania wody.

Dojeżdżamy do strategicz-
nego miejsca, w którym łączy się 
kilka dróg. Latem ubiegłego roku 
drogowcy urządzili tu sobie wiel-
kie składowisko tłucznia. Teraz 
na utwardzonym terenie stoi cy-
sterna z cementem, a gazowni-
cy urządzili przejściowe składo-
wisko dla rur gazowych. Układają 
je właśnie wzdłuż kolejnych od-
cinków dróg. Charakterystycz-
ne, pomarańczowe przewody ga-
zowe są zgrzewane, układane 

w wykopie i od razu przykrywane warstwą ziemi (fot. 5). Robota idzie 
sprawnie, bo sieć gazowa, podobnie jak pozostałe sieci, układana 
jest tuż przy gotowej, utwardzonej drodze. Nie ma problemów z do-
jazdem i zakopywaniem 
się sprzętu w grząskim 
terenie.

Na jedną z brygad 
układających rury gazo-
we o średnicy 250 mm 
natrafiamy przy drodze 
nr 12. To pracownicy 
piotrkowskiej firmy Euro 
– Gaz. Przedłużeniem 
drogi nr 12 jest „trójka”. 
To odcinek, który bu-
dowano najpóźniej, bo 
asfaltowy podkład powstał tu dopiero w marcu. Przy tej drodze koń-
czy się już budowa hali produkcyjnej firmy Techno-Log. Trwają pra-
ce przy wykańczaniu elewacji w części biurowej wielkiego budynku. 
W dwóch wykopach instalatorzy układają zasilanie – wodne i elek-
tryczne.

Kolejna, działająca już fir-
ma przy drodze nr 3 to MAYA 
VICTORY. Także tu trwa roz-
budowa. Widać fundamenty 
pod nową halę i wytyczony be-
tonowymi krawężnikami prze-
bieg utwardzonej drogi dojaz-
dowej.

Docieramy do ostatnie-
go fragmentu dróg bogumiłow-
skiej strefy, czekających jesz-
cze na wykończenie. Droga nr 
5, którą od ronda będzie się do-

jeżdżać do drogi Rogowiec – Chabielice ma 14 metrów szerokości. 
Pośrodku wytyczonego szlaku wystają z asfaltowej nawierzchni be-
tonowe słupy sieci elektrycznej. Wyglądają teraz karykaturalnie, ale 
wkrótce zostaną usunięte, 
a czynne jeszcze zasilanie 
łódzki zakład energetyczny 
odłączy.

Zgodnie z umową strefa 
w Bogumiłowie miała uzy-
skać kompletne uzbrojenie 
jesienią tego roku. Wiele 
wskazuje na to, że dla in-
westorów będzie ono do-
stępne kilka miesięcy wcze-
śniej.

J. Strachocki 

2

3

4

5

å ciąg dalszy ze str. 7 ofia Pasternak i Barbara Gwoździk z agencji „ARREKS” 
niechętnie sięgają pamięcią do początków „garncarskiego” 

projektu unijnego. Kompletowa-
nie uczestników szło jak po przy-
słowiowej grudzie. Obie panie 
prosiły o pomoc znajome osoby, 
rozsyłały wici do klubów seniora, 
dawały informacje do gazet.

Lesław Jańczyk z Klubu Se-
niora w Żłobnicy tłumaczy dla-
czego było tak trudno o chęt-
nych: – Na początku każdy 
myśląc o garncarstwie wyobra-
żał sobie tradycyjne koło toczone 
i umazane w mokrej glinie ręce.

Okazało się, że ceramiczne 
prace tworzone jednak będą innymi, bardziej nowoczesnymi meto-
dami. Na zajęcia przy tradycyjnych kołach nie wystarczyłoby miej-

sca w piwnicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury, 
gdzie urządzono pra-
cownię. Uczestnika-
mi warsztatów, zorga-
nizowanych w lutym 
i marcu, było ponad 
40 osób w wieku 50+. 
Większość grupy sta-
nowi l i  m ieszkańcy 
gminy Kleszczów. Do-
łączyły do nich poje-

dyncze osoby z sąsiednich gmin: Sulmierzyce, Kluki i Bełchatów.
Wystawa w GOK

24 marca w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie odbył się 
wernisaż prac ceramicznych, wykonanych przez uczestników pro-
jektu. Było bardzo uroczyście. Zaproszeni goście z zachwytem 

oglądali gotowe prace z gli-
ny, a ich autorzy nie kryli za-
dowolenia. Ceramika pre-
zentowała się okazale, tym 
bardziej że jej ekspozycja 
przygotowana została z wiel-
kim smakiem. Nic dziwnego, 
że Telewizja Kablowa Beł-
chatów po raz kolejny zainte-
resowała się warsztatami ce-

Z

Uczestniczki zajęć 
pochłonięte pracą

Wykańczanie i zdobienie misy

Zofia Pasternak (z lewej) 
i Alicja Przydryga
Zofia Pasternak (z lewej) 
i Alicja Przydryga
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i Eugeniusz Dytrych. Zastępcami członków rady wybrani zostali: 
Anastazy Garstka, Marian Bęczkowski i Bronisław Baryła. 1 kwiet-
nia 1960 r. wraz z tzw. pierwszym zgłoszeniem rejestracyjnym zo-
stała utworzona samodzielna Gminna Kasa Spółdzielcza w Klesz-
czowie. Pierwszy zarząd kasy tworzyli: Kazimierz Olejnik, Stanisław 
Bukowiec i Stanisław Szczepocki. Gminna placówka zatrudniała 
wówczas trzech pracowników. Pierwszym kierownikiem była Wan-
da Janson.

Liczby i ludzie
Z pierwszego sprawozdania finansowego, przygotowanego 

przez władze Gminnej Kasy Spółdzielczej w Kleszczowie po zbi-
lansowaniu roku 1960 wynika, że kasa obsługiwała mieszkańców 
dwóch gromad (Kleszczów i Łękińsko), na terenie których znajdo-
wało się 12 wsi oraz funkcjonowało 1160 samodzielnych gospo-
darstw rolnych. Ze sprawozdania dowiadujemy się też, że na tere-
nie gromad objętych działalnością spółdzielczej kasy istniała jedna 
spółdzielnia produkcyjna, a także 8 szkół podstawowych. Funkcjo-
nowało też 5 kół gospodyń wiejskich.

W ciągu 1960 r. zarząd złożony z trzech osób odbył 16 po-
siedzeń. Rada Nadzorcza kasy składała się z 10 osób, natomiast 
w skład jej prezydium wchodzili: Stanisław Perlikowski – przewod-
niczący rady, Bronisław Matuszczak – zastępca i Konstanty Frach 
– sekretarz.

W 1960 r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Kleszczowie miała 516 
członków (w tym 58 kobiet). Suma bilansowa wyliczona za 1960 r. 
wynosiła 961 876,97 zł., a obroty - 61 520 733,97 zł. Saldo kredy-
tów wyniosło 692 304,24 zł, natomiast depozyty - 184 046,87 zł. 
Jak widać mieszkańcy ówczesnych gromad Kleszczów i Łękińsko 
chętnie sięgali po bankowe pożyczki, niewiele natomiast odkładali 
na bankowych rachunkach. Zysk, jaki spółdzielcza kasa osiągnęła 
w pierwszym roku działalności wyniósł 25 453,55zł.

Wanda Janson była pierwszym kierownikiem do 31 marca 
1967 r. Po niej bankiem kierowali:

Marian Roczek (był kierownikiem i prezesem zarządu do 30 • 
kwietnia 1973 r.);.

Włodzimierz Efemberg (od 1 października • 
1973 r. do 9 stycznia 1978 r.);

Anna Sobala (od 10 stycznia 1978 r. do • 
31 października 1983 r.).

W 1983 r. stanowisko dyrektora banku ob-• 
jęła Jadwiga Podawca. Od 9 maja 1990 r. aż do 
chwili obecnej jest prezesem zarządu.

Mówiąc o historii Banku Spółdzielczego 
w Kleszczowie należy też wymienić nazwisko 
Konstantego Fracha (na zdjęciu), który był preze-
sem i członkiem zarządu w latach 1968-1995.

Bank pod różnymi szyldami
Wielkim wyzwaniem dla wszystkich członków banku było uzy-

skanie własnej siedziby. Warunki lokalowe, w jakich bank działał, 
były bardzo trudne. Już pod koniec lat 60. powstał Społeczny Komi-
tet Budowy, który gromadził fundusze na przyszłą inwestycję. Głów-
nym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Mieczysław Turek. Człon-
kowie komitetu zbierali fundusze na budowę banku, jednak brak 
kredytu i niskie fundusze banku uniemożliwiły w tamtym czasie roz-
poczęcie inwestycji. 

Radę Nadzorczą w latach 60. tworzyli miejscowi działacze spół-
dzielczy: Stanisław Perlikowski, Bronisław Szczepocki, Władysław 
Stawiak, Konstanty Frach, Władysława Kępa, Marian Kęsy, Józef 
Roczek, Mieczysław Turek i Bronisław Zbies. W latach 1960–1975 
bank funkcjonował jako Gminna Kasa Spółdzielcza, następnie jako 
Spółdzielnia Oszczędnościowo–Pożyczkowa, by ostatecznie przy-
jąć nazwę Bank Spółdzielczy.

W latach 1975–1989 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nale-

żał do Banku Gospodarki Żywnościowej jako jego ogniwo tereno-
we. BGŻ sprawował w tym czasie funkcję centrali organizacyjnej, fi-
nansowej i lustracyjnej, łączącej banki spółdzielcze z państwowym 
systemem bankowym.

W latach 90., kiedy cała polska gospodarka dostosowywała się 
do wymogów gospodarki rynkowej także banki spółdzielcze mu-
siały poszukać swojego miejsca w nowych realiach. Postawiono w 
stan likwidacji związki spółdzielcze, a Bank Gospodarki Żywnościo-
wej przestał pełnić funkcję centralnego związku. Bank Spółdzielczy 
w Kleszczowie stał się wówczas samodzielny.

Procesy konsolidacji instytucji bankowych i powstawanie du-
żych korporacji finansowych nie mogło pozostać bez wpływu na 
działalność spółdzielczej placówki. W 1996 roku Bank Spółdziel-
czy w Kleszczowie został zrzeszony w Mazowieckim Banku Regio-
nalnym w Warszawie. Obecnie jest jednym z 77 banków zrzeszo-
nych w MBR. 

- Sektor bankowości spółdzielczej oparty jest na polskim kapi-
tale – podkreśla prezes zarządu Jadwiga Podawca. - Właścicielami 
banków spółdzielczych są udziałowcy (spółdzielcy), będący jedno-
cześnie klientami banków. Struktura ta zapewnia stabilność właści-
cielską. Banki zrzeszające, będące jednocześnie bankami komer-
cyjnymi, są własnością polskich banków spółdzielczych.

Pod własnym dachem
W latach 90. bank osiągał znaczne zyski, zgromadził też wyma-

gane fundusze własne. Członkowie zarządu i rady nadzorczej po-
stanowili wykorzystać tę sytuację do zrealizowania planów sprzed 
lat – budowy nowej, samodzielnej siedziby Banku Spółdzielczego w 
Kleszczowie. Nowy budynek całkowicie sfinansowany ze środków 
własnych oddano do użytku 23 października 1996 r.

Kolejne lata to dalszy rozwój placówki. 1 lipca 1999 r. następu-
je przejęcie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach wraz z jego 
oddziałem w Rząśni i Banku Spółdzielczego w Klukach. W każdej 
z tych miejscowości kleszczowski bank utworzył swoje oddziały.

W 2009 roku bank posiadał sumę bilansową w wysokości 
80 505 832,69 zł, 
należności z tytu-
łu udzielonych kre-
d y t ó w  w y n o s i ł y 
17 839 347,72 zł, 
natomiast zobowią-
zania z tytułu przy-
jętych depozytów 
73 435 680,81 zł. 
Wynik f inansowy 
netto za 2009 r. wy-
niósł 408 762,10 zł. 
Fundusze własne 
b a n k u  w y n o s z ą 
6 232 581,11 zł. 

- Bank posia-
da obecnie 1795 
członków – informuje prezes J. Podawca. - Rada Nadzorcza 
w 2009 roku pracowała w składzie 11-osobowym, natomiast Zarząd 
- w składzie 3-osobowym. Bank zatrudnia 31 osób.

Bez wątpienia największym sukcesem Banku Spółdzielczego 
w Kleszczowie było zbudowanie własnej siedziby, bo to umożliwiło 
dalszy rozwój placówki. Są w historii placówki także inne sukcesy. 
Na przykład we wrześniu 1996 roku w uznaniu zasług dla społecz-
ności bankowej bank w Kleszczowie został uhonorowany przez Za-
rząd BGŻ brązową statuetką.

(s)

Bank Spółdzielczy ma 50 lat
å ciąg dalszy ze str. 6

Siedziba BS w Kleszczowie

Przyjmę opiekunkę
Tel. 501 462 611
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Dzięki współpracy nawiązanej przez 
szkolnego pedagoga – E. Hejak z przed-
stawicielami programu „Projektor - wolon-
tariat studencki” w szkole odbyły się dwu-
krotnie popołudniowe zajęcia warsztatowe 
o charakterze artystycznym. Prowadziły je 
łódzkie studentki, a uczestniczkami było 
20 uczennic klas VI a i VI b. Zajęcia służy-
ły rozwijaniu kreatywności, doskonaleniu 
zdolności manualnych, a także uczyły no-
wych technik.

***
Katarzyna Morawiec, Kamila Mielczarek 

i Wojciech Skalski, przygotowani przez na-
uczycielkę historii B. Zatorską, wzięli udział 
w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514 
od Cedyni do Orszy. Powiat bełchatowski 
reprezentowało zaledwie 5 uczniów. Tytuł 
laureata konkursu uzyskał W. Skalski, dzię-
ki czemu został zwolniony z pisania spraw-
dzianu szóstoklasistów. W czerwcu weź-

mie on udział w eliminacjach centralnych 
w Warszawie. K. Morawiec i K. Mielczarek 
uzyskały tytuły finalistek.

***
22 marca odbyły się szkolne obcho-

dy Dnia Wiosny, przygotowane przez Sa-
morząd Uczniowski pod kierunkiem A. Ku-
śmierek. W konkursie recytatorskim Wiosna 
tuż, tuż najlepszą interpretację wiersza za-
prezentowała Katarzyna Morawiec (VI a). 
Wiosenny turniej klasowy był m.in. spraw-
dzianem umiejętności aktorskich, wokal-
nych i tanecznych. Najlepiej wypadła kla-
sa V b.

***
26 marca drużyna z klas VI reprezen-

towała szkołę w II Powiatowym Konkursie 
Polonistycznym Nie taki język straszny, 
który odbył się w Klukach. Konkursowe za-
dania dotyczyły m.in. tworzenia krzyżów-
ki ortograficznej, rozpoznania bohatera 
literackiego, znajomości znaczeń homoni-
mów, tworzenia słów z liter podanego wy-
razu, pisowni bezokoliczników. Uczennice 
Wiktoria Janson, Kamila Mielczarek i Kata-
rzyna Morawiec zdobyły III miejsce i otrzy-
mały nagrody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy. Do konkursu zostały przygotowa-
ne przez polonistki D. Kuc i K. Skurkiewicz.

wielkanocną babeczkę. Każdy z małych go-
ści został też obdarowany drobnymi upo-
minkami.

ii

31 marca w Łodzi odbyła się uroczy-
stość zakończenia etapu wojewódzkiego 
konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego. W spotkaniu udział wzięli ucznio-
wie: Jakub Wysmułek (II b), Mateusz Baran 
(III a) i Krzysztof Kaczmarczyk (III a), któ-
rzy z powodzeniem przeszli trzy etapy ry-
walizacji. Mateusz i Krzysztof zdobyli tytuły 
laureatów, co zwalania ich z części humani-
stycznej egzaminu kończącego gimnazjum. 
Jakub zdobył tytuł finalisty. Do sukcesu 
uczniów niewątpliwie przyczynił się nauczy-
ciel historii – K. Koc. Na zdjęciu – razem ze 
swymi podopiecznymi.

***
Gimnazjaliści włączyli się do kampanii 

Dobre rady na elektroodpady. W szkole dzia-
ła pięcioosobowy „ekozespół”, który zajął się 
przeprowadzeniem lokalnej kampanii eduka-
cyjnej, poświęconej zasadom postępowania 
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym. Zwieńczeniem kampanii była zorga-
nizowana 24 kwietnia zbiórka „elektrośmieci”. 
Odbywała się ona w dwóch miejscach: w sa-
morządowym przedszkolu w Łuszczanowi-
cach oraz w kompleksie SOLPARK. Podczas 
tej akcji szkoła współpracowała z AURAEKO 
Organizacja Odzysku SEE, która zajmuje się 
odbiorem zebranego sprzętu.

***
Na początku kwietnia uczniowie klas 

I wyjechali na jednodniową wycieczkę do 
Chorzowa, podczas której m.in. zwiedzili 
Górnośląskie Muzeum Etnograficzne. Mło-
dzież miała sposobność obejrzeć domo-
stwa i zagrody z XIX wieku, poznawała też 
tajniki wyplatania koszy czy lepienia naczyń 
glinianych. Głównym celem wycieczki było 
jednak obejrzenie spektaklu Skrzypek na 
dachu, wystawianego przez Teatr Rozrywki 
w Chorzowie. Wyjazd do Chorzowa ucznio-
wie uznali za interesujący. Wycieczkę zor-
ganizowała nauczycielka B. Barańska.

(s)
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fo-
tografii przekazanych przez szkoły samorzą-
dowe

Szkolne wieściSzkoła Podstawowa 
w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa 
w Łękińsku

Gimnazjum 
w Kleszczowie

Uczniowie klasy VI uczestniczyli w ogól-
nopolskim, interaktywnym sprawdzianie 
kompetencji przygotowanym przez Ośro-
dek Diagnostyki Edukacyjnej WSiP. Roz-
wiązywali test, w którym mogli uzyskać 40 
punktów (7 w czytaniu, 10 w pisaniu, 10 
w rozumowaniu, 3 w korzystaniu z informa-
cji i 10 w wykorzystaniu wiedzy w prakty-
ce). Wyniki sprawdzianu zostały porówna-
ne z wynikami tzw. grupy reprezentatywnej. 
W każdym standardzie uczniowie z Łękiń-
ska zaprezentowali się lepiej niż ucznio-
wie 300 wybranych szkół w Polsce. Wyniki 
sprawdzianu zostały omówione na zebraniu 
z rodzicami uczniów klasy VI. Organizatora-
mi sprawdzianu w szkole były: dyr. A. Bier-
nacka-Oleszczyk, G. Szczęsna i M. Jegier.

***
W Międzynarodowym Konkursie Mate-

matycznym ,,Kangur 2010”, służącym po-
pularyzacji matematyki i wyłanianiu talentów 
matematycznych uczestniczyło 11 uczniów. 
W kat. Maluch wzięli udział Sz. Koper, M. 
Rogoziński i N. Szczepocka z klasy IV, zaś 
w kat. Beniamin K. Fryś, N. Jasek, A. Kny-
siak i M. Skalska z kl. V oraz P. Kupka, 
D. Łakoma, M. Muskała i M. Szczęsny–Po-
deszwa z kl. VI. Organizatorem konkursu 
w szkole była G. Szczęsna. Wyniki zostaną 
ogłoszone do końca maja.

***
31 marca starsze przedszkolaki z PPS 

w Łękińsku uczestniczyły w zajęciach Po-
znajemy naszą szkołę. W pracowni kompu-
terowej uczniowie kl. I zapoznali ich z wy-
posażeniem pracowni i wprowadzili w świat 
graficznych programów, kolorowanek i puz-
zli. W szkolnej świetlicy przedszkolaki mo-
gły pobawić się w indiańskim wigwamie, 
rzucać piłeczkami do celu i wyklejać pisan-
kę. Odwiedziły też bibliotekę i czytelnię, 
salę gimnastyczną oraz gabinet stomato-
logiczny.

Emocji więc nie brakowało. Aby dzie-
ci słodko wspominały swój pierwszy pobyt 
w szkole zaproszone zostały do stołówki na 
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ramicznymi i zrealizowała obszerny reportaż z wernisażu. Został on 
potem zaprezentowany w cyklu „Sztuka puka”.

W trakcie marco-
wej wystawy Roma-
na Gąsowska – pre-
zes zarządu ARR 
„ARREKS”. doko -
nała podsumowania 
projektu „Garncar-
stwo – sposób na in-
tegrację społeczną”. 
Dziękowała za po-
moc klubom senio-
ra, a także dyrektor 
Gminnego Ośrodka 
Kultury.

–  C h c i e l i b y -
śmy, aby integracja 
uczestników projek-
tu trwała także po 
jego zakończeniu – 
przyznała. – Dlatego 

wszystkie narzędzia i materiały zakupione w ramach realizowane-
go projektu przekażemy GOK. Mam nadzieję, że pracownia wyko-
rzystywana podczas warsztatów będzie zalążkiem prawdziwej pra-
cowni ceramiki artystycznej.

Do samodzielnego funkcjonowania takiej pracowni potrzebny 
jest specjalistyczny sprzęt do wypalania ceramiki. Jego zakup zade-
klarowała wójt Kazimiera Tarkowska, poparta przez radnych.

W trakcie wernisażu dekoracyjne prace wykonane przez uczest-
ników otrzymały w podarunku m.in. wójt gminy, prezes „ARREKSU”, 
dyrektor GOK oraz wspomniane na początku panie, które wzięły na 
siebie trud zorganizowania i przeprowadzenia projektu.

Zajęcia które wyciszają
Jedną z instruktorek prowadzących warsztaty ceramiczne była 

Alicja Przydryga. Choć podobne zajęcia prowadziła z różnymi gru-
pami wiekowymi przyznaje, że jest zaskoczona talentem uczestni-
ków kleszczowskich warsztatów.

– Wiem, że dla każdego z nich było to pierwsze doświadcze-
nie w pracy z gliną – mówi. – Pierwsze zajęcia poświęcone były le-
pieniu z glinianych wałeczków z wykorzystaniem gotowych form. 
Szybciej niż się spodziewałam każdy chciał tworzyć prace samo-
dzielnie, bez pomocy form. Uważam, że to świadczy o wybitnych 

Integracyjne lepienie z gliny
å ciąg dalszy ze str. 9

Wernisaż odbył się w sali GOK

AUTO NAPRAWA
MECHANIKA POJAZDOWA

Kleszczów, os. Zacisze, ul. Wspólna 18
Radosław Kacperek 0601 966 837

Przyjmę ucznia na praktykę

uzdolnieniach większości uczestników warsztatów. Dopingowała 
ich też świadomość, że nawet po 50. roku życia mogą się nauczyć 
czegoś nowego.

W trakcie wspólnych zajęć był czas na integrację - rozmowy 
przy kawie i ciastkach. Kiedy jednak zabierano się za pracę z gliną 
bywało tak, że przez godzinę nikt się nie odezwał.

– Praca z gliną jest okazją do wyciszenia – podkreśla pani Ali-
cja. – Człowiek skupia się na niej. Następuje taki czarodziejski mo-
ment, kiedy wszyscy są pochłonięci pracą. To uspokaja i odstreso-
wuje. Wiem z doświadczenia, że takie zajęcia można polecić nawet 
młodym ludziom z ADHD.

Będzie ciąg dalszy
– Dotąd nie wyobrażałam sobie, że różne rzeczy można lepić 

z gliny tak zwyczajnie, w rękach – mówi jedna z uczestniczek za-
jęć, Janina Gawor. - Pochodzę z Kucowa. Był u nas we wsi garn-
carz, Kępa. Robił różne gliniane naczynia, ale miał koło do toczenia. 
I miał też piec do wypalania.

Pani Janina dodaje, że ceramika stała się jej nową pasją i chęt-
nie będzie też chodzić na zajęcia do pracowni w GOK.

– Nie mam nic innego do roboty - przyznaje. – Do tej pory w wol-
nym czasie zajmowałam się robieniem serwetek albo szyciem.

Wystawa wazonów, dekoracyjnych mis i naczyń trwała w Gmin-
nym Ośrodku Kultury do Wielkanocy. Projekt, na którego realizację 
Agencja Rozwoju Regional-
nego „ARREKS” uzyskała 
dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego (Program Operacyj-
ny „Kapitał Ludzki”, Priorytet 
VII „Promocja integracji spo-
łecznej”, Działanie 7.3 „Ini-
cjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji”) ma wielkie 
szanse na kontynuację. GOK 
już ogłosił nabór chętnych 
z czterech grup wiekowych 
na zajęcia z ceramiki.

(s)

Układanie kostki brukowej
Utwardzanie terenu
Galanteria betonowa

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane

Remonty
Wykończenia

Sprzedaż kostki i galanterii
Stanisław Jędrzejek 

Wiewiórów 104, Tel. 0693 727 127 
www.kostkabruk.pl

l

l

l

l

Część wystawionych prac

Kupię działkę budowlaną 
na terenie gminy Kleszczów 

10 – 20 arów.
Tel. 0508 292 010.

Blacharstwo•	
Lakiernictwo•	

Wulkanizacja•	
Wymiana opon•	
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Gmina Kleszczów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, 
ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wy-
magania:
 
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który 

posiada kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela 
w  szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania 
dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe tzn. w lice-
ach ogólnokształcących i technikach,

2) ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placó-
wek doskonalenia nauczycieli,

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stano-
wisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) ocenę pracy zawodowej, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 
2009 r. . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska 
kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół 
i rodzajach publicznych placówek,

5) aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym w danym typie szkoły lub placówki,

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 
ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.), w przypadku 
nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365,z póź. 
zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie  dyscy-
plinarne,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne prze-
stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się 
przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnie-
nie,

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dys-
ponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 
ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawie-
rać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją 
funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierają-
cy w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej 
- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - 
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-
wanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wyma-
ganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczy-
cielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty po-
twierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształ-
cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświa-
tą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze, w poszczególnych typach szkół publicznych i rodzajach 
publicznych placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinar-
ną, której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz.674 z późn. 
zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscy-
plinarną, o której mowa w art.,140 ust.1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z póz. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą zakazu pełnie-
nia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicz-
nymi, o mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (Dz. U .z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.) 
lub  art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 
z późn. zm.);

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo  popełnione umyślnie lub umyślnie 
przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z póź. zm.)) w celach przeprowadzenia konkur-
su na stanowisko dyrektora;

12) oświadczenie, że kandydat (dotyczy osób urodzonych przed 
1 sierpnia 1972 r. kandydujący na stanowisko dyrekto-
ra szkoły) w związku z przystąpieniem do konkursu, złożył 
oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złoże-
niu oświadczenia lustracyjnego - zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 
63, poz.425, z późn. zm.).

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata 
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie”, w terminie do dnia 29 kwietnia, na 
adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 
Kleszczów (kancelaria ogólna, pokój nr 8).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy Kleszczów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkurso-
wego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Tenis stołowy
marca odbyły się w Łodzi Wojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzieżowców. Uczestniczyli w nich zawodnicy i zawod-

niczki w wieku do 21 lat. Bardzo dobrą drugą lokatę wywalczył 
w tym turnieju zawodnik LKS Omega Kleszczów – Kamil Trzcin-
ka. Dzięki temu nasz tenisista awansował do mistrzostw Polski.

***
W tym samym dniu w Łodzi odbywał się także III Wojewódzki 

Turniej Klasyfikacyjny Juniorów. Zwycięstwo odniósł Piotr Chro-
stowski, a na trzecim miejscu uplasował się Karol Chojnowski 
(obaj LKS Omega). Warto dodać, że było to trzecie z rzędu zwy-
cięstwo P. Chrostowskiego w WKT. Nasz zawodnik zakwalifi-
kował się do III Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Ju-
niorów.

***
Tylko 1 punkt dzielił II-ligową drużynę tenisistów LKS Omega 

Kleszczów od zajęcia II miejsca w tabeli na zakończenie sezonu 
2009/2010. Ostatecznie Omega zajęła trzecią lokatę, wyprze-
dzona w tabeli przez wyjątkowo mocny w tym sezonie zespół 
GUKS Gorzkowice oraz UKS Bednary. 

W trzech ostatnich meczach ligowych nasi tenisiści dwa razy 
zremisowali 5:5 (z UKS Bednary i MZKS Alit Ożarów) i przegra-
li z liderem tabeli 2:8.

(s)

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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Trzy medale Weroniki
marca w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły 
się Indywidualne Halowe Mistrzostwa LZS województwa 

łódzkiego w lekkiej atletyce. Uczestniczyli w nich zawodnicy ze 
szkół podstawowych, w tym również podstawówek w Kleszczo-
wie i Łękińsku. Najlepsze wyniki w tych zawodach uzyskała We-
ronika Chojka (SP Kleszczów), która w biegach na 60 i 200 me-
trów zdobyła dwa złote medale.

W sztafecie 4x200 m dziewcząt drużyna SP Kleszczów 
(Aleksandra Trajdos, Weronika Chojka, Angelika Komór, Alek-
sandra Klewin) wywalczyła brąz, natomiast w biegu na 600 m 
Aleksandra Klewin (SP Kleszczów) zajęła VI miejsce.

Wśród chłopców najlepszy start odnotował Kamil Bębnowski 
(SP Łękińsko), który w biegu na 200 m zdobył brązowy medal.

Lekkoatleci w Spale
marca w COS w Spale odbyły się Indywidualne Halowe 
Mistrzostwa LZS województwa łódzkiego w lekkiej atlety-

ce szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawodnicy star-
towali w konkurencjach biegowych, skokach i pchnięciu kulą.

W drużynie kleszczowskiego gimnazjum najlepszy wynik 
uzyskała Katarzyna Chojnowska – II m. w skoku wzwyż. Sewe-
ryn Rudzki startujący w skoku w dal także zdobył srebrny me-
dal. Piąte miejsca zajęli: Adrian Kułak w biegu na 60 m i sztafe-
ta chłopców 4x200 m (Piotr Krężel, Patryk Tarkowski, Seweryn 
Rudzki, Adrian Kułak). Adam Kucharski zajął VI m. w biegu na 
1000 m.

Wśród zawodników ze szkół ponadgimnazjalnych najle-
piej zaprezentowali się Radosław Berencz, który wygrał bieg na 
1500 m oraz Adam Książek, który na dystansie 200 m był drugi. 
Tomasz Borowicz zajął V m. w biegu na 60 m, zaś A. Książek był 
na tym dystansie szósty.

24

23

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza zapisy

NA ZAJĘCIA Z CERAMIKI
dla następujących grup:

 dzieci (uczniowie szkół podstawowych),•	
 młodzież (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimna-•	

zjalnych),
 osoby dorosłe,•	
 seniorzy.•	

Opłata za uczestnictwo w jednych zajęciach wynosi 
5 zł tj. 20 zł miesięcznie za cztery zajęcia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach 
powinny zgłaszać się w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Kleszczowie. Zapisy przyjmowane są w dniach:
poniedziałek - w godzinach 8.00–15.00,•	
wtorek – piątek - w godzinach 8.00–20.00•	

w terminie do 30 kwietnia. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
organizuje  wycieczkę

dla członków Klubów Seniora 
w Gminie Kleszczów

na trasie: Kłodawa–Gołuchów–Kalisz.
Wycieczka odbędzie się w piątek 7 maja, wyjazd 

o godz. 6.30 sprzed budynku GOK w Kleszczowie.
W programie wycieczki:

zwiedzanie Kopalni Soli w Kłodawie,•	
zwiedzanie Parku Arboretum oraz Muzeum Le-•	
śnictwa i Powozowni w Gołuchowie,
spacer po Kaliszu (Katedra, Rynek, Teatr Bogu-•	
sławskiego).

Zapisy wyłącznie do 26 kwietnia w GOK w Klesz-
czowie.
Odpłatność za wycieczkę w kwocie 50 zł - płatna 
w dniu zapisu 

Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
podanie danych osobowych uczestnika,•	
przedłożenie legitymacji emeryta lub rencisty,•	
złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na •	
przetwarzanie danych osobowych.

l

l
l
l

NAGROBKI - renowacja  
starych pomników
galanteria budowlana
schody, parapety
kominki

Ceny konkurencyjne
Zadzwoń – przyjedziemy!

Pomiar, wycena na miejscu.
Łuszczanowice 119, Tel. 0500 188 513
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Omega siatkarskim mistrzem powiatu

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 

18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 086 473 02 12)

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

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

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
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
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

27

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl 

Wygrany turniej siatkarek

marca w sali gimnazjum w Szczercowie odbyły się mistrzostwa powiatu beł-
chatowskiego LZS w piłce siatkowej kobiet. Znakomicie spisały się tu siatkarki 

Omegi, które zdobyły tytuł mistrza powiatu. Miejsca pozostałych drużyn: II m. – Zelów; 
III m. – Szczerców; IV m. – Drużbice; V m. – Bełchatów. Pierwsze trzy zespoły otrzy-
mały puchary, medale i dyplomy, które ufundowali organizatorzy mistrzostw: Rada Po-
wiatowe LZS w Bełchatowie oraz Rada Gminna LZS w Szczercowie.

W drużynie Omegi zagrały: A. Mielczarkowska (kapitan), J. Tokarek, D. Huć, J. 
Migasińska, K. Pietrzykowska, K. Sudak, E. Mielczarek, K. Urbaniak, P. Rogozińska, 
E. Bugajska.

13 marca w hali sportowej SOLPARKU odbył się siatkarski turniej kobiet o pu-
char wójta gminy Kleszczów, zorganizowany staraniem LKS Omega. W turnie-

ju uczestniczyły drużyny reprezentujące gminy Drużbice, Kleszczów, Szczerców i Ze-
lów. Po trzech wygranych meczach (z Drużbicami i Szczercowem po 2:0, a z Zelowem 
2:1) nasze siatkarki odniosły zwycięstwo. 

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe puchary. Naj-
lepsza rozgrywająca (Karolina Tosik z Zelowa) i najlepsza zawodniczka turnieju (Do-
rota Huć z Kleszczowa) otrzymały statuetki. Trofea te wręczyła wójt Kazimiera Tar-
kowska.

W zespole Omegi, reprezentującym w turnieju gminę Kleszczów wystąpiły: Justy-
na Tokarek, Dorota Huć, Joanna Migasińska, Karolina Pietrzykowska, Klaudia Sudak, 
Aneta Mielczarkowska (kapitan), Katarzyna Kajzler, Ewelina Mielczarek, Ewelina Bu-
gajska, Karolina Urbaniak, Paulina Rogozińska, Natalia Jasek. Trenerem drużyny jest 
Marek Kwieciński.
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Modlitwy i wspomnienia
2005 roku pierwsze dni kwietnia są dla Polaków czasem 
wspomnień, związanych z ostatnimi godzinami ziemskie-

go życia Papieża Jana Pawła II. Kulminacja rocznicowych uroczy-
stości przypada na dzień 2 kwietnia. W tym roku data ta pokryła się 

z Wielkim Piątkiem, a więc dniem, kiedy w kościele katolickim nie 
ma liturgii Mszy św. W tej sytu-
acji obchody związane z upa-
miętnieniem piątej rocznicy 
śmierci Papieża – Polaka or-
ganizowane były w terminach 
wcześniejszych lub dopiero po 
Wielkanocy.

W Kleszczowie gminne ob-
chody rocznicowe ustalone zo-
stały na dzień 8 kwietnia, a więc 
dokładnie w piątą rocznicę po-
grzebu Jana Pawła II. Wierni 
zgromadzili się wieczorem na 
mszy świętej w kościele p.w. 
NMP Anielskiej w Kleszczowie. 
W nabożeństwie uczestniczy-
ły poczty sztandarowe: gminy 

Kleszczów, szkół samorządowych oraz jednostek OSP. Kilka pie-
śni wykonał Chór Kameralny Gminy Kleszczów. Mszę św. konce-
lebrowali księża: Jacek Kapuściński z Lgoty Wielkiej, który wygło-
sił homilię oraz Andrzej Pękalski – proboszcz parafii w Kleszczowie 
i Henryk Gorgoń – proboszcz parafii w Łękińsku. Modliliśmy się o ry-
chłą beatyfikację Sługi Bożego, Jana Pawła II - to intencja niezmien-
na od pięciu lat.

Dalszą część wieczornych uroczystości wypełnili zaproszeni ar-
tyści. Aktor Olgierd Łukaszewicz przypomniał dwa 
poetyckie teksty Karola Wojtyły i obszerne frag-
menty rekolekcyjnych nauk, które już jako kardynał 
K. Wojtyła wygłosił na zaproszenie papieża Pawła 
VI w marcu 1976 roku w Watykanie. To niezwykłe 
teksty, mówiące m.in. o istocie posługi kapłańskiej, 
które teraz w trakcie trwającego jeszcze Roku Ka-
płańskiego brzmią szczególnie mocno. Zespół mu-
zyczny E.O. w którego składzie wystąpiło czterech 
znakomitych instrumentalistów i dwie solistki, wy-
konał kilka pieśni o charakterze religijnym. Całość 
programu zapowiadana była i opatrzona - także 
osobistym, emocjonalnym komentarzem - przez 
prezenterkę telewizyjną, Annę Popek, która zastą-
piła zapowiadaną wcześniej I. Schymallę.

Po koncercie, zakończonym wspólnym odśpie-
waniem „Barki” uczestnicy uroczystości przeszli 

pod pomnik Jana Pawła II, w położonym obok kościoła parku. Tu 
odbył się Apel Jasnogórski, po którym przedstawiciele samorządu 
gminy z wójt Kazimierą Tarkowską na czele, a następnie delegacje 
szkół, przedszkoli, innych jednostek gminnych, a także mieszkańcy 
gminy złożyli kwiaty i ustawili zapalone znicze pod pomnikiem na-
szego wielkiego rodaka.

(s)

Od


