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Drogowe inwestycje
w Wolicy

Drogowcy prowadzą w tym
roku prace na czterech odcinkach dróg gminnych, służących mieszkańcom Wolicy.
Zaawansowanie prac jest różne. Najwcześniej, bo już w lipcu, powinien być gotowy odcinek drogi „pod lasem” wraz
z łącznikiem, poprowadzonym
od niej w kierunku północnym.
Trwa tutaj wykonywanie kolejnych warstw bitumicznych.
Więcej na str. 2

Stulecie niepodległości

Z okazji Dnia Strażaka
Wszystkim Druhnom i Druhom, działającym w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kleszczów, składamy
z okazji dnia św. Floriana najserdeczniejsze życzenia. Życzymy
zdrowia, pomyślności i wielkiej wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej służby dla dobra naszych mieszkańców.
W imieniu samorządu gminy dziękujemy za Waszą ofiarność oraz gotowość do bezinteresownej ochrony życia, zdrowia
i mienia ludzkiego. Życzymy, by służba drugiemu człowiekowi była
dla Was źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Przewodniczący
Rady Gminy
MICHAŁ MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Barwne rabaty

Gminne rabaty oraz donice już od kilkunastu dni cieszą oczy
kolorami posadzonych bratków (albo jak mówią niektórzy ogrodo-

Samorząd Gminy Kleszczów chcąc uczcić jubileusz 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotował
Gminny Program Obchodów. Są w nim projekty kulturalne i edukacyjne popularyzujące historyczną wiedzę. Rocznicowe inicjatywy i wydarzenia będą organizowane w gminie Kleszczów przez
kilka miesięcy, poprzedzających główne obchody.
Więcej na str. 3

Liceum i technikum
bez tajemnic

Niezwykły ruch panował
12 kwietnia w tej części SOLPARKU, którą zajmuje Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych.
Dzień Otwarty ZSP przyciągnął młodzież, kończącą w tym
roku naukę w gimnazjum. Niektórym gimnazjalistom w odwiedzinach szkoły towarzyszyli rodzice.
Więcej na str. 6

Zbliża się strażackie święto
Nie w dniu św. Floriana (4 maja), ale już 1 maja swoje święto
będą obchodzić członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Kleszczów. O godz. 14 spotkają się w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, gdzie zostanie odprawiona
Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Po zakończonym nabożeństwie udadzą się na boisko piłkarskie w Łuszczanowicach
Hubach, gdzie zostaną zorganizowane zawody sprawnościowo-rekreacyjne.
Więcej na str. 4

wych fiołków). Barwne nasadzenia pojawiły się w Antoniówce (rabata przy domu kultury), w Łękińsku (rabata obok szkoły), w Łuszczanowicach (na lokalnym skwerku i przy domu kultury), w Wolicy
(dwie rabaty przy placu zabaw) oraz w Kleszczowie (rondo im. Honorowych Dawców Krwi).
Więcej na str. 2

Dużo pieniędzy na wystawie w GOK
Na czynnej do 10 maja wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie zostały pokazane banknoty, które były prawnym
środkiem płatniczym na ziemiach polskich u schyłku zaborów i w
niepodległej Polsce. Jedną z ciekawostek są nigdy nie wprowadzone do obiegu, choć zaprojektowane i w 1990 r. wydrukowane
w Monachium banknoty z serii „Miasta polskie”.
Więcej na str. 12

Bokserska gala w SOLPARKU
O Puchar Wójta Gminy Kleszczów będą walczyć pięściarze,
zgłoszeni na Galę Boksu w kleszczowskim SOLPARKU. Na ringu
pojawi się ponad 30 zawodników, którzy stoczą walki w różnych
kategoriach wiekowych i wagowych. Wystąpi też zawodnik z lokalnej sekcji bokserskiej „SOLPARK Kleszczów”. Wśród gości specjalnych zobaczymy m.in.: Pawła Skrzecza - wicemistrza olimpijskiego i wicemistrza świata. Impreza odbędzie się w hali sportowej
SOLPARKU w sobotę 28 kwietnia. Początek od godziny 14.30.
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KRÓTKO
Będzie konkurs na posesję

W maju zostanie ogłoszony konkurs na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. Jego regulamin
zamieścimy na stronach „Informatora” oraz na gminnej stronie internetowej. Tak jak w poprzednich latach uczestnicy będą mogli rywalizować w dwóch
kategoriach (posesje siedliskowe oraz posesje w gospodarstwie rolnym). Nie będą przyjmowane zgłoszenia laureatów ośmiu wcześniejszych edycji gminnego konkursu. Ci mieszkańcy, którzy zgłaszali się,
ale nie zostali nagrodzeni, mogą próbować szczęścia po raz kolejny.

Projekt uzbrojenia dla Wolicy

Firma MK PROJEKT Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Mirosław Klimas z Piotrkowa Trybunalskiego otrzymała od gminy zadanie wykonania koncepcji
projektowej dla inwestycji „Rozbudowa infrastruktury
technicznej w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej, Długiej i Leśnej w Łękińsku”. Opracowywany
projekt ma dotyczyć branży elektrycznej, drogowej,
sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjnej. W umowie
podpisanej 9 kwietnia ustalono 9-miesięczny okres
realizacji.

Przydział komunalnych mieszkań

Gminna Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu
w dniach 3 i 4 kwietnia rozpatrywała złożone podania o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
Pozytywne opinie uzyskało 26 podań. Lokale mieszkalne są przekazywane przez Zakład Komunalny
Kleszczów sp. z o.o., który administruje komunalnymi
i socjalnymi mieszkaniami.
JS

Cieszą oczy
intensywną barwą

R

óżnokolorowe bratki posadzone zostały także w 26 donicach rozmieszczonych w różnych punktach Kleszczowa
oraz w ośmiu donicach w Żłobnicy.
Wiosenne kwiaty będą cieszyć oczy
mieszkańców oraz osób przejeżdżających przez teren gminy aż do przełomu
maja i czerwca. Wtedy nastąpi wymiana sadzonek na kwiaty letnie. Na rabatach
i w donicach zostaną posadzone pacioreczniki ogrodowe
(popularne kanny)
oraz begonie stale kwitnące, w wybranych kolorach.
Największe pole
do kolorystycznych
kompozycji daje
ogrodnikom rozległa rabata na kleszczowskim rondzie. Tu pojawią się begonie białe,
różowe oraz czerwone.
Do posadzenia i pielęgnacji kwiatów
gmina wybrała Centrum Ogrodnicze Bujacz
Zbigniew, Leśniak Jerzy s.c., z/s w Kleszczowie. Umowa na dostawę, posadzenie
i pielęgnację kwiatów rabatowych będzie
realizowana do końca października. Wartość brutto opisanych szczegółowo prac to
68.333,50 zł.
JS
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Duży ruch na drogach w Wolicy

roku rozbudowa gminnych dróg prowadzona jest m.in. w Wolicy. Spółka Drog-Bud
W tym
z Lubojenki zajmuje się tutaj dwoma odcinkami drogi (oznaczonej wspólnym numerem

101387E), nazywanymi przez mieszkańców wsi drogą „do starej szkoły” oraz drogą „do Roksy”.
Jeden z nich ma długość 340 m, drugi - 400 m. Na obu po wykonaniu kompleksowego uzbrojenia (sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, gazowej oraz zasilania oświetlenia ulicznego) powstanie
ścieżka rowerowa oraz nowa nawierzchnia jezdni. Na krótszym z wymienionych odcinków powstanie nowy chodnik,
zaś na dłuższym - przeprowadzona będzie wymiana istniejącej nawierzchni chodnika. Łączna wartość robót prowadzonych przez spółkę Drog-Bud to ponad 4,2 mln zł brutto. Termin ich zakończenia wyznaczono na październik tego roku.
Szybciej, bo już w lipcu, powinna być gotowa druga
z inwestycji drogowych, której wykonawcą jest PEUK S.A.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Piotrkowa Trybunalskiego. W drugiej połowie kwietnia rozpoczęło się układanie warstwy bitumicznej podbudowy na
zmodernizowanym odcinku (390 m) drogi „pod lasem”. Oznacza to rozpoczęcie końcowego etapu tej inwestycji. Wcześniej nastąpiła przebudowa sieci podziemnego uzbrojenia, wymiana tłuczniowej podbudowy jezdni oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej.
W ramach tej samej inwestycji droga „pod lasem” (DG 101354E) uzyskała połączenie z oddaną do użytku w roku 2017 drogą, prowadzącą od Łękińska przez las i pola do Wolicy (nazywaną umownie „duktem leśnym”). 430-metrowy łącznik poprowadzony przez pola nie ma wyodrębnionego chodnika, a ciąg pieszo-jezdny został ułożony na poziomie równym z jezdnią. W razie
potrzeby będą mogły z niego skorzystać szersze pojazdy (np. kombajny).
Łączna wartość tej inwestycji drogowej (obejmująca także niezbędne uzbrojenie łącznika)
wynosi prawie 3,68 mln zł brutto.
JS

Goście z gminy Czerniewice

gościła grupa samorządowców z gminy Czerniewice w powiecie tomaszowW Kleszczowie
skim, której przewodniczył wójt Andrzej Bednarek. Celem wizyty była wymiana doświad-

czeń w pracy na rzecz wspólnot gminnych. Delegację składającą się z radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy przywitał wójt Sławomir
Chojnowski, który opowiedział o najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych przez
kleszczowski samorząd, wspominając również o uciążliwościach, jakie niesie dla mieszkańców sąsiedztwo dużych zakładów przemysłowych.
W sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy goście zapoznali się z prezentacją poświęconą kolejnym etapom rozwoju gminy Kleszczów, funkcjonowaniem systemu oświaty,
opieki medycznej. Omówiono również programy skierowane do mieszkańców, jak dopłaty
do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń oraz gminny program stypendialny. Dużo uwagi poświęcono zorganizowaniu stref, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz oferowaniu tych terenów inwestorom.
Po spotkaniu delegacja udała się do Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, aby poznać
rękodzieło artystyczne tworzone przez mieszkańców w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów. W części wyjazdowej samorządowcy z Czerniewic oglądali strefy przemysłowe w Kleszczowie i Żłobnicy, z tarasu widokowego w Żłobnicy podziwiali kopalnię oraz panoramę z elektrownią.
Na zakończenie zwiedzano kompleks SOLPARK oraz pracownie do nauki mechatroniki w ZSP.
MSz

Zmiany w komunikacji autobusowej
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. informuje, iż od 16 kwietnia 2018 roku
zaktualizował rozkład jazdy autobusów i mieszkańcom gminy Kleszczów udostępnił
autobusy niskopodłogowe.
Obecnie autobusy niskopodłogowe obsługują:
• linię poranną nr 1 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
• linię popołudniową nr 2 w każdy wtorek miesiąca;
• linię wieczorną nr 3 w pierwszy i trzeci piątek miesiąca.
Na str. 9 publikujemy uaktualniony rozkład jazdy.
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Wyborcze przygotowania

sesji 27 marca Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Kleszczów
na 15 okręgów wyborczych. W każdym z nich w jesiennych wyborach samorządowych zostanie wybrany jeden radny. Uchwała określiła granice okręgów wyborczych i ich
numery. Jednomandatowe okręgi wyborcze mają następujące numery i obejmować będą
mieszkańców następujących miejscowości i ulic:
GRANICE OKRĘGÓW
1. Żłobnica i Dębina
2. Antoniówka i Kocielizna
3. Kleszczów - ulice: Gliniana, Słoneczna, Sosnowa, Zielona oraz Główna - nieparzyste 75-117, 124186, 119A, 188
4. Kleszczów - ulice: Cicha, Dojazdowa, Krótka, Niska, Ogrodowa, Osiedlowa, Poprzeczna, Szkolna,
Wysoka i Główna - nieparzyste 59-61, parzyste 78-120, 69, 76
5. Kleszczów - ulice: Boczna, Łączna, Polna, Sportowa, Urzędowa, Milenijna i Główna - 2, 2B-57A,
parzyste: 60-72
6. Kleszczów - ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Leśna, Spacerowa, Topolowa, Wrzosowa,
Wspólna i Źródlana
7. Kleszczów - ulice: Chabrowa, Irysowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Krokusowa, Liliowa,
Malinowa, Miła, Południowa, Poziomkowa, Różana, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wschodnia
i Wiśniowa
8. Łękińsko - ulice: Miła, Północna, Rolna, Słoneczna i Ustronna
9. Łękińsko - ulice: Akacjowa, Długa i Poprzeczna
10. Adamów, Łękińsko - ulice: Modrzewiowa, Klonowa, Leśna, Szkolna i Topolowa
11. Bogumiłów, Biłgoraj, Czyżów, Kamień, Rogowiec, Słok-Młyn i Stefanowizna
12. Wolica i Wola Grzymalina-Kolonia
13. Łuszczanowice - od nr 1 do nr 39, od nr 49 do nr 63, numery: 179-212, 271, 275, 279, 288
14. Łuszczanowice - od nr 40 do nr 48
15. Łuszczanowice - Kolonia i Łuszczanowice - od nr 64 do nr 144
W kolejnej przyjętej uchwale Rada Gminy Kleszczów dokonała podziału Gminy Kleszczów na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych.
Nr obwodu
głosowania
1.
2.
3.
4.

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Antoniówka, Dębina, Kocielizna, Żłobnica
Kleszczów

Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,
ul. Szkolna 4
Adamów, Biłgoraj, Bogumiłów, Czyżów, Kamień, Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul.
Łękińsko, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefanowizna,
Szkolna 20
Wola Grzymalina-Kolonia, Wolica
Łuszczanowice, Łuszczanowice-Kolonia
Publiczne Przedszkole Samorządowe,
Łuszczanowice 104 B

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
poszukuje do pracy pracowników:
2.
3.
4.
5.
6.

1. Elektryk lub absolwent szkoły zawodowej o profilu elektryk,
automatyk lub pokrewnym.
Hydraulik, monter instalacji sanitarnej lub absolwent szkoły zawodowej o profilu
instalacyjnym sanitarnym lub budowlanym.
Pracowników wykwalifikowanych w zawodach budowlanych.
Absolwentów średnich szkół technicznych do odbycia stażu.
Pracowników niewykwalifikowanych do robót sezonowych przy utrzymaniu
gminnych terenów zielonych.
Asystentka/Asystent zarządu - praca w sekretariacie Spółki. Umowa na
zastępstwo.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV
klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Komunalny „Kleszczów”
Sp. z o.o. przy ul. Głównej 41 w Kleszczowie moich danych osobowych na potrzeby
procesu rekrutacyjnego (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych - tekst jedn. z 2016 r. poz. 922).
Podania z życiorysem zawodowym prosimy składać w siedzibie spółki, tj. ul. Główna
41, 97-410 Kleszczów, pok. nr 1 (sekretariat), bądź drogą elektroniczną: sekretariat@
zkkleszczow.pl.
Spółka zastrzega możliwość swobodnego wyboru oraz możliwość rezygnacji z naboru bez
podania przyczyn.
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Porady psychologa,
zajęcia grupy wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie
informuje, że zmienia się termin i miejsce dyżurów
psychologa, organizowanych przez PCPR w ramach
bezpłatnego poradnictwa. Od 12 kwietnia psycholog będzie przyjmował osoby, poszukujące wsparcia w czwartki w godz. od 15.00 do 17.00 w budynku
Przychodni Salus - wejście od strony pogotowia ratunkowego (niski parter, pokój nr 22).
***
Grupa radzenia sobie z przemocą organizuje spotkania terapeutyczne w każdy wtorek w godz. 13.0016.00 w budynku Przychodni Salus - wejście od strony pogotowia ratunkowego (niski parter, pokój nr 22).

Kolejna akcja krwiodawcza

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
w Kleszczowie zaprasza do udziału w akcji krwiodawczej, która odbędzie się w piątek 11 maja w godz.
9:00-13:00 w sali konferencyjnej SOLPARKU. Rejestracja krwiodawców trwać będzie do godziny 12:30.

Przyjęcia interesantów
na Posterunku Policji

Kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie asp. szt.
Damian Kucner poinformował, że przyjęcia interesantów odbywają się tu w każdy poniedziałek w godz.
10.00-14.00. W tym terminie interesanci mogą porozmawiać z kierownikiem posterunku lub osobą, która go zastępuje.

Punkt Zbiórki Odpadów
w Łuszczanowicach Kolonii

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Łuszczanowicach Kolonii w sezonie wiosenno-letnim (1 kwietnia - 30 września) funkcjonuje od godz.
9.00 do 19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). Kontakt
telefoniczny z PSZOK - 697-969-104.
opr. JS

Gminne obchody
stulecia niepodległości

P

rzypominanie wydarzeń, w wyniku których Polska po 123
latach niewoli odzyskała niepodległość, jest podtrzymaniem pamięci o postaciach, miejscach i faktach, mających niezwykle istotny wpływ na powstanie państwa polskiego. Wychodząc naprzeciw idei upamiętnienia tamtych wydarzeń szkoły
i przedszkola w gminie Kleszczów realizują szereg działań edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych.
Gminny Program Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości oprócz udziału w warsztatach i akademiach, poświęconych
najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu, obejmuje także wydarzenia artystyczne oraz wykłady skierowane do mieszkańców. 9 listopada br. mieszkańców gminy Kleszczów w atmosferę wydarzeń tamtych listopadowych dni wprowadzi koncert
okolicznościowy oraz montaż słowno-muzyczny, przygotowany
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Aktualny plan wydarzeń lokalnych, związanych z obchodami
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, został ogłoszony na gminnej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”,
pod datą 13 kwietnia.
MSz
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Seniorze! Nie daj się nabrać
na bezpłatny pokaz

U

7

rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych
osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Chodzi tu m.in.
o osławione pokazy, podczas których konsumenci są poprzez umiejętne manipulacje sprzedających „wrabiani” w zakup bardzo drogich
garnków, pościeli czy urządzeń medycznych, często za zaciągany
na ten cel kredyt.
„Wycieczka z pokazem garnków, oferowanie lamp do naświetlania podczas wykładu, prezentacja masażerów, badania połączone ze sprzedażą suplementów diety - podczas takich spotkań
często dochodzi do nieprawidłowości. Zdarza się, że wprowadzeni w błąd konsumenci decydują się na niepotrzebny i zbyt drogi zakup, a potem mają problemy ze zwrotem lub reklamacją” - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie
internetowej.
UOKiK przyjrzał się też procederowi zachęcania seniorów do
zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych, gazu lub prądu. W
tych przypadkach konsumenci również są narażani na poważne
straty finansowe, płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy
z dotychczasowym dostawcą. Naciągacze nieprzypadkowo biorą
na celownik przede wszystkim seniorów, są oni bowiem ludźmi ufnymi i mniej skłonnymi do poskarżenia się komukolwiek, że stali się
ofiarami oszustwa.
UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty, które: ● ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, ● informują
o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem, ● zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej. Spoty można
obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia”
pod adresami: ● https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538; ●
https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539.
Zachęcamy mieszkańców gminy Kleszczów do obejrzenia tych
ostrzegawczych filmików.
JS

S

Wycieczki
i rekreacyjne turnusy

towarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kleszczowie
poinformowało o planowanych na najbliższe tygodnie wyjazdach, organizowanych dla starszych mieszkańców gminy Kleszczów, którzy zapisali się na nie w ustalonym przez UTW terminie.
Już 16 maja na trzydniową wycieczkę po Kaszubach wyruszy
pierwsza grupa seniorów. Uczestnicy tego wyjazdu odwiedzą m.in.
Wdzydze Kiszewskie, Kartuzy i okolice Szymbarku, zwiedzając najciekawsze atrakcje turystyczne.
Od 2 do 9 czerwca grupa seniorów będzie przebywać na sportowo-rekreacyjnym turnusie
w Dźwirzynie, w ośrodku wypoczynkowym „Posejdon”. Kolejną
grupę czeka natomiast 7-dniowy pobyt w ukraińskim sanatorium „Elite Dnipro” w Truskawcu. Podczas tego wyjazdu od 17
do 24 czerwca seniorzy z gminy
FOTO: www.kolegiatakartuzy.pl
Kleszczów będą mogli m.in. skoSeniorzy obejrzą m.in. gotycką
rzystać z zalecanych przez lekakolegiatę w Kartuzach
rzy 3-6 zabiegów sanatoryjnych.
Wyjazdy te są realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w ramach projektu „Niezniszczalni”, który w ogłoszonym przez Urząd Gminy konkursie ofert dla organizacji pożytku
publicznego na realizację zadań publicznych, uzyskał dofinansowanie z budżetu gminy.
JS
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Salus informuje

Zmiany w harmonogramie. W podanych już terminach majo-

wych przyjęć lekarzy specjalistów nastąpiła zmiana. Dr P. Łaganowski
w poradni ortopedycznej będzie przyjmował 11 maja od godz. 10.00.
Ustalono też dodatkowy termin przyjęć lekarza ortopedy dr A. Godzieby. Pacjenci mogą się zapisywać na 10 maja, na godz. 13.00-18.00.
Ortopeda dziecięcy w Kleszczowie. 25 kwietnia po raz pierwszy w Kleszczowskiej Przychodni Salus przyjmował małych pacjentów
doświadczony ortopeda dziecięcy prof. nadzw. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski - kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
w ICZMP w Łodzi. Przyjęcia będą się odbywać raz w miesiącu. Rodzice mogą zapisywać na wizyty dzieci wymagające m.in. diagnostyki
i leczenia schorzeń narządu ruchu, diagnostyki i leczenia wad stawów
biodrowych i stóp, profilaktyki stawów biodrowych u noworodków.
Wyniki badań RTG udostępniane online. Przychodnia Salus
umożliwia pacjentom pobieranie wyników własnych badań RTG na
komputer. Aby uzyskać do nich dostęp należy posiadać unikatowy
klucz (hasło), który jest wysyłany na wskazany przez pacjenta numer
telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.
Szczegółowy opis procedury znaleźć można na stronie internetowej http://saluskleszczow.pl/.
opr. JS
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Widowiskowe
zawody strażaków

maja nie będą rozgrywane typowe konkurencje zawodów
strażackich, a rywalizacja przebiegać ma w rekreacyjnej formie. Do zawodów zgłosiło się siedem drużyn. Będą rywalizować
m.in. w przeciąganiu liny, rzutach lotką do tarczy, rzutach piłką lekarską, strzałach na bramkę oraz sztafecie biegowej 4x100 metrów.
W jednej konkurencji można będzie pokazać sprawność strażacką i celne oko. Rywalizacja ma polegać na jak najszybszym strąceniu pachołków z pomocą strumienia wody z działka ustawionego
na samochodzie strażackim.
Te widowiskowe zmagania będą mogli oglądać nie tylko członkowie jednostek OSP, ale także mieszkańcy gminy Kleszczów.
***
Dzień św. Floriana będzie obchodzić osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ciągu minionego roku przestała działać jednostka OSP w Dębinie.
Jak wynika ze statystyki, prowadzonej w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, wszystkie jednostki OSP skupiają obecnie 344
członków, przy czym najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni
w wieku 18-65 lat���������������������������������������������������
. Jest ich 219. Liczba kobiet skupionych w jednostkach OSP - 67. Jest ponadto 47 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.
JS

Sprzedam działki
budowlane:
0,1030 ha
i 0,0997 ha
w Łuszczanowicach
(Huby).
Tel. 792-006-324.

Poszukuję
opiekunki
dla rocznego
dziecka.
Tel. 505-425-578.

eco house

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
W ZAKRESIE:

instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych
wykonujemy także
● ogrzewanie podŁogowe
● instalacje CO, ● piece na pelet
                 GMINA  SZCZERCÓW
TEL. 519 643 222           GMINA  KLESZCZÓW
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Jubileuszowy kongres

rawie 400 uczestników z Polski i zagranicy omawiało
w Bełchatowie sprawy, związane z ciągle najtańszym, kopalnym źródłem energii jakim pozostaje węgiel brunatny. W ciągu trzech dni trwania X Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego (16-18
kwietnia) w czterech sesjach referatowych wygłoszono prawie 50 referatów. Poruszone zostały takie
tematy, jak m.in. rola węgla
brunatnego w krajach europejskich i na świecie, inwestycje
w nowe złoża, niekonwencjonalne wykorzystanie brunatnego paliwa. Hasło kongresu
brzmiało „Węgiel brunatny dziś i w przyszłości”.
Jednym z elementów konFoto: www.pgegiek.pl
gresu była wielobranżowa
wystawa. Swoje produkty i osiągnięcia prezentowały firmy z sektora wydobywczego i elektroenergetycznego. Organizatorami kongresu były: spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, jej
oddział - Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie.
JS

W Powiatowym Urzędzie Pracy
Dodatkowe pieniądze na aktywizację
Z Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” PUP w Bełchatowie pozyskał dodatkowo
247,9 tys. zł na zorganizowanie prac interwencyjnych, staży oraz
udzielenie dotacji osobom bezrobotnym, ubiegającym się o środki
na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu środków. Formularze są dostępne na stronie www.pupbelchatow.pl.

Wielu wystawców na targach
Ponad 40 wystawców brało udział w I Bełchatowskich Targach
Edukacji i Pracy. Z inicjatywy PUP w Bełchatowie odbyły się one
19 kwietnia. Swoje oferty prezentowało 26 instytucji, uczelni
i szkół policealnych (m.in. z regionu łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego); 13 agencji pracy
tymczasowej oraz 7 pracodawców. W ostatniej z wymienionych
grup były też firmy działające na
terenie gminy Kleszczów: CONSTANTIA Teich Poland; Colep
Polska; Solpark Kleszczów.

Dotacje ze środków PFRON
Od 7 maja PUP w Bełchatowie zacznie przyjmować wnioski
o udzielenie wsparcia ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na: ● sfinansowanie kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej; ● na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; ● na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Od dnia 7 maja będą też
przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych: ● zorganizowaniem stażu dla osoby niepełnosprawnej, poszukującej pracy,
● refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
JS

Dyrektor Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Łękińsku
zatrudni na 1/2 etatu osobę na stanowisko
konserwatora.
Dokumenty należy składać do dnia
10.05.2018 r. w siedzibie przedszkola.
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Spożywcze sklepy
w odwrocie?

w 1999 roku książce telefonicznej gminy KleszW wydanej
czów znajdziemy aż 10 numerów telefonów, którymi dyspo-

nowała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Dwa z nich
pozwalały połączyć się z biurem, jeden z piekarnią, a siedem pozostałych to numery do sklepów, które 19 lat temu prowadziła GS
„SCh”. Była w tym czasie prawdziwym monopolistą w handlu. Spożywcze sklepy, działające pod szyldem GS, mieli do swej dyspozycji nie tylko mieszkańcy Kleszczowa, ale też Łękińska i Łuszczanowic, Antoniówki, Kamienia oraz Wolicy.
- Był czas, że Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zatrudniała 170 pracowników. Wielu pracowało nie tylko w handlu, ale
też w piekarni, skupie oraz w naszej restauracji, w której w posiłki
regeneracyjne zaopatrywała się Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” - tak Jerzy Bujacz, prezes zarządu, wspomina wcześniejsze lata świetności.
Te czasy to już historia. W 2016 roku został zamknięty ostatni spółdzielczy sklep spożywczy. Teren pod nim wraz z przyległym
skwerem w Łuszczanowicach wykupiła gmina, planując przekształcenie klasycznego skrzyżowania na rondo. Dziś spółdzielnia nadal
funkcjonuje, ale już bez handlu spożywczego. Zajmuje się sprzedażą opału, nawozów, artykułów ogrodniczych czy budowlanych.
Zdaniem prezesa J. Bujacza zamykanie małych sklepów spożywczych to wynik ekspansji dużych sieci handlowych.
- Podstawa handlu w małych sklepach to artykuły codziennej
potrzeby: nabiał, pieczywo, wędliny, mięso, owoce i warzywa. To
wszystko szybko traci świeżość.

Duże koszty, mało kupujących

Przez rok próbowała prowadzić własny biznes Anna Tatara z Antoniówki. Wynajęła od gminy lokal handlowy w siedzibie miejscowego
domu kultury. W listopadzie 2017 roku zakończy- Sklep w Antoniówce to już historia
ła działalność, wyrejestrowując się z Centralnej
Ewidencji Działalności
Gospodarczej.
Rozmawiam z jej
mężem, który pomagał
w uruchomieniu i prowadzeniu handlowego biznesu. Mieli świadomość,
że nie są w stanie konkurować różnorodnością
zaopatrzenia z marketami, choćby tymi, które
w ostatnich latach powstały w samym Kleszczowie. Liczyli jednak na
mieszkańców wsi, zaopatrujących się regularnie w najbardziej podstawowe artykuły. W czasach „przedmarketowych” w Antoniówce potrafiły się przecież utrzymać dwa sklepy. W domu kultury działał sklep
„geesowski”, na końcu wsi - niewielki prywatny.
Dla państwa Tatarów przykrą niespodzianką okazały się obciążenia finansowe.
- Składka na ZUS to ponad 1000 zł na miesiąc. Tyle samo wychodziło co dwa miesiące za prąd. Najwięcej prądu pożerały chłodziarki. Latem, kiedy był popyt na napoje i lody włączaliśmy dodatkową
lodówkę - do rachunku dochodziło wtedy dodatkowe 500 zł co dwa
miesiące. Prąd wykorzystywany do działalności gospodarczej jest
około trzy razy droższy niż zużywany do celów domowych.
Prowadzenie sklepu to wymagająca praca. Państwo Tatarowie
już o godzinie 6 przyjmowali dostawę pieczywa. Wtedy zjawiali się
pierwsi klienci. Handel odbywał się do godz. 17. Stale zaopatrywały się tu w najbardziej potrzebne artykuły osoby starsze, pozbawione
możliwości dojazdu do innych, większych sklepów. Młodsi, ale zmoå ciąg dalszy na str. 7
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Szkolne wieści
Dominują na zawodach ratowniczych
Jeśli kiedyś w drodze będziemy zmuszeni zdać się na pomoc
osób z kwalifikacjami ratowniczo-medycznymi (czego akurat nikomu
nie życzmy) dobrze byłoby trafić na ucznia bądź absolwenta klasy ratowniczo-medycznej LO w Kleszczowie. Dominują oni bowiem
w rywalizacji na turniejach i zawodach z zakresu ratownictwa drogowego. 14 kwietnia dziewczyny z drugiej klasy zajęły wszystkie
miejsca na podium w trakcie rejonowej imprezy. Oprócz turnieju
wiedzy teoretycznej i praktycznej
w programie zlotu odbywały się
też wykłady i ćwiczenia, a uczestnicy zdobywali zaświadczenia
ukończenia kursu podstawowego. Zdobywczynie czołowych miejsc
w turnieju to :I m. - Weronika Piątczak; II m. - Oliwia Łysik; III m. - Katarzyna Zinówko.

„Wiosna w Czarnocinie”
Dwa zespoły ze szkolnych kół PTSM w Kleszczowie (z gimnazjum oraz szkoły podstawowej) brały udział w XXII Rajdzie „Wiosna
w Czarnocinie”. Obok tradycyjnych celów, jakie są przypisane do takich imprez (propagowanie zdrowia, sportu i czynnego wypoczynku
oraz integracja członków PTSM) organizacja rajdu miała też służyć
uczczeniu 100-lecia polskiej niepodległości.
Spośród 11 uczestników z gimnazjum najlepszy wynik w konkursach stał się udziałem Weroniki Frankowskiej (I m. w konkursie plastycznym) oraz Bartłomieja Bednarza( II m. w konkursie ekologicznym). Koło PTSM z kleszczowskiej podstawówki reprezentowało 5
uczniów. W profilaktycznym konkursie plastycznym Weronika Różańska (VI a) zdobyła I miejsce, zaś Martyna Bujacz (VI b) byłą druga
w konkursie ekologicznym.
Tradycją rajdu w Czarnocinie jest oddanie hołdu harcerzom
z Szarych Szeregów (batalion „Zośka”). Pamiątkowa tablica została ustawiona dla uczczenia akcji wysadzenia przez nich mostu kolejowego.

Awans do turnieju wojewódzkiego
13 kwietnia Wojewódzki O���������������������������������
środek Ruchu
��������������������������
Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadził eliminacje regionalne Młodzieżowego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Wśród 16 uczestniczących drużyn były też dwa teamy
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, a następnie wykonanie zadań praktycznych
(pokonanie toru przeszkód na motorowerze, pomoc osobie z zatrzymanym
krążeniem, przejazd samochodem po
wyznaczonym torze z talerzem Stewarta).
Dwa czołowe miejsca zajęły
i awans do wojewódzkiego etapu turnieju (30 maja w Sieradzu) wywalczyli uczniowie z Kleszczowa: I m. - Kamil Zatorski, Adrian Pietrzyk i Mateusz Sołtys; II m. - Weronika Piątczak, Bartłomiej Lechowski i Mateusz Szcześniak.

Mapa tematem międzyszkolnego konkursu
W ramach Dnia Otwartego ZSP w Kleszczowie odbył się II Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Palcem po mapie”. Przez 90 minut
rywalizowali w nim uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
(łącznie 38 osób)�������������������������������������������������
, udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej i rozwiązując wielostopniowy test. Spośród 7
å ciąg dalszy na str. 8
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Dzień Otwarty w ZSP

ości, którzy przybyli na Dzień Otwarty powitała w auli dyrektor
Agnieszka Nagoda-Gębicz. Na początek odbyło się wręczenie nagród w rozstrzygniętym niedawno konkursie translatorskim.

Laureaci konkursu translatorskiego

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła
II w Kleszczowie została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. Wiedzę o tym,
w jakich warunkach odbywa się nauka, goście mogli zdobywać odwiedzając poszczególne sale. W
większości z nich odbywały się otwarte pokazy, eksperymenty, ciekawe gry,
konkursy.
Warto podkreślić, że
niemal wszystkie te zajęcia prowadzone były przez
aktualnych uczniów ZSP W pracowniach TNT
w Kleszczowie, którzy zna- przeprowadzano eksperymenty
komicie radzili sobie w roli przewodników. Nauczyciele byli gotowi
odpowiadać na pytania gości, ale nie narzucali się ze swoją obecnością. Ich rozmówcami byli zwykle rodzice gimnazjalistów.
Wiadomości pomocne
w podjęciu decyzji o wyborze
szkoły oraz klasy o odpowiedniej specjalności można było
zdobywać oglądając wystawy
z prezentacją dorobku szkoły.
Przygotowany został również
specjalny folder. Możliwość
wytchnienia od nadmiaru wrażeń uczestnikom Dnia Otwartego dawała kawiarenka, obsługiwana przez uczennice Goście mogli się pokrzepić
ZSP.
JS kolorowymi kanapkami
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AK-owska konspiracja na
terenie gminy Kleszczów (1)
„W czasie okupacji okolice Bełchatowa, wcielone do Rzeszy wraz
z tzw. „Krajem Warty”, były trudnym terenem do pracy konspiracyjnej. Tym
bardziej, że wybuch wojny znacznie zaktywizował mniejszość niemiecką
na tym terenie” - stwierdza dr Tomasz Toborek, kierownik referatu naukowego Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, w opracowaniu „Konspiracyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach”.
Przyznaje, co prawda, że istniały tu lokalne struktury Armii Krajowej
„lecz nie udało się tutaj rozwinąć energicznej działalności”. Dla potwierdzenia tych słów przytacza fragment sprawozdania Urzędu Bezpieczeństwa

Fragment powiatu
łaskiego w Kraju Warty

z 1950 r. „Teren Bełchatowa w czasie okupacji był opanowany przez środowisko AK, lecz z tego powodu, że teren gminy i miasta Bełchatów należał do „Wehrmachtu”(sic!) [Najprawdopodobniej chodzi o „Kraj Warty”],
środowisko AK nie przejawiało aktywnej działalności”.

„Nie damy by nas gnębił wróg”.

Próby poszukiwania w innych źródłach informacji o działaniach, podejmowanych na terenie gminy Kleszczów przez podziemie Armii Krajowej, były bezowocne aż do czasu, kiedy natrafiłem na książkę „Nie damy
by nas gnębił wróg”. Jej autor Roman Peska wypełnił poważną lukę w opisywaniu okupacyjnej historii okolic Bełchatowa. Ten autor, a zarazem wydawca książek historycznych poświęcił wiele uwagi nieznanym dotychczas
kartom z działalności Armii Krajowej (zwłaszcza w okolicach Pabianic i Łasku), a także dziejom powojennego oporu przeciwko komunistycznej władzy (m.in. „Za własną tłumaczyć się krew”, „Kontra cichociemnego czyli
ubecja w potrzasku”, „Pójdę do nieba, bo w piekle już byłem”).
Wśród książek Romana Peski, wydawanych głównie w latach 90.
w bardzo skromnych nakładach (dzisiaj ich zakup jest już niemożliwy),
znajdujemy również tytuł „Nie damy by nas gnębił wróg”. To jedyne tak
kompleksowe opracowanie, poświęcone dziejom struktur Związku Walki
Zbrojnej oraz Armii Krajowej w rejonie Bełchatowa. Strukturą główną był
Rejon V Obwodu Łask, obejmujący miasto Bełchatów oraz gminy: Grocholice, Łękawa i Kleszczów.
Roman Peska nie dotarł do archiwalnych źródeł, dokumentujących
działalność Rejonu Bełchatów ZWZ - AK, bo takowych w archiwach państwowych nie odnalazł. Pisał opierając się głównie na wspomnieniach
i osobistych zapiskach ludzi, którzy działali w strukturach konspiracyjnych.
Nie były to osoby, wywodzące się z kręgów dowódczych. „Żyjący, nieliczni zresztą żołnierze AK pełnili funkcje wycinkowe, pomocnicze lub dowódcze na szczeblu drużyny” - podkreśla autor. Najwięcej informacji o działalności Armii Krajowej w Bełchatowie dostarczył mu Eugeniusz Szubert
ps. „Krępy” - w latach 90. prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK
w Bełchatowie.
To w dużej mierze starania tegoż koła i pozyskane przez działaczy
wsparcie sponsorów pozwoliły na wydanie tej książki. Prawdopodobnie
w roku 1996 Roman Peska zwracał się o wsparcie także do samorządu
gminy Kleszczów, ale musiał spotkać się z odmową, skoro w odautorskim
wstępie do książki napisał te gorzkie słowa: „Jednocześnie władzom samorządowym gminy Kleszczów życzę więcej odwagi i szacunku dla własnej
Ziemi i ludzi tej Ziemi!”. Obok wspomnień E. Szuberta na stronach „Nie
å ciąg dalszy na str. 10
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Spożywcze sklepy
w odwrocie?

å ciąg dalszy ze str. 5

toryzowani pracujący woleli jednak załatwiać zakupy w innych sklepach, w drodze powrotnej z pracy do domu, albo podczas weekendowych wyjazdów do miasta.

W Łękińsku pozostanie jeden sklep

Dziś handlem spożywczym w gminie Kleszczów zajmuje się już
tylko 10 punktów. W samym Kleszczowie należy do nich m.in. stacja paliw. Oprócz tego markety sieci „Lewiatan” i „Polo-market”, duży
sklep spożywczy w pobliżu kościoła oraz sąsiadujący z osiedlem „Zacisze” i chętnie odwiedzany przez klientów sklep przy ulicy Łącznej.
W ubiegłym roku oprócz sklepu w Antoniówce został zamknięty „spożywczak” w Żłobnicy, a wkrótce (z końcem czerwca) jeden
z dwóch funkcjonujących sklepów spożywczych utracą mieszkańcy Łękińska. Nastąpi to z chwilą przejścia na emeryturę Elżbiety
Kęsy, która prowadzi niewielki sklepik przy ulicy Długiej. Pani Elżbieta ma świadomość, że małe sklepy nie mają dziś szansy w zderzeniu
z ofertą i promocjami sieci handlowych, jednak jest zdania, że z handlu można się utrzymać.
- Trzeba jednak się dużo starać - podkreśla.- Swój sklep otwieram już o 4.20 rano, bo wtedy odbieram dostawę świeżego pieczywa. Zaopatrują się w nie osoby jadące do pracy i szykujące dzieci do szkoły.
Pani Elżbieta, która w branży handlowej przepracowała niemal
40 lat potwierdza, że prowadzenie sklepu spożywczego to trudna
praca, a kręgosłup i nogi odczuwają skutki wieloletniego obciążania.

Optymizm w Czyżowie

Obraz lokalnego handlu nie byłby pełny bez jednej, optymistycznej historii. Otóż od niedawna z lokalnego sklepu mogą cieszyć się mieszkańcy Czyżowa. Miejscowość porównywalna pod
względem liczby zameldowanych z Antoniówką, ale rozwijająca
się bardziej dynamicznie, zyskała nowy punkt handlowy w czerwcu
2017 roku. Sklep, w którym oprócz artykułów spożywczych są też
inne produkty (np. środki czystości, potrzebne na co dzień), to inwestycja państwa Chojnackich. Uruchomili go w nowym, przeznaczonym specjalnie na tę działalność budynku. Zainwestowali nie
tylko w odpowiedni wystrój,
ale też w parking z kilkoma
miejscami postojowymi.
Kiedy pytam Halinę
Chojnacką o wnioski, jakie wyciągnęła po kilkumiesięcznej działalności,
przyznaje, że nie obyło się
bez przykrych niespodzianek. Jedną z pierwszych
była kwota rocznego poNowy sklep w Czyżowie
datku, wyliczonego przez
gminę za powierzchnię budynku i grunt, zajęty pod działalność gospodarczą.
- Jest tego prawie 2 tys. zł. Do tego dochodzi 19-procentowy podatek, dalej VAT i jeszcze koszty koncesji na alkohol oraz wynagrodzenie dla zatrudnionej ekspedientki. Nie wiem, jak to będzie dalej – zastrzega.
Na szczęście składka na ZUS nie jest przesadnie wysoka, bo
wynosi nieco ponad 300 zł miesięcznie. Właściciele mają nadzieję,
że sytuacja małych, rodzinnych sklepów poprawi się dzięki wprowadzonym w marcu niedzielom z zakazem handlu.
- Sklep mamy otwarty w każdą niedzielę od 14 do 20. Widzę,
że korzystają z niego nie tylko mieszkańcy Czyżowa, ale też Gałkowic czy nawet Łękawy - mówi pani Halina. - Staramy się z mężem, by w zaopatrzeniu było wszystko to, czego ludziom potrzeba
na co dzień.
Jerzy Strachocki
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KLESZCZOWSKI

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie w kategorii
„gimnazja” I miejsce wywalczył Brunon Kukieła uzyskując maksymalną ilość punktów. Drugie miejsce przypadło Marcie Gąciarek (także
z Kleszczowa). Trzecie zajął Seweryn Pielucha z gimnazjum w Rząśni.
Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki uzyskali: I m. - Szymon Śmigielski (I LO w Bełchatowie); II m. - Wojciech
Palusiński (TNT Kleszczów); III m. - Svenja Mikłaszewska (LO Kleszczów).

Awansowali do kolejnego etapu
Bogata twórczość poetycka Karola Wojtyły była jednym z wątków II
Archidiecezjalnego Konkursu Recytatorskiego, poświęconego pamięci
i twórczości św. Jana Pawła II. W rywalizacji mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całej archidiecezji częstochowskiej. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych zgłosiła do kolejnego etapu Franciszka Skurkiewicza
(kl. I a), który recytował wiersz ks. Jana Twardowskiego „Ojcze Święty z Rzymu…” oraz Aleksandrę Kamińską (kl. IV c), która prezentowała wiersz „Matka” Karola Wojtyły.

Trzecie miejsce „Zalogowanych”
W II Powiatowym Konkursie Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i bezpieczni” w Bełchatowie wystąpili m.in. uczniowie klas czwartych
z SP w Kleszczowie, którzy utworzyli
grupę teatralną „Zalogowani”. Zaprezentowane przez nich przedstawienie „Ryzykowna gra” poruszało problem uzależnienia od Internetu i od
gier komputerowych.
- Dziecko, które spędza czas
w zaciszu pokoju, grając i przeglądając Internet nie ma ochoty spotykać się z rówieśnikami, nie potrafi
się dobrze bawić w ich towarzystwie,
w domu często kłóci się z rodzicami,
a w szkole ma problemy - mówi koordynator przedstawienia, Agnieszka Gos-Stacherska. - Jego odosobnienie pokazaliśmy za pomocą
symbolicznego muru, który odgradza dziecko od reszty świata.
Konkursowe jury przyznało grupie „Zalogowani” trzecią nagrodę.

Geografia to ich pasja
13 gimnazjalistów z klas II i III gimnazjum przystąpiło 13 kwietnia
do Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, nazwanego „Panda”. Ich zadaniem było udzielenie w ciągu 45 minut odpowiedzi na 30 pytań konkursowego testu. Wyniki mają być ogłoszone do
4 czerwca.

Polonistyczno-ortograficzny LEON
Uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie brali udział w konkursie z języka polskiego LEON. Konkursowe zadania dotyczyły zagadnień polonistycznych z elementami
ortografii. Najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy VI a Marta Kuc,
która znalazła się w grupie rówieśników, sklasyfikowanych na 9. miejscu w kraju.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1,6 ha w miejscowości
Łuszczanowice, gm. Kleszczów.
Działka w pełni uzbrojona,
cena 50 zł/m kw. tel. 607-864-276.
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Praktykowali w kopalni,
przedszkolach, przychodni

21 w Kleszczowie uczestniczyli w jednodniowym stażu w wybranych przez siebie instytucjach, firmach, bądź urzędach. W czamarca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

sie tegorocznego Dnia Przedsiębiorczości najliczniejszą grupę stanowili uczniowie odbywający praktyki w spółce PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna.
- Młodzież naszej szkoły rozjechała się po całej Polsce - informuje doradca zawodowy w ZSP w Kleszczowie, Katarzyna Wojtania, kiedy pytamy o miejsce odbywania praktyk.
Zakłady i instytucje z najbliższej okolicy, które zgłosiły swój
udział w Dniu Przedsiębiorczości ‘2018 i przyjęły młodzież na praktyki to: Kleszczowska Przychodnia SALUS, Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, Posterunek Policji w Kleszczowie, Colep
Polska, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie, Gimnazjum w Kleszczowie, Urząd Gminy w Kleszczowie, SOLPARK
Kleszczów sp. z o.o., Eurobeton S.A., Sponcel, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, Usługi InstalacyjnoSanitarne Wojciech Gwoździk z Sulmierzyc, FUH Deserw Adam
Krupski, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku, Apteka
„Przyjaźń” w Kleszczowie, Autoserwis Kleszczów, Zakład Fryzjerski
ANIA w Kleszczowie, spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”.
Krótki, bo zaledwie jednodniowy udział w praktykach, to dla
uczniów szansa zweryfikowania wyobrażeń o danym zawodzie czy
konkretnym stanowisku pracy. Dzień Przedsiębiorczości pozwala
uczniom pełniej zrozumieć związek między wykształceniem i karierą zawodową. Może więc pomóc w podejmowaniu decyzji, dotyczących wyboru dalszej edukacji i kariery zawodowej.
JS

Ta szkoła wspiera
kariery swoich uczniów

poznaliśmy laureatów Ogólnopolskiego Tygodnia
N iedawno
Kariery ‘2017. Przebiegał on pod hasłem „Ja na rynku pra-

cy: Moje talenty i kompetencje”. W gronie 9 nagrodzonych instytucji
i jednostek znalazł się również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Nasza szkoła rywalizowała o laury z podmiotami
o znacznie większych budżetach i możliwościach organizowania
różnych akcji szkoleniowych czy edukacyjnych. Większość nagrodzonych to miejskie, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, ośrodki doradztwa zawodowego i centra kształcenia ustawicznego.
Zostało docenione zaangażowanie ZSP w Kleszczowie i inicjatywy, przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w październiku 2017 r.
OTK jest akcją ogólnopolską, choć w każdym ośrodku, uczelni, mieście może mieć bardzo indywidualny charakter. Akcja OTK
zainicjowana została przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP. Jej główny cel to „propagowanie świadomych
wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej”.
JS

Salon Kosmetyczny „MARYLIN”
Kleszczów, ul. Główna 2 B
v Zapraszamy na profesjonalne usługi kosmetyczne. Prawdziwa rewolucja!
v Salon odnowiony, czekają na Was nowości
i promocje.
Informujemy o zmianie numeru telefonu na
501-198-563.
Zapraszamy!

08.20
08.22
08.25
08.32
8.34
08.40
08.43
08.45
08.54
08.57
09.01
09.03
09.04
09.06
09.07
09.10
09.11
09.16
09.19
09.20
09.26
09.29
09.37
09.43
09.45
09.46
09.47
09.49
09.51

Przystanki

Kleszczów Solpark
Łękińsko I
Czyżów koło p. Kaczmarka
Czyżów koło Domu Kultury
Łękińsko skrz. Leśnej - Poprzecznej
Wolica park
Wolica
Wola Grzymalina Kolonia
Łuszczanowice III
Łuszczanowice II
Kleszczów I
Kleszczów Cmentarz I
Żłobnica Rondo I
Łuszczanowice koło p. Jagusiaka
Antoniówka I
Żłobnica III
Żłobnica IV
Żłobnica VI
Żłobnica V
Dębina przy posesji nr 50
Dębina przy posesji nr 18
Kamień skrzyżowanie
Bogumiłów
Rogowiec przy posesji nr 17
Słok II
Rząsawa II
Oleśnik V
Oleśnik IV
Oleśnik I
Bełchatów, Woj. Polskiego 168 P

Przystanki

9
8
7
6
5
4
3
2
1

11.44
11.41
11.39
11.37
11.35
11.34
11.33
11.31
11.30

Nr przysPow 2
tanku
D, M
13.13
39
13.04
38
12.57
37
12.55
36
12.46
35
12.44
34
12.42
33
12.40
32
12.36
31
12.32
30
12.31
29
12.30
28
12.29
27
12.27
26
12.26
25
12.24
24
12.23
23
12.22
22
12.18
21
12.15
20
12.14
19
12.09
18
12.06
17
11.59
16
11.53
15
11.51
14
11.50
13
11.49
12
11.47
11
11.45
10

16.20

16.21

16.25
16.23

S
17.20
17.16
17.14
17.12
17.10
17.09
17.04
17.01
17.00
16.54
16.52
16.44
16.37
16.35
16.34
16.33
16.31
16.29
16.27

Pow 2

5

6

8
7

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

Nr przystanku

Dokończenie w następnym wydaniu IK

Kurs obsługiwany jest autobusem niskopodłogowym w każdy wtorek miesiąca

Bełchatów, Sienkiewicza
16.18
4
Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN
16.17
3
Bełchatów, Czaplinecka 92 P
16.16
2
Bełchatów - droga wewn. szpital
16.15
1
krańcówka
S - kursuje w dni nauki szkolnej L - lewa strona - lokalizacja przystanku P - prawa strona - lokalizacja przystanku

16.00 Bełchatów - droga wewn. szpital Bełchatów Piłsudskiego / Urząd
krańcówka
Skarbowy I
24
25
26
27

15.57 Bełchatów, Czaplinecka 85A L Bełchatów, 1 Maja I Przychodnia
23

Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo P
Bełchatów, 9 Maja / Most

Kleszczów Kościół
Łuszczanowice przy posesji nr 17
Łuszczanowice przy posesji nr 128
Antoniówka I
Żłobnica II
Żłobnica I
Żłobnica Winek las
Dębina przy posesji nr 50
Dębina przy posesji nr 18
Kamień skrzyżowanie
Bogumiłów
Rogowiec przy posesji nr 17
Słok II
Rząsawa II
Oleśnik V
Oleśnik IV
Oleśnik I
Bełchatów, Woj. Polskiego 169 P
Bełchatów, Woj. Polskiego/ Wiadukt

Przystanki

22

20
21

Przystanki

Kleszczów Solpark
Kleszczów Apteka
Kleszczów Poczta
Kleszczów Cmentarz II
Żłobnica Rondo II
Żłobnica I
Żłobnica II
Żłobnica Winek las
Dębina przy posesji nr 50
Dębina przy posesji nr 18
Kamień skrzyżowanie
Bogumiłów
Rogowiec przy posesji nr 17
Słok I
Rząsawa I
Oleśnik VI
Oleśnik III
Oleśnik II
Bełchatów, Woj. Polskiego
168 L
15.49 Bełchatów, Woj. Polskiego 126L
15.53 Bełchatów, Woj. Polskiego /
Rynek L

Nr przysTam 1
tanku
S
1
14.45
2
14.46
3
14.47
4
14.49
5
14.50
6
14.51
7
14.53
8
14.59
9
15.01
10
15.03
11
15.08
12
15.13
13
15.23
14
15.31
15
15.38
16
15.41
17
15.43
18
15.45
19
15.47

LINIA KLESZCZÓW - ROGOWIEC - BEŁCHATÓW - KLESZCZÓW
Linia Nr 2 - Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów

Informator

Kurs obsługiwany jest autobusem niskopodłogowym w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Kleszczów II
Kleszczów III
Łękińsko I
Czyżów koło p. Kaczmarka
Czyżów koło Domu Kultury
Łękińsko II
Łękińsko skrz. Leśnej - Poprzecznej
Wolica ( park)
Łuszczanowice I
Łuszczanowice
Kleszczów Poczta
Kleszczów Cmentarz II
Żłobnica Rondo II
Łuszczanowice koło p. Jagusiaka
Antoniówka II
Żłobnica I
Żłobnica II
Żłobnica Winek las
Dębina przy posesji nr 50
Dębina przy posesji nr 18
Kamień skrzyżowanie
Bogumiłów
Rogowiec przy posesji nr 17
Słok I
Rząsawa I
Oleśnik VI
Oleśnik III
Oleśnik II
Bełchatów, Woj. Polskiego 168 L
Zamoście L
30
09.53 Bełchatów, Woj. Polskiego 126 L
Bełchatów, Woj. Polskiego/ Wiadukt
31
09.55 Bełchatów, Woj. Polskiego / Rynek L
Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo P
32
09.57 Bełchatów, 9 Maja / Boczna
Bełchatów, 9 Maja / Most
33
09.58 Bełchatów, 1 Maja II Przychodnia
Bełchatów, 1 Maja I Przychodnia
34
10.00 Bełchatów, Piłsudskiego / Urząd
Bełchatów, Piłsudskiego / Urząd
Skarbowy II
Skarbowy I
35
10.01 Bełchatów, Sienkiewicza
Bełchatów, Sienkiewicza
36
10.02 Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN
Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN
37
10.04 Bełchatów, Czaplinecka 85A L
Bełchatów, Czaplinecka 92 P
38
10.05 Bełchatów - droga wewn. szpital
Bełchatów - droga wewn. szpital
krańcówka
krańcówka
D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) M - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nr przysTam 1
tanku
D, M

LINIA KLESZCZÓW - BEŁCHATÓW, BEŁCHATÓW - KLESZCZÓW
Linia Nr 1 – Kleszczów - Wolica - Rogowiec - Bełchatów

ROZKŁAD JAZDY
16 - 30 IV `2018
KLESZCZOWSKI
9
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AK-owska konspiracja na
terenie gminy Kleszczów (1)
å ciąg dalszy ze str. 7

damy by nas gnębił wróg” znajdujemy też wspomnienia Zdzisława Jana
Krakowiaka, Józefa Nagody, Feliksa Gratla, Karola Karbowniczaka, Franciszka Zochniaka, Włodzimierza Rygiera i Reginy Szewczyk.
Zbyt mała ilość wiarygodnych danych uniemożliwiła R. Pesce opisanie
struktury dowódczej ZWZ - AK w rejonie bełchatowskim. Autor przypuszcza, że „Komenda Obwodu Łask ZWZ - AK z różnych przyczyn i powodów,
obiektywnych i subiektywnych - pozostawiła Rejon Bełchatów bez pełnego
nadzoru, współdziałania i pomocy, licząc zapewne na to, że poradzi on sobie sam, mając naturalnego, potężnego i aktywnego sojusznika, jakim było
podziemie zbrojne, działające za miedzą, na Ziemi Piotrkowskiej”.
Próby zbierania informacji do książki na terenie byłych gmin Grocholice i Łękawa zakończyły się niepowodzeniem. „Po prostu nie ma tu z kim
rozmawiać - przyznaje Roman Peska. - Publiczne apele do społeczeństwa
w tej sprawie za pośrednictwem lokalnej prasy i kościołów, nie dały żadnych rezultatów”.
Na szczęście autorowi udało się pozyskać sporo informacji na temat
placówki AK w Kleszczowie. „Zawdzięczać możemy to właściwie dwóm żyjącym - sprawnym pamięciowo - żołnierzom AK: Zygmuntowi Jakóbczykowi (d-ca II plutonu) i Józefowi Michałkowi” - podkreśla. Efektem intensywnej wymiany korespondencji (a być może też osobistych spotkań autora
z byłymi żołnierzami konspiracji) jest ustalenie 47 nazwisk spośród ok.
150-200 żołnierzy kleszczowskiej placówki Armii Krajowej, która nosiła nazwę „Kasztany”.
Zanim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji
o funkcjonowaniu plutonów i drużyn AK na terenie gminy Kleszczów, warto trochę miejsca poświęcić osobie Zygmunta Jakóbczyka, urodzonego
w Łękińsku 26 września 1917 roku. W ubiegłym roku świętował on stulecie
urodzin, a na uroczystości zorganizowanej przez samorząd gminy Kolbudy
(jest obecnie najstarszym mieszkańcem tej gminy, położonej w województwie pomorskim) życzenia składał mu m.in. jego 103-letni brat Stanisław,
mieszkający w Koszalinie. Dodajmy, że pan Zygmunt to zarazem najstarszy członek gdańskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, odznaczony na swoje 98. urodziny medalem „Obrońca Ojczyzny 1939-1945”.

Zygmunt Jakóbczyk - ochotnik artylerzysta
Informacje o tym, jakie były koleje losów Zygmunta Jakóbczyka, znajdujemy w pracy „Połączyła nas Bzura”, którą jego prawnuczka Joanna Machulska przygotowała na konkurs historyczny „Losy bliskich i losy dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989”. Wspomina w niej, że miejscem
szkolnej edukacji pradziadka była najpierw szkoła w Łękińsku, potem zaś
w Woli Grzymalinej. „W 1937 r. wstąpił jako ochotnik do toruńskiego XXXI
PAL-u (Pułku Artylerii Lekkiej). Tam ukończył szkołę podchorążych i szkołę pomiarową artyleryjską, uzyskując stopień podoficera strzelniczego plutonowego. Po ogłoszeniu mobilizacji 24 sierpnia 1939 r. został przydzielony do 66 drużyny 1.
baterii z przydziałem funkcyjnym podoficera zwiadowczego”.
Podczas wrześniowej batalii 1939 r. oddział ten
przeszedł szlak od Gniewa, przez Grudziądz, Radzyń, Toruń, Brześć Kujawski, Iłów. 22 września Z.
Jakóbczyk dostał się w okolicach Iłowa do niewoli niemieckiej. Był więziony w Łowiczu, ale podczas
transportu do obozu pracy na terenie Niemiec wykorzystał nadarzającą się okazję i w okolicach Kutna uciekł wraz z grupą innych żołnierzy z wagonów.
Pieszo przedostał się do Łodzi, stamtąd zaś w okolice Bełchatowa.
„W połowie października był już w rodzinnych
Zygmunt Jakóbczyk
stronach i przystąpił do pracy w konspiracji - pisze
w mundurze kaprala
Joanna Machulska. - W początkach 1940 r. nawiązał kontakt z ppor. Jordanem Bussem - inicjatorem i dowódcą miejscowego podziemia SZP, a potem ZWZ”.
J. Strachocki
(ciąg dalszy - w kolejnym wydaniu)
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Siłownie w plenerze (II)

stotną zaletą plenerowych siłowni jest to, że dają one szansę na
aktywność osobom opiekującym się dziećmi. Są przecież najczęściej ustawione obok placów zabaw. W czasie, kiedy dzieci bezpiecznie hasają na karuzelach, huśtawkach, albo zajęte są wykopkami
w piaskownicy, dorosły opiekun zamiast na ławce może spędzać czas
aktywnie, z korzyścią dla swojej kondycji.
Kolejna właściwość plenerowych placów ćwiczeń to fakt ich dostępności za darmo. Za karnet do zwykłej siłowni czy sali fitness trzeba płacić. Tutaj z wszystkich sprzętów korzystamy bezpłatnie.
Instrukcje opisujące szczegółowo jak prawidłowo należy korzystać
z poszczególnych urządzeń, stanowiących wyposażenie danej siłowni, powinny znajdować się na każdej
maszynie. Aby ułatwić naszym czytelnikom poznanie właściwości różnych
sprzętów podajemy pokrótce ich przeznaczenie.
● Biegacz - wzmacnia mięśnie i stawy
nóg, aktywuje ruch bioder, zwiększa ruchomość stawów kolanowych
i biodrowych oraz poprawia zmysł
równowagi ciała. Biegacz redukuje
tkankę tłuszczową.
● Drabinka - pozwala wzmacniać mięśnie ramion, grzbietu oraz biceps.
● Koła Tai-chi - wzmacniają mięśni nóg i dolnych partii ciała; poprawiają ruchomość stawów nóg, koordynację ruchową i ogólną kondycję; korzystanie z kół jest zwłaszcza polecane osobom starszym, które nie mogą uprawiać jazdy na zwykłym rowerze.
● Motylek - pomaga wzmocnić mięśnie ramion, grzbietu, pleców oraz
utrzymywać poprawną postawę ciała.
● Orbitrek - jedno z najbardziej popularnych urządzeń w siłowniach. Z
jego pomocą wzmocnimy biodra, barki, ramiona oraz nogi.
● Poręcze - główna ich rola to wzmocnienie mięśni ramion i brzucha,
poprawa kondycji mięśniowej pleców.
● Prostownik grzbietu - nazwa wyjaśnia jego główną rolę. Podczas
ćwiczeń uaktywniają się też mięśnie dwugłowe ud i pośladków.
● Rowerek - ćwiczy mięśnie nóg i dolne partie ciała, poprawia ruchomość stawów kończyn dolnych i ogólną kondycję.
● Stepper - ćwicząc na nim wzmacniamy mięśnie nóg i pośladków, poprawiamy wydolność organizmu.
● Wahadło - służy budowaniu mięśni zwłaszcza bioder, wzmacnia mięśnie brzucha i pleców oraz stawy biodrowe.
● Walec - polecany do ćwiczenia zmysłu równowagi, poprawia też koordynację ruchową.
● Wioślarz - ćwicząc na nim wzmacniamy mięśnie nóg, ramion i górnej partii pleców.
● Wyciąg górny - buduje i wzmacnia mięśnie barków, ramion i górnych
partii pleców. Szczególnie polecany osobom z bólami pleców.
● Twister - jego główna rola to aktywacja stawów biodrowych, wzmocnienie mięśni brzucha i lędźwiowej części kręgosłupa. Świetnie wpływa na koordynację ruchową.
(dokończenie w następnym wydaniu)
JS

Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowicach

wynajmie POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
100 m kw. na działce nr 89 a.
Kontakt 513-225-046.

Kupię nieruchomość pod remont
w Kleszczowie
- pod agroturystykę.
Nr kontaktowy - tel. 578-919-517.
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Sport
Jak grają piłkarze?

powodu marcowego ataku zimy wiele meczów z pierwszych kolejek
wiosennej rundy zostało przełożonych. W
rozegranych dotychczas pojedynkach zawodnicy drużyn z gminy Kleszczów zanotowali następujące wyniki:
IV liga
W rozegranych wiosną meczach drużyna LKS Omega Kleszczów miała następujące wyniki: ● ze Stalą Niewiadów - 2:3; ●
z GKS Bełchatów II - 3:1; ● z KS Paradyż
- 0:0; ● ze Zjednoczonymi Stryków - 0:1; ●
z Orkanem Buczek - 2:0; ● z Pelikanem II

Łowicz - 3:1.
Klasa okręgowa
W tej klasie rozgrywek występuje Omega II
Kleszczów. Oto wyniki meczów: ● z Astorią
Szczerców - 0:3; ● ze Szczerbcem Wolbórz 1:1; ● z LKS Zapał Krzętów 2:1; ● z Kawalerią
Tomaszów Maz. - 1:0.
Klasa B grupa II
Reprezentantami Kleszczowa są tu piłkarze
Alfy Kleszczów. Mają za sobą 3 mecze rundy
wiosennej, w których zanotowali takie wyniki:
● z KS Niedośpielin - 1:3; ● z EBE SPN Bełchatów - 0:4; ● z Victorią Woźniki - 2:3.

Mistrzowskie siatkarki

Zrzeszenia LZS Województwa ŁódzM istrzostwa
kiego w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjal-

nych dziewcząt odbyły się w Radomsku. W turnieju wzięło udział sześć zespołów. W reprezentacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wystąpiło 12 uczennic. Po bardzo zaciętej rywalizacji grupowej dziewczęta trafiły do finału, w którym okazały się najlepsze. Skład
drużyny: Anna Kin, Natalia Cichowlas - kapitan, Wiktoria Gocałek, Wiktoria Gala, Emilia Włodarczyk, Wiktoria
Pawełoszek, Kinga Zając, Julia Zając, Magdalena Zalewska, Magdalena Głowacz, Wiktoria
Krzak, Svenja Mikłaszewska.

Wielki sukces sztangistek Omegi
medale, w tym aż 3 złote, przyC ztery
wiozły z mistrzostw Polski juniorów

zawodniczki sekcji podnoszenia ciężarów
LKS Omega Kleszczów. Tytuły mistrzyń Polski zdobyły: Klaudia Ołubek (w kat. wagowej
48 kg), Sylwia Oleśkiewicz (53 kg) i Magdalena Karolak (plus 90 kg). Brązowy medal to zdobycz Aleksandry Kopki (69 kg).

Dziewczęta uzyskały następujące wyniki: ●
K. Ołubek - 108 kg (47 kg w rwaniu, 61 kg
w podrzucie); ● S. Oleśkiewicz - 148 kg (64
kg, 84 kg); ● A. Kopka - 135 kg (61 kg, 74 kg);
● M. Karolak - 223 kg (98 kg, 125 kg).
Omeg Kleszczów zajęła II miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zwyciężyła drużyna
Tarpana Mrocza – gospodarza zawodów.
(opr. JS)

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

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „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.

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 TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Stuletnia historia
polskich banknotów

w holu Gminnego Ośrodka Kultury w KleszczoNa wystawie
wie obejrzymy m.in. ● banknoty używane na terenie Ge-

neralnego Gubernatorstwa Warszawskiego w latach 1917-1918;
● półmarkowe i markowe banknoty z lat 1919-20; ● okupacyjne
banknoty złotówkowe zwane „młynarkami”; ● będące najdłużej
w PRL-owskim obiegu (od 1948 do 1973 r.) banknoty z robotnicą
(20 zł), rybakiem (50 zł), hutnikiem (100 zł) oraz górnikiem (500 zł).
Ekspozycja banknotów z minionego 100-lecia to specyficzny spacer
przez historię Polski. Może zaciekawić młodzież, która nie miała szansy
posługiwać się którymkolwiek z banknotów, pokazanych na wystawie. Za
to seniorzy z łezką w oku wspomną
radość, jaka im towarzyszyła, kiedy
dostawali wypłatę w „kopernikach”,
albo kiedy (np. z okazji pierwszej komunii) odbierali prezent w postaci 50-złotowego banknotu „z rybakiem”, włożonego przez chrzestnych do koperty.
JS

Prosto z SOLPARKU

SOLPARK zaprasza na majowy weekend
„Zbliża się Majówka - wreszcie możesz odpocząć i poświęcić więcej czasu rodzinie oraz przyjaciołom. Najlepiej aktywnie
i razem z nami!” - czytamy na internetowej stronie SOLPARKU.
W dniach 28 kwietnia - 6 maja obiekty SOLPARKU będą dostępne w godzinach: l Basen* - 9.00-22.00 l Strefa SPA – 12.0022.00 l Strefa Gier – 14.00-22.00 l Bistro – 13.00-20.00 l Pizzeria – 10.00-21.00.
* w poniedziałek 30.04. i środę 2.05. basen sportowy czynny już od 6.00
- poranne pływanie 50 proc. taniej.

Fachowe konsultacje dla biegaczy
SOLPARK Kleszczów pomyślał o pasjonatach rekreacyjnego i wyczynowego biegania. Zaprasza ich na konsultacje biegowe z Michałem Stawickim – trenerem lekkoatletycznej kadry narodowej osób niepełnosprawnych. Konsultacje są przeznaczone:
dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z bieganiem; dla tych,
którzy chcą solidnie przygotować się do sezonu; dla wszystkich,
którzy chcą poprawić swoje rekordy życiowe; dla osób trenujących
biegi: crossowe, uliczne, górskie, a także triathlonistów.
Spotkania z M. Stawickim odbędą się: 3 maja, godz. 18:00;
5 maja, godz. 18:00; 7 maja, godz. 18:00; 9 maja, godz. 18:00.
Zbiórka uczestników - na dziedzińcu SOLPARKu (obok fontanny).

REHABILITACJA DOMOWA
Z DOJAZDEM DO PACJENTA
W ofercie:
- rehabilitacja pooperacyjna/ poszpitalna/
pionizacja/ nauka chodu
- zabiegi suchego igłowania
- rehabilitacja uroginekologiczna dla kobiet z problemem
nietrzymania moczu
- masaże lecznicze, relaksacyjne
- ćwiczenia usprawniające, korekcyjne, mięśni głębokich
z efektem biofeedback
i wiele innych…

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

N

auczycielki ze świetlicy działającej w Szkole Podstawowej
im. J. Korczaka w Kleszczowie ogłosiły temat kolejnego konkursu plastycznego, przeznaczonego dla wychowanków świetlic
szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego. Szósta edycja tego
konkursu przebiegać będzie pod hasłem „Kocham moją ojczyznę”.
Główne cele rywalizacji utalentowanych plastycznie świetliczaków to - oprócz rozwijania ich artystycznej wrażliwości - uczczenie
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także kształtowanie patriotycznych uczuć do małej i dużej ojczyzny.
Prace wykonane podczas zajęć świetlicowych w swoich szkołach uczniowie powinni dostarczyć do świetlicy kleszczowskiej
szkoły podstawowej do 11 maja. Przyjęto, że uczniowie klas I-III
mają przygotować prace w formacie A-4, a ich starsi koledzy (kl. IV-VII) w formacie A-3.
Dopuszczone zostały dowolne techniki plastyczne, przy czym
prace nie mogą mieć przyklejonych elementów wypukłych, nie można też do wykonania używać materiałów sypkich. Wykluczono użycie gotowych obrazków i naklejanek.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30
maja w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Wyniki oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu będą opublikowane
na stronie internetowej szkoły www.spkleszczow.pl. Na tejże stronie znajduje się również regulamin konkursu. Kontakt telefoniczny
do szkoły (44) 731-33-46 wew. 26 (świetlica szkolna).
Patronat honorowy nad konkursem objął wójt gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski.
JS

GOK informuje i zaprasza
Majówkowy Nordic Walking
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie oraz Kleszczowski
Klub Kija, który skupia osoby uprawiające nordic walking, organizują specjalne majówkowe zajęcia nordic walking. W sobotnie
popołudnie 28 kwietnia zapraszają na nie wszystkich chętnych
mieszkańców gminy Kleszczów. Zajęcia z udziałem instruktora obejmują: naukę prawidłowego chodzenia z kijkami, ćwiczenia
rozgrzewające przed, w trakcie oraz po zakończonym marszu nordic walking. Na zajęcia należy przynieść własne kijki, a ubiór dobrać odpowiednio do warunków pogodowych. „Marsz połączony
z prelekcją, instruktażem i stosownymi ćwiczeniami potrwa od 60
do 180 minut” - czytamy w szczegółowym regulaminie, zamieszczonym na stronie www.gok.kleszczow.pl.
Uzupełnieniem majówki będą gry i zabawy plenerowe dla dzieci na świeżym powietrzu oraz wspólne grillowanie. Zbiórka osób,
które dokonały wcześniej zapisu w GOK, odbędzie się w Czyżowie
(w sąsiedztwie domu kultury) o godz. 16.30.

Przedszkolaki lepią z gliny
Dzieci (głównie z gminnych przedszkoli) bardzo ciekawie
i twórczo spędzają czas w pracowni ceramiki w domu kultury w Łękińsku. 4 kwietnia przedmiotem zajęć było tworzenie glinianych serduszek
na majowy Dzień Matki,
a 5 kwietnia powstawały
siedzące na liściach gąsienice oraz biedronki.
11 kwietnia zajmowały się zdobieniem ścian
domków z pomocą glinianych wałków, kulek, kwiatów i listków. 12 kwietnia
przedszkolaki uczestniczące w zajęciach z ceramiki wykonywały
gliniane figurki misiów.
JS

