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Warsztaty dla przyszłych mam
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o. informuje o bez-

płatnych warsztatach prowadzonych przez ratowników medycz-
nych i przeznaczonych dla przyszłych mam. Zajęcia prowadzone 
w ramach kampanii „Bezpieczny Maluch” mają przede wszystkim 
nauczyć przyszłe mamy, w jaki sposób fachowo i bezpiecznie dla 
dziecka można udzielić mu pierwszej pomocy.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 3 czerwca w godz.17.00-20.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74. Zapisy na zajęcia są prowadzone poprzez 
stronę https://bezpiecznymaluch.com.pl/warsztaty/zapisz/sie. 

Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731-30-80.

Gdzie odbędą się 
letnie obozy?

Łukęcin w pobliżu Kamienia Pomorskie-
go, Mielno - Unieście koło Koszalina oraz 
Olsztyn - stolica województwa warmińsko-
-mazurskiego - w tych trzech miejscach zor-
ganizowany zostanie w sierpniu wakacyj-
ny wypoczynek grup uczniowskich z gminy 
Kleszczów. Dokładne terminy oraz miejsca 
pobytu podajemy na str. 10.

OW Bałtyk w Mielnie - Unieście
Fot: www.baltyk.mielno.ta.pl

Więcej prądu  
ze słońca

Od niedawna funkcjonuje w Żłob-
nicy prawdziwa, przemysłowa elek-
trownia słoneczna. Jej moc wynosi 
736 kilowatopików (kWp). Na dział-
kach przeznaczonych do rozmiesz-
czenia setek paneli fotowoltaicznych 
została dokończona inwestycja, któ-
rej początki sięgają 2015 roku. Ponad 
4 lata temu z pierwszych, zamonto-
wanych tu ogniw popłynęły pierwsze 
kilowaty. Więcej na str. 7

Ruszyła fabryka farb Caparol
W pełni zautomatyzowany zakład produkcyjny wraz z magazynami, budynek socjalno-

-biurowy, nowa kotłownia, portiernia, stacja energetyczna, zbiornik przeciwpożarowy i ze-
spół 10 silosów, służących do magazynowania materiałów sypkich - wszystkie te obiekty, 
wraz z placami parkingowymi dla TIR-ów to efekt nowej inwestycji, zakończonej niedaw-
no w Żłobnicy przez spółkę Caparol Polska.

Fot: www.caparol.pl
Więcej na str. 5

W dniu świętego 
Floriana

Uroczyste obchody corocznego Dnia 
Strażaka w gminie Kleszczów rozpoczęły 
się w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie, gdzie wczesnym popołu-
dniem 4 maja została odprawiona uroczysta 
Msza św. w intencji strażaków z naszych 
jednostek OSP. Udział wzięły strażackie 
poczty sztandarowe. W dniu świętego Flo-
riana nie mogło zabraknąć tradycyjnej pa-
rady strażackich wozów. Kawalkada czer-
wonych aut przejechała z Kleszczowa do 
Łuszczanowic, gdzie w altanie biwakowej 
odbyła się dalsza część uroczystości.

Więcej na str. 3

25 i 26 maja zapraszamy  
na XXII Dni Kleszczowa

Plenerowe imprezy, organizowane w ramach dorocznego święta gminy Kleszczów, od-
bywać się będą w sąsiedztwie kompleksu SOLPARK, na terenie utwardzonych parkingów. 
W poprzednich latach głównym miejscem Dni Kleszczowa był stadion gminny. Ten obiekt 
jest teraz przebudowywany, stąd zmiana lokalizacji.

Oficjalne otwarcie Dni Kleszczowa nastąpi o godz. 18 w sobotę 25 maja, a zaraz potem 
rozpocznie się III Kleszczowska Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Więcej informacji o programie imprez - na str. 7
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1. Pracowników niewykwalifikowanych do ro-
bót sezonowych przy utrzymaniu gminnych 
terenów zielonych.

2. Kierowców kat. C, C+E, D, D+E;
3. Elektryka lub absolwenta szkoły zawodowej o profilu elek-

tryk, automatyk lub pokrewnym.
4. Hydraulika, montera instalacji sanitarnej lub absolwenta 

szkoły zawodowej o profilu instalacyjnym, sanitarnym lub 
budowlanym.

5. Pracowników wykwalifikowanych w zawodach budowla-
nych.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie 
w swoim CV klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Za-
kład 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 siedzi-
bie spółki, tj. ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, pok. Nr 1 (se-
kretariat), bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekre-
tariat@zkkleszczow.pl.
Tel. kontaktowy 44/ 731-32-23.
Spółka zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oraz moż-
liwość rezygnacji z naboru bez podania przyczyn.

Zakład Komunalny „Kleszczów” 
Sp. z o.o. poszukuje do pracy:

Ważne zalecenia 
dla mieszkańców gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie, mając na względzie porządek 
i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do 
nich przyległych, przypomina o obowiązkach ciążących na właści-
cielach posesji w zakresie utrzymania przepustów pod zjazdami:

1. Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa 
lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi 
się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników 
gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wy-
miana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do wła-
ściciela posesji.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie drożności rur i usuwanie 
z nich namułu i odpadów. Od drożności rur może zależeć w przy-
szłości czy przyległe tereny nie ulegną zalaniu! Nie wypełniając tego 
obowiązku możesz doprowadzić do zalania swojej i sąsiednich nie-
ruchomości!

2. Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do od-
prowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Pełnią też rolę ro-
wów odparowujących. Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicz-
nych zabrania się odprowadzania wód opadowych z posesji, pól, 
łąk czy lasów do rowów przydrożnych. 

Jest to zakaz bezwzględny i w większości przypadków brak jest 
możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszystkie próby 
podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawny-
mi. Odprowadzenie dodatkowej ilości wody do rowów przydrożnych 
sprawi, że szybko się on przepełni i zaleje okoliczne nieruchomości.

3. Do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych 
z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać wła-
snym staraniem i na własny koszt. W przypadku podłączenia ich do 
gminnych systemów odbierających wodę wymaga to uzgodnienia 
z urzędem gminy 

Należy dbać o prawidłowy stan tych urządzeń. Nasze obserwa-
cje z ostatnich lat wskazują na zasypywanie rowów ciągnących się 
przez pola oraz na zasypanie zbiorników melioracyjnych podczas 
prac rolniczych. Pamiętajmy o tym, że w okresie opadów rowy me-
lioracyjne ograniczają zasięg podtopień, a w okresie suszy zbiorniki 
wodne nawadniają przyległe tereny.

4. Zgodnie z art. 29 ustawy „Prawo wodne” zabronione jest ce-
lowe kształtowanie gruntu na nieruchomości w taki sposób, aby 
zmieniać naturalne jego ukształtowanie i naturalny spływ wody. Na 
właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia wykonanych 
przeszkód i zadośćuczynienia za szkody, spowodowane na grun-
tach przyległych. Wójt gminy może w drodze decyzji nakazać wła-
ścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzą-
dzeń zapobiegającym szkodom.

Mieszkańców gminy oraz właścicieli posesji prosimy o stosowa-
nie się do powyższych obowiązków.

Skutki gwałtownej ulewy w Łękińsku (20 lipca 2011 r.)

Gminne Centrum Informacji 
kończy swą działalność

Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie 
w 2003 zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. W ciągu 13 lat bezro-
bocie w gminie Kleszczów zmniejszyło się do poziomu 2,7 proc., 
a na szkolenia dla osób bezrobotnych, które organizowało lub 
współorganizowało GCI brakuje chętnych.

Aktualnie - co potwierdza sprawozdanie z działalności GCI za 
rok 2018 - mieszkańcy gminy odwiedzając Gminne Centrum Infor-
macji korzystają przede wszystkim z bezpłatnych usług kserowania, 
drukowania oraz skanowania dokumentów. Ta funkcja GCI jako do-
datkowa, nie stanowi uzasadnienia do dalszej kontynuacji działal-
ności w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy, ponieważ 
bezpłatne usługi, o których mowa, nie należą do ustawowych zadań 
gminy. Każdy mieszkaniec może skorzystać z usług kserowania do-ć z usług kserowania do-kserowania do-
kumentów w Urzędzie Gminy za niewielką opłatą, której wysokość 
reguluje stosowne zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów.

Pomieszczenia GCI wraz z wyposażeniem przejmie Agencja 
Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie. Ta spółka 
zaoferuje też w następnych latach pomoc rolnikom z gminy Klesz-
czów w wypełnianiu wniosków o przyznanie unijnych dopłat do 
gruntów rolnych.

26 maja wybierzemy posłów 
Parlamentu Europejskiego

niedzielę 26 maja postarajmy się pogodzić plany związane 
z udziałem w Dniach Kleszczowa i znaleźć czas, by wybrać 

się do siedziby obwodowej komisji wyborczej i oddać głos na jed-
nego (tylko jednego) kandydata na posła do Parlamentu Europej-
skiego. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od 
godz. 7.00 do 21.00. Nie zapomnijmy zabrać z sobą dokumentu ze 
zdjęciem. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto najpóźniej 
w dniu wyborów ukończył 18 rok życia i nie został pozbawiony praw 
publicznych i wyborczych. Więcej na str. 6

W



15 - 31 V `2019 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  3

Strażackie święto
iczna, bo aż 30-osobowa grupa strażaków należących do jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w gminie Kleszczów otrzymała odznaczenia. Medale i odznaki wrę-

czał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie Stanisław Krasoń.
Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnic-

twa” zostali odznaczeni: Lech Krawczyk, Piotr 
Blada, Marek Muskała oraz Ireneusz Muskała.

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali: Henryk Gieroń, Grzegorz Re-
jek, Zbigniew Wojewoda, Bogdan Osiewicz 
i Grzegorz Zatorski. Brązowy medal „Za za-
sługi dla pożarnictwa” otrzymali: Grzegorz Bu-
jacz, Bogdan Czyżycki, Michał Michałek, Ra-
fał Mielczarek, Mieczysław Sukiennik i Paweł 
Trędkiewicz.

O przyznaniu tych odznaczeń zdecydowa-
ło Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Łódzkiego. Natomiast Pre-

zydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie postanowiło przyznać 
medale „Za zasługi dla pożarnictwa” rangi powiatowej. W dniu św. Floriana srebrne medale 
odebrali: Zbigniew Wysocki, Wojciech Pikus oraz Lesław Moreń, a brązowe: Tadeusz Ku-
śmierek, Andrzej Podawca i Jan Rejek.

Ponadto dziewięć osób (w tym cztery druhny) otrzymało odznaki „Strażak Wzorowy”.
JS

L
KOMUNIKATY

Pracownia RTG w czerwcu
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus 
w czerwcu pracownia RTG będzie dostępna dla pa-
cjentów w dniach: ● 04.06. godz. 15-18, ● 06.06. 
godz. 15-18, ● 08.06. godz. 9-14, ● 13.06. godz. 
15-18, ● 18.06. godz. 15-18, ● 22.06. godz. 9-14, ● 
25.06. godz. 15-18, ● 27.06. godz. 15-18

Gminny żłobek informuje
Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do żłobka w Klesz-
czowie na nowy rok szkolny. Od 6 do 17 maja rodzi-
ce dzieci uczęszczających do żłobka w poprzednim 
roku mogli składać deklaracje o kontynuowaniu po-
bytu dziecka. Niezłożenie deklaracji w wyznaczo-
nym terminie oznacza rezygnację z miejsca w żłob-
ku w Kleszczowie. Od 3 czerwca rusza rekrutacja dla 
pozostałych dzieci.

***
Od 15 do 30 sierpnia Gminny Żłobek w Kleszczo-
wie zapowiada wakacyjną przerwę w pracy placów-
ki. Rodzice będą płacić jedynie za wyżywienie dzieci 
od 1 do 14 sierpnia. 

Dodatkowy termin przyjęć  
specjalisty rehabilitanta
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że 
w maju br. specjalista rehabilitacji dr n. med. Agniesz-
ka Dobrowolska będzie przyjmować pacjentów w do-
datkowym terminie 25 maja w godz. 8.10-14.00.

Są jeszcze kompostowniki
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 
informuje, że są jeszcze do rozdysponowania dodat-
kowe kompostowniki. Zainteresowani mieszkańcy 
gminy Kleszczów, którzy w czasie, kiedy prowadzo-
ne były zapisy na kompostowniki, nie zdążyli zgło-
sić zapotrzebowania, mogą zgłaszać się do Urzędu 
Gminy w Kleszczowie.
Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane przez Re-
ferat Ochrony Środowiska  i Gospodarki Gruntami 
aż do wyczerpania wszystkich zakupionych kompo-
stowników. Należy zgłosić się osobiście, ponieważ 
podczas zapisu  trzeba podać dane osobowe, nie-
zbędne do przygotowania umowy użyczenia kom-
postownika.

Terminy dyżurów  
w Fundacji Przekraczać Granice
Kleszczowska Fundacja Przekraczać Granice, któ-
ra działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wy-
kluczonych społecznie, podała aktualne terminy dy-
żurów. W  robocze wtorki przedstawiciel  fundacji 
dyżuruje od godz. 13.00 w „Cafe Senior Raj”, w Beł-
chatowie, przy ul. Energetyków 6 (os. Przytorze).
W robocze czwartki w godz. 13.00-16.00 osoby za-
interesowane uzyskaniem porad mogą zgłaszać się 
w Łękińsku, przy ul. Szkolnej 2 (dom kultury w Łękiń-
sku, pokój 107 na parterze).
W ramach dyżurów  telefonicznych można kontak-
tować się z fundacją w dni robocze w godz. 13.00-
16.00 pod nr  telefonu 794-516-168, a w  trakcie 
czwartkowych dyżurów - także pod nr 730-550-567.

Terminale płatnicze w leśnictwach!
Nadleśnictwo Bełchatów  informuje o wprowadze-
niu terminali płatniczych we wszystkich leśnictwach. 
Dzięki  temu udogodnieniu, klienci detaliczni mają 
możliwość zapłacenia kartą np. za zakup drewna.

(opr. JS)

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie 

lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klesz-
czów uchwały Nr VII/61/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie 
lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z brzmieniem §3 uchwały inicjującej obecną procedurę 
formalną, przedmiotowa zmiana dotyczy wyłącznie wybranych ustaleń tekstowych i nie dotyczy rysunku 
planu. Zmiana będzie obejmować ustalenia tekstowe odnoszące się do dopuszczenia zagospodarowa-
nia związanego z produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko ww. miejscowego planu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 
Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@kleszczow.
pl w terminie do 11 czerwca 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest 
Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: 
iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą 
planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w  ramach świadczenia usług dla administratora. Masz 
prawo  do:  dostępu,  do  sprostowania,  do  ograniczenia  przetwarzania,  do  usunięcia  Twoich  danych  osobowych, 
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa  lub w  ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Poradnie specjalistyczne 
w czerwcu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w czerwcu br. po-
radnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu. 
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. Informacje na temat ofer-
ty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 10.06. 14-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 24.06. 14-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 13.06. 15-18
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 22.06. 9-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 24.06. 8.30-14
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 05.06. 14.30-18
7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 05.06. 14.30-18
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 08.06. 9-14
9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 

Wyrzykowska- Rabe 04.06. 13-17

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 18.06. 13-17

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 25.06. 13-17

12. Ginekolog. - 
położnicza prof. dr. n. med. Dariusz Borowski 04.06. 10-14

13. Ginekolog. - 
położnicza prof. dr. n. med. Dariusz Borowski 18.06. 10-14

14. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Błaszczyk 10.06. 16-18

15. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Błaszczyk 24.06. 16-18

16. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 10.06. 8-14

17. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 14.06. 9-14

18. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 24.06. 8-14

19. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 05.06. 13-17.30

20. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 12.06. 9-14

21. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 19.06. 9-14

22. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 26.06. 9-14

23. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-
Drobińska 27.06. 12.30-17

24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 07.06. 9-14
25. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 28.06. 9-14
26. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 

Sewerynek 12.06. 9-14
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 08.06. 8.15-14
28. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 22.06. 8.15-14
29. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 14.06. 9-14
30. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 21.06. 14-18
31. Okulistyczna lek med. Sylwia Konarska 10.06. 9-15.45
32. Ortopedyczna dla 

dzieci prof. dr. n. med. Kryspin Niedzielski 19.06. 14-18
33. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 06.06. 13-18
34. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 27.06. 13-18
35. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 13.06. 15.30-18
36. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 27.06. 15.30-18
37. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 17.06. 11-14
38. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 03.06. 10-17
39. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 17.06. 10-17
40. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 06.06. 8.30-14.30
41. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 25.06. 9-15
42. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 08.06. 9-14
43. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 03.06. 12.30-15.30
44. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 27.06. 12.45-15.45
45. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 04.06. 15.30-18
46. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 11.06. 15.30-18
47. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 18.06. 15.30-18
48. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 25.06. 15.30-18
49. Specjalista 

alergologii dr. n. med. Elżbieta Dółka w każdy 
wtorek 12-14

Rehabilitacja w czerwcu
FIZJOTERAPIA - dr n. med. specjalista fizjoterapii Michał 
Kaczmarek
● 03.06. godz. 8-15, ● 04.06. godz. 8-15, ● 05.06. godz. 8-17.30, ● 
07.06. godz. 8-16.30, ● 10.06. godz. 8-16.30, ● 12.06. godz. 8-15, ● 
13.06. godz. 8-17.30, ● 14.06. godz. 8-15, ● 17.06. godz. 8-17.30, 
● 18.06. godz. 8-17, ● 21.06. godz. 8-17.30, ● 24.06. godz. 8-16, ● 
25.06. godz. 8-16
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. specjalista fizjoterapii 
Marcin Szczepanik
● 03.06. godz. 15-18, ● 05.06. godz. 15-18, ● 17.06. godz. 15-18, 
● 19.06. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA- specjalista fizjoterapii Piotr 
Szałański
● Każda środa, godz. 8.30-16.30
Fizjoterapeutki: Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska 
● Codziennie, godz. 8-18.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 22.06. godz. 8.10-14. W tych godzinach kwalifikacja pacjentów

Profilaktyka chorób 
układu krążenia

W ramach umowy zawartej przez Przychodnię SALUS z Łódz-
kim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest 
realizowany w Kleszczowie program bezpłatnych badań w zakresie 
chorób układu krążenia. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy gmi-
ny, którzy: ● w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat; 
● są obciążeni czynnikami ryzyka (m.in. palenie tytoniu, nadciśnie-
nie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność 
ruchowa, nadwaga i otyłość, wiek); ● u których nie została dotych-
czas rozpoznana choroba układu krążenia; ● w okresie ostatnich 5 
lat nie korzystali z profilaktyki chorób układu krążenia.

W tym roku kalendarzowym SALUS zaprasza ubezpieczonych, 
którzy urodzili się w latach: 1984, 1979, 1974, 1969, 1964. Lekarz 
POZ przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na bada-
nia pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia, 
w tym stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL - cholestero-
lu, HDL - cholesterolu, trójglicerydów i poziomu glukozy.

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Re-
jestracji Przychodni SALUS, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 18.00, lub pod numerem telefonu 44/ 731 30 80, 
44/ 731 30 15.

W firmach gminy Kleszczów
Rekrutacja na wakacyjne staże

Constantia Teich Poland Sp. z o.o. jak co roku zaprasza do udzia-
łu w wakacyjnych praktykach. Cieszą się one dobrą opinią, a wielu 
uczestników zostaje później pracownikami firmy. Zgodnie z informa-
cjami, przekazanymi przez Dział HR Constantia Flexibles najbliższe 
praktyki organizowane będą w działach: • Finansowo-Księgowym, • 
Sprzedaży i Obsługi Klienta, • Zakupów. Terminy praktyk są ustalane 
indywidualnie z kandydatami. Aplikacje można składać logując się na 
adres: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/Recruitment-
Form.aspx?WebID=9e49165f05be4de8bc753cf4d06476b4. 

W Kerstenie gną na gorąco
„Zainstalowaliśmy zupełnie nową giętarkę indukcyjną i cieszy-

my się, że możemy przedstawić Państwu nasze nowe możliwości 
gięcia. Połączenie prędkości, ciepła i chłodzenia pozwala nam zgi-
nać większe i cięższe rury i sekcje” - chwali się działająca w Klesz-
czowie firma Kersten Europe na swojej anglojęzycznej stronie. Moż-
liwości nowej maszyny giętarskiej zademonstrowano przy pomocy 
animowanego filmiku. Jest dostępny pod adresem www.kerste-
neurope.com/pl/wiadomosci/hot-news-kersten-goes-induc-
tion-bending i trwa nieco ponad minutę.

JS
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… to efekty wartej wiele milionów euro inwestycji, która zreali-
zowana została w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej w Żłobnicy 
przez właścicieli spółki Caparol Polska. Hala produkcyjna ma po-
nad 4,5 tys. m kw. powierzchni, a nowy magazyn wysokiego skła-
dowania - 2,5 tys. m kw. Rozbudowany magazyn wyposażony teraz 
w nowoczesny regał grawitacyjny sprawił, że przestrzeń magazyno-
wa, jaką dysponuje spółka Caparol Polska liczy aż 8000 miejsc pa-
letowych.

Zorganizowana 15 kwietnia uroczystość otwarcia nowej, naj-
większej z budów zrealizowanych dotychczas na terenie strefy 
w Żłobnicy, zgromadziła na terenie fabryki nie tylko przedstawi-
cieli grupy DAW (niemieckiej firmy, będącej właścicielem marki 
Caparol), ale również partnerów handlowych, którzy z magazy-
nów na terenie gminy Kleszczów będą odbierać produkty, ozna-
czone charakterystycznym logo w postaci słonia, pomalowane-
go w kolorowe paski.

nergetyczne przedsięwzięcie w Żłobnicy zrealizowali inwe-
storzy z Bełchatowa. Kilku z nich zajmowało w przeszłości 

ważne stanowiska w Elektrowni Bełchatów. Ukończona już farma 
zajmuje około dwóch hektarów. W pierwszym etapie zainstalowa-
nych zostało 300 ogniw, każde o mocy 250 W. Drugi etap, zreali-
zowany wiosną tego roku miał skalę prawie 6 razy większą. Na 

specjalnych konstruk-
cjach, wykonanych 
z ocynkowanej sta-
li i wbitych głęboko 
w ziemię za pomocą 
specjalnego kafara, 
zamocowano prawie 
1700 paneli fotowolta-
icznych.

Przeprowadzenie 
specjalistycznych ro-
bót inwestorzy z Beł-
chatowa zleci l i  te j 
samej firmie, która 

wykonywała pierwszy etap zadania - spółce Projekt - Solartechnik 
z Czerniewic koło Tomaszowa Mazowieckiego. Firma ma za sobą 
wiele realizacji, wykonywanych zarówno w Polsce, jak i w Niem-
czech (np. generalne wykonawstwo farmy fotowoltaicznej o mocy 
38 MW w miejscowości Bautzen), a także we Francji, Czechach, na 
Węgrzech i w Rumunii.

Po to, by prąd wytworzony z promieniowania słonecznego mógł 
trafić do gminnej sieci energetycznej, konieczne było wybudowa-
nie podziemnych kabli i kontenerowej stacji transformatorowej. Te 
prace zleciła i sfinansowała Gmina Kleszczów, a realizacją zadania 

Fotowoltaiczny gigant

Fot: www.projekt-solartechnik.pl

zajmowała się spółka Ener-
goserwis Kleszczów.

Elektrownię słoneczną 
w sąsiedztwie strefy prze-
mysłowej w Żłobnicy two-
rzy sześć odrębnych insta-
lacji. Jej moc szczytowa 
(wydajność ogniw w godzi-
nach maksymalnego nasło-
necznienia czyli w tzw. piku) 
wynosi 736 kilowatopików. 
Ta wartość oznacza, że jest 
ona w stanie zaopatrzyć 
w potrzebną energię ponad 
180 standardowych gospo-
darstw domowych.

Słoneczna elektrow -
nia w Żłobnicy nie jest jedy-
nym źródłem czystej energii 
w gminie Kleszczów. Dziel-
nie ją wspierają mini-elek-
trownie, zamontowane na 
dziesiątkach dachów w bu-
dynkach mieszkalnych i go-
spodarczych we wszystkich 
miejscowościach naszej 
gminy. Ich standardowa 
moc mieści się w przedzia-
le 3-5 kWp, ale łączny po-
tencjał wszystkich zamontowanych już instalacji to setki kilowatów.

Dość powiedzieć, że ogniwa fotowoltaiczne, których montaż 
gmina Kleszczów dofinansowała w roku 2018, mają moc ponad 
314 kWp. J. Strachocki

Panele fotowoltaiczne na osiedlu 
„Łuszczanowice”

„Cieszy nas, że od teraz, dzięki nowej fabryce Caparol, Pol-
ska będzie nie tylko czołowym producentem systemów ociepleń, 
ale również polskim producentem najwyższej jakości farb łączącym 
niemieckie technologie z elastycznością dopasowaną do potrzeb 
polskich klientów” - mówił podczas uroczystości otwarcia Adam 
Klimczak, prezes Zarządu Caparol Polska.

Uroczyste otwarcie fabryki zbiegło się z obchodami jubileuszu 
25-lecia obecności firmy Caparol w Polsce. Pierwszą inwestycję na 
terenie gminy Kleszczów spółka Caparol Polska uruchomiła w roku 
2006. Była pionierem w nowej, właśnie utworzonej Kleszczowskiej 
Strefie Przemysłowej nr 3 w Żłobnicy. Na początek uruchomiła za-
kład, wyposażony w dwie nowoczesne linie produkcyjne.

Kilka lat później właściciele spółki, dostrzegając istotny atut biz-
nesowy w położeniu Kleszczowa w centrum Polski, zdecydowali się 
na budowę w żłobnickiej strefie centralnego magazynu firmy Capa-
rol. Uruchomione tu w 2012 roku zaplecze magazynowe i dystrybu-
cyjne zajmowało powierzchnię 3000 m kw., posiadało 7 poziomów 
składowania i dysponowało 4250 miejscami paletowymi.

Kolejna, trzecia na terenie gminy Kleszczów inwestycja Caparol 
Polska sp. z o.o. miała miejsce we wrześniu 2014 roku, kiedy swe 
podwoje otworzyło nowoczesne Centrum Szkoleniowe. Jego misją 
stało się organizowanie zajęć i pokazów, podczas których handlow-
cy oraz pracownicy budowlani, wykorzystujący systemy dociepleń, 
tynki i farby wytwarzane w fabrykach Caparola, poznawali zalety 
tych produktów.

Jubileusz firmy, połączony z efektownym otwarciem nowej fa-
bryki oraz magazynów na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysło-
wej w Żłobnicy, był szczególnym wydarzeniem dla Henryka Sikory, 
dotychczasowego dyrektora zakładu produkcyjnego. Oddanie do 
użytku nowej fabryki farb wraz z nowymi powierzchniami magazy-
nowymi było zwieńczeniem jego zawodowej kariery w spółce Capa-
rol Polska. Obecnie H. Sikora jest już na emeryturze.

J. Strachocki

Nowa fabryka farb oraz magazyn…

Fot: www.caparol.pl

E
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Szkolne wieści
Pięknie recytowały wiersze o wiośnie

W IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Zielono mi” prezen-
towane były wiersze poświęcone wiośnie. W rywalizacji brali udział 
uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych powiatu bełchatowskie-

go. Grand Prix kon-
kursu zdobyła Gabrie-
la Śnieżko, uczennica 
kl. III w Szkole Podsta-
wowej w Kleszczowie. 
Wśród uczestn ików 
z klas I pierwsze miej-
sce wywalczyła Emilia 
Hołyś (SP Kleszczów). 

Także w gronie drugoklasistów kleszczowska podstawówka pokazała 
swoją moc - uczennica Marta Gorząd zajęła drugie miejsce.
Matematyczny sukces Nataszy

W II Powiatowym Konkursie Matematycznym „PITAGORAS” 
w Bełchatowie Szkołę Podstawową w Łękińsku reprezentowali: Na-
tasza Karczewska (IV a), Krystian Wiśniewski (V a) i Eryk Krzympiec 
(VII). 9 maja Natasza wywalczyła pierwsze miejsce wśród uczniów klas 
IV, którzy rywalizowali w matematycznym konkursie.
Święto konstytucji 

Ważne w dziejach Polski wydarzenie, jakim było uchwalenie Kon-
stytucji 3 Maja, znajduje co roku miejsce w szkolnych uroczystościach, 
także w naszej gminie. „Naród, jeśli wytrwa w prawdzie, zwycięży… 
1791 - 2019” to hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom, 
zorganizowanym w szkole w Łękińsku. Wydarzenia sprzed 228 lat 
przypomnieli uczniowie klas VII i VIII, którzy wcielili się w postacie hi-
storyczne: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Ma-
łachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja.

Uroczysta akademia odbyła się 30 kwietnia także w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Multimedialny montaż słowno-muzyczny słu-
żył przypomnieniu faktów historycznych oraz okoliczności związanych 
z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, która była próbą poważnego zrefor-
mowania ustroju naszego państwa.
Recytowali łamiąc języki

Do międzyszkolnego konkursu logopedyczno-recytatorskiego 
„Wierszyki łamiące języki”, zorganizowanego w Szkole Podstawo-
wej im. J. Korczaka w Kleszczowie przystąpiło 31 dzieci z przedszko-
li i szkół podstawowych z: Kleszczowa, Lgoty Wielkiej, Łękińska, Łusz-
czanowic, Radomska i Sulmierzyc. Ocenie podlegały: dykcja (staranna 
wymowa, prawidłowa artykulacja głosek, właściwe akcentowanie wy-
razów, panowanie nad oddechem) oraz interpretacja (modulowanie 
głosem, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu, odpowiednie 
tempo wygłaszanego tekstu, oryginalność recytacji).

Oto zdobywcy głównych nagród:
● w kategorii „Dzieci przedszkolne”: I - Laura Zięba (Przedszkole 

w Sulmierzycach); II - Kamil Czechowicz (Przedszkole w Łuszcza-
nowicach); III - Amelia Blady (Przedszkole w Łękińsku),

● w kategorii „Uczniowie klas I-III”: I - Nikola Stasiak (SPw Łękińsku); 
II - Vanessa Kiełbik (SP w Łękińsku); III - Hanna Kamińska (SP 
w Kleszczowie),

● w kategorii „Uczniowie klas IV-VII”: I - Kinga Skupińska (SP w Lgo-
cie Wielkiej); II - Zofia Sujata (SP w Łękińsku; III - Nikola Zawodziń-
ska (SP w Kleszczowie),

● w kategorii „Uczniowie klas VII-VIII”: I - Julia Tkacz (SP w Sulmie-
rzycach); II - Zofia Wiernicka (SP w Łękińsku); III - Liliana Kęsy (SP 
w Łękińsku).

Recytatorom przyznano również kilkanaście wyróżnień.
Całe podium dla ratowników z ZSP w Kleszczowie

27 kwietnia w Bełchatowie miała miejsce rywalizacja w ramach 29 
Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą merytoryczną i praktyczną z udzielania pierwszej 

pomocy w pozorowanych zdarzeniach. Trzy zespoły z klas ratowni-
czo-medycznych kleszczowskiego liceum zajęły trzy czołowe miejsca. 
Zwyciężyły uczennice klasy I: Aleksandra Alama, Kinga Wysocka, 
Aleksandra Sukiennik, Marta Miedzińska i Anna Tarnowska. Drugie 
miejsce wywalczył team: Karolina Badowska, Magda Głowacz, Wikto-
ria Pawełoszek, Wiktoria Solecka i Jan Stochniałek, zaś trzecie: Alek-
sandra Fabisz, Natalia Frach, Aleksandra Stępnik, Magdalena Zalew-
ska i Wiktoria Krzak. Zdobywczynie pierwszego miejsca awansowały 
do etapu wojewódzkiego.
Wiosenna kolekcja mody 
z ZSP

Uczniowie klas pierwszych 
ZSP w Kleszczowie w ramach za-
jęć z wiedzy o kulturze przygotowa-
li wiosenną kolekcję ubrań. „Sami 
projektanci wcielili się w role mode-
li i zaprezentowali lekkie, zwiewne, 
nieco tajemnicze, a przede wszyst-
kim bardzo wiosenne stylizacje, wy-
wołując na twarzach licznie zgroma-
dzonej publiczności wiele uśmiechu. 
Motywem przewodnim kolekcji był 
<Sen nocy letniej> W. Szekspi-
ra” - czytamy na internetowej stro-
nie ZSP.
Mają dosyć plastiku!

Konkurs „Plastik zagraża naszej planecie” zorganizowany w SP 
Kleszczów polegał na wykonaniu plakatu, ilustrującego tytułowe ha-
sło. Celem konkursu było m.in. przekazanie uczniom informacji o za-
grożeniach, związanych z nadmierną produkcją i użyciem plastiku, a 
także pokazanie wpływu plastikowych odpadów na funkcjonowanie 
ekosystemów i zdrowie człowieka. Jury główne nagrody postanowiło 
przyznać: I - Nikoli Zawodzińskiej (IV b); II - Natalii Szymanek (VIII b); 
III - Weronice Wójcik (VII a). Dziewczyny otrzymały dyplomy, nagrody 
rzeczowe, a także… materiałowe torby na zakupy.

Przygotował JS na podstawie informacji  i z wykorzystaniem 
zdjęć, publikowanych  na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Belki

Wybory do europarlamentu
ybory do Parlamentu Europejskiego to jedyne bezpośrednie 
wybory do instytucji unijnych. Ten fakt powinien więc dodat-

kowo zachęcić nas do wzięcia w nich udziału. Mandaty, które przysłu-
gują danemu krajowi w tych wyborach są przydzielane na podstawie 
liczby ludności poszczególnych państw należących do Unii Europej-
skiej. Im więcej obywateli ma dany kraj tym większa grupa posłów re-
prezentuje go w Brukseli.

Obecnie w Parlamencie Europejskim jest w sumie 751 posłów, 
z czego 51 to posłowie wybierani w Polsce. Wśród 28 państw człon-
kowskich UE aż w 24 krajach obowiązuje system jednookręgowy 
- całe terytorium jest jednym, dużym okręgiem wyborczym. W Pol-
sce mamy aż 13 okręgów wyborczych i są to okręgi wielomandatowe 
(województwo łódzkie jest okręgiem nr 6). Co ciekawe nie ma liczby 
mandatów zagwarantowanej dla danego okręgu. O ostatecznej licz-
bie europosłów, wybranych w danym okręgu decyduje frekwencja 
i rozkład głosów na poszczególne listy.

Wybrani do Parlamentu Europejskiego posłowie tworzą frakcje 
o podobnych poglądach politycznych. Nie ma zatem narodowej re-
prezentacji w polskich barwach, ale po kilku-, kilkunastu posłów po-
dzielonych pomiędzy wielkie, unijne partie. W parlamencie, który 
kończy już swoją kadencję posłowie wybrani z list Platformy Obywa-
telskiej wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej, natomiast wy-
brani z list Prawa i Sprawiedliwości - w skład ugrupowania Europej-
skich Konserwatystów i Reformatorów.

Postarajmy się 26 maja, by Gmina Kleszczów, która w regionie 
łódzkim wyróżnia się bardzo wysoką frekwencją wyborczą, także tym 
razem pokazała obywatelskie zaangażowanie swoich mieszkańców.

JS

W
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Kupię działkę na osiedlu 

„Zacisze” w Kleszczowie.

Tel. 797-879-608.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica informuje,  
że w 2019 i 2020 roku 

są jeszcze wolne terminy
na wynajem sali w Żłobnicy.

Informujemy ponadto, że cena wynajmu 
uległa obniżeniu.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem
tel. 501-534-171.

Kupię nieduży dom lub mieszkanie 
w gminie Kleszczów 

(może być do remontu). 
Możliwa zamiana na ładne mieszkanie 

w Bełchatowie (świeżo wyremontowane, 
II piętro, 62 m2, dobra lokalizacja).

Nr tel. 501-311-041

AUTO NAPRAWA Radosław Kacperek
● blacharstwo - lakiernictwo
● naprawy powypadkowe (rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi)
● samochód zastępczy na czas naprawy
● wulkanizacja
● wymiana opon, wyważanie kół
● opony nowe i używane
● obsługa okresowa samochodów
● wymiana olejów i filtrów

Kleszczów, ul. Wspólna 18, tel. 601-966-837
Przyjmę ucznia na praktykę

Pięć orkiestr 
w paradzie

III Kleszczowskiej Paradzie Mło-
dzieżowych Orkiestr Dętych będzie 

uczestniczyć aż pięć zespołów. Będą to: 
Orkiestra Dęta OSP Konopiska, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, Or-
kiestra Dęta Gminy Sulmierzyce, Orkiestra 
Dęta Gminy Żytno oraz Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Gminy Kleszczów.

Jeszcze przed godz. 18 można będzie 
zobaczyć te orkiestry wraz z mażoretkami 
w barwnym przemarszu ulicami Kleszczo-
wa. Na godz. 18.05 zapowiedziano wspól-
ne wykonanie przez wszystkie orkiestry 
marsza „Miss Liberty”. Później przyjdzie ko-
lej na indywidualne prezentacje poszcze-
gólnych orkiestr: na przemian w układach 
choreograficznych przed sceną i w muzycz-
nym koncercie na scenie. Na finał wszyscy 
zagrają wspólnie dwie orkiestrowe kompo-
zycje.

W

Wraz z orkiestrą z Konopisk 
występuje grupa mażoretek „Szyk”

Muzyków i mażoretki z Mykanowa oglądaliśmy 
w Kleszczowie w 2017 roku
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abine Bennemann mieszka we Fryburgu (niem. Freiburg) 
w południowych Niemczech, w pobliżu granicy ze Szwaj-

carią. Poszukując swoich przodków natrafiła w internecie na wy-
danie „Informatora Kleszczowskiego” sprzed prawie 2 lat. Był 
w nim artykuł o pozostałościach cmentarza ewangelickiego 
w Rogowcu.

„Właściwie dopiero wczoraj odkryłam, że pochowani są tam 
moi pradziadkowie, Johan Reclaw i jego żona Karolina Retzlaw, 
z domu Spring, rodzice mojego dziadka. Matka mojej matki, Ju-
lianna Emma Berg, pochodziła również z tego samego regio-
nu. Urodziła się w Łuszczanowicach w 1901 roku” - informowała 
w swoim mailu pani Sabina.

Z kolejnego listu, przesłanego pocztą elektroniczną, dowie-
działem się, że matka pani Sabiny, obecnie 93-letnia, nie ma zbyt 
wielkiej wiedzy o życiu swoich rodziców na ziemi kleszczowskiej. 
Los pomógł im się spotkać nie tutaj, na terenie Polski, ale… na 
saksach. Wyjazdy do dobrze płatnej pracy sezonowej (głównie 
w rolnictwie) były na początku XX stulecia nie tylko marzeniem 
Polaków wyznania rzymskokatolickiego. Starali się o nie również 
protestanci pochodzenia niemieckiego. Na zarobkowe wyjazdy 
wyruszały nawet nastoletnie dzieci.

Dziadek Rudolf Retzlaff
Sabina Bennemann wspomina, że jej wywodzący się z Ro-

gowca dziadek Rudolf Retzlaff pracował jako 11-letni chłopak 
w roli pomocnika przy pracach polowych za granicą. Podczas 
tego wyjazdu na saksy poznał pochodzącą z Łuszczanowic Ju-
liannę Emmę Berg, która także dorabiała w gospodarstwie rol-
nym. Po kilku latach młodzi się pobrali, a w roku 1920 przyszło 
na świat ich pierwsze dziecko. O przejściach, jakie były udzia-
łem niemieckojęzycznej rodziny po zakończeniu II wojny świato-
wej pani Sabina nie wspomina. Historię dziadków kwituje jednym 
zdaniem „przeprowadzili się kilka razy i ostatecznie mieszkali 
w Saksonii-Anhalt aż do śmierci”.

Do rozpoczęcia genealogicznych poszukiwań swoich korze-
ni skłoniły Sabinę Bennemann zachowane w rodzinie dokumen-
ty. Były to „tłumaczenia rodowodów, które moja ciotka potrzebo-
wała do małżeństwa pod koniec lat trzydziestych. Wśród nich jest 
tłumaczenie świadectwa urodzenia i chrztu mojego pradziadka 
Johanna Retzlaffa, ur. 24 maja 1860 r. (parafia ewangelicko-au-
gsburska w Kleszczowie, nr 86/1860), którego nazwisko (Johan 
Reclav) pojawiło się w artykule”.

W artykule z „Informatora Kleszczowskiego”, do którego na-
wiązała pani Sabina („Cmentarz w Rogowcu przywracany pamię-
ci”) informowałem m.in. o akcji oczyszczania starych, ocalałych 
nagrobków. W połowie 2017 r. podjęła ją grupa uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Kontakt z Andrzejem Braunem
Wspomniałem 

też o pracach po-
rządkowych, któ-
re samodzielnie, 
n a  t y m  s a m y m 
cmentarzu prze -
prowadził pasjonu-
jący się historią An-
drzej Braun. Jego 
rodzina wywodzi-
ła się z Rogowca. 
Pan Andrzej z wiel-
ką  sk rupu la tno -
ścią przeprowadził 
też działania doku-
mentujące - w 2010 
roku, po oczysz-

czeniu betonowych płyt z napisami, wynotował nadające się jesz-
cze do odczytania imiona i nazwiska. Na stworzonej przez niego 
liście znalazło się m.in. nazwisko Johan Reclaw. I właśnie na nie 
- za sprawą internetowej wyszukiwarki - natrafiła w zeszłym roku 
Sabina Bennemann.

Poprosiła mnie o mailowy kontakt do Andrzeja Brauna, li-
cząc na to, że - być może - będzie on potrafił uzupełnić jakieś 
luki w wiedzy o dziejach jej rodziny w czasach, które spędziła na 
kleszczowskiej ziemi. Niefrasobliwi, niedbali i niedouczeni urzęd-
nicy w czasach zaboru rosyjskiego (ale też w latach II Rzeczypo-
spolitej) rodzinne nazwisko zapisywali w różnorakich dokumen-
tach na co najmniej trzy sposoby (Retzlaw, Reclaw oraz Retzlaff).

Z Holandii do piotrkowskiego archiwum
W kwietniu odwiedził Kleszczów kolejny obcokrajowiec, po-

szukujący śladów pobytu w Polsce swojej rodziny. Jan Siepart 
przyjechał na parę dni wraz ze swoją córką do Piotrkowa Try-
bunalskiego, gdzie zatrzymał się w hotelu. Odwiedzał miejsco-
we Archiwum Państwowe, przeszukując stare księgi metrykal-
ne. Któregoś dnia zajrzał także do Urzędu Gminy w Kleszczowie.

- W piotrkowskim archiwum znalazłem trochę informacji na 
temat mojego dziadka, urodzonego w 1870 roku - dzielił się ze 
mną efektami swoich poszukiwań. - Dziadek był rzemieślnikiem 
i specjalizował się w naprawianiu dachów. Wiele robót wykony-
wał w Warszawie, ale mieszkał niedaleko Kleszczowa, w Stawku.

Stawek, jako miejsce urodzenia widniał też w paszportach ro-
dziców Jana Sieparta. Przez część pobytu w Polsce mieszkali 
w Rogowcu. Tu urodziły się dwie siostry pana Jana: Hilda Nata-
lia w 1937 i Else Erika w 1941 roku. Między nimi był jeszcze brat 
Ryszard, który zmarł 2 miesiące po urodzeniu. Pan Jan jest naj-
młodszym z rodzeństwa.

- Rodzice bardzo mało opowiadali o życiu w Stawku - wspo-
mina. - Wiem tylko, że mój ojciec był tkaczem. Miał w domu 
warsztat tkacki, na którym przygotowywał płótno.

Urodzony w Lejdzie
Po wojnie, tak jak inne rodziny z niemieckim rodowodem, mu-

sieli opuścić teren Polski. Jedna z sióstr ojca oraz jego dwaj bracia 
zamieszkali na terenach należących do Niemieckiej Republiki De-
mokratycznej. Rodzice Jana Sieparta zatrzymali się aż w Holan-
dii. W paszporcie pana Jana jako miejsce urodzenia figuruje sław-
ne niderlandzkie miasto Lejda. To tutaj urodził się Rembrandt, tu 
znajduje się także siedziba najstarszego holenderskiego uniwer-
sytetu. Obecnie miejscem zamieszkania J. Sieparta jest Horn koło 
Amsterdamu.

Peregrynacje po polskich archiwach zaczął prowadzić w 1996 
roku.

- Moja córka Marike Emilia miała wtedy 14 lat. Chciała dowie-
dzieć się więcej o przyszłości swojej rodziny. W Polsce spędzili-
śmy parę tygodni podczas wakacji, z tego kilka dni zajęły nam po-
szukiwania m.in. w piotrkowskim archiwum.

Jan Siepart wspomina, że był też w ówczesnej starej siedzibie 
Urzędu Gminy Kleszczów. Odwiedził również łódzkie Archiwum 
Państwowe, skąd odesłano go do parafii ewangelicko-augsbur-
skiej. Niestety - znalezione ślady były raczej skąpe. Zapowiedział, 
że będzie kontynuował archiwalne i genealogiczne przeszukiwa-
nie dokumentów. Robi to nie tylko dla swojej córki, z zawodu - pani 
psycholog, ale również dla swoich dwóch wnuków.

Noszą oni to samo nazwisko co dziadek. Po ojcu powinni się - 
co prawda - nazywać de Jong, ale to nazwisko w Holandii tak po-
pularne, jak w Polsce dajmy na to Kowalski. Ojciec chłopców zgo-
dził się, by synowie przyjęli bardziej oryginalne nazwisko po swoim 
dziadku. To dodatkowy bodziec dla poszukiwań, czynionych przez 
pana Jana.

Jerzy Strachocki

Trudne poszukiwania przodków

Niektóre nagrobki w Rogowcu noszą bardzo 
wyraźne napisy

S



15 - 31 V `2019 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  9

Ważne dla rolników
Wnioski o dopłaty - do 31 maja

Termin składania wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich oraz obszarowych za rok 
2019 został przedłużony do 31 maja. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR 
apeluje, by ze składaniem wniosków za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus nie czekać do ostat-
niej chwili. W razie jakichkolwiek wątpliwości rol-
nicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu 
dokumentów czy w sprawach związanych z ob-
sługą techniczną aplikacji do biur powiatowych 
ARiMR. Czynna jest także infolinia - pod nume-
rem 800-38-00-84 można uzyskać, np. informacje 
w przypadku problemów z zalogowaniem się do 
systemu.

Poradnik dla mieszkańców wsi
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej we współpracy z trzynastoma ministerstwami 
opracowała broszurę „Per-
spektywy dla mieszkańców 
obszarów wiejskich”. Zostały 
w niej zawarte podstawowe 
informacje o aktualnych pro-
gramach pomocowych (cel 
danego programu, informa-
cje do kogo jest on kierowa-

ny, jakie są główne kryteria przyznania dotacji oraz 
terminy składania wniosków).

Ten krótki przewodnik odkrywa przed miesz-
kańcami obszarów wiejskich oraz pracownikami 
urzędów gmin takie projekty, które nie były nagła-
śniane w mediach, a stanowić mogą dostępne źró-
dła sfinansowania wartościowych działań. Chodzi 
nie tylko o rozbudowę infrastruktury, rozwój eduka-
cji, programy społeczne, rozwój rolnictwa i wspie-
ranie przedsiębiorczości, ale także indywidualny 
rozwój utalentowanych uczniów poprzez przyzna-
nie stypendiów.

Broszurę można ściągnąć na swój komputer 
z gminnej strony internetowej www.kleszczow.pl, 
na której została zamieszczona w Aktualnościach 
20 maja.

Premia dla młodego rolnika
Od 31 maja do 29 czerwca oddziały regional-

ne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie 
młodych rolników, chcących samodzielnie roz-
począć gospodarowanie. W tegorocznym nabo-
rze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. O 
„Premię dla młodych rolników” może ubiegać się 
osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie wię-
cej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe.

Rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 150 tys. 
zł premii na inwestycje dotyczące działalności rol-
niczej lub przygotowania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. 
Co najmniej 70 proc. kwoty musi być przeznaczo-
ne na inwestycje w środki trwałe.

Przed wystąpieniem o pomoc rolnik powinien: 
● posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co 
najmniej 1 ha, ● rozpocząć prowadzenie w nim 
działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesią-
ce przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy.

(opr. JS)

Z G Ł O S Z E N I E 
do konkursu 
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________________________________ 
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Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

11 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

W organizacjach pozarządowych

Wsparcie dla niepełnosprawnych
„Mieć wybór - konsultacje dla ON i opiekunów z terenu Gminy Kleszczów” to 

projekt, na którego realizację kleszczowska Fundacja „Przekraczać Granice” po-
zyskała dofinansowanie z budżetu Gminy Kleszczów. W ramach projektu miesz-
czą się m.in. następujące działania: ● konsultacje stacjonarne, ● wsparcie dla 
ON, ● pomoc w wypełnianiu wniosków, ● piknik integracyjny.

Mieszkańców gminy Kleszczów, zainteresowanych skorzystaniem z takich 
form wsparcia, fundacja zaprasza w każdy roboczy czwartek, w godzinach 13-
16,do biura mieszczącego się w budynku WOK Łękińsko przy ul. Szkolnej 2. 
Kontakt telefoniczny - 794-516-168 oraz 730-550-567. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.przekraczacgranice.pl.

Spotkanie informacyjne
We wtorek 28 maja odbędzie się w Bełchatowie szkolenie „Prawne aspekty 

działań organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych, zle-
conych przez samorządy w roku 2019”. Działacze organizacji pożytku publicz-
nego dowiedzą się o: ● zasadach RODO w działalności NGO, ● zasadach za-
trudniania osób, realizujących zadania publiczne, ● pobieraniu odpłatności od 
uczestników zadań publicznych.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Czapliniec-
ka 96, w godz. 16-19. Zgłoszenia są przyjmowane do 24 maja. Adres: lwaszak@
opus.org.pl albo mselerowicz@powiat-belchatowski.pl. 

(opr. JS)
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GOK podał terminy 
i miejsca

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zamie-
ścił na swojej stronie informacje o terminach waka-
cyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół pod-
stawowych oraz gimnazjum. Dzięki letnim obozom 
uczniowie będą mieli zapewnione zajęcia przez dwa 
tygodnie sierpnia.

● Klasy I-III szkoły podstawowej - Łukęcin, DW 
Polana - od 1 do 14 sierpnia,

● Klasy IV-VI szkoły podstawowej - I turnus (kla-
sy IV, V SP w Kleszczowie) - Łukęcin, DW Polana - 
od 1 do 14 sierpnia,

● Klasy IV-VI szkoły podstawowej - II turnus (kla-
sy VI SP w Kleszczowie, klasy IV, V, VI SP w Łę-
kińsku) - Łukęcin, DW Polana - od 3 do 16 sierpnia,

● Klasy IV-VI szkół podstawowych - Olsztyn, 
Manor Hotel - od 17 do 30 sierpnia,

● Klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III gim-
nazjum - Mielno-Unieście, OW Bałtyk - od 4 do 17 
sierpnia.

Terminy wyjazdów pozostałych grup oraz do-
datkowe informacje organizacyjne, dotyczące wy-
jazdów zostaną podane przez GOK w kolejnych ko-
munikatach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować 
w następujący sposób: 
• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
• przez email: kleszczow@kleszczow.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. 
• Przez email: iod@kleszczow.pl 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w celu 
przeprowadzenia konkursu: Najschludniejsza posesja w gminie Kleszczów. 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 10 lat. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, sądy, administracja 
publiczna). 

Twoje imię i nazwisko oraz zdjęcia posesji mogą zostać opublikowane w „Informatorze Kleszczowskim” oraz 
na stronie internetowej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl). 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Konieczność podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Twój udział w Konkursie nie będzie możliwy. 

Do 6 czerwca GOK zapisuje 
chętnych na obozy zimowe

W okresie ferii zimowych w 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury pla-
nuje zorganizować wyjazdy uczniów i studentów na obozy. W prze-
kazanym do Urzędu Gminy komunikacie GOK przedstawił następu-
jące propozycje zimowego wypoczynku:
● I. 7-dniowy obóz szkoleniowo - rekreacyjny w górach dla uczniów 

szkół podstawowych z klas I-III, połączony z nauką i doskonale-
niem jazdy na nartach. 

● II. 7-dniowy obóz szkoleniowo - rekreacyjny w górach dla uczniów 
szkół podstawowych z klas IV-VI, połączony z nauką i doskonale-
niem jazdy na nartach. 

● III. 7-dniowy obóz szkoleniowo - rekreacyjny w górach dla uczniów 
szkół podstawowych z klas VII-VIII, połączony z nauką i doskona-
leniem jazdy na nartach lub snowboardzie. 

● IV. 7-dniowy obóz szkoleniowo - rekreacyjny w górach dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych i studentów (niepracujących), połączo-
ny z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie. 

● V. 7-dniowy obóz szkoleniowo - rekreacyjny w górach dla członków 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, połączony z zaję-
ciami muzycznymi i tanecznymi oraz nauką i doskonaleniem jazdy 
na nartach lub snowboardzie.

UWAGA!
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
2. W obozie mogą brać udział dzieci oraz młodzież (ucząca się, nie-

pracująca, która nie ukończyła 25 roku życia). Konieczne jest po-

Łukęcin - Dom Wypoczynkowy Polana
Fot:www.polana.com.pl

siadanie stałego zameldowania oraz stałe zamieszkiwanie wraz 
z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Klesz-
czów - co najmniej 1 rok do dnia zapisu.

3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów 
są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następują-
cych dniach:
● poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. 8.00-15.00,
● wtorek - w godz. 8.00-18.00.
Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-
18.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty 
na wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedłożenia do-
wodu wpłaty podczas zapisu.

4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
● złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
● złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna wraz ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
● uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty.

5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia do odebrania w siedzibie 
GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej GOK.

6. Zapisy prowadzone są wyłącznie do dnia 05.06.2019 roku. 
Zapisy po terminie ustalonym przez Gminny Ośrodek Kultury 
nie będą przyjmowane.

7. Warunkiem zorganizowania wymienionych obozów jest zgło-
szenie się przynajmniej 20 uczestników danej formy wypoczyn-
ku.

8. Terminy oraz miejscowości, do których wyjadą uczestnicy zi-
mowego wypoczynku podane będą po rozstrzygnięciu procedu-
ry przetargowej.
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)   991
Awarie telefonów „Arreks”   731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe   635-02-81
ARR „ARREKS”   731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów  633-35-23
Apteka w POLOmarkecie   731-46-27
Bank Spółdzielczy   731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary  690-018-772
  44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.   632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów   731-31-33
  731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie  635-19-22
  503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie   731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna  731-36-54
Gminne Centrum Informacji   731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury  731-35-63
  731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   731-31-27
Hotel SOLPARK  731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus  731-30-80
Komenda Powiatowa Policji   635-52-00
Kompleks SOLPARK  731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa   633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów  731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie   632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie   633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów   635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie   633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA   632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA   737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie   731-31-16
  731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy   632-17-43
  632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu  731-65-00
Stacja paliw ORLEN   731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie   635-86-00
  635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie   731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku   731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)   632-67-89
   Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie  731-66-10,731-31-10
  Sekretariat  
  731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy   632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”   731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie  22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

Nowe rodzaje warsztatów

Zapisy na wakacyjne wycieczki
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłosił 

zapisy dzieci  i młodzieży na wycieczki, które będą 
zorganizowane w lipcu. W ofercie znalazły się na-
stępujące propozycje:

● 2, 4, 9 lipca - wycieczka dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym z rodzicami do Rodzinnego 
Parku Rozrywki i Wypoczynku w Rawie Mazo-
wieckiej „Sady Klemensa”. W programie: anima-
cje  i zabawy, warsztaty kulinarne, park  linowy, tor 
saneczkowy,  tory przeszkód, amfiteatr z przedsta-
wieniem, trampoliny, dmuchańce,  labirynt brzozo-
wy, podziemne tunele, samochodziki,  „strachowi-
sko”, przejazd kolejką, obiad.

Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty 
biletów wstępu oraz obiadu. Wyjazd o godz. 08:00 
z parkingu przy SOLPARKU.

● 11 lipca - wycieczka dla uczniów klas I-
-III szkół podstawowych po Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej. W programie: przejście mostu 
linowego pod kierunkiem  instruktora, zwiedzanie 
Jaskini Olsztyńskiej  (największa pozioma  jaskinia 
w Rezerwacie Sokole Góry), lekcja i pokazu ratow-
nictwa medycznego, przejazd samochodem tereno-
wym po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, obiad 
w plenerze, rozpalanie ognia bez zapałek, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

Wyjazd o godz. 08:00 z parkingu przy SOL-
PARKU.

● 16 lipca - wycieczka dla uczniów klas IV-
-VIII szkół podstawowych i gimnazjum do Cho-
rzowa do Parku Rozrywki Legendia (polski luna-
park, znajdujący się na  terenie Parku Śląskiego, 
na granicy Chorzowa i Katowic). W programie: ca-
łodniowy wstęp do parku rozrywki, obiad. 

Wyjazd o godz. 07:00 z parkingu przy SOL-
PARKU.

● 18 lipca - wycieczka dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów po Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. W programie: gra te-
renowa, zwiedzanie Jaskini Olsztyńskiej (najwięk-
sza pozioma jaskinia w Rezerwacie Sokole Góry), 
rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa  survivalo-
vego, jazda samochodami terenowymi z instrukto-
rem, tor strzelecki, tor łuczniczy, obiad w plenerze.
Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przy SOLPARKU.

Zapisy na wycieczki będą prowadzone od 29 
maja do 12 czerwca w kasie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kleszczowie: ● od poniedziałku do 
piątku w godz. 08:00-15:00, ● we wtorki w godz. 
08:00-18:00. Opłata - 20 zł od osoby za wyjazd, 
płatne w dniu zapisu. LICZBA MIEJSC OGRANI-
CZONA.

Wycieczka dla emerytów i rencistów
Z okazji Dnia Osób Starszych GOK zaplanował zorganizowanie 3-dniowej wyciecz-

ki dla emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów. Wyjazd do Budapesztu odbędzie 
się od 2 do 4 września (w przypadku dużego zainteresowania ustalono drugi termin: 9-11 
września). W programie: zwiedzanie Budapesztu (m. in. Zamek Vajdahunyad, Bazylika 
św. Stefana, Zamek Królewski, Kościół św. Macieja), nocny rejs po Dunaju.

Zapisy będą przyjmowane od 29 maja do 10 czerwca włącznie w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, we wto-
rek w godz. 8.00-18.00).

Informacje o opłatach za wycieczkę można uzyskać w GOK. Przy dokonywaniu za-
pisu należy: opłacić należność za wycieczkę; podać dane osobowe uczestnika; przedło-
żyć legitymację emeryta lub rencisty; złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych; złożyć oświadczenie o ustaleniu wysokości dochodów na 
członka rodziny.

minny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie zaprasza mieszkańców gminy do 

udziału w różnych zajęciach, które dają moż-
liwość rozwijania pasji twórczych, poznawa-

nia nowych technik de-
koracyjnych i są okazją 
do towarzyskich spo-
tkań. 9 maja w Wiej-
skim Ośrodku Kultu-
ry w Żłobnicy odbyły 
się pierwsze z cyklicz-

nych warsztatów haftu na kanwie plastiko-
wej. Ustalono stały termin dla kolejnych za-
jęć - to czwartki, od godz. 17.00.

Tematem cyklicznych zajęć, odbywa-
jących się w WOK Kamień, jest malarstwo 

kropkowe. Uczestniczki zdobiły z po-
mocą tej techniki oryginalne, bo wyko-
nane z płyt CD, podstawki pod filiżankę 
(na zdjęciu). Warsztaty są organizowane 
w każdy piątek w godz. 16.00-19.00.

W każdą środę można natomiast wy-
brać się do domu kultury w Łuszczano-
wicach, by poznawać sztukę tworzenia 
ozdób z barwnych, usztywnionych wstą-
żek (technika „kanzashi”). Te zajęcia 
trwają od 16.30 do 19.00.

Z kolei Wiejski Ośrodek Kultury w Ro-
gowcu zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych na cykliczne warsztaty „Quilling”. 
Tę technikę zdobienia można poznawać 
w każdą środę od godz. 17.00. JS

G
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Prosto z SOLPARKU W gminnej bibliotece
70 lat minęło

8 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie obcho-
dziła jubileusz 70-lecia swego istnienia. Wśród gości, którzy 
przybyli na okolicznościową uroczystość był wójt gminy Sławo-
mir Chojnowski, radni Rady Gminy Kleszczów, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych, przedstawiciele instytucji współpracują-
cych z biblioteką, a także harcerze z 5. Kleszczowskiej Drużyny 
Harcerskiej „Niebo”.

Uczestnikami byli również dawniejsi pracownicy biblioteki 
oraz bibliotekarze ze szkół gminnych. Dyrektor GBP w Klesz-
czowie Violetta Kacperek w krótkim przemówieniu podziękowa-
ła gościom za przybycie i wręczyła statuetki za współpracę na 
rzecz rozwoju czytelnictwa. Były życzenia, gratulacje i wyrazy 
uznania przekazane paniom z gminnej biblioteki za osiągnięcia 
w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom biblio-
tecznych konkursów na urodzinową kartkę oraz wiersz o biblio-
tece. Był także urodzinowy toast i poczęstunek tortem.

Książki dla pacjentów szpitali
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolej-

ny uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Zaczytani.pl”. Polega 
ona na zbieraniu od prywatnych darczyńców książek, z których 
powstaną później księgozbiory w szpitalach, a także w hospi-
cjach, świetlicach środowiskowych, domach opieki oraz w pla-
cówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W ubiegłym roku wielka, ogólnopolska zbiórka dała efekt 
w postaci ponad 510 tys. książek. A pięcioletnie efekty akcji to 
łącznie ponad 1,17 mln tomów, które były zbierane w ponad 
2100 punktach rozsianych po całej Polsce.

W tym roku akcja będzie trwać do 26 maja. Do tego dnia 
można przynosić książki do siedziby GBP w Kleszczowie. „Wy-
bierz książki w dobrym stanie, których już nie będziesz czytać. 
Fundacja zbiera książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wy-
dane po 2000 roku. Najważniejsze, żeby były w bardzo dobrym 
stanie technicznym, takie jakie przekazałbyś bliskiemu w po-
trzebie” - czytamy w komunikacie organizatorów akcji „Zaczy-
tani.pl”.

(opr. JS)

Dzień Dziecka
SOLPARK zaprasza wszystkie dzieci i dorosłych do wspólnej 

zabawy z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca na dziedzińcu przygo-
towana zostanie moc niesamowitych, bezpłatnych atrakcji, m.in.: 
dmuchańce, konkursy i zabawy, malowanie buziek, olbrzymie ma-
skotki Solka i Soluś, kiermasz książek oraz wiele innych niespo-
dzianek.

Podczas pikniku zostanie zorganizowana zbiórka słodyczy, 
zabawek, artykułów szkolnych i odzieży dla wychowanków Domu 
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. SOLPARK zachęca mieszkań-
ców gminy Kleszczów do udziału w charytatywnej akcji i prosi 
o hojne wsparcie. 

Szczegóły i informacje są dostępne na fanpage’u  i stronie 
www.solpark-kleszczow.pl.

10 urodziny SOLPARKU
Już dziś zapowiadamy urodzinową imprezę SOLARKU. 10-le-

cie swojej działalności kompleks w Kleszczowie będzie obchodził 
w ostatni weekend wakacji. Impreza rozpocznie się w południe 
i potrwa do wieczora. W programie organizatorzy zapowiadają 
liczne konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji dla odwiedzają-
cych. Impreza zostanie połączona z zakończeniem wakacji. SOL-
PARK uchylił rąbka tajemnicy i zaprosił już na dwudniową Między-
narodową Wystawę Kotów. Cała impreza odbywać się będzie pod 
hasłem „Animalia”.

SOLPARK promocją zachęca sąsiadów
W kleszczowskim kompleksie SOLPARK została wznowio-

na specjalna promocja sąsiedzka. Aż do 30 czerwca mieszkańcy 
najbliższych gmin, objętych promocją mogą korzystać z tańszych 
wejść na basen przez 7 dni w tygodniu. Przy zakupie biletu wy-
starczy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie. 
Promocja oznacza 15% rabatu na zakup biletów basenowych (in-
dywidualnych i rodzinnych).

Sąsiedzka promocja w SOLPARKU dotyczy mieszkańców 
gmin: ● Bełchatów, ● Dobryszyce, ● Gomunice, ● Gorzkowice, ● 
Kamieńsk, ● Kluki, ● Lgota Wielka, ● Łęki Szlacheckie, ● Miasto 
Bełchatów, ● Miasto Pajęczno, ● Miasto Radomsko, ● Rozprza, ● 
Rząśnia, ● Strzelce Wielkie, ● Sulmierzyce, ● Szczerców, ● Wola 
Krzysztoporska.


