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„Dziesiątka” a po niej „Piątka”
W tym roku na terenie gminy Kleszczów zapowiada się mocno 

rozbiegany wrzesień. Wszystko za sprawą dwóch biegów. Klesz-
czowska Dziesiątka odbędzie się w niedzielę 1 września, nato-
miast „Kleszczów na Piątkę” - jedna z najszybszych „piątek” w Pol-
sce - będzie zorganizowany dwa tygodnie później - 15 września.

Fot. Dorota Szota
Więcej na str. 11

Wnioski suszowe  
- do 25 lipca

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie woje-
wództwa łódzkiego rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie 
szkód w uprawach rolnych. Wzór takiego wniosku można pobrać 
u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Kleszczów (pokój nr 26).

Więcej na str. 3

Rekrutacja dzieci 
do opiekunów dziennych
Przypominamy, że najbliższe zapisy dzieci do opiekunów 

dziennych będą prowadzone od 22 lipca do 2 sierpnia. Dokumen-
ty rekrutacyjne można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie lub przesyłać drogą elektroniczną. „Kartę zgło-
szenia dziecka do opiekuna dziennego” można pobrać w Punkcie 
Obsługi Klienta lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Klesz-
czowie.

Więcej informacji o obowiązujących zasadach naboru dzieci 
do opiekunów dziennych znaleźć można na stronie internetowej 
www.kleszczow.pl. Podaliśmy je również w wydaniu nr 11 „Infor-
matora Kleszczowskiego”.

Drogowcy w Łękińsku
W czerwcu front drogowych 

robót na terenie gminy Klesz-
czów objął również Łękińsko. 
Rozpoczęta tutaj rozbudowa in-
frastruktury technicznej i dro-
gowej wyłączyła z użytkowania 
część ul. Szkolnej (od Długiej 
do Modrzewiowej) oraz Mo-
drzewiowej (od Północnej do 
Szkolnej).

Więcej na str. 2

Modernizują 
ujęcie wody
W czerwcu rozpoczęły się 

w Łękińsku prace przy najstarszym 
ujęciu wody. Ich efektem ma być 
gruntowna wymiana bądź remont 
urządzeń, które służą do uzdatnia-
nia wody, dostarczanej odbiorcom 
z terenu naszej gminy.

Więcej na str. 2 i 3

Varius Manx  
na dożynkach w Wolicy

Gminne Święto Plonów zaplanowane zostało na niedzielę 25 
sierpnia. Plenerowa uroczystość, którą rozpocznie dziękczynna 
Msza św., odbędzie się w Wolicy. Muzyczną część wypełnią wy-
stępy: dzieci z ludowego zespołu działającego w GOK w Klesz-
czowie, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, kapeli 
PIECZARKI, Tomasza Niecika, zespołu BABSZTYL oraz gwiazdy 
wieczoru - grupy Varius Manx z Kasią Stankiewicz.

Więcej na str. 12

Gimnazjum przechodzi  
do historii

Zakończenie roku szkolne-
go zorganizowane 19 czerw-
ca w Gimnazjum im. Wł. St. 
Reymonta było najsmutniej-
szą z tego typu uroczystości, 
w której przyszło nam uczestni-
czyć. Powód? Wraz z ostatnim 
dzwonkiem szkolnym i wręcze-
niem świadectw absolwentom 
ostatnich klas dobiegła końca 
20-letnia historia tego szczebla 
nauczania w III RP.

Więcej na str. 7

Wotum zaufania i absolutorium
Głównymi tematami sesji Rady Gminy Kleszczów, która odbyła 

się 25 czerwca, było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Klesz-
czów za rok 2018” oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
za miniony rok. Rada Gminy udzieliła wójtowi gminy wotum zaufa-
nia, a następnie także absolutorium z wykonania budżetu.

Więcej na str. 3
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zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
jest prowadzony gruntowny remont 

ujęcia wody w Łękińsku. Obejmie on zarówno 
przebudowę istniejących obiektów (włącznie 
z częścią budynku), jak też wykonanie nowych 
instalacji wewnętrznych: wodnych, kanalizacyj-
nych, elektrycznych i wentylacyjnych.

O gminne zlecenie na realizację tych robót 
ubiegały się trzy spółki oraz konsorcjum insta-
lacyjno-budowlane. Najkorzystniejsze warunki 
w swojej ofercie zaproponowała spółka Hydro-
-Marko z Jarocina. Za kwotę brutto 8.852.310 
zł firma ta ma m.in. zamontować trzy nowe 
pompy głębinowe wraz z armaturą, wymienić 
obudowy istniejących studni, wykonać nowe 
rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, zamon-
tować nowe urządzenia, służące do uzdatnia-
nia wody, a także odnowić wykonane z żelbetu 
zbiorniki wody, wykładając ich wnętrze płytka-
mi bazaltowymi.

Stary ciąg technologiczny, służący do 
uzdatniania wody zostanie zastąpiony nowymi 
urządzeniami. Będą to m.in. dwa aeratory ze 
stali nierdzewnej, osiem filtrów ciśnieniowych, 
zestaw hydroforowy złożony z sześciu pomp 
i dwóch pomp wspomagających oraz pompa 
płucząca.

Na

W

Na Modrzewiowej i Szkolnej…
… starą nawierzchnię jezdni zaczęto zdejmować 28 czerwca. Utrudnienia w ruchu 

drogowym dotknęły zarówno mieszkańców Łękińska, jak też kierowców, jadących tędy 
tranzytem. Wyznaczony objazd został poprowadzony ulicami Długą, Poprzeczną i Klo-
nową.

Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. 
w Piotrkowie Trybunalskim. Umowa podpisana 11 czerwca zakłada, że uzupełnianie 
i rozbudowa podziemnej infrastruktury wraz z wykonaniem nowej nawierzchni drogowej 
zakończy się w ciągu 12 miesięcy. Utrudnienia w korzystaniu z fragmentów wyłączonych 
z ruchu dróg nie potrwają jednak tak długo i powinny ustać już w październiku tego roku.

Wartość prac realizowanych w Łękińsku wyniesie 9.285.000 zł. JS

Będą nowe przyłącza
mowę na budowę przyłączy gazowych na terenie gminy w latach 2019-2021 wójt 
Sławomir Chojnowski podpisał 19 czerwca. Wybrany w przetargu wykonawca to 

Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych Witold Majewski z Częstochowy. Jego zada-
niem będzie nie tylko budowa nowych przyłączy, ale też 
przygotowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wa-
runki techniczne, wydane przez operatora sieci gazowej. 
Projekt techniczny ma umożliwić przeprowadzenie robót 
instalacyjnych, a następnie zgodne z przepisami prawa 
użytkowanie przyłącza.

Wartość umowy brutto to 773.301 zł. Ustalona w umo-
wie kwota powinna wystarczyć na realizację w ciągu 
trzech lat ok. 80 przyłączy gazowych. Jest to liczba sza-
cunkowa, ustalona w oparciu o doświadczenia z poprzed-
nich lat, kiedy na zlecenie Gminy Kleszczów realizowane 
były podobne zamówienia. W latach 2016-2018 na terenie 

całej gminy wykonane zostały 82 przyłącza.
Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie przyłączy gazowych ogłaszany był dwu-

krotnie. Przy pierwszym podejściu oczekiwania finansowe jedynego oferenta, którym 
była lokalna firma, okazały się większe niż kwota zaplanowana w gminnym budżecie na 
to przedsięwzięcie. W powtórzonym przetargu złożone zostały dwie oferty. Wykonawca 
z Częstochowy przedstawił wyraźnie niższą cenę od lokalnej firmy i to on został wybrany.

JS

Skuteczność spółki wodnej zależy  
od dobrej współpracy z rolnikami

Zadania spółek wodnych reguluje 
ustawa Prawo Wodne. Mówiąc najkrócej 
najważniejsze z nich to utrzymanie i kon-
serwacja urządzeń melioracyjnych tj. ro-
wów melioracyjnych. Na terenie naszej 
gminy od kilku lat działa Gminna Spółka 
Wodna w Kleszczowie. Spółka ta otrzy-
muje dotację z budżetu Gminy Kleszczów 
na podstawie złożonego wniosku, które-
go częścią jest harmonogram rzeczowo-fi-
nansowy, obejmujący prace na dany rok.

Utrzymanie w dobrym stanie technicz-
nym istniejących urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych czyli rowów otwar-

tych pozwala na sprawne odprowadzenie 
wód opadowych i wód roztopowych oraz 
utrzymanie w glebie pożądanego pozio-
mu wód gruntowych. Tak więc na skutecz-
nych działaniach spółki wodnej powinno 
zależeć również rolnikom - właścicielom 
pól, na których przewidziane są prace na-
prawcze i konserwacyjne, prowadzone 
przez Gminną Spółkę Wodną w Klesz-
czowie.

Apelu jemy do ro ln ików o dobrą 
współpracę z wodną spółką. Pomoże to 
w sprawnym przeprowadzeniu robót, za-
planowanych w danym sezonie.

U

Trwa remont        ujęcia wody w Łękińsku

Akcja żniwna
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 

informuje, że dysponuje obecnie 4 kombajna-
mi ze ścinaczem oraz 1 bez ścinacza. Koszenie 
zbóż będzie przebiegało tak jak w latach ubie-
głych - według poniższej kolejności:

1) Czyżów i Wolica
2) Żłobnica i Antoniówka
3) Łękińsko i Kamień
4) Łuszczanowice i Rogowiec
5) Kleszczów i Dębina
Sołectwa zostały połączone w pary wzglę-

dem obsianych areałów na małe + duże. W da-
nym dniu wszystkie kombajny kierowane są na 
teren dwóch sołectw. Kombajny, które ukończą 
pracę w przydzielonym sołectwie wspomogą 
koszenie drugiego sołectwa (zgodnie z harmo-
nogramem). Praca kombajnu odbywa się we-
dług zasady kolejności pól (zgodnie z lokaliza-
cją pole obok pola), zaczynając w danym dniu 
od skrajnych pól ku środkowi.

Te kombajny, które ukończą pracę w przy-
dzielonym sołectwie, zaczynają od środka so-
łectwa ze swojej pary. Kombajny przechodzą 
w następnych dniach wg kolejności w harmono-
gramie j.w. Osoby, które nie skorzystają w da-
nym terminie z usługi koszenia zboża będą mo-
gły skorzystać w następnym terminie (zgodnie 
z harmonogramem).

W przypadku, gdy kombajn nie zakończy 
wykonywanej usługi z powodu załamania po-
gody, kolejne prace żniwne zostaną wznowione 
dnia następnego przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. Obowiązywać będzie zasada 
zminimalizowania drogi przejazdów.

Informacje o cenach usług w Zakładzie Ko-
munalnym „Kleszczów” można uzyskać, kon-
taktując się ze spółką.

W Kleszczowie nie będzie głosowania 
w wyborach do Izby Rolniczej

obwieszczeniu wydanym 5 lipca br. Komisja Okręgowa Nr 4 w Kleszczowie, po-
wołana do przeprowadzenia w gminie Kleszczów wyborów do Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego poinformowała, że liczba kandydatów do tej izby, zgłoszona w usta-
lonym terminie jest równa liczbie mandatów wybieranych w naszym okręgu wyborczym.

Oznacza to, że jedyny zarejestrowany kandydat, którym jest 56-letni mieszkaniec 
Kleszczowa Daniel Gajda otrzymuje automatycznie mandat do reprezentowania rolni-
ków z gminy Kleszczów w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego. Tym samym w nie-
dzielę 28 lipca nie będzie potrzeby organizowania głosowania w Kleszczowie.

JS
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O Jeden wniosek o „500+” dla wszystkich dzieci
Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o wypłatę 
świadczenia „500+” na dzieci, które do tej pory nie były ob-
jęte programem „Rodzina 500+”. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kleszczowie zachęca rodziców, by skła-
dając wniosek wpisywali wszystkie dzieci do 18. roku życia, 
a więc również te, na które już teraz pobierają świadczenie. 
Przy rozpatrywaniu takiego całościowego wniosku GOPS 
przyzna „500+” od 1 lipca na pierwsze dziecko oraz na po-
zostałe dzieci, już objęte świadczeniem na nowy okres, któ-
ry zacznie się 1 października. 
Dzięki jednemu wnioskowi świadczenia „500+” zostaną te-
raz przyznane na wszystkie dzieci aż do 31 maja 2021 r. 
Jeśli do tego czasu dziecko osiągnie wiek 18 lat to świad-
czenie będzie przyznane do dnia poprzedzającego datę 
urodzin.
Elektroniczne wnioski można złożyć poprzez portal Emp@
tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE 
ZUS. Od 1 sierpnia br. GOPS zacznie przyjmować wnio-
ski o świadczenie „500+” w tradycyjnej, papierowej formie.

Pracownia RTG w sierpniu
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w sierpniu 
pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 
02.08. godz. 14-18, ● 03.08. godz. 10-14, ● 06.08. godz. 
14-18, ● 09.08. godz. 14-18, ● 12.08. godz. 14-18, ● 20.08. 
godz. 14-18, ● 24.08. godz. 10-14, ● 29.08. godz. 14-18.

Nie trzeba składać nowych deklaracji  
na odbiór odpadów
Jak już informowaliśmy od 1 lipca na terenie Gminy Klesz-
czów obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Urząd Gminy w Kleszczowie infor-
muje, że w związku z tą zmianą mieszkańcy nie muszą skła-
dać nowych deklaracji.

Urlopowe przerwy w gabinetach  
stomatologów
Urząd Gminy w Kleszczowie otrzymał informacje o termi-
nach urlopowych wyjazdów lekarzy stomatologów. Przerwa 
urlopowa w gabinecie stomatologicznym w Łękińsku jest 
planowana od 12 do 19 lipca. Z kolei gabinet stomatologicz-
ny, działający w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczo-
wie, nie będzie czynny w dniach 15-26 sierpnia br.

KOMUNIKATY

Rolnicy mogą składać 
wnioski suszowe

Jak wynika z monitoringu, prowadzonego przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach teren 
Gminy Kleszczów znajduje się w obszarze, w któ-
rym susza grozi m.in. uprawom zbóż, kukurydzy, 
rzepaku i rzepiku, krzewom owocowym, roślinom 
strączkowym.

Szacowania szkód można dokonać tylko 
w przypadku wyżej wskazanych roślin, które znaj-
dują się jeszcze na polu i tylko na glebach I i II ka-
tegorii (gleby bardzo lekkie i gleby podatne na su-
szę), co odpowiada głównie klasom bonitacyjnym 
IV b, V i VI.

Do wniosku składanego w Urzędzie Gminy na-
leży dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2019. Pozwoli to udo-. Pozwoli to udo-
kumentować powierzchnię upraw rolnych.

Termin składania wniosków upływa 25 lipca br.

Trwa remont        ujęcia wody w Łękińsku
Dodatkowe prace, które uzupełniają przedmiot zamówienia to wykonanie nowych 

odstojników popłuczyn oraz neutralizatora, budowa nowego ogrodzenia wraz z bra-
mą wjazdową na teren ujęcia wody i montaż słupów oświetleniowych. Przebudowa bu-
dynku objąć ma wyburzenie starych posadzek i stropu, przebudowę części ścian wraz 
z wymianą stolarki, wykonanie nowego, dwuspadowego dachu i odnowienie elewacji.

Poważnym wyzwaniem dla wykonawcy jest konieczność zagwarantowania pra-
cy ujęcia wody w trakcie prowadzenia wszystkich wymienionych robót. Dla zapewnie-
nia ciągłej pracy ujęcia na zewnątrz budynku zostanie uruchomiona zastępcza stacja 
uzdatniania wody. JS

bowiązek przygotowania i przed-
stawienia raportu o stanie gminy 

za ubiegły rok nałożono na organ wyko-
nawczy władz samorządowych (tj. wójta, 
burmistrza, prezydenta, zarząd powia-
tu, zarząd województwa) po nowelizacji 
ustaw samorządowych, przeprowadzo-
nej w roku 2018. Prezentacja rocznego 
raportu o stanie danej jednostki samo-
rządu terytorialnego, a następnie debata 
nad raportem służyć mają „zwiększeniu 
udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania władz 
samorządowych”. Obok radnych pra-
wo zabierania głosu w debacie mają tak-
że mieszkańcy danej gminy, miasta, po-
wiatu czy województwa, którzy wcześniej 
uzyskają poparcie (podpisy) odpowied-
niej liczby mieszkańców z terytorium wła-
ściwej jednostki samorządu.

Roczny raport o stanie gminy podle-
ga rozpatrzeniu w czasie sesji, na której 
ma być podejmowana uchwała w spra-
wie udzielenia (lub nieudzielenia) abso-
lutorium wójtowi. Po przeprowadzeniu 
debaty radni głosują nad udzieleniem or-
ganowi wykonawczemu wotum zaufania. 
Jeśli nie udzielą wotum w dwóch kolej-
nych latach wówczas rada gminy może 
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu refe-
rendum w sprawie odwołania organu wy-
konawczego.

„Raport o stanie Gminy Klesz-
czów za rok 2018” został udostępnio-

Rok 2018 podsumowany na sesji
ny radnym oraz mieszkańcom gminy 
31 maja. Na sesji zwołanej 25 czerw-
ca obecni byli nie tylko radni, sołtysi 
oraz przedstawiciele gminnej admi-
nistracji. Przybyli również dyrektorzy 
i prezesi gminnych jednostek organi-
zacyjnych, a także gminnych spółek, 
gotowi do udzielania odpowiedzi na 
stawiane w debacie pytania. O rapor-
cie dyskutowano ponad półtorej go-
dziny. W głosowaniu nad wotum za-
ufania dla wójta gminy wzięło udział 
14 radnych. Za udzieleniem wotum 
głos oddało 12 radnych, przeciw opo-
wiedziało się 2.

Na tym samym posiedzeniu Rada 
Gminy Kleszczów została zapozna-
na ze sprawozdaniem finansowym za 
2018 rok. Najważniejsze informacje, 
odnoszące się do wykonania zapla-
nowanych dochodów gminy oraz zre-
alizowanych wydatków przedstawiła 
na ponad 70 planszach pokazanych 
na dużym ekranie sali konferencyjnej 
skarbnik gminy, Agata Karbownik. W 
zeszłym roku dochody gminy osiągnę-
ły poziom 266.988.840,01 zł, zaś wy-
datki 304.014.113,46 zł. 

Radni zatwierdzili sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Klesz-
czów za rok 2018, a następnie udzie-
lili absolutorium wójtowi gminy Sławo-
mirowi Chojnowskiemu.

JS
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Zakład Komunalny
apeluje  

- Kanalizacja to nie zsyp 
na śmieci!

Każdego roku pracownicy Zakładu Komunal-
nego „Kleszczów” Sp. z o.o. usuwają dziesiąt-
ki zatorów w gminnej sieci kanalizacyjnej. Zatory 
powstają w wyniku wrzucania do toalety przed-
miotów, które nie powinny tam się znaleźć. Skut-
kiem takiego działania jest cofanie się ścieków do 
budynku, czego konsekwencją może być np. za-
lanie mieszkania albo ogrodu. Takie zjawisko po-
woduje straty materialne, jest uciążliwe dla miesz-
kańców i szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Ze studzienek kanalizacyjnych pracownicy 
obsługujący systemy kanalizacji sanitarnej wycią-
gają takie przedmioty i odpady jak np.: nasącza-
ne chusteczki, zużyte szmaty, materiały higienicz-
ne (pampersy, wkładki higieniczne, patyczki do 
uszu, itp.), odpady kuchenne, popioły i żużle z do-
mowych palenisk, martwe zwierzęta, materiały 
budowlane czy odzież. To tylko niektóre z odpa-
dów, jakie zamiast na składowisko śmieci trafiają 
do kanałów, odprowadzających sanitarne ścieki.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sie-
ci kanalizacyjnej nie tylko narażają komunalną 
spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci ka-
nalizacyjnej wynikające z potrzeby angażowa-
nia specjalistycznego samochodu do jej oczysz-
czania. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej 
narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie 
ogrodów, piwnic czy łazienek, a co za tym idzie - 
emisję nieprzyjemnych zapachów. Do takich za-
torów dochodzi bardzo często. Wrzucone do ka-
nalizacji sanitarnej odpady doprowadzają również 
do uszkodzenia pomp w przepompowni ścieków.

W związku z powyższym Zakład Komunalny 
„Kleszczów” Sp. z o.o. zwraca się z apelem do 
mieszkańców, których domy są przyłączone do 
systemu kanalizacji sanitarnej o prawidłowe ko-
rzystanie z kanalizacji, zgodne z zawartymi umo-
wami na odbiór ścieków. Nie traktujmy kanaliza-
cyjnej sieci jako pojemnika na odpady!

Poradnie specjalistyczne w sierpniu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w sierpniu br. poradnie spe-

cjalistyczne 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 oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.
saluskleszczow.pl.

Lp. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 05.08. 14-18
2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 26.08. 14-18
3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 08.08. 15.30-18
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 24.08. 9-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 26.08. 8.30-14
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 07.08. 14.30-18
7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 07.08. 14.30-18
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 03.08. 9-14
9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 06.08. 13-17
10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 20.08. 13-17
11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 06.08. 10-14
12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 20.08. 10-14
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 09.08. 8-15
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 23.08. 8-15
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 30.08. 8-15
16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 07.08. 9-14
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 21.08. 13-18
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 28.08. 9-14
19. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 26.08. 16-18
20. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska- Drobińska 22.08. 12.30-17
21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 2.08. 9-14
22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 23.08. 9-14
23. Endokrynologiczna prof. dr n. med. Ewa Sewerynek termin w trakcie 

ustalania
24. Endokrynologiczna prof. dr n. med. Ewa Sewerynek termin w trakcie 

ustalania
25. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 05.08. 12.30-

15.30
26. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 22.08. 12.45-

15.45
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 03.08. 8.15-14
28. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 09.08. 9-14
29. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 02.08. 13-18
30. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 16.08. 9-14
31. Okulistyczna lek med. Sylwia Konarska 12.08. 9-16
32. Ortopeda- dziecięcy prof. dr n. med. K. Niedzielski 28.08. 14-18
33. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 01.08. 13-18
34. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 22.08. 13-18
35. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 08.08. 15.30-18
36. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 29.08. 15.30-18
37. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 19.08. 11-14
38. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 03.08. 8.30-14
39. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 05.08. 10-17
40. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 19.08. 10-17
41. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 13.08. 8.30-15
42. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 22.08. 9-14
43. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 06.08. 15.30-18
44. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 13.08. 15.30-18
45. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 20.08. 15.30-18
46. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 27.08. 15.30-18
47. USG lek. Robert Stępnicki 24.08. 9-13
48. Specjalista alergologii dr. n. med. Elżbieta Dółka w każdy 

wtorek 12-14

Rehabilitacja 
w sierpniu

FIZJOTERAPIA - dr n. med. specjalista fizjote-
rapii Michał Kaczmarek
● 01.08. godz. 8-15, ● 02.08. godz. 8.15-15.35 - 
kwalifikacja pacjentów, ● 05.08. godz. 8-15.35, 
● 07.08. godz. 8-15.35, ● 08.08. godz. 8-17.30, 
● 09.08. godz. 8.15-15.35 - kwalifikacja pacjen-
tów, ● 12.08. godz. 8-17.30, ● 13.08. godz. 8-15, 
● 19.08. godz. 8-15.35, ● 20.08. godz. 8-17.30, ● 
21.08. godz. 8-15.35, ● 23.08. godz. 8.15-15.35 
- kwalifikacja pacjentów, ● 27.08. godz. 8-15, ● 
28.08. godz. 8-17.30, ● 30.08. godz. 8-15.35.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. spe-
cjalista fizjoterapii Marcin Szczepanik
● 02.08. godz. 15-18, ● 12.08. godz. 15-18, ● 
14.08. godz. 15-18, ● 26.08. godz. 15-18, ● 30.08. 
godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja 
pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. 
Agnieszka Dobrowolska
● 03.08. godz. 8.10-14, ● 24.08. godz. 8.10-14.
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Agencja Rozwoju  Regionalnego 
,,Arreks” S.A. w Kleszczowie 

zaprasza do udziału w kursach:

1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
2. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
3. Kurs  ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
4. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 50 godz.
5. AutoCad - podstawowy i zawansowany - 28 godz.
6. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
7. Kasy fiskalne - 8 godz.
8. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728, 
w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122 oraz na 
Facebooku.

Szkolą kadrowców, 
kolonijnych opiekunów, 

asystentów ON
ciągu każdego roku w ofercie szkoleń realizowanych przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. w Klesz-

czowie znajdują się najróżniejsze kursy. Są to z reguły zajęcia dla 
niewielkiego grona uczestników, które mieszkańcom naszej gmi-
ny, a także pojedynczym osobom z okolicy pozwalają zdobyć nowe 
kwalifikacje zawodowe, bądź wzbogacić przydatną w podróżach 
znajomość języków obcych.

Spośród szkoleń, jakie agencja zrealizowała w kilku ostatnich 
miesiącach warto zwrócić uwagę na takie kursy, jak: ● „Wychowaw-
ca wypoczynku dzieci i młodzieży” (8 uczestników, prowadzący - 
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z Piotrkowa Tryb.), 
● „Kadry i płace od podstaw” (10 osób szkoliło się z zakresu prawa 
pracy oraz naliczania wynagrodzeń), ● „Excel dla specjalistów” (kurs 
złożony z trzech bloków tematycznych: „Excel na poziomie podsta-
wowym”, „Excel na poziomie zaawansowanym”, „Excel dla służb ka-
drowo-płacowych, księgowych itp.”). Niedawno zakończyły się dwa 
bloki tematyczne. Trzeci z przyczyn niezależnych od organizatora 
kursu, został przełożony na jesień tego roku.

Kolejne szkolenia, które miały swój początek jesienią to kursy 
języka angielskiego (poziom podstawowy oraz poziom zaawanso-
wany). Szkolenia poprowadziła Szkoła Językowa BEST WAY z Ra-
domska, z którą ARREKS współpracuje od kilku lat. Zajęcia języko-
we cieszyły się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
naszej gminy. Brało w nich udział łącznie 16 osób.

- Ponadto jesienią 2018 i wiosną 2019 roku przeprowadziliśmy 
kursy „pierwszej pomocy przedmedycznej”, w których uczestniczyło 
20 osób - informuje Łucja Baran z agencji Arreks. - Aktualnie na zle-
cenie pracodawcy z Bełchatowa realizujemy kurs „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. W planie i przygotowaniu są kursy: „Opie-
kun w żłobku lub klubie dziecięcym” (rozpoczęcie w połowie sierp-
nia) oraz kurs obsługi wózków widłowych, suwnic, kas fiskalnych 
i trzeci etap kursu „Excel dla specjalistów”.

JS

WYNAJMĘ BUDYNEK BIUROWY  
O POWIERZCHNI 250 M KW.

Wysoki standard wykończenia, 
klimatyzacja, wentylacja mecha-
niczna, ogrzewanie gazowe, par-
king na 20 pojazdów, ochrona, 
położenie przy głównej drodze 
dojazdowej do elektrowni w od-
ległości 5 km (strefa Bogumiłów), 
teren wystawowy przed biurem.
Ewentualnie hala 2x600 m kw.

Tel. 602-355-872.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
97-410 Kleszczów, ul. Ogrodowa 26
ogłasza pisemny przetarg ofertowy.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej 
nr 365/17 o łącznej pow. 0,1309 ha zabudowanej budynkiem handlowo-
usługowym nr 84 o pow. 219 m kw. oraz budynkiem handlowym o nr 
86 o pow. 223 m kw., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
K.W.PT1B/00031979/1.

Nieruchomość obecnie jest wynajmowana podmiotom gospodarczym 
- umowy do wglądu w siedzibie spółdzielni. Nieruchomość obciążona jest 
służebnością oraz prawem pierwszeństwa nabycia. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 zapoznanie się z regulaminem zbycia nieruchomości,
•	 złożenie w sekretariacie spółdzielni pisemnej oferty w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Przetarg” do dnia 29.07.2019 r do godz. 12.00,
•	 wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 55.700 zł 

w kasie spółdzielni do dnia 29.07.2019 r. do godz.11.00.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeśli wygrywający przetarg 

uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna. Uczestnikowi, który 
wygrywa przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie wypłacone 
na konto bankowe. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem 
nieruchomości pokrywa kupujący.

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy 
notarialnej i zapłaceniu ceny nabycia. 

Cena wywoławcza wynosi 557.065 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

spółdzielni.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od 

przetargu bez podania przyczyn.

Powalcz  
o nagrodę gospodarczą

31 lipca są przyjmowane zgłoszenia w konkursie Nagroda 
Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. 

Firmy będą rywalizować o nagrodę w czterech kategoriach: ● 
„Świadomi w biznesie” - Nagroda Publiczności, ● „Eksportowy Pro-
dukt Roku”, ● „Łódzkie - projekt przyszłości”, ● „Łódzkie - Eduka-
cja dla Biznesu”. Więcej szczegółów (w tym formularze zgłoszenio-
we oraz regulamin konkursu) znaleźć można na stronie internetowej 
https://biznesnaplus.lodzkie.pl/. 

Firmy, które budują pozytywny wizerunek Regionu Łódzkiego 
oraz wniosły znaczący wkład w unowocześnienie i gospodarczy roz-
wój województwa poznamy 16 września, w pierwszym dniu XII Eu-
ropejskiego Forum Gospodarczego. JS

Ponad 1,2 mln zł 
rozdysponuje LGD

czerwca Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty” ogłosiła pięć nowych naborów wniosków o dofinan-

sowanie różnych przedsięwzięć, mieszczących się w katalogu zadań, 
do których powołana została ta organizacja, działająca na obszarze 
19, sąsiadujących ze sobą samorządów lokalnych.

Nabory, oznaczone numerami od 5/2019/G do 9/2019/G dotyczą 
takich zakresów, jak: ● wsparcie i doposażenie organizacji w tym ze-
społów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń (282.000 zł); ● 
imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wiel-
kiego Łuku Warty (100.675 zł); ● infrastruktura lokalna - moderniza-
cja obiektów i doposażenie świetlic (300.000 zł); ● rozwój ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
(282.000 zł); ● rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej in-
frastruktury sportowej, rekreacyjnej lub kulturalnej - zagospodarowa-
nie przestrzeni (282.000 zł).

Wnioski o przyznanie dotacji są przyjmowane do 6 sierpnia w biu-
rze LGD w Osjakowie, a szczegółowe informacje dotyczące naboru 
wniosków można uzyskać w biurze LGD, tel. 43/ 842-35-22, e-mail: 
lgd@krainawarty.pl. JS

Do

21

W
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Dzień Rodziny i Sportu…
… to żelazna pozycja w corocznym kalendarzu imprez, organi-

zowanych w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. W tym roku wy-
darzenie to miało miejsce 31 maja. Uczestniczyli w nim zarówno 
uczniowie, jak też ich rodzice oraz nauczyciele. „Każdy ci powie, 
że ruch to zdrowie” - to tytuł przedstawienia, w którym wystąpili na-
uczyciele kleszczowskiej podstawówki, zachęcając wszystkich do 
aktywnego życia i wypoczynku.

Stałym elementem „Dnia Rodziny i Sportu” jest „Bieg ku słoń-
cu”, którego trasa prowadzi z punktu widokowego na skraju odkryw-
ki KWB Bełchatów w kierunku siedziby szkoły (z wynikami rywali-
zacji uczniów można się zapoznać na stronie www.spkleszczow.
pl). W programie rekreacyjno-sportowej imprezy przewidziano po-
częstunek, przygotowany przez Radę Rodziców, było też bicie re-
kordu w kręceniu hula-hop, a także konkursy zręcznościowe i za-
wody sportowe.

Tradycyjnym punktem integracyjnego spotkania całej szkolnej 
społeczności jest wręczanie orderu „Honorowy Przyjaciel Korcza-
kowskiej Szkoły”. Jest on przyznawany rodzicom, wspierającym 

Na ludową i narodową nutę
W dwa tygodnie po kalendarzowej rocznicy społeczność Gimna-

zjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie zorganizowała uroczystość 
z okazji Konstytucji 3 Maja. Zostali na nią zaproszeni m.in. wójtowie 
gmin: Kleszczów, Bełchatów, Dobryszyce, Lgota Wielka i Szczerców, 
a także dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej gminy. Wspomnieniu 
okoliczności, które towarzyszyły uchwaleniu tego historycznego doku-
mentu, poświęcono tylko część programu. Pozostałą wypełniła tematy-

ka etnograficzna oraz prezentacja folkloru Pod-
karpacia.

Magdalena Marciniak-Darda, etnograf 
z Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za-
poznała uczestników uroczystości z warunka-
mi, w jakich żyli i pracowali mieszkańcy gmi-
ny Kleszczów w czasach poprzedzających 
powstanie KWB Bełchatów. A później były 
barwne i dźwięczne ludowe występy. Do tańca 
ruszyła też część zaproszonych gości. Na inter-
netowej stronie gimnazjum opisano to tak:

„Gwiazdą wieczoru”, a raczej popołudnia 
był Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy”. Repertuar 
grupy obejmuje polskie tańce narodowe i tań-
ce ludowe regionu rzeszowskiego. Zostaliśmy 
zapoznani z historią zespołu, a także instru-
mentem, bez którego dawniej żadne zabawy 
nie mogły się odbyć - starodawnymi cymbała-
mi. Dźwięki skrzypiec, akordeonu, kontrabasu 
i cymbałów porwały do tańca nie tylko sam ze-
spół, ale również publiczność. Uczta zmysłów - 
tak można by podsumować ten występ, piękne 
dźwięki, śpiew, taniec i kolorowe stroje „Hyżnia-
ków” sprawiły, że mogliśmy się poczuć jak na 
dawnej „Hyżneńskiej zabawie”.

Jeszcze jednym historycznym wątkiem była 
przeszłość tej części Podkarpacia, w której leży Hyżne. Najwybitniejszą 
postacią wywodzącą się z tej ziemi jest były premier i naczelny wódz 
Polskich Sił Zbrojnych - Władysław Sikorski. Specjalnie na majową uro-
czystość przygotowana też została wystawa eksponatów z Muzeum 
Regionalnego w Bełchatowie. (opr. JS)

Z kronikarskiego obowiązku…
…odnotować chcemy trzy wydarzenia, które w ostatnich tygodniach miały miejsce w Kleszczowie. Na ich opisanie zabrakło czasu bądź 

miejsca w bieżących wydaniach „Informatora”. Teraz, kiedy zwalnia się miejsce po stałej rubryce „Szkolne wieści” warto powrócić do już 
przebrzmiałych, ale ważnych wydarzeń. Są one tym bardziej godne uwagi, że - choć miały różny charakter - wymagały współpracy spore-
go grona organizatorów, służąc w ten sposób integracji lokalnej społeczności.

Baśniowy spektakl, 
charytatywny cel

Wśród dobroczynnych inicjatyw, jakie corocznie mają miejsce 
w gminie Kleszczów, są też takie, która nie polegają wyłącznie na ogło-
szeniu zbiórki pieniędzy i wysłaniu po nie grupy wolontariuszy. Np. spo-
łeczność kleszczowskiego przedszkola przygotowuje przedstawienia, 
które prezentowane są szerokiej publiczności, a dochody (ze sprzeda-
ży biletów na spektakl, a także z imprezy towarzyszącej, jaką jest kier-
masz) są przeznaczane na wsparcie Domu Dziecka w Piotrkowie Tryb.

Tegoroczna, zorganizowana w kwietniu charytatywna akcja, przy-
niosła kwotę 6650 zł. Przygotowany przez rodziców i dzieci z dwóch 
najstarszych grup przedszkola w Kleszczowie spektakl „Żabi król” zo-
stał pokazany w SOLPARKU. W baśni, napisanej niegdyś przez bra-
ci Grimm, wystąpili: Monika Zawodzińska jako księżniczka Henrietta, 
Agnieszka Retkiewicz (Alina, zarozumiała księżniczka), Dawid Milcza-
rek (Żabi Król - Książę), a także Ilona Kowalska (Królowa), Jacek Sza-
flik (Król), Ewa Skowrońska-Stokłosa (Czarownica), Agnieszka Tata-
ra (Służąca), Dorota Perkowska (hinduska księżniczka), Andrzej Zięba 
(Rycerz), Tomasz Turek (Szambelan). W rolę dam dworu wcieliły się: 
Małgorzata Grzybek, Agnieszka Turek, Edyta Waleryn, Aneta Cieślak-
-Moskot, a radcami króla byli Marcin Hołyś i Sebastian Waleryn. W koń-
cowej scenie, na balu, zatańczył również Rafał Maciejewski - prezes 
spółki SOLPARK.

Przygotowaniem 
scenariusza zajęła się 
Iwona Zakolska, re-
żyserią - Katarzyna 
Wiktor, I .  Zakolska, 
Aleksandra Musiał -
-Krupska, Halina Ćwi-
goń, a nad dźwiękiem 
i oświetleniem czuwali 
A. Musiał-Krupska oraz 
Artur Stanisławski. W organizację kiermaszu, na którym dominowały 
wielkanocne ozdoby, zaangażowali się pracownicy przedszkola i żłob-
ka w Kleszczowie, a także rodzice przedszkolaków. Dodajmy, że na 
widowni obecne były dzieci z Domu Dziecka w Piotrkowie Tryb. wraz 
z opiekunami i dyrektor Danutą Malik.

(opr. JS)

swymi działaniami życie szkoły. W tym roku order otrzymali pano-
wie Witold Gawryś i Mateusz Ochocki. Zostały ogłoszone wyniki 
VII Powiatowego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świe-
tlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego. Ci, którzy najcie-
kawiej zilustrowali w swojej pracy hasło „Bycie życzliwym jest fajne” 
odebrali nagrody.

Znakomita pogoda oraz radosny nastrój uczestników towarzy-
szyły podczas całego Dnia Rodziny i Sportu.

(opr. JS)
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Konkurs na posesję 
- także w powiecie

31 lipca mieszkańcy powiatu bełchatowskie-
go mogą zgłaszać swoje posesje do rywaliza-

cji o tytuł najpiękniejszej. Prawo zgłoszenia posesji na 
konkurs ma jej właściciel lub współwłaściciel. Zgłosze-
nia przyjmuje Starostwo Powiatowe (ul. Pabianicka 34,  
97-400 Bełchatów).

W sierpniu komisja konkursowa dokona oględzin kon-
kursowych posesji. Sprawdzi m.in. dbałość właściciela 
o ład przestrzenny, wygląd i ogólne wrażenie, pomysło-
wość i zastosowanie nowatorskich rozwiązań, wkompo-
nowanie posesji w krajobraz miejsca, czystość i estetykę, 
zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorod-
ność kwiatów, krzewów i drzew, a także zastosowane 
rozwiązania ekologiczne.

Powiatowy konkurs to szansa dla tych mieszkańców 
gminy Kleszczów, którzy nie zdążyli się zgłosić do gmin-
nej edycji konkursu, albo są z niej wyłączeni. Wyniki po-
wiatowego konkursu poznamy we wrześniu. Nagrodą za 
pierwsze miejsce będzie bon o wartości 2 tys. zł do zreali-
zowania w markecie Leroy Merlin. Druga nagroda to bon 
o wartości 1 tys. zł, a trzecia - bon za 500 zł. Firma Leroy 
Merlin to partner konkursu organizowanego przez Staro-
stwo Powiatowe w Bełchatowie. 

Karty zgłoszenia posesji są załącznikiem do regula-
minu konkursu, który zamieszczony został na stronie in-
ternetowej www.powiat-belchatowski.pl. JS

O

Do

Powiatowy piknik NGO
rganizacje i podmioty, działające na rzecz lokal-
nych środowisk, nazywane są popularnym skró-

tem NGO (z ang. non-government organization). Czy 
wiemy, jakie stowarzyszenia oraz fundacje działają na te-
renie powiatu bełchatowskiego? Być może o wielu z nich 
nie wiedzą nie tylko beneficjenci, ale nawet sami człon-
kowie innych lokalnych podmiotów z sektora NGO. Będą 
mogli się poznać i policzyć na VIII Pikniku Stowarzyszeń, 
który w sobotę 24 sierpnia odbędzie się w Bełchatowie 
przy Miejskim Centrum Kultury.

„Dotychczasowe edycje cieszyły się tak dużym za-
interesowaniem, że zrodził się pomysł, by impreza przy-
brała charakter cyklicznych, corocznych spotkań przed-
stawicieli III sektora. Zasadniczym celem tej inicjatywy 
jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta i powiatu pro-
filu organizacji i podmiotów działających na rzecz środo-
wiska lokalnego” - informuje strona www.powiat-belcha-
towski.pl.

Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, które chcia-
łyby pokazać się na powiatowym pikniku, powinni skon-
taktować się z pełnomocnikiem ds. współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi w bełchatowskim starostwie 
(e-mail: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl, tel. 603-
414-732). JS

Nostalgiczny nastrój i łzy towarzyszą wielu pożegna-
niom. Jednak w gruncie rzeczy „ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy”. Tę optymistyczną myśl 
przekazali wszystkim zgromadzonym na uroczystości 
w SOLPARKU młodzi wykonawcy.

Zamknięty 
rozdział

Po wysłuchaniu hymnu państwowego poczet sztandarowy 
gimnazjum przekazał sztandar szkoły pocztowi, złożone-
mu z pracowników Urzędu Gminy. Potem zabrzmiała ko-
menda „Sztandar szkoły wyprowadzić”. 

Wójt Sławomir Chojnowski złożył podziękowa-
nia dyrektorom, nauczycielom oraz pracowni-
kom obsługi gimnazjum. Wspomniał o zaanga-
żowaniu szkolnej społeczności w podejmowane 
przez gminę inicjatywy, podkreślał wagę współ-
pracy międzynarodowej, jaką gimnazjum 
w Kleszczowie podjęło z partnerami z miasta 
Równe na Ukrainie.

„20 lat edukacji odkładamy na półki archiwum” - to gorzkie 
podsumowanie wypowiedziała była dyrektor gimnazjum, 
nauczycielka historii Renata Skalska. Wraz z innymi na-
uczycielami oraz gronem zaproszonych gości obejrzała 
multimedialne przypomnienie najważniejszych wydarzeń 
z historii tej szkoły.

Trzy panie przepracowały w kleszczowskim 
gimnazjum całe 20 lat - od pierwszego do 
ostatniego dnia funkcjonowania tej szkoły. 
To nauczycielki Bogusława Barańska i Re-
nata Skalska oraz Barbara Bujacz - sekretarz 
szkoły (na zdjęciu).

Na scenę SOLPARKU zostali kolejno zaprosze-
ni prymusi trzech gimnazjalnych klas. Dyrektor Ry-
szard Ciągło wręczył im świadectwa z czerwonym 
paskiem, a Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów do-
datkowo ufundowała bony upominkowe. Na zdjęciu - 
najlepsi uczniowie klasy III a.

19 czerwca słowa miłych podziękowań od uczniów 
oraz gratulacje od dyrektora usłyszeli rodzice najlep-
szych gimnazjalistów. Zostali zaproszeni na scenę, by 
odebrać listy gratulacyjne.
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Zaraz po wakacjach  
- jubileusz ZSP w Kleszczowie

Jak sprawdziła się nowa formuła?

W

W

5. Liczba mieszkańców.
W latach 20-tych XIX w. Wolę Grzymali-

nę zamieszkiwało około 200 mieszkańców, 
a liczba domów wynosiła 21. Ponad pół wie-
ku później wieś wraz z pobliskim folwarkiem 
zamieszkiwało 400 mieszkańców w 48 do-
mach. Dobra Wola Grzymalina w 1871 roku 
- jak wynika ze Słownika Geograficzne-
go Królestwa Polskiego - składały się z fol-
warku Wola Grzymalina, Dąbrowy, Ludzina 
oraz młyna wodnego na Słoku. Właścicie-
lami wsi w okresie XIX i początku XX wie-
ku były rodziny Pstrokońskich, Borzęckich, 
Kamockich, a także potężny finansista war-
szawski baron Leopold Julian Kronenberg 
(zm. w 1937 r.) oraz jego syn Ludwik Jan 
(zm. 1971 r.).

Leopold Julian Kronenberg

Leopold Jan Kronenberg, ostatni właściciel 
dworku w Woli Grzymalinej

6. Pierwsza połowa XX wieku.
W okresie II Rzeczpospolitej Wola Grzy-

malina administracyjnie należała do powia-
tu piotrkowskiego. Już u progu odzyska-
nia niepodległości doszło w miejscowości 

czesnym popołudniem w piątek 6 
września w auli kompleksu SOL-

PARK w Kleszczowie rozpocznie się jubi-
leuszowa gala z okazji jubileuszu 10-lecia 
działalności dwóch kleszczowskich szkół: 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Paw-
ła II oraz Technikum Nowoczesnych Tech-
nologii im. Jana Pawła II. Nie dysponujemy 
jeszcze szczegółowym programem gali, za-
planowanej na półtorej godziny (od 13.30 
do 15), ale wiadomo, że po jej zakończeniu 

uczestnicy zostaną 
poczęstowani oko-
licznościowym tor-
tem i będą mogli 
skorzystać z bufe-
tu kawowego. Od 
godz. 15.30 będzie 
można zwiedzać 
szkolne pomiesz-
czen ia .  Zapew -
ne nie zabraknie w 
nich wystaw i pre-

zentacji, podsumowujących dorobek szkół 
w latach 2009-2019. Zanim na terenie ZSP 
w Kleszczowie rozpoczną się jubileuszowe 
obchody, w kościele Parafii p.w. NMP Aniel-
skiej w Kleszczowie odprawiona zostanie 
msza święta.

Jubileusz będzie okazją do okolicz-
nościowego spotkania i zabawy dotych-
czasowych absolwentów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Ju-
bileuszowy Bal 10-lecia LO i TNT rozpocz-
nie się o godz. 17 w dniu 6 września w sali 
bankietowej „Agronocka” w Żłobnicy. Wa-
runkiem uczestnictwa w balu jest wpłata 
80 zł do 16 sierpnia na konto Rady Rodzi-
ców. Informacje na ten temat są dostępne 
na stronie internetowej ZSP.

Plakat, z ogólną zapowiedzią progra-
mu jubileuszowych obchodów pojawił się 
w obiegu publicznym jeszcze przed roz-
poczęciem wakacji. Został zilustrowany 
okolicznościowym logotypem, który wy-
brano w ramach konkursu ogłoszonego 
kilka miesięcy wcześniej. Ten konkurs roz-
strzygnięto 11 marca. Po dokonaniu oceny 
prac przygotowanych przez 10 uczestni-
ków (uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych) komisja konkursowa wybrała 
projekt graficzny, wykonany przez ucznia 
klasy I m Technikum Nowoczesnych 
Technologii im. Jana Pawła II - Kamila 
Jaśkiewicza.

O szczegółach jubileuszowych obcho-
dów będziemy informować.

JS

racamy do jeszcze jednego wyda-
rzenia z minionego roku szkolnego, 

wydarzenia o randze ogólnopolskiej. Cho-
dzi o kleszczowski konkurs „Od ignoranta 
do eleganta”, który w tym roku przeprowa-
dzony został po raz pierwszy w innej, nie-
-filmowej formule. Ogólne informacje o jego 
przebiegu oraz wynikach podaliśmy w wy-
daniu 11 „IK”.

Ciekaw byłem, jak tę nową formułę oce-
niły pomysłodawczynie konkursu, nauczy-
cielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Lena Wojewoda-Pokora oraz Agnieszka 
Kukieła.

- Test ze znajomości zasad savoir vi-
vre’u przeprowadzany online wymagał do-
grywki - opowiada A. Kukieła. - Okaza-
ło się, że kilka zespołów uzyskało tę samą 
liczbę punktów. Ostatecznie do finału za-

kwalifikowało się 6 drużyn, a w końcowych 
zmaganiach udział wzięło 5. Jedna musia-
ła zrezygnować ze względu na termin fina-
łu, pokrywający się z terminem szkolnej wy-
cieczki.

W opinii organizatorek finałowe zma-
gania okazały się dużym wyzwaniem dla 
uczniów. Mimo, iż byli dobrze przygotowani, 
zapoznani z podaną w regulaminie literatu-
rą, to niektóre z zadań okazały się niełatwe. 
Generalnie uczestnicy byli zadowoleni z or-
ganizacji, przebiegu oraz finałowych zadań, 
a także z nagród, które odebrali na koniec.

Jeśli ktoś chciałby raz jeszcze obejrzeć 
filmową relację z tego wydarzenia, trafi na 
nią pod adresem https://www.facebook.
com/tvntl/videos/vb.758280344206321/5
80884195766416/?type=2&theater.

- W tym roku test, który uczestnicy kon-
kursu wypełniali online, trafił w formie dru-
kowanej do wszystkich uczniów naszego 
zespołu szkół - powiedziała Agnieszka Ku-
kieła. - Dzięki temu dodatkowo wyłoniliśmy 
mistrza i wicemistrza savoir-vivre’u Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 
I dodała: - Test możemy udostępnić do „In-
formatora Kleszczowskiego” w ramach wa-
kacyjnej rozrywki dla czytelników.

Tej propozycji nie mogliśmy się oprzeć! 
Pierwszą część testowych pytań znajdą 
Państwo na str. 10. A za ich udostępnienie 
oczywiście dziękujemy. JS

Wola      Grzymalina (cz. 2)

å

Kupię nieduży dom  
lub mieszkanie  

w gminie Kleszczów 
(może być do remontu). 

Możliwa zamiana 
na mieszkanie 
w Bełchatowie.

Nr tel. 501-311-041
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Wola      Grzymalina (cz. 2)
do dużego pożaru. W marcu 1918 roku więk-
szość zabudowań wsi uległa spaleniu. To tragicz-
ne wydarzenie spowodowało przesunięcie lokal-
nego centrum wsi bardziej w kierunku wsi Kuców, 
w bok od szosy na Łękińsko. Było to zapewne po-
wiązane z procesem parcelacji gruntów, który na-
stąpił w tym samym czasie. We wsi ulokowane 
były także stawy hodowli ryb, tartak parowy Wła-
dysława Frukacza, a także sklepy prowadzone 
przez rodziny Jasiaków i Uchrońskich.

Trudy okupacji okresu II wojny światowej nie 
ominęły również mieszkańców Woli. Wieś włączo-
na została do powołanej przez niemieckiego oku-
panta nowej jednostki administracyjnej, tzw. Kraju 
Warty, w bardzo bliskim sąsiedztwie granicy z Ge-
neralną Gubernią. Na terenie wsi, w pałacu na-
leżącym przed wojną do rodziny Kronenbergów, 
Niemcy ulokowali posterunek straży granicznej, 
celnej oraz gestapo. Natomiast wolski kościół zo-
stał obrabowany i zamieniony na magazyn zboża.

Do częstych represji wobec mieszkańców wsi 
należały wywózki na teren III Rzeszy na przymu-
sowe roboty, konfiskaty gospodarstw i osiedla-
nie w nich gospodarzy pochodzenia niemieckiego 
oraz nadludzkie kontyngenty nakładane na miej-

scowych rolników. Temu wszystkiemu próbowały przeciwstawić się 
komórki Armii Krajowej, funkcjonujące w okolicy. Wśród nich nie 
brakowało również osób zamieszkałych w Woli Grzymalinie. Nale-
ży tu wspomnieć m. in. o Józefie Wróblu, Zygmuncie Jakóbczyku, 
Stanisławie Kowalczyku, Feliksie Szczęsnym, Władysławie Andry-
siaku, Teodorze Kopce, Franciszku Susmędzie, Franciszku Stefa-
niaku, Władysławie Frukaczu, Józefie Uchrońskim oraz leśniczym 
Stanisławie Roczku.

7. Okres powojenny.
Po wojnie charakter wsi niewiele się zmienia. W budynku 

po Kronenbergach ulokowana została administracja nadleśnic-
twa, dzięki czemu część mieszkańców ma możliwość zatrudnie-

nia poza rolnictwem. Z początkiem lat sześćdziesiątych do 
wsi doprowadzono energię elektryczną oraz poprawiono 
standard drogi do Bełchatowa i Łękińska. Ten okres to rów-
nież budowa wiejskiej szkoły w znacznej mierze czynem jej 
mieszkańców.

W grudniu 1960 roku w sąsiednich Piaskach prowadzo-
no poszukiwania gazu ziemnego, którego ostatecznie nie 
zlokalizowano, ale… odkryto za to ogromne pokłady wę-
gla brunatnego. W 1962 r. nastąpiła pierwsza ocena wielko-
ści złoża. Wyniki badań geologicznych były bardzo obiecu-
jące i wykazały, że w rejonie Bełchatowa znajduje się ponad 
2 mld ton węgla, zalegającego na głębokości 70 m. Od tego 
momentu rozpoczęła się historia bełchatowskiego zagłębia.

Wola niefortunnie znalazła się w jego centrum. Wieś zo-
stała wywłaszczona, piękny modrzewiowy kościołek prze-
niesiony… i tylko pamięć o tej pięknej okolicy w sercach 
mieszkańców została.

Opracował Łukasz Gościński
Źródła:
- mapy ze strony internetowej polona.pl
- fotografie Kronenbergów - domena publiczna 

Mapa z roku 1934

Mapa okupacyjna z roku 1940. Pomiędzy Wolą Grzymaliną 
a Ruszczynem przebiegała granica pomiędzy Generalną Gu-
bernią a tzw. Krajem Warty
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Na
Pamiątki z przeszłości
parkingu przed Urzędem Gminy prowadzone były prace 
ziemne, związane z nowym podłączeniem do sieci kana-

lizacji sanitarnej. Podczas wykonywania głębokiego wykopu pra-
cownicy firmy Probud natknęli się na poważną przeszkodę w po-
staci solidnych betonowych fundamentów oraz fragmentu muru, 
wykonanego z cegły. Do wyburzenia tych konstrukcji nie wystarczy-
ła zwykła koparka. Trzeba było zaangażować koparkę wyposażoną 
w młot mechaniczny.

Ten bardzo twardy beton, zbrojony grubymi, żebrowanymi prę-
tami to pozostałość po budowli, która powstała w Kleszczowie pod 
koniec lat 80. Jak informuje zorientowany w sprawie mieszkaniec 
Kleszczowa, były milicjant, zbudowano tu wtedy dużą siedzibę ko-
misariatu Milicji Obywatelskiej. Do budowy podpiwniczenia zostali 
zaangażowani więźniowie, odsiadujący wyroki w Zakładzie Karnym 
w Piotrkowie Trybunalskim. Górną część budynku specjalistyczna 
ekipa zmontowała z prefabrykowanych elementów - gotowych ścian 
z ocieplonych drewnianych płyt.

1. Najpopularniejszy poradnik savoir-vivre’u 
wydawany w okresie PRL to:

ÿ „Savoir vivre na co dzień” Piotra Szewczyka
ÿ „ABC dobrego wychowania” Ireny Gumowskiej
ÿ „Dobre maniery” Jerzego Bralczyka

2. W restauracji serwetkę materiałową, którą 
mamy przed sobą na stole:

ÿ rozkładamy na kolanach
ÿ wkładamy za kołnierz
ÿ wciskamy za rękaw
ÿ pozostawiamy na stole, gdyż stanowi jego deko-

rację

3. Jak należy kichać zgodnie z zasadami savo-
ir-vivre’u?

ÿ szybko odnaleźć chusteczkę i kichnąć w nią
ÿ kichać w złożone ręce
ÿ mocno, nie blokować tego odruchu w żaden 

sposób
ÿ kichać w swój łokieć

4. Jesteś kierowcą w firmie. Przewozisz preze-
sa, asystentkę prezesa i zastępcę prezesa. 
Jak powinno wyglądać zajęcie przez nich 
miejsc zgodnie z zasadami bon ton:

ÿ asystentka z przodu, za nią prezes, za kierowcą 
zastępca prezesa

ÿ prezes z przodu, za nim asystentka, za kierowcą 
zastępca prezesa

ÿ zastępca prezesa z przodu, asystentka za nim, 
za kierowcą prezes

Test z savoir vivre’u (cz. 1)
Informujemy, że pomocna w udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania może być zawartość czterech książek, które w regulaminie „Od ignoranta do elegan-

ta” poleciły organizatorki tego konkursu. Są to następujące wydawnictwa: ● Adam Jarczyński - Z klasą na luzie. Dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania 
zasad, ● Marcin Przewoźniak, Joanna Jabłczyńska - Współczesny savoir-vivre dla nastolatków, ● Ewa Sawicka - Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier, ● 
Małgorzata Marcjanik - Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u.

ÿ zastępca prezesa z przodu, prezes za nim, za 
kierowcą asystentka

5. Kobieta idąc z mężczyzną zawsze powinna 
znajdować się po jego stronie

ÿ lewej 
ÿ prawej
ÿ strona nie ma żadnego znaczenia

6. Powojenne poradniki dobrego wychowania 
jedną z formuł przedstawiania sobie nowych 
osób nazwały „rozpaczliwą”. O którą z nich, 
niezalecaną do dziś, chodzi:

ÿ Pozwól, że ci przedstawię: to mój kolega Jacek 
Kąska.

ÿ Poznaj, ciociu, Jacka - mojego chłopaka.
ÿ Państwo pozwolą, że przedstawię: pan doktor 

Janusz Włosek, pani doktor Wanda Jasnogór-
ska.

ÿ Poznajcie się (oczekiwanie na samodzielne 
przedstawienie się poznających się osób).

7. Dlaczego kartki świąteczne lub okoliczno-
ściowe z gotowymi życzeniami nadrukowa-
nymi przez producenta uchodzą w kontak-
tach prywatnych za niestosowne?

ÿ Świadczą o tym, że nadawca nie zadał sobie 
trudu wyodrębnienia odbiorcy z tła innych osób

ÿ Nie są pisane ręcznie, a tylko takie kartki ucho-
dzą za eleganckie

8. Jak najstosowniej zaadresować list lub e-
-mail skierowany do nauczyciela, z którym 
widzimy się codziennie w szkole?

ÿ Szanowna Pani/Szanowny Panie
ÿ Witam uprzejmie
ÿ Witam
ÿ Pani Magdaleno (lub każde inne odpowiednie 

imię)
9. W której zasadzie dotyczącej kolejności 

przedstawiania sobie nowych osób jest błąd?
ÿ osoba młodsza przedstawia się osobie starszej
ÿ mężczyzna przedstawia się kobiecie
ÿ gospodarz przedstawia się swojemu gościowi
ÿ przełożony przedstawia się podwładnemu

10. Masz umówione spotkanie z kolegą z daw-
nych lat. Zarezerwowaliście stolik w kawiar-
ni. Musisz pamiętać o tym, żeby:

ÿ przyjść punktualnie
ÿ sprawdzić, jaki charakter ma lokal i ubrać się 

stosownie do tego miejsca
ÿ wziąć ze sobą partnera/partnerkę
ÿ przygotować prezent na powitanie

11. Zasady dotyczące poszetek mówią, że:
ÿ nosi się je wyłącznie do muchy
ÿ muszą być w tym samym kolorze co koszula
ÿ nie mogą być wykonane z wełny
ÿ nie mogą być całkowicie gładkie i jednobarwne
ÿ mogą być noszone i do krawata, i do muchy

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu

Piętrowy budynek liczył ok. 40 pokoi biurowych. Ostatecznie ni-
gdy nie został zasiedlony. Teren wraz z budynkiem przejęła gmina. 
Próby zaadaptowania milicyjnej siedziby na inne, społecznie uży-
teczne cele (najpierw siedzibę banku, a następnie na przedszkole) 
nie powiodły się, bo ściany z prefabrykatów okazały się łatwopalne. 
Ostatecznie to, co nad ziemią, zostało wyburzone i wyrównane war-
stwą nawiezionego gruntu. Postawiona w połowie lat 90. nowa sie-
dziba gminnej administracji była 
na tyle oddalona od ulicy Głównej, 
że przy jej budowie nie było ko-
nieczne usuwanie solidnych, be-
tonowych podpiwniczeń.

- Ten beton był tak mocny, że 
jak wyburzano schody z parteru 
na piętro, to trzeba było sprowa-
dzić specjalną maszynę z Kopal-
ni Węgla Brunatnego „Bełchatów” 
- mówi zorientowany w sprawie 
kleszczowianin.

Po co w Kleszczowie była potrzebna tak duża siedziba dla Mili-
cji Obywatelskiej? Można przypuszczać, że komunistyczne władze 
przygotowywały poważne wzmocnienie oddziałów milicyjnych, by 
skutecznie radzić sobie z podziemną „Solidarnością”, która bardzo 
aktywnie działała zarówno w pobliskiej KWB „Bełchatów”, jak i Elek-
trowni Bełchatów. Na porządku dziennym były akcje kolportowania 
antykomunistycznych ulotek i wydawnictw wśród pracowników obu 
dużych firm. Zdarzały się też tak spektakularne działania, jak roz-
wieszanie transparentów z napisem „Solidarność” na energetycz-
nych liniach wysokiego napięcia.

Kiedy władza dogadała się przy okrągłym stole z opozycją, zmie-
nił się ustrój, a „Solidarność” znów zaczęła być legalnym ruchem. 
Tworzenie wielkiego komisariatu MO przestało być konieczne.

JS
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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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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

Wrześniowe biegi
rganizatorem obydwu wrześniowych imprez biegowych jest LKS Omega Klesz-
czów oraz Gmina Kleszczów. Na dystansie 10 km biegacze będą mogli spraw-

dzić się w Kleszczowie po raz trzeci. W tym roku w tej imprezie obowiązuje limit 200 bie-
gaczy. Bieg odbędzie się w ramach pikniku z okazji 10-lecia SOLPARKU. W pakietach 
startowych wszyscy uczestnicy otrzymają m.in. wejściówki na basen w tym kompleksie.

Z kolei w tegorocznej edycji biegu ulicznego „Kleszczów na Piątkę” obowiązuje limit 
350 zawodników. Po zmaganiach na dystansie 5 km biegacze będą mogli również sko-
rzystać z atrakcji SOLPARKU. Zapisy uczestników jednej z najszybszych „piątek” w Pol-
sce rozpoczęły się 20 czerwca.

Tradycyjnie już podczas biegów rozgrywanych w Kleszczowie odbędą się organizo-
wane na krótkich dystansach biegi dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi rywalizować będą 
w pięciu kategoriach wiekowych. Na mecie otrzymają pamiątkowe medale. Zapisy do 
biegów dla dzieci i młodzieży zaczęły się 1 lipca.

Szczegółowe informacje o biegach w Kleszczowie, jak też formularze zgłoszeń do-
stępne są na stronie www.kleszczowna5.pl. Działa także facebookowy profil.

JS

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
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

Prosto z SOLPARKU
Podziękowanie

SOLPARK pragnie złożyć serdecznie podziękowania za wszelkie dary przekazane 
na rzecz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, które były zbierane podczas rodzinne-
go pikniku z okazji Dnia Dziecka. Zabawki, ubrania, słodycze oraz voucher na basen 
sprawiły mnóstwo radości podopiecznym ośrodka.

„Kolejna akcja charytatywna zostanie przeprowadzona podczas 10 urodzin kom-
pleksu, tym razem na rzecz schroniska dla zwierząt. Razem możemy więcej - dzięku-
jemy” - Solpark Kleszczów.

Konkursy dla dzieci i dorosłych 
SOLPARK ogłosił na swojej stronie internetowej dwa konkursy. W konkursie pla-

stycznym dzieci mogą z fantazją pokazywać, jak będzie wyglądał „SOLPARK za 10 
lat”. Dorosłym zaproponowano konkurs fotograficzny. Rywalizować będą zdjęcia ilu-
strujące temat „Lato w SOLPARKU”. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Prace można nadsyłać od 15 lipca do 15 sierpnia na adres e-mail: marta.stawic-
ka@kompleks-solpark.pl. Szczegóły i regulaminy są dostępne na www.solpark-klesz-
czow.pl.
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W gminnej bibliotece

Zapowiedź  
Dożynek Gminnych

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wraz z Urzędem Gmi-
ny w Kleszczowie z okazji Gminnego Święta Plonów ogłosi-

ły okolicznościowe konkursy. Oprócz tradycyjnego konkursu na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy można będzie rywalizować o nagrody 
w dwóch innych konkursach: ● „Najsmaczniejsze ciasto z warzywa-
mi”; ● „Największe oraz najdziwniejsze warzywo lub owoc”. Ogłosze-
nie wyników tych konkursów nastąpi po ceremonii przekazania wybra-
nym uczestnikom wieńców dożynkowych.

Szczegółowe zasady konkursów oraz karty zgłoszeniowe zostały 
udostępnione na stronie internetowej GOK (link: www.gok.kleszczow.
pl/dozynki-gminne-2019). Zgłoszenia do konkursów są przyjmowane 
do 2 sierpnia w GOK w Kleszczowie (do godz. 18:00). JS

W organizacjach pozarządowych

Krwiodawcy niezawodni - nawet 
podczas wakacji

5 lipca do oddania krwi w akcji krwiodawczej, zorganizowanej 
przez Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zgłosiło się 29 osób. 
Krew oddało 24 dawców. Mimo tego, że trwają wakacje i udziału nie 
brali najmłodsi z grona krwiodawców - uczniowie kleszczowskiego li-
ceum i technikum, udało się zebrać 10,2 litra krwi. Ten tak pożądany 
i niezastąpiony lek uzupełnił częściowo braki w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

„Dziękujemy naszym krwiodawcom za mobilizację i zaprasza-
my na następną akcję, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 
roku, jak zwykle w Solparku Kleszczów” - to informacja, którą za na-
szym pośrednictwem przekazuje zarząd Gminnego Klubu HDK PCK 
w Kleszczowie.

Stawiają na aktywność
Dla seniorów mieszkających w Domu Pomocy Społecznej im. 

św. Barbary w Kleszczowie niezwykle ważne są wspólne zajęcia 
i możliwość integracyjnych spotkań z go-
śćmi z zewnątrz. Organizację tego typu 
aktywności umożliwia m.in. dofinanso-
wanie, przyznane Fundacji Servire Homi-
ni z budżetu gminy. W części tych zajęć 
udział biorą także starsi mieszkańcy gmi-
ny Kleszczów.

W kleszczowskim DPS w kwietniu od-
były się zajęcia poświęcone życiu i dzie-
łu św. Jana Pawła II. Tworzono również 
dekoracje wiosenne i ozdoby, związane 

z Wielkanocą. W wykonywaniu wielkanocnych ozdób seniorom to-
warzyszyli uczniowie szkoły w Łękińsku.

Tematem majowych zajęć było sadzenie w doniczkach wiosen-
nych kwiatów, odbyły się też warsztaty, których efektem były kulki 
do kąpieli oraz mydełka. Jeden majowy dzień spędzono przy grillu, 
inny stał pod znakiem włoskiej muzyki i kuchni. Serwowano spaghet-
ti oraz pizzę. Z kolei w czerwcu mieszkańcy DPS wraz z odwiedzają-
cymi ich seniorami z terenu Kleszczowa uczestniczyli w truskawko-
wym święcie, przygotowując słodkie dania z tymi owocami.

Spotkanie w Białej 
„W dniu 30.06.19 byli mieszkańcy Woli Grzymalinej spotka-

li się u naszej Mateńki w Białej” - informują na swoim blogu człon-
kowie Stowarzyszenia „Ojcowizna”. Ksiądz proboszcz parafii w Bia-
łej otrzymał tego dnia dyplom honorowego członka stowarzyszenia. 
Starą zabytkową świątynię, przeniesioną do Białej z terenu zajętej 
przez kopalnię wsi Wola Grzymalina jej byli mieszkańcy i ich potom-
kowie odwiedzają nie po raz pierwszy. Na kolejny wyjazd do Białej 
umawiają się w niedzielę 15 września. JS

Promocja czytelnictwa
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie rozpoczęła w poło-

wie czerwca akcję, która ma być dla dzieci i młodzieży zachętą do się-
gania po książki z jej zbiorów. Za dwie książki, wypożyczone w biblio-
tecznych placówkach można otrzymać jedną naklejkę. Dwadzieścia 
takich naklejek można wymienić na gadżety czytelnika. „Naklejkoma-
nia” potrwa do połowy września (chyba, że zakupione przez bibliote-
kę nagrody ulegną wcześniej wyczerpaniu). Szczegółowy regulamin 
tej kampanii znaleźć można na stronie http://biblioteka.kleszczow.pl/.

Eksperymenty i doświadczenia
4 lipca gościło w naszej bibliotece Laboratorium Pana Korka. Pro-

wadzone były doświadczenia z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz 
ciekłego azotu o temp. -196 st. C. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem 
przyglądały się wszystkim eksperymentom. Na koniec wspólnie z na-
ukowcami wykonywały smaczne lody bananowe i ananasowe. Zdjęcia 
z tej pysznej zabawy znajdują się na bibliotecznym profilu FB.

Konkurs fotograficzny…
…„Przyłapani na czytaniu” to stały punkt w wakacyjnej ofer-

cie gminnej biblioteki. Fotografowie - amatorzy mogą do 31 sierpnia 
przesyłać zdjęcia, które w zaskakujący sposób pokazują czytelników 
i samą czynność czytania. Szczegółowe warunki konkursu są w re-
gulaminie, zamieszczonym na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl.

(opr. JS)


