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Rocznicowa uroczystość

Kto naprawi obwodnicę?

Piątek 6 września to dzień obchodów jubileuszu 10-lecia działalności dwóch kleszczowskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II. Na godz. 12 została zaplanowana Msza św. w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.
Więcej na str. 12

Trwa przetarg na naprawę uszkodzonej drogi gminnej nr
101421E czyli obwodnicy Kleszczowa. Zgodnie z ogłoszeniem, zamieszczonym w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, oferty zainteresowanych firm będą przyjmowane do 5 września br.
natomiast czas realizacji wszystkich zleconych prac powinien się
zamknąć w sześciu miesiącach.
Więcej na str. 2

Trasy kleszczowskich
biegów ulicznych

17 sierpnia przeprowadzona została atestacja tras dwóch biegów, które we wrześniu zostaną zorganizowane na terenie gminy
Kleszczów. Ze względu na trwającą przebudowę gminnego stadionu, start obydwu biegów
zaplanowano na ulicy Sportowej, w okolicach
kompleksu SOLPARK. Szczególnie interesująco przedstawia się trasa tegorocznej „Dziesiątki”.
Więcej na str. 11

Jubileusz SOLPARKU
Ostatni dzień sierpnia i pierwszy dzień września upłyną w Kleszczowie pod znakiem wydarzeń, organizowanych w związku z jubileuszem 10-lecia działalności kompleksu SOLPARK Kleszczów.
Będą miały miejsce różnorodne pokazy oraz wystawy. Najważniejsza z nich o nazwie ANIMALIA zainteresuje wszystkie osoby, zajmujące się domową hodowlą zwierząt (nie tylko egzotycznych).

Nagrodzone posesje
Katarzyna i Adam Rogutowie z Łękińska oraz Agnieszka
i Grzegorz Skalscy z Łękińska to zdobywcy głównych nagród w tegorocznej odsłonie gminnego konkursu. Były w nim oceniane te
posesje, których właściciele w regulaminowym terminie zadeklarowali chęć udziału w rywalizacji. Przyznane nagrody pieniężne to
rekompensata za
trud włożony w pomysłowe urządzenie oraz utrzymanie
terenów zielonych,
otaczających dom.
W tym roku, zdominowanym przez
upalną i suchą
aurę, nie było to
wcale łatwe.
Na zdjęciu - posesja państwa Rogutów

Więcej na str. 6

Więcej na str. 12

Czytanie książek
- zajęcie obce Polakom?

Niespełna 3-letnia Lea, mieszkanka Kleszczowa wspólnie
z mamą odwiedziła gminną bibliotekę nie po raz pierwszy. Wśród
książek, które dziewczynka odbiera od bibliotekarki są oczywiście
tytuły przeznaczone dla najmłodszej grupy wiekowej. Pozytywne nawyki utrwalone teraz będą procentować w latach szkolnych.
Czytanie nawet wielostronicowej lektury obowiązkowej nie będzie
dla Lei przykrym obowiązkiem, ale źródłem informacji, emocji, sposobem na powiększenie zasobu słów używanych i rozumianych.

Pierwsze ofiary okupacji
Dwaj mieszkańcy Łuszczanowic - nauczyciel Wiktor Stańko
i rolnik Ignacy Cieślik byli prawdopodobnie jednymi z pierwszych
ofiara hitlerowskiego terroru w początkowym okresie okupacji. Zostali oskarżeni o podburzanie rodaków do mordowania żołnierzy
niemieckich, a nawet do przygotowywania ataku na mieszkających
w Kolonii Łuszczanowice, osiadłych tu od lat Niemców. Sprawa
karna, wytoczona przeciwko obydwu Polakom została oznaczona
symbolem Sg. Js. 24/39. Licząca kilkanaście stron dokumentacja
znajduje się obecnie w łódzkim Archiwum Państwowym.
Więcej na str. 7

Więcej na str. 8
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Ogłoszono przetarg
na naprawę obwodnicy

ak wynika z opisu koniecznych do przeprowadzenia robót zadaniem wykonawcy będzie m.in. rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi i ścieżki rowerowej, a także konstrukcji przepustu wraz z fundamentem, elementów odwodnienia, elementów
kanału oraz umocnień rowów odwadniających. Konieczne będzie
wykonanie robót ziemnych, aby inną trasą odprowadzić wodę,
płynącą w obrębie kanału odwadniającego (tymczasowy bajpas).
Rozebrana konstrukcja kanału
pod drogą ma zostać odtworzona w dotychczasowym miejscu.
Następnym krokiem ma być
wykonanie zaprojektowanych
elementów przepustu o konstrukcji stalowej na fundamentach żelbetowych, a później odtworzenie
układu drogowego wraz z jezdnią
o nawierzchni bitumicznej oraz
ścieżką rowerową.
Po odtworzeniu odwodnienia drogi w obrębie przepustu
i ponownym zamontowaniu barier ochronnych w rejonie przepustu zostanie przywrócona wcześniejsza, stała organizacja ruchu. Ogłoszenie w BIP określiło miejsce przeprowadzenia prac
naprawczych: „w rejonie kanału odwadniającego nr 2, w obrębie
geodezyjnym Czyżów, Gmina Kleszczów”.
Wszystkie roboty związane z odbudową konstrukcji kanału
mają być prowadzone w uzgodnieniu ze służbami Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów.
JS
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KRÓTKO
Ucywilizować zmiany granic

W porozumieniu ze Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz samorządami gmin Boguchwała, Krasne, Lubin, Słupsk i Trzebownisko wójt Sławomir Chojnowski zawarł
umowę z kancelarią prawną z Poznania. Zadaniem tej kancelarii będzie sporządzenie ekspertyzy prawnej, odnoszącej się do nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie przeprowadzania zmian granic gmin.

Umowy na kolejne pięć lat pracy…

… otrzymały panie, wskazane 27 czerwca przez komisję konkursową na stanowiska dyrektorów trzech samorządowych placówek. Mariola Świderska-Kulka będzie
nadal kierować Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Kleszczowie; Katarzyna
Bębnowska - Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Łękińsku; Ewa Bindas - Publicznym Przedszkolem Samorządowym w Łuszczanowicach.

Nauczycielskie awanse

15 lipca do egzaminu, związanego z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili nauczyciele gminnych placówek oświatowych. Awans
uzyskało siedem osób: Natalia Woźniak - nauczycielka języka angielskiego (SP
w Kleszczowie), Monika Kowalska - nauczycielka pedagogiki specjalnej (SP w Łękińsku), Marta Chłód - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (SP w Łękińsku),
Agnieszka Madejczyk - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (SP w Łękińsku),
Magdalena Fryś - nauczycielka wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Łękińsku), Marta Szataniak - nauczycielka WF (ZSP w Kleszczowie) oraz Marek Jarząbkowski- nauczyciel WF (ZSP w Kleszczowie).

Roczna przerwa w imprezie Red Bull 111 Megawatt

W tym roku nie będzie w Kleszczowie cieszącej się niezwykłą popularnością imprezy hard enduro - Red Bull 111 Megawatt. Wyścigi setek motocyklistów po przygotowanym wcześniej wymyślnym torze przeszkód na terenie odkrywki KWB Bełchatów przez pięć ostatnich lat przyciągała do Kleszczowa tysiące fanów.
Jak informują organizatorzy kolejna, szósta edycja Red Bull 111 Megawatt odbędzie się za rok. Przerwa ma służyć „odświeżeniu formuły zawodów” po to, by impreza zyskała jeszcze na atrakcyjności.
JS
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Dwa rankingi, różne kwoty

połowie lipca zainteresowanie mediów naszą gminą skupiało się
W drugiej
przede wszystkim na sprawie niedoszłej do skutku zmiany granic administra-

cyjnych. Wkrótce jednak dzięki rankingowi bogactwa samorządów, przygotowanemu
przez pismo „Wspólnota”, w przekazach zaczął dominować jeden zasadniczy wątek:
Kleszczów znów na pierwszym miejscu wśród gmin wiejskich w Polsce.
Temat powtarza się co roku, więc aby w sezonie ogórkowym jakoś uatrakcyjnić przekaz i zachęcić czytelnika do prześledzenia kilku następnych akapitów, wypełnionych nazwami miast i gmin oraz liczbami, trzeba przykuć uwagę atrakcyjnym tytułem. Jedna z redakcji stwierdziła więc: „Maleńki Kleszczów znów najbogatszą wsią
w Polsce”.
Jak wynika z dostarczanych nam codziennie przeglądów prasy w dniu 25 lipca
nazwa „Kleszczów” pojawiła się 118 razy w gazetach i portalach całej Polski - głównie za sprawą rankingu „Wspólnoty”. Dochody każdego samorządu za rok 2018 (ale
bez uwzględnienia dotacji celowych) podzielono przez liczbę mieszkańców. Redakcja
uprzedziła o dwóch istotnych korektach: „Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku
województw) - tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po
drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg
i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność,
a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych”.
Przy takiej metodzie liczenia dochody gminy Kleszczów, podzielone na głowę
jednego mieszkańca wyniosły blisko 36 tys. zł. Gmina Rewal (woj. zachodniopomorskie) uzyskała wynik 12,5 tys. zł. Trzecia w rankingu gmina wiejska to Rząśnia, z wynikiem prawie 9,8 tys. zł.
2 sierpnia w obiegu społecznym pojawił się kolejny ranking, ogłoszony w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. W tym zestawieniu wzięto pod uwagę
zarówno dochody własne gmin (m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT
i CIT), jak też subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa oraz pozyskane
środki unijne. Wszystkie miasta i gminy zostały uszeregowane w jednym zestawieniu.
„Najwyższe dochody na jednego mieszkańca ponownie osiągnęła gmina wiejska Kleszczów (woj. łódzkie), która jest na czele tego rankingu odkąd GUS publikuje zestawienie, czyli od 2002 r. W ubiegłym roku gminną kasę zasiliło ok. 44 tys. zł
per capita” - czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej. W rankingu GUS drugie
miejsce zajął Świeradów-Zdrój (15,9 tys. zł na głowę mieszkańca), a trzecie - gmina
Rewal (14,3 tys. zł).
Publikacja tego rankingu stała się dla telewizji TVN 24 okazją do odwiedzenia naszej gminy i przeprowadzenia rozmów z kilkoma osobami. Z długiej wypowiedzi, poświęconej kierunkom wydatkowania gminnych środków, której temu medium udzielił
przedstawiciel Urzędu Gminy, w telewizyjnym przekazie pojawiła się jedynie informacja o dotacjach na urządzenia typu panele fotowoltaiczne…
JS

Profilaktyka piersi dla kobiet
od 20 do 60 roku życia

Kleszczowska Przychodnia Salus w Kleszczowie informuje, iż na
postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów w roku 2019 realizowany
jest program gminnej polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy
Kleszczów. Program o nazwie „Profilaktyka chorób nowotworowych ze
szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi” ma służyć wczesnemu wykrywaniu zmian nowotworowych piersi.
Świadczenia udzielane w ramach realizacji programu na rzecz
mieszkańców Gminy Kleszczów finansowane są przez Gminę Kleszczów. Celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka piersi oraz zmniejszenie liczby zachorowań na ten nowotwór wśród kobiet
mieszkających na terenie gminy Kleszczów. Program jest skierowany
do mieszkanek gminy Kleszczów w wieku od 20 do 60 roku życia.
● Uczestniczki w wieku do 35 lat będą brały udział przede wszystkim w warsztatach informacyjnych. W grupie tej podstawową metodą
profilaktyki będzie samobadanie piersi.
● Kobiety w wieku 30-35 lat zostaną dodatkowo objęte badaniem
wykonywanym przez lekarza. W uzasadnionych przypadkach (np. wykrycie zmian) uczestniczki w wieku do 35. roku życia będą poddawane
uzupełniającym badaniom USG.
● Grupa w wieku 35-60 lat oprócz udziału w warsztatach informacyjnych zostanie objęta badaniami mammograficznymi. Badanie mammograficzne poprzedzone jest konsultacją lekarską (w celu wykluczenia
przeciwskazań) oraz zakwalifikowaniem pacjentki.
å ciąg dalszy na str. 4
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Autobusy wracają na linie
rzywracanie lokalnych połączeń
autobusowych, które nie funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy przed
wejściem w życie ustawy, albo tworzenie
nowych połączeń w tych miejscach, gdzie
występują tzw. białe plamy komunikacyjne - taki jest cel rządowego programu. Regularna komunikacja „rozkładowa” ma być
realizowana w oparciu o przepisy ustawy
z 16 maja br. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Komunikacja publiczna pozwoli mieszkańcom (głównie z małych miejscowości)
dotarcie do pracy, szkół, placówek zdrowia czy instytucji kultury. Mówi się również
o tym, że uruchomione połączenia autobusowe zwiększ��������������������������
ą�������������������������
mobilnoś����������������
ć���������������
osób bezrobotnych, lub chcących zmienić pracę.
Przygotowania do uruchomienia przewozów autobusowych trwały od paru tygodni. 10 lipca w Starostwie Powiatowym
w Bełchatowie odbyło się spotkanie poświęcone współfinansowaniu zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
którego celem byłby dowóz mieszkańców
z terenów gmin powiatu bełchatowskiego.
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Kleszczowie.
W odpowiedzi na pismo prezesa zarządu bełchatowskiego PKS, przesłane 18 lipca z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania regularnych kursów
autobusowych wójt Sławomir Chojnowski potwierdził, że Gmina Kleszczów jest
zainteresowana współpracą i dofinansowaniem takiej komunikacji, wykonywanej przez teren naszej gminy. Jak wynika
z kolejnych pism od bełchatowskiego prze-

P

woźnika w przypadku gminy Kleszczów
sprawa miałaby dotyczyć dwóch kursów
dziennie na linii Bełchatów - Kleszczów
- Radomsko. Na 13-kilometrowej trasie,
przebiegającej przez teren naszej gminy, miałoby funkcjonować 5 przystanków
(Czyżów, Łękińsko, Kleszczów, Łuszczanowice, Wolica).
W ustalonym wcześniej terminie do
wojewody łódzkiego zgłoszono z całego
regionu propozycje uruchomienia 92 linii
autobusowych. Wnioskowały o to zarówno gminy (zgłosiły 34 linie), powiaty (29 linii), jak i samorząd województwa łódzkiego
(29 linii międzypowiatowych). Jak informuje Biuro Prasowe Wojewody Łódzkiego,
wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Mimo tego, że Kleszczów już kilkanaście lat temu uruchomił własne połączenia autobusowe (zarówno po terenie gminy, jak też na linii Kleszczów - Bełchatów
- Kleszczów) są mieszkańcy, którzy żywo
interesowali się możliwością dojazdu np.
do Radomska. Od kiedy spółka PKS Radomsko zlikwidowała ostatnie połączenie
z Łodzią nie było możliwości dostania się
komunikacją publiczną do tego miasta.
Z informacji ogłoszonych przez wojewodę łódzkiego 20 sierpnia wynika, że będzie uruchomione połączenie Bełchatów
- Kalisko - Radomsko, które również obejmie miejscowości naszej gminy. Dodatkowo w puli wniosków, zgłoszonych przez
powiaty znalazła się nowa linia relacji Bełchatów - Kalisko - Piaski. Więcej informacji
będziemy mogli przekazać w następnym
wydaniu „Informatora”.
JS

31 lipca zakończył się…
… nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów
do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie gminy. W tym roku złożono 288 wniosków o udzielenie dofinansowania
na łączną kwotę 5.353.600,38 zł. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem
poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85 proc. kosztów całkowitych inwestycji, a wysokość wsparcia zależy od rodzaju montowanego urządzenia.
Ta forma wsparcia wciąż cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem mieszkańców, a popularność montowania urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń
świadczy o coraz większej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców. Corocznie największym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do montażu ogniw
fotowoltaicznych, a - co ciekawe - słabnie zainteresowanie montażem gazowych kotłów grzewczych na rzecz
większej liczby osób decydujących się na zainstalowanie pomp ciepła.
Do 19 sierpnia z 288 złożonych wniosków podpisano
208 umów. Pozostałe wnioski są sprawdzane. Potem zostaną przekazane do realizacji. Przypominamy, że montaż urządzenia, służącego do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy
z Gminą Kleszczów. Ostateczny termin zakończenia inWśród montowanych
westycji to 15 listopada bieżącego roku.
urządzeń nadal dominują
LG-U
panele fotowoltaiczne
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Wyjazd na skierniewickie
Święto Kwiatów

W sobotę 14 września zostanie zorganizowany
edukacyjny wyjazd na XLII Skierniewickie Święto
Kwiatów, Owoców i Warzyw. Uczestnicy wyjazdu
będą mieli możliwość m.in. ● uzyskania informacji
o uprawie warzyw i roślin ozdobnych, ● obejrzenia nowych odmian roślin i warzyw, ● nabycia publikacji z zakresu warzywnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, ● nabycia nasion, sadzonek, warzyw
i roślin ozdobnych oraz sprzętu ogrodniczego.
Zapisy osób pełnoletnich, zainteresowanych wyjazdem, będą prowadzone w Urzędzie Gminy.
Ze względu na konieczność wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych należy zgłaszać się osobiście (pokój nr 26, tel. 44/ 731-6631 lub pokój nr 20, tel. 44/ 731-66-81). Z uwagi
na ograniczoną liczbę miejsc (dwa autokary) o zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Odpłatność - 10 zł od osoby (płatne w kasie Urzędu Gminy).
Planowany wyjazd z Kleszczowa - parking przy
SOLPARKU o godz. 7.30, planowany powrót ok.
19.00.

Najwyższa pora złożyć wniosek
o zwrot akcyzy

Przypominamy rolnikom, że wkrótce kończy się
termin składania wniosków producentów rolnych
o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego przy pracach rolniczych. Do wniosku składanego w Urzędzie Gminy
należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) na paliwo, zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca
br. Wzór wniosku jest dostępny w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

Termin ważny dla krwiodawców

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
w Kleszczowie zaplanował przeprowadzenie kolejnej akcji krwiodawczej w piątek 13 września.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją akcja odbędzie się
w godzinach 9:00-13:30 na terenie kompleksu
SOLPARK, przy ulicy Sportowej 8 w Kleszczowie.

Pracownia RTG we wrześniu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus we wrześniu pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 03.09. godz. 1518, ● 06.09. godz. 15-18, ● 12.09. godz. 15-18,
● 14.09. godz. 10-14, ● 17.09. godz. 15-18, ●
19.09. godz. 15-18, ● 26.09. godz. 15-18, ●
28.09. godz. 10-14.

Dla zainteresowanych służbą w WOT

Jakie są warunki pełnienia służby w Wojskach
Obrony Terytorialnej? Ochotnicy będą mogli się
o tym przekonać na przykładzie 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. W IV kwartale br. zaplanowano możliwość odwiedzenia tej brygady
w następujących terminach: ● 02, 09, 16, 23, 30
października; ● 06, 13, 20, 27 listopada; ● 04, 11
grudnia. Rozpoczęcie zajęć - od godz. 9.00. Siedziba 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej
znajduje się przy ulicy Źródłowej 52 w Łodzi.
(opr. JS)
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Wsparcie powiatu
dla ekologicznych inicjatyw

amorząd powiatu bełchatowskiego od lat wspiera inicjatywy, których celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu o środowisku, poprawa jego stanu i promocja ekologicznych
zachowań. Do końca sierpnia organizacje i instytucje mogą składać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie wnioski o współpracę przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji
ekologicznej. Zgodnie z regulaminem finansowania takich zadań
istotnymi kryteriami oceny przedsięwzięć, o których dofinansowanie starają się organizacje, jest efekt ekologiczny oraz zasięg danego przedsięwzięcia. Inicjatywy z najwyższymi ocenami zostaną
uwzględnione w projekcie budżetu powiatu na nowy rok.
Szczegółowych informacji udziela zainteresowanym Wydział
Ochrony Środowiska w bełchatowskim starostwie (ul. Pabianicka
26, budynek B, tel. 44/ 635 86 08; 44/ 635 86 92).
Regulamin finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska
i formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl.
JS

S

Elektryczne wózki
inwalidzkie z dotacją

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przywrócił dofinansowanie do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Z programu mogą skorzystać zarówno dzieci,
jak i te osoby dorosłe, które nie są w stanie samodzielnie poruszać
się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.
W przypadku dzieci do 16. roku życia do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać
opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia
nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku
emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto zakupu
wózka o napędzie elektrycznym. Termin składania wniosków - do
dnia 30 września 2019 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Bełchatowie lub pod numerem telefonu
44/ 715-22-69. Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie
PCPR lub ze strony internetowej www.pcpr.powiat-belchatowski.
pl (zakładka „Aktywny samorząd”).
JS

P

Profilaktyka piersi

å ciąg dalszy ze str. 2
Udział w programie musi być poprzedzony świadomą pisemną
zgodą pacjentki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego oraz kwalifikacją lekarza.
Terminy przyjęć do poradni ginekologiczno-położniczej
w ramach realizacji programu są uzgadniane indywidualnie od
poniedziałku do piątku w rejestracji przychodni Salus w godzinach od 8.00 do 18.00, lub telefonicznie pod numerem telefonu
44/ 731-30-80, 44/ 731-30-15.
Badania mammograficzne wykonywane będą w ramach umowy podwykonawstwa, zawartej z podmiotem leczniczym MEDICA
sp. z o.o. sp.k., ul. Św. Anny 62; 95-060 Brzeziny. Badania wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez
lekarza.
Pacjentki korzystające ze świadczeń, udzielanych w ramach
programu polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, przychodnia Salus zachęca do wypełnienia anonimowej ankiety, która jest dostępna w rejestracji. Ankiety po wypełnieniu
należy wrzucić do urny, znajdującej się przy wejściu głównym do
przychodni (naprzeciwko rejestracji).
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Gminna komunikacja
autobusowa

2 września nasz lokalny przewoźnik - Zakład Komunalny
„Kleszczów” uruchomi po wakacyjnej przerwie linię nr 2, która kursuje tylko w dni nauki szkolnej. Przypominamy, że autobus tej linii obsługuje trasę Kleszczów-Rogowiec-Bełchatów. Z Kleszczowa wyjeżdża o godz. 14.45, początkowy przystanek - SOLPARK.
Linia nr 5 na trasie Kleszczów-Brudzice-Kleszczów zostaje
zawieszona z uwagi na zbyt małe zainteresowanie mieszkańców
(korzystało 0-3 pasażerów dziennie).
Mieszkańcy naszej
gminy mogą korzystać
z następujących połączeń do i z Bełchatowa:
linia nr 1 (Kleszczów-Wolica-Rogowiec-Bełchatów) - wyjazd o godz. 8.30;
autobus kursuje od poniedziałku do piątku,
linia nr 3 (Kleszczów-Wolica-Bełchatów) - wyjazd o godz.
16.30; autobus kursuje od poniedziałku do piątku.
Bez zmian funkcjonują też gminne linie:
Kleszczów-Łękińsko-Wolica-Czyżów - wyjazd o godz. 11.00;
kursuje we wtorki i czwartki,
Kleszczów-Żłobnica-Dębina-Biłgoraj - wyjazd o godz. 11.30;
kursuje we wtorki i czwartki.
Szczegółowe rozkłady jazdy znaleźć można na internetowej
stronie Zakładu Komunalnego „Kleszczów” www.zkkleszczow.pl.

Bezpłatne badania prostaty

Starostwa Powiatowego bełchatowska PrzychodNa zlecenie
nia „MegaMed” realizuje po raz kolejny akcję badań gruczo-

łu krokowego (prostaty). Program ten jest w całości finansowany ze
środków Powiatu Bełchatowskiego. Jest skierowany do mężczyzn
w wieku 50-75 lat, zameldowanych na stałe na terenie tego powiatu. Z badań mogą korzystać także osoby, które wzięły udział w poprzednich takich akcjach, przeprowadzonych w latach 2015-18.
Profilaktyka, służąca wczesnemu wykrywaniu raka prostaty, została podzielona na dwa etapy. Pierwszy polega na badaniach laboratoryjnych, które służą do oznaczenia antygenu PSA. Drugi etap
to konsultacja lekarza urologa (przeprowadzenie badania „per rectum” oraz wykonanie USG).
Zgłoszenia na te bezpłatne badania są prowadzone pod nr tel.
44/635-29-01 lub 44/ 635-29-02 od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-20.00. Można zapisywać się także osobiście (Bełchatów, ul.
Czapliniecka 93/95).
JS

11 września - badania
mammograficzne

Po raz drugi w tym roku przychodnia Salus zapowiedziała akcję bezpłatnych badań z zakresu mammografii. Jest ona elementem programu gminnej polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców
gminy Kleszczów o nazwie „Profilaktyka chorób nowotworowych
ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi”. Realizator Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że badania są adresowane do pań w wieku od 35 do 60 lat.
Mammografia będzie wykonywana 11 września w Kleszczowie, w pracowni mobilnej (mammobusie), ustawionym na parkingu
przy markecie LEWIATAN.
Na badanie można zapisywać się w rejestracji Kleszczowskiej
Przychodni Salus od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00
do 18.00, lub telefonicznie pod numerem telefonu 44 731 30 80,
44 731 30 15.

16 - 31 VIII `2019

Informator

KLESZCZOWSKI

Droga prawie gotowa

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości
Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii na
terenie strefy przemysłowej oraz przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu
miejscowego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 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 podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów
uchwały Nr VII/60/2019 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 na terenie strefy przemysłowej oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji zmiany planu miejscowego. Obszar objęty ww. projektem planu
miejscowego położony jest w miejscowości Żłobnica.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna
47, 97-410 Kleszczów w terminie do dnia 12 września 2019 r., przesłać
pocztą na adres urzędu, wnieść ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym, poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres e-mail:
kancelaria@kleszczow.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią uchwały
w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów oraz na stronie internetowej www.bip.
kleszczow.pl, zakładka Gospodarka przestrzenna.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 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.) podaję do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Kleszczów w godzinach pracy urzędu.
Na podstawie 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 (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, a ich 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

Przyjmę do pracy
w kawiarence internetowej.
Więcej pod numerem telefonu
794-460-951.
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kipy drogowców i drogowe maszyny zniknęły już z rozbudowywanego od kilku miesięcy 1100-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1900E (od Łuszczanowic w kierunku Chorzenic
- do granic gminy Kleszczów). To jedna z większych drogowych inwestycji, które były ostatnio realizowane przez Gminę Kleszczów.
Cały przebudowany odcinek „powiatówki” zyskał kompletną infrastrukturę podziemną. Kiedy 21 sierpnia odwiedziliśmy to miejsce wszystko – z wyjątkiem lamp
ulicznych, których jeszcze nie zamontowano na
ustawionych słupach – wydawało się przygotowane do końcowego odbioru. Wykonaniem nowej konstrukcji jezdni, budową brakujących tu wcześniej
chodników, ścieżki rowerowej i wjazdów na działki, a także ułożeniem bitumicznych nawierzchni zajmowali się drogowcy z piotrkowskiej firmy PEUK
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Prezentowane zdjęcia dokumentują kilka faz
rozbudowy drogi.
JS

E

Pięć IOS do modernizacji

półka RAFAKO została wybrana jako wykonawca modernizacji pięciu instalacji odsiarczania spalin (IOS) na blokach 8-12
w Elektrowni Bełchatów. Inwestycja pozwoli na dostosowanie elektrowni do nowych uregulowań unijnych, dotyczących dopuszczalnej
wielkości emisji dwutlenku siarki.
Modernizacja IOS ma obejmować dostosowanie absorberów do
zmniejszonych poziomów emisji związków siarki. Zostanie to zrealizowane m.in. poprzez zabudowę półek sitowych TRAY, wymianę
kompletnych poziomów zraszania z dyszami zraszającymi i wymianę lub modernizację wentylatorów wspomagających. Najkorzystniejsza oferta na przeprowadzenie tych prac, złożona właśnie przez
RAFAKO opiewa na prawie 245 mln zł netto. Zakładane efekty ekologiczne modernizacji IOS mają być uzyskane w sierpniu 2021 roku.
Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podsumowując rezultaty proekologicznych inwestycji,
przeprowadzonych w ciągu ostatnich dekad w Elektrowni Bełchatów, stwierdził m.in.:
- Począwszy od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów
emisja dwutlenku siarki zredukowana została o 90 proc., emisja tlenków
azotu o 47 proc., a pyłów o 97 proc.
W tekście, zamieszczonym na
stronie www.elbelchatow.pgegiek.
pl znajdujemy również krótką charakterystykę elektrowni, funkcjonującej od 1981 roku na terenie gminy
Kleszczów: „Elektrownia Bełchatów
to największa w Europie jednostka zasilana węglem brunatnym, produkująca około 35 TWh energii elektrycznej, co stanowi 22 proc.
krajowej energii. Moc zainstalowana pracujących bloków energetycznych wynosi 5298 MW. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni trafia do blisko 11,5 mln gospodarstw domowych. Jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni na świecie, dzięki dotychczas
zrealizowanym i nadal prowadzonym działaniom inwestycyjnym
i modernizacjom o charakterze proekologicznym”.
JS
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Nagrodzono najschludniejsze posesje
ficjalne ogłoszenie wyników konkursu na najschludniejszą
posesję i wręczenie dyplomów nagrodzonym mieszkańcom
naszej gminy nastąpiło podczas Dożynek Gminnych. Wcześniej komisja konkursowa, powołana przez wójta gminy Sławomira Chojnowskiego, dokonała w lipcu dwukrotnej kontroli stanu zieleni na
posesjach zgłoszonych do rywalizacji. Po dokonaniu końcowej oceny przygotowała protokół, zawierający opis każdej z uhonorowanych nagrodą posesji. Dokumentację konkursu uzupełniły zdjęcia,
wykonywane podczas przeglądów posesji.
Mieszkańcy Łękińska - Agnieszka i Grzegorz Skalscy to zdobywcy głównej nagrody w kategorii „Posesja w gospodarstwie rolnym”. Nie mieli konkurencji, bo w tej kategorii nie było innych zgłoszeń.
„Bardzo dobrze oddzielona część gospodarcza od rekreacyjnej.
W części gospodarczej
wydzielone miejsce dla
kur oraz pasieki z ulami. W części rekreacyjnej altana z nasadzeniami jednorocznymi.
Nasadzenia urozmaicone, liczne rabaty z roślinami jednorocznymi.
Występują drzewa owoFragment nagrodzonej posesji rolnej
cowe. Zadbany pas zieleni przed posesją.” – to
fragment opisu nagrodzonej posesji rolników z Łękińska.
Zdobywcy głównej nagrody w kategorii „Posesja siedliskowa”
- Katarzyna i Adam Rogutowie mieszkają w Łękińsku przy ul. Długiej w domu jednorodzinnym, obok którego stoi wolnostojący garaż.
Komisja zwróciła uwagę na następujące elementy zielonego otoczenia domu: „Ogród bardzo dobrze utrzymany, nasadzenia dające dużą bioróżnorodność, roślinność wzbogacona o kwiaty jednoroczne, oraz ogródek warzywny. Na terenie ogrodu umieszczono,
karmniki dla ptaków”.

O

Tej posesji przyznano drugą nagrodę

Drugą nagrodę w tej kategorii otrzymali mieszkający w Wolicy Barbara i Krzysztof Matuszczakowie. Członkowie gminnej komisji zwrócili uwagę na dobre utrzymanie całej posesji oraz trawnika,
na obecność ogródka warzywnego i drzewek owocowych i znaczną
liczbę różnych gatunków roślin wieloletnich i jednorocznych kwiatów.
Na posesji siedliskowej, którą do konkursu zgłosił mieszkający w Łuszczanowicach właściciel Mariusz Norman (zdobywca trzeciej nagrody) komisja
zwróciła uwagę na gatunkowe urozmaicenie posadzonych tu roślin, które dobrze komponują się
z sobą. Dodatkowo kompozycja zieleni została
uzupełniona roślinami jednorocznymi.
Warto dodać, że
w każdej z nagrodzonych
posesji komisja konkurso- Trzecia nagroda przypadła posesji
wa odnotowała obecność z Łuszczanowic
pojemników, służących segregacji odpadów. Właścicielom nagrodzonych i wyróżnionych posesji serdecznie gratulujemy. W to wyjątkowo suche i upalne lato musieli utrzymaniu przydomowej zieleni
poświęcić bardzo dużo czasu.
JS

Oferta zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury
minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłosił zapisy na zajęcia i warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na nowy sezon działalności kulturalnej 2019/20. Zapisy
chętnych będą przyjmowane od 2 do 14 września włącznie,
w godzinach pracy świetlicy w GOK w Kleszczowie (wtorek-sobota godz. 12:00-20:00).
Propozycje zajęć, które zamierza prowadzić GOK w Kleszczowie: ● 1) Zajęcia dla maluchów od 1 do 5 roku (plastyczno-sensoryczne oraz muzyczne); ● 2) Modelowanie z modeliny (grupa
młodsza i starsza); ● 3) Zajęcia plastyczne dla dzieci; ● 4) Zajęcia
z rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych; ● 5) Studio piosenki - zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; ● 6) Zajęcia
z gry na keyboardzie dla dzieci i młodzieży; ● 7) Zajęcia z gry na
gitarze dla dzieci i młodzieży; ● 8) Zajęcia gry na perkusji dla dzieci i młodzieży; ● 9) Zajęcia taneczne - taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży; ● 10) Zajęcia taneczne break-dance dla dzieci i młodzieży; ● 11) Zajęcia taneczne HIP HOP (grupa młodsza i starsza);
● 12) Zajęcia taneczne - taniec ludowy dla dzieci; ● 13) Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży; ● 14) Zajęcia z robotyki dla dzieci
w wieku od IV klasy szkoły podstawowej i dla młodzieży; ● 15) Zarządzanie multimediami w internecie - od VI klasy szkoły podstawowej i dla młodzieży; ● 16) Nordic walking (Kleszczowski Klub Kija);
● 17) Zajęcia z tkactwa artystycznego dla dorosłych.
Z ciekawych zajęć można będzie też korzystać w innych placówkach Gminnego Ośrodka Kultury. ● WOK w Łękińsku zaprasza na zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci i dorosłych, a także

G

z warsztatów haftu wstążeczkowego. ● WOK Łuszczanowice organizuje zajęcia z techniki kanzashi, ● WOK Wolica - warsztaty tworzenia papierowej wikliny, ● WOK Rogowiec - warsztaty tworzenia
quillingu. ● W WOK Czyżów prowadzone mają być zajęcia z decoupage’u; ● WOK Żłobnica zaprasza osoby, chcące opanować technikę haftu na kanwie plastikowej; ● WOK Antoniówka poprowadzi
warsztaty tworzenia kwiatów z foamiranu; natomiast ● WOK Kamień - zajęcia z techniki malarstwa kropkowego.
GOK zaprasza osoby zainteresowane tymi zajęciami do składania zapisów.
(opr. JS)
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Niebezpieczni dla niemieckich kolonistów

zień 1 września każe nam sięgnąć pamięcią do wydarzeń
sprzed 80 lat - inwazji wojsk niemieckich na Polskę. O tym,
jak wyglądały pierwsze dni września 1939 roku mogą opowiedzieć
tylko nieliczni mieszkańcy gminy Kleszczów. Jeśli – jako dzieci - byli
bezpośrednimi świadkami wjazdu hitlerowskich oddziałów do wsi
mają już teraz ponad 80 lat. Oni widzieli uzbrojone patrole na wiejskich drogach, budowę posterunków na granicy oddzielającej tereny Kraju Warty od Generalnej Guberni. Widzieli strach w oczach rodziców i dziadków, doświadczali traumy związanej z opuszczaniem
rodzinnych domów. Okupanci wprowadzali swoje porządki.

„Aresztowanie 2 polskich buntowników”…

… to tytuł pisemnego meldunku, złożonego 10 września 1939
roku dowódcy 27. batalionu budowlanego przez szefa pierwszej
kompanii tegoż batalionu. W pierwszych dniach września żołnierze
tej kompanii zostali zakwaterowani w domach, należących do niemieckich kolonistów w części Łuszczanowic, nazywanej Kolonią.
Zgodnie z treścią meldunku Niemcy mieli się uskarżać na to, że
„w ostatnich czasach bardzo ucierpieli z powodu terroru ludności polskiej”. Tuż po inwazji wojsk niemieckich na Polskę grupa uzbrojonych
polskich cywili miała przedostać się na teren gospodarstwa należącego do Niemca o nazwisku Steffen. Byli tu zgromadzeni w większej liczbie niemieccy osadnicy. Chronili się w jednym miejscu z obawy przed wrogo do nich nastawionymi mieszkańcami Łuszczanowic.
„Według niemieckiej części mieszkańców głównymi wykonawcami [zbrojnej napaści] są polski rolnik Cieślik, o którym mówi się,
że wielokrotnie propagował ideę mordowania żołnierzy niemieckich,
oraz nauczyciel Stańko, który sam nakazał uczniom mordowanie
żołnierzy niemieckich” - informował swojego zwierzchnika dowódca Baukompanie nr I / 27. Meldował jednocześnie o objęciu ochroną niemieckiej ludności Łuszczanowic.
Obaj wymienieni Polacy trafili do aresztu w Radomsku. „Proszę,
abyście upewnili się, że dwaj zatrzymani pozostają w areszcie, dopóki nie uniknie się opisanego niebezpieczeństwa dla niemieckich
kolonistów” - tak kończy się pismo, sporządzone 10 września 1939 r.
Meldunek za sprawą dowódcy 7. batalionu budowlanego przekazany został do żandarmerii polowej. Dwa dni później obaj „polscy buntownicy” trafili na przesłuchanie. Trwała inwazja niemiecka,
w wielu miejscach toczyły się jeszcze ciężkie walki, ale okupacyjna administracja sprawnie instalowała się na zajętych przez Wehrmacht terenach.

Co zeznali „buntownicy”?

Na przesłuchanie, które odbywało się w obecności dwóch przedstawicieli hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości doktora Hermanna i inspektora Thomasa, został zaproszony w roli tłumacza profesor radomszczańskiego gimnazjum, Otto Zakliński. Po wysłuchaniu
pouczenia i złożeniu stosownej przysięgi był gotowy do tłumaczenia.
Musiał być zaskoczony, kiedy okazało się, że oskarżony o podżeganie do zabijania żołnierzy i ludności niemieckiej nauczyciel
Wiktor Stańko radzi sobie dobrze z mówieniem po niemiecku. Zeznając przed niemieckimi urzędnikami powiedział:
„Urodziłem się 15.05.1910 r. w Dąbrówce Leśnej, koło Obornik. Jestem nauczycielem w Łuszczanowicach.
Moimi rodzicami są Wincenty Stańko i Apolonia z domu Lorencka.
Jestem żonaty z Janiną
z domu Weimann. Mam
dwoje dzieci w wieku 3
½ lat oraz 1 ½ roku. Nie
służyłem w wojsku i dotąd nie byłem karany. Jestem wyznania rzymsko-katolickiego”.
Godło III Rzeszy (tzw. gapa) na pieczęci
pod protokołem z przesłuchania

W. Stańko oświadczył, że wie iż został oskarżony o to, iż wzywał
ludność polską do występowania przeciwko niemieckim osadnikom
we wsi Łuszczanowice. Powiedział, że te zarzuty są nieprawdziwe.
„Zawsze siedzę w domu. Nie mam nic wspólnego z rolnikiem
o nazwisku Cieślik. Dobrze dogadywałem się z Niemcami w naszej wsi. Gdybym zrobił coś przeciwko Niemcom, to nie zostałbym
w domu, ale uciekał” - przekonywał przesłuchujących. Następnie
poprosił o zwolnienie z aresztu, tłumacząc, że żona choruje, a on
chciałby jej pomóc w opiece nad dziećmi.
Później, już z udziałem tłumacza, nastąpiło przesłuchanie Ignacego Cieślika. Zeznał on, że urodził się 14.10.1903 roku we wsi Stawek, w parafii Kleszczów. „Moi rodzice to: Roman Cieślik i Bronisława z domu Skubisz. Jestem żonaty ze Stanisławą z domu Cieśla
i mam dwoje dzieci. Jestem wyznania rzymsko-katolickiego. Nie byłem dotąd sądownie skazany”.
Zaprzeczył, że kiedykolwiek namawiał sąsiadów do wystąpienia przeciwko Niemcom. Przyznał, że nie wie nic o zbrojnej napaści polskich cywili na kolonistów, zgromadzonych w gospodarstwie
Niemca Steffena. Podał nazwiska sześciorga świadków, którzy
mieliby potwierdzić, że „dobrze dogadywał się z Niemcami”. Wskazane przez I. Cieślika nazwiska to: Józef Gola - mieszkaniec Żłobnicy; Lucyna Walczak (Kleszczów); Jan Janczyk (Żłobnica); Jan
Gola (Kuców); Bolesław Walczak (Folwark) oraz Edmund Marks
(Kolonia Łuszczanowice). Następnie aresztant poprosił „by wskazani przez niego świadkowie zostali jak najszybciej przesłuchani, aby mógł zostać zwolniony, ponieważ ma do wykonania prace na roli”.
Decyzja, jaka zapadła bezpośrednio po przesłuchania nie była
pomyślna dla obu mieszkańców Łuszczanowic: „Oskarżeni pozostaną w areszcie, ponieważ jest to konieczne ze względów policji
bezpieczeństwa i ochrony osadników zamieszkałych w Polsce” wpis takiej treści widnieje pod protokołem z przesłuchania.

Skuteczne zastraszenie
Już 13 września protokół wraz ze stosownym wnioskiem przekazany został „do właściwego sądu powszechnego w Radomsku”.
Tu zapadła dość oczywista decyzja o konieczności przesłuchania
kolonisty niemieckiego Steffena, który powinien wiedzieć najwięcej o przebiegu rzekomego ataku polskich cywili na chroniących się
w jego gospodarstwie niemieckich współziomków.
Wyjątkowo sprawne i szybkie do tej pory działania okupantów
uległy jednak nagłemu spowolnieniu. Korespondencja w sprawie
Wiktora Stańki i innych zaczęła wędrówkę po różnych jednostkach
niemieckiej administracji i sądów. Trafiła m.in. do prezesa Sądu
Specjalnego w Piotrkowie, do szefa administracji cywilnej w Radomiu, zajmowała się nią także policja bezpieczeństwa w Piotrkowie.
Niemcom się nie spieszyło. Każdy kolejny dzień pobytu mieszkańców Łuszczanowic w areszcie oznaczał coraz większy strach
wśród ich polskich sąsiadów. Wiadomości o przetrzymywaniu nauczyciela i rolnika za kratami musiały się roznosić po kolejnych wioskach. Ludzie spotykali się przecież w sklepach, w kościele, na rodzinnych uroczystościach. Klimat zastraszenia sprzyjał działaniom
podejmowanym przez okupanta. A niemieccy koloniści wysoko nosili głowy. Mając „swoją” administrację mogli poczuć się prawdziwymi właścicielami zdobywanej przecież dla nich oraz dla ich współziomków „przestrzeni życiowej”.

Nie było żadnego ataku
Do przesłuchania niemieckiego rolnika Gustava Steffena doszło
dopiero 29 listopada 1939 roku. Został zaproszony do Kleszczowa, zapewne do miejscowej placówki SS. Oświadczył, że urodził
się 27.05.1890 roku w Kamocinie. Jest etnicznym Niemcem (czyli
volksdeutschem) wyznania protestanckiego, zamieszkałym w Łuszczanowicach.
å ciąg dalszy na str. 10
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Ponad 60 proc. Polaków nie czyta książek
są zgodni: jeśli dziecko w pierwszych latach
P sychologowie
życia nie widzi domowników siedzących nad książką ma nie-

wielkie szanse na to, by w przyszłości stać się molem książkowym.
W Polsce czynność czytania należy do tych rodzajów aktywności,
które… są w zaniku.

i odpowiednich do wieku oraz po zapełnieniu specjalnej Karty Czytelniczej dwunastoma podpisami bibliotekarek, otrzymują atrakcyjną nagrodę oraz dyplom „Pożeracza książek”.

Krytyczny początek wieku

Badania stanu czytelnictwa prowadzi co roku Biblioteka Narodowa. Wyraźne załamanie wskaźnika liczby przeczytanych książek stwierdzono w raportach przygotowanych przez BN po 2004
roku. Wtedy to w ciągu zaledwie dwóch lat liczba Polaków, którzy
po książkę sięgnęli przynajmniej raz w roku, zmalała z poziomu 58
proc. do 38 proc. To zmiana bardzo dynamiczna i bardzo dramatyczna. Na szczęście w kolejnych latach wskaźnik przestał spadać,
ale też nie wzrósł.
Co spowodowało taką zmianę? To już temat dla socjologów,
którzy mogliby sprawdzić, jakie to elementy naszego życia bądź
nowe oferty w zakresie spędzania czasu wolnego wywołały zwiększoną niechęć do sięgania po chociaż jedną książkę rocznie, czytaną „do poduszki” wolniutko, po jednej stronie dziennie.

Czesi czytają dużo więcej

Polacy w zakresie czytelniczych pasji i zainteresowań odstają in
minus od wielu innych krajów Unii Europejskiej. Znacznie częściej
niż Polacy sięgają bowiem po książki obywatele Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, a także Czech (83 proc.). Niektórzy tłumaczą
tę różnicę dużymi zniszczeniami wojennymi na terenach Polski. W
wojennej zawierusze przepadły zgromadzone wcześniej domowe
księgozbiory, zniszczeniu uległy publiczne biblioteki. Stan ich posiadania odbudowywano stopniowo w latach powojennych, ale przy
stałym deficycie papieru pierwszeństwo druku miały raczej szkolne podręczniki niż klasyczne dzieła beletrystyki. Tak więc pokolenia Polaków, które dorastały po wojnie nie miały wielkiej szansy,
by oglądać swych dziadków, albo rodziców przy lekturze. Nie było
szansy na zarażenie młodszych nawykiem czytania.

Jaka alternatywa zamiast książki?

Co ciekawe polskie statystyki czytelnictwa wypadają źle także w porównaniu z krajami azjatyckimi. Indeks World Culture Score pokazuje ile godzin w tygodniu obywatele danego państwa spędzają na czynności czytania (nie tylko książek, ale słowa pisanego
w najszerszym pojęciu). Na pierwsze miejsce tego rankingu dostali
się Hindusi. W Indiach czynności czytania poświęca się średnio 10
godzin i 42 minuty tygodniowo (półtorej godziny dziennie). Na drugim miejscu znalazła się Tajlandia (ponad 9 godzin), na trzecim Chiny (8 godzin).
Polska w tym rankingu zajęła 13. miejsce z wynikiem 6 i pół godziny tygodniowo. Wygląda więc na to, że statystykę poprawia Polakom czytanie gazet, czasopism oraz tekstów z Internetu.

„Wkręcanie w czytanie”

Co zrobić, by obcowanie ze słowem pisanym, a przede
wszystkim wartościową literaturą, stało się w naszym kraju nawykiem? Potrzebna jest praca u podstaw, już w przedszkolach, szkołach oraz w bibliotekach. Nie wystarczy wyłącznie uatrakcyjnianie
księgozbiorów przez regularne kupowanie nowości. Potrzebne są
akcje popularyzatorskie. Choćby takie, jak ta podjęta w minionym
roku szkolnym przez bibliotekę w szkole podstawowej w Łękińsku,
gdzie realizowany był projekt „Wkręceni w czytanie”.
W każdym miesiącu podejmowane tu były kolejne działania,
zachęcające uczniów do sięgania po kolejne książki, a także do
zastanowienia się, jakie korzyści daje obcowanie z ciekawą lekturą.
Był więc konkurs na najlepsze hasło promujące bibliotekę
szkolną. Było rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i quizów związanych z tematyką biblioteczną, przeprowadzono też konkurs czytelnictwa. Jak dowiadujemy się ze szkolnej strony internetowej
„Uczniowie, po przeczytaniu dwunastu książek innych niż lektury

Książki w rękach przedszkolaków

Biblioteka nie zapomniała o swoich przyszłych bywalcach i zaprosiła przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku. Maluchy oprócz obejrzenia zgromadzonego tu
księgozbioru i zdobyciu wiedzy o tym, jak w bibliotece należy się zachowywać i w jaki sposób książki są wypożyczane, mogli posłuchać
bajek, czytanych przez drugoklasistów.

Bliska współpraca z czytelnikami

O tym, jakie tytuły trafiają do szkolnego księgozbioru w coraz
większym stopniu decydują uczniowie, nauczyciele, a także rodzice uczniów. Ich oczekiwania sondowano w SP Łękińsko za pomocą
przeprowadzonej ankiety.
Wypada mieć nadzieję, że ciekawych pomysłów na promocję
czytelnictwa paniom z biblioteki w SP Łękińsko, a także bibliotekarkom z pozostałych szkół nie zabraknie również w nadchodzącym
roku szkolnym. Wiadomo, że nadal ważne będzie wsparcie ze strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie, która jest m.in. organizatorką spotkań z autorami książek oraz zajęć warsztatowych.
W ich trakcie uczniowie poznają np. cały proces powstawania drukowanych książek.
O różnych akcjach upowszechniania czytelnictwa
przez GBP w Kleszczowie informowaliśmy już nieraz. Są
to albo ogólnopolskie kampanie (np.
„Mała książka, wielki człowiek”), jak też
własne projekty (np.
„Naklejkomania” akcja zbierania naklejek za każdą wy- Młodzi czytelnicy na spotkaniu dyskusyjnego
pożyczoną (i - mamy klubu w GBP w Kleszczowie
nadzieję - również
przeczytaną) książkę, zakończona zamianą kompletu naklejek na
praktyczną nagrodę rzeczową).
Na koniec wspomnijmy jeszcze o nietypowej, wakacyjnej akcji, którą podjęła biblioteka w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Przez dwa wakacyjne dni (29 lipca oraz 6 sierpnia) biblioteka otworzyła swe podwoje dla wszystkich zarejestrowanych w niej
czytelników, umożliwiając wypożyczenie ciekawych lektur oraz
czasopism.
J. Strachocki

16 - 31 VIII `2019

Informator

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji
odnawialnych źródeł energii wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz
art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, 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.), a także uchwały Nr
VII/61/2019 Rady Gminy Kleszczów 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, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych
źródeł energii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:
od 20 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą są w ww. terminie udostępnione
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego
miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie
się w dniu 3 września 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 15:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag do prognozy
oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy kancelaria@
kleszczow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do planu
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019 r.,
a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 1 października 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez
Wójta Gminy Kleszczów.
Na podstawie 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 (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, a ich 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

Samodzielne pokoje
dla UCZNIÓW.
Łękińsko, tel. 608-026-380.

KLESZCZOWSKI

9

Ciekawa oferta
bezpłatnych szkoleń
spółczesna wieś w coraz większym stopniu staje się miejW scem
wykonywania prac nie mających bezpośredniego

związku z uprawą roli. Przenoszą się tu miastowi zmęczeni szybszym rytmem życia, hałasem, spalinami i dokuczliwym - szczególnie
w lato tak upalne jak w tym roku - gorącem, które nawet nocą promieniuje z rozprażonych jezdni, chodników i murów.
Zmiana charakteru wsi znajduje swe odbicie także w programach
wsparcia, które - wykorzystując unijne źródła - proponuje resort rolnictwa. W najbardziej popularnym Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich pojawiają się oferty nie związane wyłącznie z restrukturyzacją i wzmacnianiem gospodarstw rolnych.
Godne uwagi szkolenia i konferencje
o charakterze edukacyjnym (często bezpłatne) znajdą w ofercie PROW także ci
mieszkańcy rejonów wiejskich, które szukają alternatywnego sposobu zarabiania pieniędzy.

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

„Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej” to temat wiodący XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, które odbędzie się w połowie października w Krakowie.
„Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz
miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką” - czytamy na stronie www.cdr.gov.pl.
Sympozjum zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dzięki czemu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział. Obejmuje on: • program merytoryczny: wykłady,
seminaria tematyczne oraz warsztaty terenowe, • komplet materiałów
konferencyjnych; • dwa noclegi w pokojach 2-osobowych w dniach
14/15 i 15/16.10. oraz wyżywienie od obiadu 14.10. do obiadu 16.10.
Podróż z miejsca zamieszkania do Krakowa oraz podróż powrotna
jest organizowana i finansowana indywidualnie przez uczestników.
Zgłoszenia udziału w sympozjum przyjmuje do 10 września Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul.
Meiselsa 1, 31-063 Kraków, fax. 12 424 05 05; e-mail: sympozjum@
cdr.gov.pl. Zgłoszenie stanowi zobowiązanie do pełnego uczestnictwa w konferencji.
Szczegółowe bieżące informacje o XVIII Ogólnopolskim Sympozjum Agroturystycznym oraz formularze do pobrania w wersji elektronicznej dostępne są na www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2019.

Konferencja „Przetwarzanie i sprzedaż żywności
z gospodarstw rolnych”

W połowie października odbędzie się w Łodzi konferencja, poświęcona tematowi prowadzenia produkcji żywności i jej sprzedaży bezpośrednio przez producenta rolnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Tematyka wykładów i prezentacji zainteresuje nie tylko
rolników czy doradców rolnych, ale też przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów czy instytucji otoczenia rolnictwa.
Łódzkie wydarzenie połączone będzie z wyjazdem studyjnym.
Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny: program merytoryczny, materiały konferencyjne, noclegi ze śniadaniem w pokojach 2-osobowych w dniach 18/19 października (z możliwością noclegu w dniu
17/18.10.2019 r. po uprzednim zgłoszeniu), wyjazd studyjny w dniu
19 października. Podróż z miejsca zamieszkania do miejsca konferencji oraz podróż powrotna jest organizowana i finansowana indywidualnie przez uczestników.
Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 14.10., a wypełnione karty należy przesłać do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, na adres szkolenia.
radom@cdr.gov.pl lub faksem na numer 48/ 365-49-70.
JS
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Niebezpieczni dla
niemieckich kolonistów

å ciąg dalszy ze str. 7

„Po inwazji wojsk niemieckich, która w naszej okolicy odbyła się
około 4 września 1939 r., w mojej społeczności rozeszła się plotka,
że osadnicy niemieccy zostaną zaatakowani przez polski oddział.
(…) Aby tego uniknąć zawsze wzywałem wieczorem wszystkich
Niemców na moją ziemię. Byłem w posiadaniu broni. Dlatego z łatwością mogliśmy przeciwstawić się możliwemu atakowi”. Następnie przyznał, że do żadnego ataku na Niemców nie doszło. „W społeczności krążyły tylko puste groźby, ale w międzyczasie ucichły”.
G. Steffen odniósł się także do obydwu oskarżonych Polaków.
„Stańko jest mi znany jako spokojny, porządny człowiek. Zawsze
zachęcał dzieci w wieku szkolnym do pozostawienia Niemców
w spokoju”. Zgoła inną opinię wyraził o Ignacym Cieśliku. Przyznał,
że nie lubił on Niemców. Miało to wynikać z jego osobistych przekonań, jako działacza polskiej partii o charakterze narodowym. Jednak nienawiść Cieślika w stosunku do Niemców nie wyrażała się
w jakichś konkretnych czynach, a jedynie w słowach.
Zeznanie złożone przez Niemca Gustava Steffena zostało potwierdzone w rozmowach przeprowadzonych (zapewne przez policjantów bądź funkcjonariuszy SS) w Łuszczanowicach i Kleszczowie. Wynikało z nich także, że w gminie Kleszczów, do której
podczas okupacji należało 12 okolicznych wiosek, G. Steffen był
nie byle kim - pełnił funkcję sekretarza gminy.
W dokumencie podpisanym przez podoficera SS (hauptscharführera) znajdujemy jeszcze dwa ważne zdania: „Nie ma świadków,
którzy byliby w stanie udowodnić, że podobno Cieślik propagował
ideę mordowania etnicznych Niemców. Świadkowie nie zeznawali
również przeciwko nauczycielowi Stańko”.

Nie wiemy, kiedy opuścili więzienie
10 grudnia wydane zostało w Piotrkowie polecenie uwolnienia obydwu więzionych mieszkańców Łuszczanowic. Co dziwne pismo w tej sprawie skierowane zostało jednocześnie do zarządów
więzienia w Piotrkowie oraz w Radomiu. Czy oznacza to, że każdy
z oskarżonych był przetrzymywany w innym miejscu? Czy też niemieckie represje pierwszych miesięcy wojny i chęć wywarcia jak
największej presji, wręcz stłamszenia mieszkańców okupowanych
polskich ziem, spowodowały tak znaczne zapełnienie więzień, że
tych nielicznych bez winy trzeba było potem poszukiwać w różnych
miejscach? A może po prostu biurokratyczna niemiecka machina
w pierwszych miesiącach nie dość sprawnie współdziałała z wojenną administracją?
Z dokumentów zgromadzonych w łódzkim Archiwum Państwowym nie
dowiemy się - niestety o finale opisywanej sprawy.
Ciąg papierów urywa się
na dacie 20 grudnia 1939
roku. Tego dnia komendant policji bezpieczeństwa
w Radomsku w odpowiePieczątka komendanta policji
dzi na zapytanie przysłane
bezpieczeństwa na ostatnim
z
Piotrkowa oświadczył, że
dokumencie
któryś z oskarżonych (który?) „nie przebywał w Radomsku”. Czy Wiktor Stańko oraz Ignacy
Cieślik zostali zwolnieni w grudniu z niemieckich więzień i spędzili pierwsze okupacyjne Boże Narodzenie wspólnie ze swoimi rodzinami?
Będę wdzięczny, jeśli posiadający tę wiedzę mieszkańcy gminy
Kleszczów pomogą mi dopisać epilog do tej historii.
Jerzy Strachocki
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Nowa trasa
„Kleszczowskiej Dziesiątki”

czestnicy zaplanowanego na 1 września biegu „Kleszczowska Dziesiątka” wyruszą
ulicą Sportową na południe i pobiegną prosto przez skrzyżowanie z drogą, prowadzącą przez Łuszczanowice, aż w okolice Rezerwatu Przyrody „Łuszczanowice”. Tu skręcą w lewo w drogę „pod lasem” i pobiegną w kierunku wschodnim. Na rondzie w Łuszczanowicach Hubach skierują się drogą przez las w stronę Wolicy. Do Wolicy jednak nie zawitają,
bo na skrzyżowaniu z drogą powiatową (przedłużeniem ul. Długiej w Łękińsku) skierują się
na północ, w stronę Łękińska. Następnie na skrzyżowaniu ulicy Długiej z przedłużeniem ul.
Ustronnej skierują się na zachód. Po dotarciu do ul. Miłej czeka ich „zaliczenie” kilku odcinków uliczek osiedla „Zacisze”: Leśnej, Wschodniej, Wrzosowej, Wspólnej i Brzozowej. Tu
wbiegną ponownie na ulicę Sportową, by w okolicach SOLPARKU dotrzeć do mety 10-kilometrowego biegu.
Trasa drugiego, krótszego biegu na 5 kilometrów, zaplanowanego na 15 września, nie
wykroczy poza granice Kleszczowa. Uczestnicy będą mogli dość dokładnie poznać osiedle
„Zacisze” i okalające go ulice. Bieg rozpoczną na ul. Sportowej, w okolicach przebudowywanego stadionu, kierując się w stronę Ronda Honorowych Krwiodawców. Ciąg dalszy „Piątki”
prowadzi ul. Główną w kierunku Łękińska, a następnie ul. Miłą do Tulipanowej, potem Różaną, Poziomkową, Wschodnią do Południowej, skąd zawodnicy skierują się ulicą Sportową
w stronę SOLPARKU. Meta ma być usytuowana w okolicach hotelu SOLPARK.
JS
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Sport
Zaczyna się piłkarski sezon

drużyn piłkarskich, występująK ilka
cych w barwach Omegi Kleszczów,

rozpoczęło lub wkrótce rozpocznie jesienną
rundę rozgrywek.
Zespół trampkarzy (C1), grających
w grupie 4 ligi piotrkowskiej zacznie rywalizację 31 sierpnia wyjazdowym meczem
z LKS Astoria Szczerców. Na własnym terenie nasi trampkarze będą rozgrywać mecze,
korzystając z boiska w Żłobnicy. W najbliższym czasie będą podejmować: ● MKS Pilicę Przedbórz - 7 września, godz. 11:00; ●
PKS Polonię Piotrków Trybunalski - 28 września, godz. 11:00; ● LKS Astorię Szczerców
- 5 października, godz. 11:00; ● Skalnik Sulejów - 19 października, godz. 11:00.
W piotrkowskiej klasie okręgowej występuje drużyna LKS Omega II Kleszczów.
Swoje mecze w roli gospodarza będzie rozgrywać na boisku w Żłobnicy. Najbliższymi rywalami rezerw Omegi będą zespoły: ● MGKS Drzewica - 1 września, godz.
17:00; ● MGKS Skalnik Sulejów - 8 wrze-

śnia, godz. 15:00; ● GLKS Włókniarz Moszczenica - 22 września, godz. 15:00; ● LZS
Start Lgota Wielka - 6 października, godz.
15:00; ● LUKS Gomunice - 20 października, godz. 15:00.
Najwyższa klasa rozgrywkowa, w której
są reprezentowani piłkarze z Kleszczowa,
to czwarta liga. Na czas remontu głównego stadionu w Kleszczowie nasi IV-ligowcy
będą korzystać z zielonej murawy w Łękińsku, przy ul. Północnej. Na otwarcie nowego
sezonu na tymże boisku Omega podejmowała rywali z KS Warta Działoszyn. 14 sierpnia padł wynik 0:1.
W najbliższych tygodniach nasi piłkarze będą gospodarzami meczów z następującymi zespołami: ● KS Kutno - 31 sierpnia,
godz. 16:00; ● Orzeł Nieborów - 11 września, godz. 17:00; ● KS Warta Sieradz - 21
września, godz. 16:00; ● ŁKS II Łódź SA - 28
września, godz. 16:00; ● GLKS Andrespolia
- 12 października, godz. 15:00; ● Termy Ner
Poddębice - 26 października, godz. 15:00.

Sport
Odwołany turniej

apowiadany na 17 sierpnia turniej plażowej siatkówki o puchar prezesa LKS Omega
Kleszczów został odwołany „ze względów organizacyjnych”. Jak zapowiadają organizatorzy impreza zostanie zorganizowana w późniejszym terminie (jesienią 2019 r., albo
w ramach przyszłorocznych Dni Kleszczowa).
(opr. JS)

Z

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Wakacyjne podsumowanie

A

ni się obejrzeliśmy, jak minęło ponad 70 dni, wolnych od
nauki szkolnej. Wakacyjna przerwa posłużyła rodzinom
do zorganizowania wspólnych wyjazdów. Udział w wycieczkach
i obozach letnich, organizowanych staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie był dla
wielu najmłodszych uczniów okazją do poznawania nie tylko nowych miejsc, ale też nowych
kolegów i koleżanek. Każde oderwanie się od rodzinnego domu
i wyjazd z rówieśniczą grupą to
także okazja do nauki samodzielności i kształtowania charakteru.
A oprócz tego są jeszcze emocje związane np. z korzystaniem
z urządzeń w parkach rozrywki.
16 i 23 lipca uczniowie klas IV-VIII oraz gimnazjum wybrali się na wycieczkę do Chorzowa. Podczas całodniowego pobytu w Parku Rozrywki „Legendia” mogli do woli bawić się m.in. na
zjeżdżalniach wodnych, rollercoasterach, karuzelach oraz diabelskim młynie.
W trakcie kończących się już wakacji GOK nie zapomniał
o przedszkolakach. 2 i 4 lipca mieli okazję, by wraz z rodzicami
wybrać się do Podskarbic Szlacheckich. W działającym tu parku
rozrywki „Sady Klemensa” dzieci miały okazję do zabawy w gorącym piasku, a na leśnym torze przeszkód mogły sprawdzić swoją
wytrzymałość i sprawność. Kolejne obiekty, z których skorzystały
przedszkolaki to tężnia solankowo-jodowa, zjeżdżalnie, trampoliny i basen.
Okazją do dłuższych
wyjazdów stały się pobyty na koloniach i obozach.
Ich uczestnicy mieli możliwość zabawy, plażowania
i kąpieli. Poznawali nowe
obiekty o walorach turystycznych, odwiedzali też miejsca,
w których mogli uzupełniać
swoją wiedzę historyczną.
(opr. JS)
Fot. www.gok.kleszczow.pl
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Świętowanie 10-lecia

ego mogą się spodziewać osoby, które 31 sierpnia i 1 września pojawią się w SOLPARKU przy ulicy Sportowej 8
w Kleszczowie? Wiele atrakcji znajdą tu najmłodsi. Będą zabawy i gry,
prowadzone przez animatorów, skoki na eurobungee oraz zjazdy na
„dmuchańcach”. Chętni będą mogli obejrzeć seans w kinie 9D, a także zaliczyć lekcję nurkowania.
Wyjątkowy charakter ma mieć impreza o nazwie ANIMALIA.
Zgodnie z zapowiedziami organizatorów ma to być „prawdziwy raj dla
pasjonatów zwierząt egzotycznych oraz ptaków, akwarystyki, terrarystyki i zwierząt domowych. Czekają na Was alpaki, lemury, koty, psy,
konie, kozy, owce, pająki, węże, serwale, rybki słodkowodne i morskie, krewetki, papugi a nawet motyle!”. Więcej informacji znaleźć
można na stronie www.animalia-kleszczow.pl.
Stowarzyszenie Klub Weterani Szos Radomsko zorganizuje Wystawę i Zlot Zabytkowych Pojazdów i Motocykli. Pojawią się również
wątki kultury japońskiej - wystawa broni samurajskiej oraz roślin bonsai.
Imprezy jubileuszowe w SOLPARKU wystartują o godz. 10, a ich
zakończenie przewidziano na godz. 17.
Z programu jubileuszowych obchodów 10-lecia SOLPARKU skorzystają też osoby przyjezdne. Największą grupę w ich gronie będą
stanowić miłośnicy biegów ulicznych, uczestnicy biegu „Kleszczowska Dziesiątka”, zaplanowanego na niedzielę 1 września. Wielu z nich
przyjedzie do Kleszczowa wraz z rodzinami.
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Dożynki Powiatowe

września odbędzie się w Zelowie powiatowe święto plonów. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 dziękczynną mszą w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejscem
plenerowego festynu będzie zelowski plac targowy. Przed uczestnikami dożynek o godz. 17 zaprezentuje się zespół ludowy „Za Miedzą”. Wystąpią też wokaliści z Zelowa (godz. 18), a następnie zespoły: Casandra (godz. 18.30), Red Queen (godz. 19.30), After
Party (godz. 21.00).
Oprócz tych występów zostały zaplanowane animacje dla dzieci, będą stragany z rękodziełem, wesołe miasteczko oraz specjalne pokazy, przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie.
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Dziesięć lat działa ZSP

ubileuszowa gala z w auli kompleksu SOLPARK zaplanowana została od godz. 13.30 do 15. Od godz. 15.30 będzie
można zwiedzać szkolne pomieszczenia, oglądać wystawy, podsumowujące dorobek naszych szkół ponadgimnazjalnych w latach
2009-2019.
Jubileusz będzie okazją do okolicznościowego spotkania dotychczasowych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Bal 10-lecia LO i TNT rozpocznie się o godz. 17
w sali bankietowej „Agronocka” w Żłobnicy.
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