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Najważniejsza inwestycja 
w Kleszczowie

P r a c e  z w i ą z a -
ne z przebudową uli-
cy Głównej w Kleszczo-
wie skupiają się obecnie 
na odcinku od skrzy-
żowania z ulicą Szkol-
ną do ronda w Żłobni-
cy. Pierwsza warstwa 
mieszanki bitumicznej 
została ułożona na od-
cinku ponad 1100 me-
trów. Oznacza to, że 
po utwardzonej drodze 
można już dojechać do 
kleszczowskiego cmen-
tarza. Więcej na str. 2

Kto zaprojektuje drogę 
„przez wkop”?

Będą dwa nowe ronda, na przeciwnych krańcach 3 i pół kilome-
trowej drogi „przez wkop”. A potem jeszcze liczący 1,6 km odcinek 
całkowicie nowej drogi, która pobiegnie najpierw równolegle do uli-
cy Energetycznej w Rogowcu, a potem prostopadle do niej. To tylko 

jedna z dwóch części 
dużej drogowej inwe-
stycji, którą gmina za-
mierza zrealizować. 
Drugą część ma sta-
nowić gruntowna mo-
dernizacja 3-kilome-
trowego odcinka drogi, 
którą przez Słok - Młyn 
jedzie się do stolicy 
powiatu.

Więcej na str. 7

Żniwa i dożynki 
we wspomnieniach

Zbliżające się gminne 
dożynki to wyborna oka-
zja, by naszym Czytelni-
kom (zwłaszcza tym re-
prezentującym młodsze 
pokolenia) przypomnieć 
o dawnych tradycjach, 
związanych z prowadze-
niem żniw oraz o dożyn-
kowych obrzędach. Nie 
będziemy się przy tym 
powoływać na naukowe 
opracowania przygotowa-
ne przez „miastowych” et-
nografów, speców od zani-
kającej kultury. Odwołamy 
się do wspomnień autentycznych mieszkańców gminy Kleszczów.

Więcej na str. 6

Z tego miejsca ma się zaczynać 
budowa nowej drogi
Z tego miejsca ma się zaczynać 
budowa nowej drogi

Żniwa w 1932 roku (zdjęcie udostępnione 
przez p. Zdzisławę Bartoszewską z Kamienia)

Docieplanie domów  
ze wsparciem gminy

Wszedł w życie program dopłat z budżetu gminy Kleszczów do 
kosztów termomodernizacji domów mieszkalnych. Ma on na celu 
dalszą poprawę jakości powietrza w naszej gminie. Dzięki odpo-
wiedniej poprawie izolacji ścian i stropów, wymianie instalacji grzew-
czej na bardziej nowoczesną oraz wymianie okien i drzwi na takie, 
które korzystnie wyróżniają się parametrami cieplnymi, można uzy-
skać znaczące zmniejszenie zużycia energii, potrzebnej do ogrze-
wania domów. Efektem będzie mniejsza emisja zanieczyszczeń, 
które dostają się do powietrza, a pochodzą z domowych kotłów.

Więcej na str. 3 i 9

Komunalny budynek  
będzie jak nowy

Przy ul. Głównej 39 w Kleszczowie trwa remont należące-
go do gminy budynku, w którym mieszkają cztery rodziny. Głów-
ny cel remontu to termomodernizacja oraz poprawa estetyki. Pra-
cownicy firmy budowlanej ze 
Szczercowa w pierwszej ko-
lejności usunęli stare pokrycie 
elewacji z sidingu. Po wymia-
nie okien przystąpili do solid-
nego docieplania ścian war-
stwą styropianu. Docieplenie 
obejmie również fundamenty 
domu, które wcześniej będą 
miały poprawioną izolację 
przeciwwilgociową.

Promujemy gminne tereny 
inwestycyjne

Urząd Gminy w Kleszczowie we współpracy z Fundacją Roz-
woju Gminy Kleszczów zgłosił liczący blisko 12 ha teren inwesty-
cyjny w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 4 do ogólnopol-
skiego konkursu „Grunt na Medal”. Konkurs ma na celu wybranie 
w każdym województwie jednej, najlepiej przygotowanej działki 
pod inwestycje z zakresu produkcji. Nagrodzone działki będą pro-
mowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A wśród in-
westorów polskich i zagranicznych. Zgłoszona przez gminę Klesz-
czów działka jest położona w zachodniej części KSP nr 4.

Więcej na str. 5
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otychczasowy parking przy cmen-
tarzu jest wyniesiony o kilkadziesiąt 

centymetrów ponad poziom nowej jezdni, 
więc parkowanie jest niemożliwe. Samo-
chody można jednak postawić na placu po 
przeciwnej stronie ulicy. To gminna działka, 
na której powstanie nowy parking. Prace 
związane z układaniem podziemnych insta-
lacji zostały tu już wykonane. We wrześniu 
brukarze powinni przystąpić do ustawia-
nia krawężników i układania kostki. Na no-
wym parkingu powstanie 70 miejsc do par-
kowania.

W pierwszym tygodniu sierpnia nowy 
chodnik oraz ścieżka rowerowa wzdłuż uli-
cy Głównej miały po 700 metrów. Na tym 

odcinku trwały już prace porządkowe w pa-
sie drogowym. W następnym tygodniu 
sierpnia drogowcy planowali ułożyć kolejne 
700 metrów bieżących pierwszej warstwy 
mieszanki bitumicznej. Tempo wykonywa-
nia tłuczniowej podbudowy oraz dalszych 
prac jest uzależnione od postępu robót in-
stalacyjnych. Jak wiadomo wzdłuż ul. Głów-
nej układane są wszystkie gminne sieci. W 
wielu miejscach kable i rury przechodzą też 
na drugą stronę ulicy.

Upalna pogoda jest pewnym utrudnie-
niem dla pracowników, ale to inne zjawi-

sko pogodowe miało największy wpływ na 
opóźnienie robót. Gwałtowne ulewy, któ-
re wystąpiły w drugiej połowie lipca spo-
wodowały zalanie już „wykorytowanego” 
fragmentu ulicy, który był przygotowany do 
nawiezienia tłucznia. Usuwanie naniesio-
nego błota, oczyszczanie zamulonych stu-
dzienek i rur oraz osuszanie gruntu zajęło 
drogowcom kilka dni.

Na kolejny etap robót przy ul. Głównej 
w ścisłym centrum Kleszczowa wykonaw-
cy wejdą dopiero po zapewnieniu przejezd-
ności pierwszego odcinka. Autobusy szkol-
ne muszą mieć bowiem możliwość dojazdu 
do szkoły podstawowej. Nowy rok szkolny 
już za pasem.

JS

Na nowych drogach  
w Wolicy

EUK S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Piotrkowa 
Trybunalskiego prowadziło w Wolicy rozbudowę tzw. dro-

gi „pod lasem”. W ramach 
tego zadania na odcin-
ku 390 metrów konieczne 
było wykonanie przebu-
dowy sieci podziemnego 
uzbrojenia, przygotowa-
nie tłuczniowej podbudowy 
oraz ułożenie trzywarstwo-
wej nawierzchni jezdni. 
Powstał również chodnik 
i ścieżka rowerowa.

W ramach tej samej 
umowy drogowcy z Piotr-

kowa Trybunalskiego wykonali łącznik, poprowadzony od drogi „pod 
lasem” do zbudowanej w roku 2017 drogi z Łękińska do Wolicy. 
Drogowy łącznik ma długość 430 metrów. Oprócz ponad 800 me-
trów trwałych dróg mieszkańcom gminy przybyło tyleż samo bez-
piecznych ścieżek rowerowych. JS

Przebudowa ulicy Głównej
D

P

Zakończony remont
osiedlu mieszkaniowym „Łuszczanowice”, w trzech wieloro-
dzinnych budynkach mieszkalnych oznaczonych numera-

mi 46, 47, 48, firma Rol-Bud Elżbieta 
Grabiszewska ze Szczercowa za-
kończyła prace, wykonywane na zle-
cenie gminy. We wszystkich trzech 
komunalnych domach konieczne 
były naprawy tarasów i balkonów 
oraz zewnętrznych balustrad.

Pracownicy przeprowadzili po-
nadto naprawę instalacji odgromo-
wej, a po sprawdzeniu podłączyli 
instalację przeciwdziałającą ob-
lodzeniu wjazdów do położonych 
w suterenach garaży. W wykazie 
przeprowadzonych robót znalazły 
się też poprawki obróbek blachar-
skich, dokończenie opasek odwad-
niających wokół każdego z trzech 
budynków i nałożenie w dolnej czę-
ści elewacji (na cokołach budyn-
ków) ciemnej, żywicznej wyprawy.

JS

Na

Finansowa pomoc dla uczniów
raz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 moż-
na starać się o przyznanie pomocy w formie zasiłku szkolne-

go. Przysługuje on uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. 
poważne zachorowanie, śmierć rodzica, pożar itp.).

Druga forma pomocy, o którą można występować to stypendium 
szkolne. Jego otrzymanie jest uzależnione od kryterium dochodowe-
go (nie więcej niż 514 zł netto na osobę w rodzinie). Termin składa-
nia wniosków mija 17 września. Szczegółowe informacje o warun-
kach uzyskania zasiłku oraz stypendium zostały podane na gminnej 
stronie internetowej.

JS

W
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å ciąg dalszy na str. 9

Na jakich warunkach gmina 
dopłaci do docieplenia?

chwalony w czerwcu i obowiązujący od 6 sierpnia program 
dotacji, udzielanych przez gminę na pokrycie części kosz-

tów termomodernizacji, wywoła niemałe zainteresowanie zwłasz-
cza właścicieli starszych, dotąd nie docieplonych budynków miesz-
kalnych. Załącznikiem do uchwały jest szczegółowy regulamin. 

Wynika z niego m.in., 
że pierwszym krokiem 
podmiotu zaintereso-
wanego uzyskaniem 
gminnego wsparcia 
jest złożenie wniosku 
o przeprowadzenie au-
dytu energetycznego. 
Termin składania wnio-
sków upływa 31 sierp-
nia danego roku. Au-
dytor ,  k tóry będzie 
przeprowadzał audyt 
energetyczny zostanie 
wybrany przez Gminę 

Kleszczów, natomiast koszty tego audytu będzie pokrywał wniosko-
dawca. Formularz wniosku o przeprowadzenie audytu można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Jakie są warunki ubiegania się o gminną dotację na termomo-
dernizację? Oto skrót najważniejszych punktów regulaminu.

TERMOMODERNIZACJA
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr XLV/453/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 r. dofinansowaniu podlega:
1. docieplenie i hydroizolacja ścian zewnętrznych;
2. docieplenie i hydroizolacja dachu, stropodachu;
3. docieplenie i hydroizolacja fundamentów, podłogi na gruncie, 

stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
4. wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej;
5. wymiana instalacji wewnętrznej ogrzewania i ciepłej wody użyt-

kowej.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:
• osoby fizyczne.

Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy dyspo-
nują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikają-
cym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieru-
chomości wymagana jest pisemna zgoda właściciela budynku/lo-
kalu na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo 
udzielone przez właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy budynek jest współwłasnością kilku osób, do-
finansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli 
tego budynku w postaci oświadczenia.
Warunki jakie musi spełniać budynek, aby otrzymać dofinan-
sowanie:
• budynek, którego dotyczy wniosek musi być budynkiem miesz-

kalnym i mieć nadany własny numer porządkowy;
• budynek musi być oddany do użytkowania oraz aktualnie za-

mieszkiwany od minimum 5 lat przed dniem złożenia wniosku;
• w budynku posiadającym pokrycie dachowe zawierające azbest 

(pokrycie eternitowe) musi ono zostać wymienione najpóźniej 
w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych;

• w budynkach ogrzewanych przez nieekologiczne piece (np. wę-
glowe nie spełniające 5 klasy wg normy PN – EN 303 – 5: 2012) 
muszą one zostać wymienione najpóźniej w trakcie wykonywa-

SALUS we wrześniu
Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, doty-

czącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych we wrześniu br. 
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedział-
ku 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 08.09. 9.00

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 20.09. 13.00

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 13.09. 9.00

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 22.09. 13.00

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 17.09. 9.00

6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 05.09. 14.30

7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 12.09. 14.30

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 22.09. 9.00

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-
Rabe 11.09. 13-17

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-
Rabe 18.09. 13-17

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-
Rabe 25.09. 13-17

12. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 10.09. 9-14

13. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 21.09. 9-14

14. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 05.09. 8.45-12.30

15. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 07.09. 14.30-

18.00

16. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 26.09. 9.00-14.00

17. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 28.09. 14.30-

18.00

18. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-
Drobińska 27.09. 12.30

19. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 07.09. 9.00

20. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 21.09. 9.00

21. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek  07.09 8.30

22. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek  19.09 8.30 

23. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 03.09. 12-16

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 08.09. 9.15

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 22.09. 9.15

26. Okulistyczna lek. med. Sylwia Konarska 12.09. 13-18

27. Okulistyczna lek. med. Sylwia Konarska 26.09. 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 06.09. 13-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 20.09. 13-18

30. Ortopedyczna dr n. med. Przemysław Łaganowski 07.09. 9.30

31. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 17.09. 11.00

32. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 22.09. 9-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 03.09. 10-17

34. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 24.09. 10-17

35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 08.09. 9.00

36. USG dr n. med. Radiolog Marcin Just 06.09. 9-12

37. USG lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa 04.09. 15.30-18

38. USG lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa 13.09. 15.30-18

39. USG lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa 18.09. 15.30-18

40. USG lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa 25.09. 15.30-18

U
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Bezpłatne badania prostaty
onad 550 mężczyzn, mieszkających w powiecie bełchatow-
skim, będzie mogło się bezpłatnie przebadać w ramach po-

wiatowego programu profilaktyki raka gruczołu krokowego. Badania 
sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie będą pro-
wadzone w przychodni Mega-Med. Program jest przeznaczony dla 
grupy wiekowej od 50 do 75 roku życia.

W dotychczasowych trzech edycjach z badań skorzystało 2082 
mężczyzn. Dalsze leczenie było konieczne u 1421 mężczyzn, 
z czego przerost gruczołu krokowego wykryto u 1330.

Zapisy osób chętnych są prowadzone w przychodni Mega-Med, 
ul. Czapliniecka 93/95 w Bełchatowie od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-20.00 (osobiście lub telefonicznie 44/ 635 29 01 lub 
44/ 635 29 02). JS

Dopalacze zbierają 
śmiertelne żniwo

ozornie odległy problem, jakim są dopala-
cze i skutki ich stosowania przez młode oso-

by, przybliżył się w sierpniu także do gminy Klesz-
czów. Media szeroko informowały o śmiertelnych 
ofiarach eksperymentowania z dopalaczami w Beł-
chatowie i Łodzi.

W okresie wakacyjnym co roku trafia do opi-
nii publicznej wiele doniesień o przypadkach za-
truć młodych ludzi substancjami psychoaktywnymi. 
W stanie zagrażającym życiu są oni przywożeni do 
szpitali, głównie na oddziały toksykologii.

Wielu rodziców nie wie, jak rozpoznać czy ich nastoletnie dzieci 
eksperymentują z dopalaczami. Podstawowe informacje na ten temat, 
opracowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w War-
szawie, opublikowaliśmy na gminnej stronie internetowej 2 sierpnia.JS

Niebezpieczny ozon  
- gdzie szukać ostrzeżeń?

ozonie słyszy się najczęściej w kontekście gazu, chroniące-
go powierzchnię ziemi przed szkodliwym promieniowaniem 

słonecznym. Jest on obecny w najwyższych warstwach atmosfery. 
Skąd zatem bierze się szkodliwy ozon blisko ziemi? Jego obecność 
ma związek z warunkami meteorologicznymi (intensywne nasło-
necznienie) i obecnością w powietrzu zanieczyszczeń, które sprzy-
jają powstawaniu ozonu w atmosferze. Są to m.in. tlenki azotu i wę-
glowodory.

Nadmierne stężenie ozonu przy ziemi może prowadzić do: re-
akcji zapalnych oczu, chorób dróg oddechowych, nasilenia obja-
wów astmy, zmniejszenia wydolności płuc. Wdychany przez nas 
ozon może być przyczyną senności i znużenia, powoduje bóle gło-
wy i spadek ciśnienia tętniczego krwi. 

Wyniki pomiarów stężeń ozonu przyziemnego podaje Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska. Są one udostępniane w trybie on-
-line poprzez portal „Jakość Powietrza” oraz poprzez aplikację mo-
bilną. Dane są aktualizowane co godzinę.

JS

Ważne dla korzystających  
z PSZOK

mieniły się godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Łuszczanowicach Kolonii. Jest on 

obecnie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11-19, zaś 
w soboty od 9 do 19. 

Ten harmonogram będzie obowiązy-
wał do końca września. W sezonie jesien-
no-zimowym (1 października - 31 marca) 
PSZOK będzie otwarty: poniedziałek - pią-
tek godz. 10.00-18.00; sobota 8.00-18.00. 
Tel. kontaktowy PSZOK 697 969 104.

Przypominamy, że PSZOK zbiera na-
stępujący asortyment odpadów komunal-
nych, powstających w nieruchomościach 
zamieszkiwanych przez mieszkańców 
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzin-
na) na terenie gminy Kleszczów: ● zużyte 

baterie i akumulatory, ● powstające w gospodarstwach domowych 
chemikalia (resztki farb, tusze, kleje, lepiszcze, oleje, żywice i opa-
kowania po nich); ● środki ochrony roślin i opakowania po nich, ● 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym urządzenia zawie-
rające freony, ● lampy fluorescencyjne, w tym świetlówki, ● meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, ● popiół z kotłów grzewczych do-
mowych, ●zużyte opony, ● odpady budowlano-remontowe i rozbiór-
kowe, w szczególności: beton i gruz betonowy, gruz ceglany, ma-
teriały ceramiczne i elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, 
okleiny, szkło okienne, drewno, papa, styropian i inne materiały izo-
lacyjne, ● odpady zielone, ● odzież, ● tworzywa sztuczne, ● metale.

JS

SALUS - Poradnia 
Rehabilitacji

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że we wrześniu 
Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w następują-
cych dniach:
Fizjoterapia dziecięca dr n med. Michał Kaczmarek
● 05 września godz. 8-15 ● 06 września godz. 8-17.30 ● 10 wrze-
śnia godz. 8-15 ● 11 września godz. 8-17.30 ● 14 września godz. 
8-15 ● 18 września godz. 8-15 ● 19 września godz. 8-17.30 ● 20 
września godz. 8-11 ● 26 września godz. 8-15 ● 27 września godz. 
8-17.30.
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 10 września godz. 15-18 ● 14 września godz. 15-18 ● 24 września 
godz. 15-18 ● 28 września godz. 15-18.
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 08 września godz. 8.20-14 ● 22 września godz. 8.20-14.

P

P
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie 
zaprasza do udziału w kursach:

1. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz.
2. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 50 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
6. Kadry i płace - 70 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-
500-728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. 
Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pracownia RTG we wrześniu
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus we wrześniu 

pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w następujących 
dniach:

● 6 września, godz. 15-18, ● 8 września, godz. 10-14, ● 14 
września, godz. 15-18, ● 18 września, godz. 15-18, ● 20 września, 
godz. 15-18, ● 22 września, godz. 10-14, ● 26 września, godz. 15-
18, ● 27 września, godz. 15-18.
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PUP  
dla bezrobotnej młodzieży

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 

działa na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób mło-
dych do 29. roku życia, pozostających bez pracy w powiecie beł-
chatowskim.

Przewidziane w projekcie formy aktywizacji to: ● staże, ● przy-
znanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu, 
● bony na zasiedlenie. PUP w Bełchatowie przeznaczył ponad 4 
mln zł na projekt, który ma być realizowany aż do końca 2019 roku.

Aby poznać więcej szczegółów warto skontaktować się bezpo-
średnio z urzędem pracy: ● staże – pok. nr 25, tel. 44/ 631-40-57, 
● jednorazowe dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu – pok. 
nr 22, tel. 44/ 631-40-70, ● bony na zasiedlenie – pok. nr 14, tel. 
44/ 631-40-74. JS

Odszedł generalny 
projektant KWB Bełchatów

sierpnia zmarł prof. dr inż. Zbigniew Kozłowski, gene-
ralny projektant Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 

Odszedł człowiek, który miał wyjątkową 
wiedzę nie tylko o złożach brunatnego 
paliwa na terenie gminy Kleszczów, ale 
od podstaw opracowywał założenia tech-
niczne zagospodarowania tego złoża.

Pierwsze prace z tym związane pod-
jął już w 1962 roku, a więc niespełna 
2 lata po odkryciu obiecujących pokła-
dów brunatnego paliwa. Na stanowisko 
generalnego projektanta KWB Bełcha-
tów został powołany 1 września 1971 r. 
Pierwsza koncepcja zespołu projektują-
cego zakładała, że tzw. udostępnienie 
złoża „Bełchatów” nastąpi po jego za-
chodniej stronie. W swoim opracowaniu „Historia budowy Ze-
społu Górniczo-Energetycznego Bełchatów” Zbigniew Kozłow-
ski wspominał o potrzebie nagłej zmiany założeń, okazało się 
bowiem, że na zachodnim skraju odkrywki znajduje się potęż-
ny wysad solny.

„Intensywne badania geologiczne prowadzone w rejonie 
projektowanego wkopu udostępniającego otworem wiertniczym 
45/19 (w lutym 1972 r.) stwierdziły sól kamienną na głębokości 
170 m, pod stumetrową czapą iłowo-gipsową. (…) Udokumen-
towanie wysadu solnego w obrębie złoża w 8 lat po zatwier-
dzeniu kompleksowej dokumentacji geologicznej było zasko-
czeniem dla większości dokumentatorów, a zwłaszcza dla 
projektantów.

W zmienionych warunkach stała się niezbędna zmiana 
technologii budowy wkopu udostępniającego. Wybranie wypię-
trzonej partii węgla w rejonie projektowanego wkopu wymaga-
łoby wcięcia się w skały czapy iłowo-gipsowej. Ponieważ skały 
te są izolacją wysadu solnego, zachodnią granicę wkopu udo-
stępniającego trzeba by było przesunąć co najmniej o 250 m na 
wschód, co oznaczałoby rezygnację z wybierania najkorzystniej 
zalegającej części pokładu węgla w tym rejonie”.

W rekordowo krótkim czasie opracowany został alternatyw-
ny wariant, który przewidywał rozpoczęcie wydobycia węgla od 
strony wsi Piaski. 

„Wariant ten zmieniał lokalizację udostępnienia złoża, lokali-
zację zwałowiska zewnętrznego oraz całą związaną z tym infra-
strukturę, jak: zaplecza kopalni i elektrowni, drogi, bocznice ko-
lejowe, zasilanie zaplecz i obiektów kopalnianych, gospodarkę 
wodnościekową, przejęcie terenu i szereg drobniejszych spraw” 
- pisał prof. Z. Kozłowski.

Generalny projektant KWB Bełchatów został uhonorowany 
tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa”. JS

5W

Kleszczów to jedna  
z 81 gmin…

…w całej Polsce, które zainteresowały się ósmą edycją Ogólno-
polskiego Konkursu „Grunt na Medal”. Jego organizatorem jest Pol-
ska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z marszałkami 

województw oraz Regionalnymi Centa-
mi Obsługi Inwestora. Konkurs ma wy-
łonić aktualnie najlepsze tereny pod in-
westycje produkcyjne i pomóc w ich 
promocji.

Gminy, które zgłosiły akces do kon-
kursu nadesłały w sumie 103 oferty. 
Przedstawiciele Centrów Obsługi Inwe-
storów spośród nadesłanych ofert wy-
brali 65 działek, które przeszły do II eta-
pu konkursu. Najwięcej ofert zgłoszono 
z województw: wielkopolskiego, ma-

zowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Najmniejsze zainteresowa-
nie konkursem wykazały samorządy z województw dolnośląskie-
go i podlaskiego.

W województwie łódzkim do drugiego etapu konkursu „Grunt 
na Medal ‘2018” przeszły tereny, zgłoszone przez: ● Bełchatów (ul. 
Kwiatkowskiego - 5,6 ha), ● Kleszczów (11,89 ha), ● Babsk (59 ha), 
● Piotrków Trybunalski (5,19 ha).

JS

Łódzkie targi - szansa dla 
pracodawców i pracowników

i 18 października odbędzie się w Łodzi III edycja Łódz-
kich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. 

Do współpracy w charakterze wystawców organizatorzy zapraszają 
przede wszystkim pracodawców z regionu łódzkiego. „Jest to niepo-
wtarzalna okazja do kreowania własnego wizerunku w oczach po-
tencjalnych kandydatów oraz zaprezentowania ofert pracy, na któ-
re mogą pozyskać wykształconych i zmotywowanych pracowników” 
- zachęcają. Szczegółowe informacje, dotyczące warunków udzia-
łu firm w roli wystawców, można uzyskać pod nr tel. 42/ 639-90-53, 
kom.: +48 605-630-853.

Kolejna grupa, która powinna zainteresować się łódzką imprezą 
to osoby poszukujące pracy. Łódzkie Regionalne Targi Pracy będą 
okazją do poznania pracodawców oraz ubiegania się o wymarzoną 
pracę bądź staż. Informacje o Targach dostępne są na stronie inter-
netowej www.lodzkietargipracy.pl. a także na stronie Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Łodzi. 

JS

17
Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta ds. płac

w Szkole Podstawowej w Łękińsku w wymiarze ½ etatu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy 

składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów z dopiskiem „Nabór na sta-
nowisko starszego referenta ds. płac”, w terminie do dnia 27.08.2018 r. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie jed-
nostki organizującej nabór. Z regulaminem naboru oraz wzorami doku-
mentów na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie 
internetowej (www.bip.splekinsko.wikom.pl).
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jednym z łódzkich archiwów natra-
fiłem swego czasu na wspomnienia 

autentycznych mieszkańców gminy Klesz-
czów. Byli o nie wypytywani przez łódzkich 
studentów, którzy w ramach wakacyjnych 
praktyk naukowych skrupulatnie zbierali in-
formacje o lokalnej historii, tradycjach, kul-
turze. Był początek lat 60., gomułkowskie, 
siermiężne czasy. Ludzie cieszyli się z do-
piero co założonej elektryczności, zachwy-
cali dźwiękami płynącymi  z radia. Nikt 
z miejscowych nie mógł wtedy przypusz-
czać, w jak dużym stopniu odkrycie wę-
gla brunatnego przyspieszy zmiany w ca-
łej okolicy.

Kosa z trudem wypierała sierp
Podczas jednego z wywiadów, przepro-

wadzonych przez studentów Stefan Kwarta, 
mieszkaniec Łuszczanowic (rocznik 1907) 
opowiadał o technice prowadzenia żniw. 
Podkreślał, że jego dziadkowie ścinali zbo-
że wyłącznie sierpem. Pierwsze kosy, ja-
kie pojawiły się w Łuszczanowicach, zostały 
przywiezione przez mężczyzn, którzy wyjeż-
dżali na sezonowe roboty do Niemiec. Na 
początku tylko oni znali sztukę posługiwa-
nia się kosą.

Ojciec Stefana Kwarty wyjechał do Nie-
miec jako 16-letni chłopak i także przywiózł 
kosę. Próbował się nią posługiwać także 
dziadek, ale zanim nabrał wprawy trzeba 
było pole odpowiednio przygotować do pra-
cy kosą. Najpierw więc wycinano sierpem 
żyto, rosnące przy miedzy, a także w bruz-
dach w środku pola. Na czas żniw kosę na-
leżało uzbroić w odpowiednio wygięty pałąk.

Przez długie lata panowało przekonanie, 
że kosa nadaje się wyłącznie do koszenia 
żyta. Jęczmień oraz proso żęto tradycyjnie 
- sierpem. „Mówiono, że kosa niszczy ziar-
no”. Zwolenniczką i obrończynią tej tradycji 
była babka Stefana Kwarty. Dopóki żyła nie 
pozwalała używać kosy przy zbieraniu jęcz-
mienia i prosa. S. Kwarta dopiero kiedy ob-
jął własne gospodarstwo zaczął korzystać 
z kosy także przy jęczmiennych żniwach. Ale 
proso nawet w roku 1963, kiedy przeprowa-
dzano z nim wywiad, zbierał z pola wyłącz-
nie sierpem.

Dożynki u dziedzica
Wyjątkową pamięcią w rozmowie z jedną ze 

studentek wykazała się 70-letnia Franciszka Sa-
badynowa, mieszkanka Łękińska. Z sentymen-
tem wspominała przedwojenne dożynki, które były 
urządzane dla robotników dworskich. Cztery przo-
downice ubrane w białe bluzki, granatowe spód-
nice albo wełniaki i w czerwonych chustkach na 
głowie, wręczały wieńce dziedziczce oraz dzie-
dzicowi. Wieńce były robione z wykorzystaniem 
wszystkich rodzajów uprawianych wtedy zbóż. Do-
dawano do wieńca „sitak” (białe włókna), przybie-
rano kwiatami i wstążkami. Wieńce miały kształt 
stożka. Do okrągłej podstawy były przymocowane 
dwa krzyżujące się pałąki, wysokość wieńca wyno-
siła około 30 cm.

Przodownicami były panny lub młode mężatki, 
które potrafiły ładnie śpiewać. Jedną z takich śpie-
waczek okazała się właśnie pani Franciszka. Przo-
downice śpiewały zwracając się kolejno do dzie-
dzica, dziedziczki, karbowych oraz pastuchów. 
Dziedzica wyróżniano najdłuższą przyśpiew-
ką. Pani Franciszka z Łękińska zacytowała całą 
garść dożynkowych tekstów. Może warto je przy-
pomnieć?
„Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus nas,
Przyśliśmy tu z tym wianeckiem
Bo już na nas cas.
Jesce my tu z tym wianeckiem
Latoś nie byli. Jużeśmy oziminę z pola sprzątnęli,
Sprzątnęliśmy oziminę, sprzątnęliśmy żyto,
A naszemu dziedzicowi sprzątnęliśmy wszystko.
A dokoła z tym wianeczkiem dokoła.
A gdzie była ozimina tam goła.
Sprzątnęliśmy, związaliśmy wszystko do mendel-
ków
A teraz zabieramy kopać kartofelków”.

Co usłyszał karbowy,  
pastuch i fornal?

Karbowi, do których kierowane były krótsze 
przyśpiewki, byli wymieniani w nich z nazwiska:
„Matuszczakowi, Matuszczakowi baryłeczkę łoju, 
bo stawiał szczerby po polu”.
„Lorenckiemu, Lorenckiemu to krzesełków sześć, 
bo nie dadzą nam podwieczorku zjeść”.
„A Sararze, Sararze, czerwone woły, 
bo on napakował pełne stodoły”.
„Kowolowi, Kowolowi trzeba dać trochę grosza, 
bo wymłacał do jednego kosza”.

Do pastuszków adresowano taką złośliwą 
przyśpiewkę: „A pastuszkom, pastuszkom cielę do 
ogonka, Jeszcze nie ma wpół do czwartej, a stoi u 
dzwonka”.

Co usłyszeli podczas dożynek fornale? „A for-
nalom, a fornalom trza dać jeść i pić, bo musie-
li wszystko z pola zwieźć”. „A chłopakom tym od 
konia trza dać czarną kurę, a bo oni przewrócili 
niejedną furę”.

Przodownicom o swoich dokonaniach nie wy-
padało źle śpiewać. Apelowały więc do dziedzica: 
„Przodownicy, przodownicy trza dać najwięcej, 
jak się będzie któraś żenić - korzec pszenicy, 

Rekonstrukcja dawnych żniw - III Re-
gionalne Żniwa Staropolskie Zglinna 
Duża 2012
Foto: http://lodzkie.ksow.pl

We wspomnieniach sprzed 55 lat

å ciąg dalszy na str. 8

Biblioteka 
zaprasza  

do konkursów
onkurs fotograficzny „Przyłapani 
na czytaniu” oraz plebiscyt „Na-

groda publiczności: Przyłapani na czy-
taniu 2018” to dwie nowe propozycje 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klesz-
czowie. „Tematem konkursu jest fo-
tografia promująca czytelnictwo z na-
wiązaniem do obchodów 100-lecia 
Niepodległości” - czytamy w regulami-
nie pierwszego z projektów. Kryteriami 
wyboru zwycięskich prac będą: wartość 
estetyczna, jakość wykonanego zdję-
cia, pomysł, oryginalność oraz osadze-
nie bohatera zdjęcia.

Każdy uczestnik konkursu może 
zgłosić maksymalnie 2 fotografie w for-
macie 15x20 cm własnego autorstwa. 
Nagrodą za pierwsze miejsce w kon-
kursie jest bon upominkowy o warto-
ści 700 zł, za II miejsce - bon o wartości 
500 zł, a za III miejsce - bon o wartości 
300 zł. Termin zgłaszania prac upływa 
31 sierpnia.

Drugim elementem tegorocznego 
konkursu „Przyłapani na czytaniu” bę-
dzie plebiscyt publiczności. Prace kon-
kursowe, których autorzy wyrażą zgodę 
na udział w plebiscycie, zostaną wysta-
wione w czytelni Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. Będzie można na nie głosować 
typując najlepszą fotografię, a także 
proponując dla niej oryginalny, cieka-
wy tytuł. Głosowanie będzie prowadzo-
ne od 3 do 22 września w godz. 8.00-
18.00. Laureatem plebiscytu zostanie 
autor fotografii, na którą zostanie od-
dane najwięcej głosów. Laureat otrzy-
ma bon upominkowy o wartości 500 zł.

Na nagrody może też liczyć pu-
bliczność, a dokładnie 10 osób, któ-
re zaproponują najciekawsze tytuły dla 
zgłoszonych do konkursu zdjęć. Wybo-
ru nagrodzonych dokona konkursowe 
jury. Dziesięciu głosujących, którzy za-
proponują najciekawsze tytuły, otrzyma 
nagrody rzeczowe - bony upominkowe 
o wartości po 50 zł każdy.

Regulaminy konkursu oraz plebi-
scytu znajdują się na stronie http://bi-
blioteka.kleszczow.pl/przylapani-na-
-czytaniu-z-niepodlegla-edycja-2018.

JS

Poszukuję 
opiekunki  
do dziecka.

Tel. 500-403-279

K

W
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trwającym właśnie postępowaniu przetargowym gmina wy-
biera biuro projektowe, które opracuje dokumentację nie-

zbędną do zbudowania drogi „przez wkop”. Zadaniem projektanta 
będzie też uzyskanie opinii i pozwoleń, niezbędnych do ogłoszenia 
kolejnego przetargu, dotyczącego już samej budowy drogi.

Zjazd z gminnej obwodnicy w Kleszczowie w kierunku wkopu 
zostanie usytuowany na nowym rondzie, które ma być zbudowane 
w pobliżu ulicy Bocznej. Formę ronda przewidziano też w miejscu 
połączenia nowej drogi z istniejącą trasą Chabielice - Piaski. Dro-
ga „przez wkop” nie zostanie poprowadzona w kierunku obecnej uli-
cy Energetycznej. Będzie miała swoje przedłużenie, równoległe do 
tej ulicy. Poprowadzi przez las po czym przed zbiornikiem wodnym 
skręci w kierunku elektrowni. Z ulicą Energetyczną połączy się na 
wysokości pierwszego wjazdu na teren Elektrowni Bełchatów (służy 
on obecnie głównie ciężarówkom wywożącym gips).

Cztery części
Droga przez wkop będzie miała długość ponad 5 km. Jej re-

alizacja zostanie podzielona na cztery odrębne części. Dla każ-
dej z nich wymagane będzie oddzielne pozwolenie na budowę, aby 
- jak czytamy w SIWZ - „móc oddawać poszczególne zakresy do 
użytkowania, co pozwoli na sprawniejszą realizację, jak również 
zmniejszenie utrudnień dla uczestników ruchu drogowego w rejo-
nie realizacji”.

Pierwsze z zadań dotyczy wykonania skrzyżowania typu ron-
do na obwodnicy Kleszczowa w rejonie ul. Bocznej wraz z wlota-
mi w poszczególne drogi, oświetleniem, odwodnieniem, zasilaniem 
oświetlenia i rozwiązaniem niezbędnych kolizji. Druga część wiąże 
się z wykonaniem odcinka drogi (ok. 3,5 km) przez zwałowisko we-
wnętrzne wraz z przewidzianą dla tej części infrastrukturą i rozwią-
zaniem kolizji z istniejącymi sieciami.

Kolejne zadanie obejmuje budowę ronda na przecięciu drogi 
„przez wkop” z istniejącą drogą w kierunku Chabielic. Powstaną też 
wloty w poszczególne drogi, odwodnienie terenu, oświetlenie ron-
da. Czwarta część tej inwestycji dotyczy wykonania odcinka drogi 
długiej na ok. 1,6 km od ronda, w kierunku ulicy Energetycznej. Tak-
że w tym fragmencie przewidziano oświetlenie skrzyżowań, odwod-
nienie terenu oraz rozwiązanie kolizji.

Odcinek do gruntownej modernizacji
Druga część prac projektowych, które zostaną powierzone wy-

branej w przetargu pracowni,  dotyczy przygotowania dokumentacji 
na rozbudowę już istniejącej drogi z Rogowca w kierunku Bełcha-
towa. To droga, której częścią jest obecnie ulica Energetyczna, po-
łożona po północnej stronie Elektrowni Bełchatów. Przewidziany do 

modernizacji odcinek ma długość ok. 3 km i kończy się w miejsco-
wości Słok - Młyn.

Jaki będzie zakres modernizacji istniejącej już drogi w kierun-
ku Słoku? Droga ma zostać wyposażona w ciąg pieszo rowerowy, 
zyska zatoki autobusowe i tzw. wyspy kanalizujące. Zadaniem fir-
my projektującej będzie także regulacja obecnej geometrii jezdni. 
Cel, któremu ma służyć rozbudowa to „polepszeniu komfortu jaz-
dy i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dla uczestników ruchu 
drogowego poprzez: ulepszenie nawierzchni jezdni i zatok, wzmoc-
nienie konstrukcji poprzez np.: zastosowanie siatek wzmacniają-
cych wraz z wykonaniem wyrównania oraz wymianą warstwy wiążą-
cej i ścieralnej”. Tak zostało to zapisane w specyfikacji przetargowej.

Wyzwanie dla projektantów
Przygotowanie dokumentacji dla obu dróg będzie zadaniem 

dość skomplikowanym. Świadczy o tym nie tylko fakt, że podsta-
wowa część specyfikacji przetargowej (bez załączników) liczy 54 
strony. Inwestycja już na etapie projektowania wymagać będzie do-
konywania wielu szczegółowych uzgodnień z Kopalnią Węgla Bru-
natnego Bełchatów oraz Elektrownią Bełchatów. Już podczas przy-
gotowywania specyfikacji przetargowej wiele szczegółów i zakres 
niezbędnych prac uzgadniany był ze spółką PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna S.A. Było to konieczne, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że w terenie, przez który zostanie poprowadzona droga 
„przez wkop”, występuje szereg kolizji z infrastrukturą przemysłową 
i instalacjami, które służą kopalni i elektrowni.

P o t r z e b a 
wspólnych uzgod-
nień wynika z po-
rozumienia, jakie 
zos ta ło  zawar -
t e  p o m i ę d z y 
PGE GiEK S.A. 
i  Gminą Klesz -
czów. Podpisa-
ny 20 l istopada 
2017 roku doku-
ment oraz zwią-
zane z nim umo-
wy o współpracy 
określają zakres 
obowiązków stron 
i ustalają podział kosztów, które trzeba będzie ponieść na realizację 
inwestycji. Inwestorem jest Gmina Kleszczów. Spółka PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna uczestniczy w pracach na każ-
dym etapie (przetargi, projekty, realizacja). Koszty budowy drogi po-
niesie Gmina Kleszczów. PGE GiEK S.A. zwróci inwestorowi koszty 
wykonania dokumentacji projektowej, odnoszącej się do rozwiąza-
nia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i z obiektami nale-
żącymi do PGE. Spółka zwróci też koszty wykonania tych robót bu-
dowlanych, które miały na celu rozwiązanie wspomnianych kolizji.

Oferty biur projektowych w ramach trwającego przetargu mają 
być przyjmowane przez Urząd Gminy do końca sierpnia.

Jerzy Strachocki

Wybór projektanta drogi „przez wkop”

Gmina Kleszczów, tel. 516-596-167

Szkoła Językowa School Kleszczów
zaprasza na  

kursy j. angielskiego w nowym roku szkolnym.

Trwają zapisy na zajęcia indywidualne lub w grupie (do 5 osób). 
Oferujemy kursy dla:
	- przedszkolaków: nauka poprzez zabawę i muzykę,
	- uczniów szkół podstawowych: rozwijamy wiedzę metodą 

COOL TEENS oraz przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty,
	- licealistów: kursy maturalne na poziomie podstawowym 

i rozszerzonym,
	- dorosłych: metodą bezpośrednią Direct English opartą na 

konwersacji,
	- firm: dostosowujemy materiał do potrzeb klienta, zajęcia 

w siedzibie firmy lub szkoły.
Zapisy pod nr tel. 505- 890-354  

lub na www.schoolkleszczow.pl.
Kleszczów, ul. Główna 80. ZAPRASZAMY!

Przebieg nowej drogi trzeba będzie pogodzić z in-
stalacją, która transportuje popiół na składowisko

W
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza drugi przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z Ludowego Klubu 
Sportowego „Omega” - boiska w Wolicy oraz boiska w Łuszczanowicach.

Lp. Nazwa wyposażenia/ nr 
inwentarzowy

Miejsce 
pochodzenia

Cena wyw. 
za 1 szt. w zł

Ilość 
szt.

1. Wiata konstrukcji metalowej 
UG/8/1008

boisko Wolica  3.850 szt. 1

2. Szatnia kontenerowa dla 
zawodników UG/8/220

boisko 
Łuszczanowice

14.306 szt. 1

3. Szatnia kontenerowa dla 
zawodników UG/8/221

boisko 
Łuszczanowice

14.306 szt. 1

Składanie ofert do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00.
Odbiór  przedmiotów  przetargu  w  terminie  4  dni  po  uprzednim  podpisaniu 
umowy kupna-sprzedaży oraz uiszczeniu należności w Kasie Urzędu lub po-
twierdzeniem dokonania przelewu bankowego na konto Urzędu (nr rachunku 
72 8978 0008 0000 0244 2000 0030 Bank Spółdzielczy Kleszczów).
Wymaga się złożenia oddzielnych ofert cenowych na każdy ze składników 
majątkowych. Oferta powinna być przygotowana na piśmie w języku polskim 
zgodnie z załączonym wzorem. Ofertę należy podpisać  i złożyć w jednym 
egzemplarzu. Wszelkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny 
i parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 
Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją:  „Drugi prze-
targ na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z Ludowego 
Klubu Sportowego „Omega” - boiska w Wolicy oraz boiska w Łuszcza-
nowicach - dnia 30 sierpnia 2018 r.” i przesłać na adres: Urząd Gminy 
Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, bądź złożyć osobiście w sie-
dzibie urzędu - Kancelaria Ogólna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu 
w siedzibie UG w Kleszczowie.
Jedynym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. 
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto. 
Dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 
731-66-43 lub 44/ 731-66-10 wew. 43, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez po-
dania przyczyn.

WZÓR  OFERTY

…………………………………….    
numer telefonu kontaktowego    

   Wójt Gminy Kleszczów
……………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy drugiego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż 
składników  majątkowych  pochodzących  z  Ludowego  Klubu  Sportowego 
„Omega”  -  boiska  w  Wolicy  oraz  boiska  w  Łuszczanowicach  tj.  wiata 
konstrukcji metalowej, szatnia kontenerowa dla zawodników - szt. 2,

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym w dniu 30 
sierpnia 2018 r. na: ………………………………………………………………
…………………………………………… ……………… i proponuję cenę.
                          Cena brutto
…………………………………………….

Słownie:……………………………………… 
……………………………………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składników mająt-
kowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do 
przygotowania oferty.
Zobowiązuję  się w  przypadku wygrania  przetargu  do  zawarcia  stosownej 
umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

We wspomnieniach  
sprzed 55 lat

a żeby to pszenicy, trza dać i żyta, a bo z naszej przodownicy do-
bra kobita”.

Wśród przyśpiewek zapamiętanych przez Franciszkę Sabady-
nową z Łękińska była również ta:
„A już nie będę śpiewała, bo się bardzo męczę,
Oddaję swój wianek dziedzicowi w ręce.
A proszę dziedzica wianek odebrać,
A prosimy dziedzica żeby nam zagrać.
Oddajemy dziedzicowi do ręki wieniec,
A prosimy ze sobą w taniec”.

Dziedzic płacił za muzykantów grających podczas dożynek, czę-
stował gości obiadem, na którym nie brakowało dziczyzny. Nie ża-
łował wódki, piwa, kiełbasy. Dziedziczka i dziedzic bawili się razem 
ze wszystkimi.

Teraz prezes GRN zamiast dziedzica
Pani Franciszka z sentymentem wracała do rzeczywistości dwor-

skiej i do wspomnień z młodości. Podkreślała, że po wojnie w Łękiń-
sku dożynek nie urządzano. „Dopiero od paru lat kółko rolnicze na 
polecenie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej układa wieniec 
i delegacja wyjeżdża do większej miejscowości, gdzie organizują do-
żynki na całą okolicę. Podczas tego święta każda wieś dawała wie-
niec prezesowi gromadzkiej rady lub prezesowi kółka rolniczego”.

Za ułożenie takiego wieńca w 1963 roku kobiety dostały po 100 
zł. Czy była to duża kwota? Tyle pieniędzy w tamtym czasie za dzień 
pracy przy żniwach mógł zarobić wynajęty pracownik. Do tego otrzy-
mywał całodzienne wyżywienie oraz nocleg (w stodole u gospodarza). 
Tak przynajmniej wynika z relacji spisanej 25 lipca 1963 r. przez inne-
go z łódzkich studentów u Henryka Walenczyka, mieszkańca Żłobnicy.

Klasyka dożynkowych wieńców
Jedna ze studentek, dla której terenem badawczych zaintereso-

wań były ówczesne Sulmierzyce bardzo starannie opisywała wień-
ce dożynkowe. W październiku 1964 roku weszła do kościoła p.w. 
św. Erazma i zobaczyła wieńce, wystawione po lewej stronie ołtarza. 
Było ich 7, każdy od innej wsi.

Zanotowała: „Zwyczaj zostawiania wieńców w kościele został 
wprowadzony dopiero w tym roku przez proboszcza parafii. Wieńce 
różnią się tylko wielkością, rozmieszczeniem poszczególnych zbóż, 
ilością kwiatów, wstążek. Konstrukcja wieńca jest taka sama. Pod-
stawą jest obręcz z wikliny lub gałęzi, do niej przymocowane krzy-
żujące się z sobą pałąkowato wypukłe 
pręty. Na szczycie umocowany jest zwy-
kle krzyżyk. Jeden wieniec tylko stanowi 
wyjątek, jeśli idzie o konstrukcję i formę, 
przedstawia on bowiem serce, zakończo-
ne krzyżem (jest płaskie, w przeciwień-
stwie do pozostałych kopulastych). A oto 
rośliny, które powtarzają się w każdym 
wieńcu: jęczmień, pszenica, proso, żyto, 
owies, len, poza tym kwiaty. Całość ozdo-
biona kolorowymi wstążkami spływający-
mi ze szczytu”.

Ten niezwykle plastyczny opis wień-
ców daje też pewne wyobrażenie o tym, 
jak mogły w tych latach wyglądać tworzo-
ne z kłosów, kwiatów i zdobione wstążka-
mi dekoracje dożynkowe w niezbyt prze-
cież oddalonej od Sulmierzyc gminie 
Kleszczów. J. Strachocki

Zmodernizowana klasyka - jeden 
z konkursowych wieńców na dożynkach 

Gminy Kleszczów w 2016 r.

å ciąg dalszy ze str. 6
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nia prac termomodernizacyjnych;
• w budynku przeznaczonym do termomodernizacji nie może być 

zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.
Grupy określające skalę przedsięwzięcia oraz efekt zmniejsze-
nia zapotrzebowania na energię dla budynku wraz z wysoko-
ścią dofinansowania:
Grupa 1: zmniejszenie zapotrzebowania na energię od 10 do 25% 
(włącznie) - maksymalna kwota 20.000 zł (nie więcej niż 40% kosz-
tów kwalifikowalnych);
Grupa 2: zmniejszenie zapotrzebowania na energię od 25 do 50% 
(włącznie) - maksymalna kwota 30.000 zł (nie więcej niż 60% kosz-
tów kwalifikowalnych);
Grupa 3: zmniejszenie zapotrzebowania na energię powyżej 50% - 
maksymalna kwota 40.000 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifi-
kowalnych).

Procedura uzyskania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o wykonanie audytu energetycznego
Zainteresowany podmiot składa wniosek o audyt energetyczny, ak-
ceptując tym samym Regulamin wsparcia. Termin składania wnio-
sków upływa 31 sierpnia danego roku. Audytor jest wybierany przez 
Gminę Kleszczów. Koszt audytu pokrywa wnioskodawca.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Termomodernizacja budynku musi wynikać:
• z opracowania zawartego w audycie energetycznym, w którym 

opisany będzie stan istniejący termomodernizowanego budynku,
• możliwych do wykonania działań, mających na celu dostosowa-

nie budynku do obowiązujących i przyszłych warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem 
oszczędności energii. 

Dlatego dopiero po wykonaniu audytu energetycznego zainte-
resowany wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie, 
akceptując tym samym Regulamin wsparcia. We wniosku szacuje 
koszty zadania zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycz-
nym. Wniosek podlega sprawdzeniu (m.in. braków formalnych, we-
ryfikacji cen w stosunku do cen rynkowych). Termin składania wnio-
sków o dofinansowanie: od 2 stycznia do 31 marca danego roku, po 
wykonaniu audytu energetycznego.

3. Zawarcie umowy z Gminą Kleszczów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zostaje podpisana 
umowa o dofinansowanie. Umowa określa całkowitą wartość za-
dania i maksymalną wartość dofinansowania - zgodnie ze złożo-
nym wnioskiem.
4. Realizacja inwestycji
Od dnia podpisania umowy do 31 października danego roku nastę-
puje realizacja zadania tj. wykonanie prac termomodernizacyjnych 
zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz przepi-
sami Prawa Budowlanego. Wnioskodawca podpisuje z wykonawcą 
prac budowlanych/remontowych umowę na wykonanie prac zwią-
zanych z termomodernizacją obejmującą zakres wskazany w au-
dycie energetycznym z uszczegółowieniem zastosowanych ma-
teriałów, ilości, współczynników i kosztów. Umowa musi zawierać 
minimum 5 letni okres gwarancji.
Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć do Urzędu Gminy 
w Kleszczowie protokół odbioru prac wraz z załącznikami.
Gmina Kleszczów wypłaca dotację po realizacji zadania na 
podstawie poprawnie złożonego protokołu odbioru oraz pore-
alizacyjnego audytu energetycznego.
5. Rozliczenie zadania
Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie 
z wykorzystania dotacji wraz z kserokopią faktury terminie do 15 
grudnia w roku którym przyznano dofinansowanie.
6. Kontrola realizacji zadania
Komisja może przeprowadzić kontrolę podczas realizacji zadania 
jak i w terminie do 5 lat, licząc od końcowej daty realizacji zadania. 
Za końcową datę realizacji zadania uznaje się datę odbioru prac 
wskazaną w protokole odbioru.
7. Jawność udzielania dotacji
W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt 
Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości w formie ogło-
szenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej:
1. nazwę zadania, na realizację którego dotacja została udzielona;
2. wysokość udzielonego wsparcia;
3. imię i nazwisko osoby, która otrzymała wsparcie;
4. informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.

Na jakich warunkach gmina dopłaci do docieplenia?
å ciąg dalszy ze str. 3

Do Skierniewic na Targi 
Ogrodniczo-Rolne

W sobotę 15 września Urząd Gminy w Klesz-
czowie zorganizuje wyjazd dla zainteresowanych 
mieszkańców gminy na XLI Skierniewickie Święto 
Kwiatów, Owoców i Warzyw. Imprezą towarzyszą-
cą są Targi Ogrodniczo-Rolne. Zwiedzający będą 
mogli  odwiedzić  stoiska  i  zakupić  sadzonki.  Fa-
chowcy będą udzielać porad związanych z zakła-
daniem upraw owocowych i warzywnych, a także 
ich prowadzeniem.

Zapisy  zainteresowanych  wyjazdem  są  pro-
wadzone w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, pokój 
nr 26, tel. 44/ 731-66-31 do wyczerpania limitu 
miejsc na dwa autobusy. Przy zapisie należy do-
konać  wpłaty  za  ubezpieczenie  oraz  częściowe 
pokrycie kosztów przejazdu. Wyjazd z Kleszczowa 
- o godz. 8.00, planowany powrót ok. godz. 19-20.

Anonimowe badania gleb
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) 

oraz  Okręgowe  Stacje  Chemiczno-Rolnicze 
(OSChR),  które  jej  podlegają,  prowadzą  na 
zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

monitoring gleb. W całej Polsce w 2018 r. pobiorą 
z  gruntów  ornych  i  trwałych  użytków  zielonych 
ponad  16  tys.  próbek  glebowych.  Badania  gleb 
posłużą  do  oceny  oddziaływania  i  efektywności 
Wspólnej Polityki Rolnej  (płatności bezpośrednie, 
PROW). Jak zapewnia minister rolnictwa badania 
gleb  są  całkowicie  anonimowe  i  bezpłatne, 
a  instytucje  które  je  prowadzą  nie  posiadają 
dostępu do danych o właścicielach działek.

Rolnictwo regionu 
łódzkiego w statystykach

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzę-
du Statystycznego w Łodzi została zamieszczona 
publikacja  „Rolnictwo  w  województwie  łódzkim 
w 2017 r.”. Pokazuje ona wiele danych z zakresu 
produkcji i skupu produktów rolnych, notowania 
cen. Informacje za rok 2017 zostały pokazane na 
tle  roku  poprzedniego  oraz  średnich  z  lat  2011-
2015.  Publikacja  jest  dostępna  pod  adresem 
http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/rolnictwo-
-lesnictwo/rolnictwo-w-wojewodztwie-lodzkim-w-
-2017-r-,6,15.html.

Konkurs fotograficzny 
KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  zapro-
sił  osoby  interesujące  się  fotografią  do  konkursu 

Ważne  dla rolników „Polskie kadry”. Celem konkursu jest pokazanie 
bogactwa  regionów  Polski  w  dwóch  kategoriach 
tematycznych:  żywnościowej  i  krajoznawczej.  W 
rywalizacji  mogą  brać  udział  osoby  pełnoletnie. 
Termin  nadsyłania  prac  na  ten  ogólnopolski  kon-
kurs fotograficzny upływa 31 sierpnia.

Fotografie  zgłaszane  w  kategorii  żywnościo-
wej  powinny  prezentować  regionalne  produkty 
spożywcze na różnych etapach ich produkcji albo 
podczas  sprzedaży.  Organizator  podpowiada, 
że  konkursowe  zdjęcia  mogą  przedstawiać  pola 
uprawne,  lokalne  bazary  i  targowiska,  produkty 
żywnościowe,  regionalnych  producentów  żywno-
ści. Zdjęcia w kategorii kra-
joznawczej powinny prezen-
tować obiekty, które obecnie 
znajdują  się  w  Zasobie 
Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa. 

Prace  fotograficzne 
można  zgłaszać  do  Od-
działów Terenowych KOWR 
za  pomocą  formularza 
dostępnego  pod  adresem 
http://www.kowr.gov.pl/
konkurs.

(opr. JS)
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Prosto z SOLPARKU
Korzystaj i wygrywaj

SOLPARK ogłosił konkurs na AKTYWNEGO MIESZKAŃCA GMI-
NY KLESZCZÓW, który potrwa aż do 31 stycznia 2019 r. Aby wziąć 
udział wystarczy wykorzystać cały karnet mieszkańca w danym mie-
siącu (560 minut basenu i 8 wejść na siłownię), odebrać formularz 
zgłoszeniowy z kas basenowych i wypełniony wrzucić do oznaczonej 
urny. Co miesiąc wśród zgłoszeń zostanie wylosowana karta poda-
runkowa Decathlon. Nagrodę główną stanowi profesjonalny zegarek 
sportowy Garmin o wartości 1500 zł.

Można zapisać się na firmowego newslettera
Spółka SOLPARK Kleszczów chce jeszcze szybciej docierać do 

klientów z informacjami o aktualnych wydarzeniach, promocjach, no-
wościach w ofercie. Aby otrzymywać kolejne wydania newslettera 
SOLPARKU należy wypełnić odpowiedni formularz. Jest on zamiesz-
czony w dolnej części na głównej stronie internetowej www.solpark-
-kleszczow.pl/.

Profesjonalne zabiegi
SOLPARK poszerzył ofertę o nowe, wyjątkowe zabiegi. Już od 

września w gabinecie masażu można korzystać ze standardów japoń-
skiej technologii. Nowe urządzenie RF Dathermy Lavatron poprzez 
energię fal radiowych powoduje ogrzanie włókien kolagenowych i re-
modeling tkanek. Z kolei HiFu Med Lift daje efekt bezoperacyjnego li-
ftingu twarzy, redukuje otłuszczenia na ciele oraz ujędrnia skórę po 
odchudzaniu i ciąży. Więcej informacji w aktualnościach na www.sol-
park-kleszczow.pl. 

Dobroczynne zabiegi w kriosaunie
We wrześniu rusza kolejna sesja zabiegów w kriosaunie. Zabie-

gi te polegają na krótkotrwałym schłodzeniu ciała w temperaturze od 
minus 100 °C. Pobyt w komorze jest bezbolesny. Osoba korzystająca 
z kriosauny powinna mieć na sobie: bieliznę bawełnianą (mężczyźni - 
2 pary spodenek), na dłoniach bawełniane rękawiczki, na nogach weł-
niane skarpety i buty na grubej podeszwie (najlepiej drewniaki). Seria 
zabiegów pozwala m.in. zmniejszyć bóle i stany zapalne, przyspiesza 
też przemianę materii. Zapisy pod nr tel. 44/ 731-65-01.

Ich pierwsze prawo jazdy
uż niedługo wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na parkin-
gu szkoły w Łękińsku pojawi się niemała ilość parkujących tu rowerów. 

Bardzo wielu uczniów zamiast wygodnego dojazdu szkolnym autobusem wy-
biera związaną z wysiłkiem (a przy złej pogodzie też mniej komfortową) opcję 
jazdy własnym jednośladem. Korzystają z coraz bardziej rozbudowywanej sie-
ci rowerowych ścieżek, w dodatku są już przygotowani do bezpiecznego ko-
rzystania z publicznych dróg i szlaków rowerowych.

W minionym roku szkolnym po zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz 
egzaminu z  jazdy kartę rowerową uzyskało 30 uczniów SP w Łękińsku. Już 
od 20  lat odpowiednie zajęcia wraz z przygotowaniem uczniów do zdobycia 
pierwszego w życiu prawa jazdy w organizuje Małgorzata Jegier - nauczyciel-
ka SP Łękińsko.

Na początku roku szkolnego zainteresowani zdobyciem karty uczniowie, 
a także ich rodzice podpisują zgodę na udział w dodatkowych zajęciach. Wa-
runkiem  jest ukończenie 10  lat, co oznacza,  iż o kartę rowerową mogą się 
ubiegać czwartoklasiści.

- Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny - opowiada pani Małgo-
rzata, która zanim zaczęła szkolić małych rowerzystów musiała odbyć specja-
listyczny kurs. - Wykorzystujemy do tego technikę komputerową i internet. Do 
jazdy praktycznej służą specjalnie przygotowane tory z przeszkodami, a od 
niedawna także miasteczko ruchu drogowego, zbudowane koło naszej szko-
ły przez gminę.

Zdarza się, że na zajęcia zgłaszają się dzieci, które nie potrafią  jeździć 
na rowerze. Ucząc się  teorii zostają więc na dodatkowe zajęcia, by opano-
wać sztukę jazdy. Wiedza zdobywana przez małych kursantów dotyczy nie tyl-
ko techniki jazdy oraz zasad ruch drogowego i szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa. Mają możliwość uczyć się też udzielania pierwszej pomocy na zajęciach 
prowadzonych przez Sztab Ratownictwa Medycznego „Delfin” w Bełchatowie. 
Znajomość tych zasad jest jednym z elementów zaliczenia.

Uczniowie przygotowują się do egzaminu z wcześniej udostępnionych 
materiałów. Znają też  przykłady pytań egzaminacyjnych z poprzednich lat. Eg-
zamin teoretyczny odbywa się z wykorzystaniem techniki cyfrowej. Aby go zali-
czyć trzeba odpowiedzieć poprawnie na 20 z 25 pytań.

- Do egzaminu uczniowie mogą podchodzić trzykrotnie, a terminy ogłasza-
my na szkolnej stronie internetowej - informuje Małgorzata Jegier. - Po zdaniu 
teorii mogą przystąpić do egzaminu praktycznego, przeprowadzanego w mia-
steczku ruchu drogowego. Obowiązkowo do tego egzaminu jak i do ćwiczeń 
praktycznych muszą mieć kaski ochronne i sprawne rowery.

Co stanowi dla małych kur-
santów największą trudność? 

- Największym problemem 
jest przyswojenie teorii i wyko-
rzystanie jej w praktyce, a tak-
że sygnalizowanie manewrów 
i oglądanie się za siebie - mówi 
pani Małgorzata.

Przy egzaminie praktycz-
nym są obecni zaproszeni funk-
cjonariusze policji. Mimo stresu 
uczniowie  radzą sobie całkiem 
nieźle, bo zdawalność egzami-
nów sięga 90 procent. Dla tych, 
którzy  polegli  na  teorii,  albo 
praktycznej jeździe szansa na powtórne zdawanie pojawi się w kolejnym roku 
szkolnym. A dla tych, którzy poradzili sobie z teorią i jazdą nagrodą staje się 
nie tylko karta rowerowa, wręczona przez dyrektora szkoły na specjalnym ape-
lu, ale też perspektywa udziału we wrześniowej, wspólnej wycieczce rowero-
wej po okolicach gminy Kleszczów. To atrakcja służąca także szkolnej integra-
cji, bo udział mogą brać rodzice uczniów.

Małgorzata Jegier nie policzyła dokładnie  ilu uczniów SP Łękińsko uzy-
skało przez minione 20 lat karty rowerowe. Szacuje, że było to średnio 17 osób 
rocznie. Podkreśla, że w ciągu minionych  lat żadna z nich nie uczestniczyła 
w jakimś zdarzeniu drogowym. Ta nauka nie poszła więc w las. Wręcz prze-
ciwnie - procentuje, bowiem uczniowie starszych klas szkoły w Łękińsku regu-
larnie biorą udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, zajmując w nim czołowe miejsca.

J. Strachocki

Grupa uczniów, którzy kartę 
rowerową zdobywali w 2017 roku

J
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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?

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

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

Pod znakiem obozów sportowych

„Pozytywnie zabiegani”
inicjatywy grupy biegających mieszkańców gminy Kleszczów powstała przy LKS 
Omega Kleszczów amatorska sekcja. Biegaczki i biegacze przybrali nazwę „Po-

zytywnie zabiegani”. Zapraszają chętnych mieszkańców do udziału we wspólnych bie-
gowych treningach, które są organizowane 
w czwartki i niedziele o godz. 19. Miejsce 
zbiórek ustalono przy siedzibie klubu Ome-
ga na ul. Sportowej.

Wspólne treningi to okazja do promocji 
biegania dla sportu, dla zdrowia, dla przy-
jemności. Biegacze uruchomili stronę www 
(Pozytywnie zabiegani gminy Kleszczów). 
Kontakt telefoniczny: Sebastian Koniarski 
– 661-712-635, Piotr Jabłoński – 607-166-
400, Lesław Jańczyk – 513-041-299.

(opr. JS)

akacje to w SOLPARKU czas zgru-
powań i licznych obozów spor-

towych. Sierpień rozpoczął się pobytem 
kolejnej grupy młodych piłkarzy, trenują- młodych piłkarzy, trenują-
cych w ramach oficjalnej szkółki piłkarskiej 

Barcelony - FCB Escola Varsovia. Rów-
nocześnie w kleszczowskim komplek-
sie trenowali piłkarze drużyny z Ursusa.

Kolejne grupy, które w tym miesią-
cu wybrały Kleszczów na miejsce szli-
fowania formy to: koszykarze ze Szkoły 
Marcina Gortata, strażacy z miejscowo-
ści Drzewce, siatkarze z Akademii Siat-
karskiej z Opola, pływacy z klubu Vega 
Dobrodzień. Na piłkarskich obozach 
przebywają, albo jeszcze będą przeby-
wać w SOLPARKU piłkarze Józefovii 
Józefów, Akademii Sportu Wojkowice, 
młodzieżowe grupy Widzewa Łódź, a tak-
że kolejne roczniki FCB Escola Varsovia.

Wakacyjne zgrupowania zakończy 
Polski Związek Piłki Nożnej, który na 
przełomie sierpnia i września będzie eg-
zaminował i testował sędziów futsalu.

W
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Półkolonie w Kleszczowie
Od 23 lipca do 3 sierpnia trwały stacjonarne półkolonie w Klesz-

czowie. Ich uczestnikami było 70 uczniów z najmłodszych (I, II i III) 
klas szkół podstawowych z terenu gminy. Przez 2 tygodnie dzieci 
podzielone na pięć grup uczestniczyły w zajęciach sportowo-rucho-
wych i warsztatach kreatywno-edukacyjnych. Korzystały też z ką-
pieli na basenie SOLPARKU.

Miały zapewnione posiłki oraz opiekę nauczycieli, pracujących 
na co dzień w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. 
Ta właśnie szkoła była formalnie organizatorem półkolonii. Do pro-
wadzenia stacjonarnych zajęć były wykorzystywane sale lekcyjne 
kleszczowskiego gimnazjum.

Dodajmy, że w ramach półkolonijnych zajęć odbyły się dwie jed-
nodniowe wycieczki. 27 lipca dzieci wyjechały do Wąsosza k. Czę-
stochowy, a 3 sierpnia - do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

JS

Kolorowe Lato = świetna zabawa
Głównymi animatorami kolejnej edycji imprezy z cyklu Kolorowe 

Lato, zorganizowanej przy kompleksie SOLPARK 12 sierpnia byli 
małpka Fiki-Miki oraz Koziołek Matołek. Skutecznie zachęcali dzie-
ci do aktywności.

Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników 
pikniku cieszyły się zabawy ruchowe, takie jak wyścigi w workach, 
„pajączek” czy „lisie ogony”. Nie zabrakło także rodzinnej rywaliza-
cji w przeciąganiu liny. Do dyspozycji najmłodszych były: dmuchane 

zjeżdżalnie, trampoli-
ny i klocki przestrzen-
ne. Jak zawsze długa 
kolejka chętnych dzie-
ciaków czekała na ar-
tystyczne malowanie 
twarzy.

P r z y g o t o w a n e 
przez Koziołka Matoł-
ka atrakcje o sporto-
wym charakterze były 
przeplatane lekturą 

książek Kornela Makuszyńskiego oraz opowieściami małpki Fiki-
-Miki o niebezpiecznych przygodach podczas podróży po Afryce.

KK

Na wyjazdach…
Dzieci w wieku przedszkolnym, które w odpowiednim termi-

nie zostały zgłoszone przez rodziców na wakacyjną wycieczkę 
miały okazję od-
wiedzić Manufak-
turę Hokus Po-
kuss w Żarkach. 
Oprócz świetnej 
zabawy i smacz-
nego poczęstunku 
zaliczyły warsz-
taty wytwarzania 
pizzy i miały oka-
zję własnoręcznie 
wykonać lizaka. 
Edukacyjny wa-
lor miało też zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn.

Trasa wycieczki, zorganizowanej przez kleszczowski Gminny 
Ośrodek Kultury dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, wio-
dła z Kleszczowa 
do Westernowe-
go Parku Rozryw-
ki Twinpigs w Żo-
rach. Choć Dziki 
Zachód i wester-
nowe klimaty nie 
c ieszą s ię dz iś 
szczególną po-
pularnością dzie-
ci mogły obejrzeć 
go tową scene -
rię do filmu z ży-
cia kowbojów. Dla 
części uczestni-
ków ciekawe oka-
zało się zwiedzanie Muzeum Ognia.

… i w świetlicach
Dla nudzących się w domach dzieciaków świetlice i pracownie 

w domach kultury miały alternatywę w postaci warsztatowych zajęć. 
Małych odkrywców zawsze zaciekawi możliwość nietypowego za-
stosowania zwyczajnych przedmiotów czy produktów.

Kolorowe patyczki to wdzięczny materiał do zrobienia obraz-
ka, z filcu można własnoręcznie wyprodukować etui na telefon, zaś 
fragmenty celulozowej wytłaczanki na jajka mogą się stać płatkami 
kolorowego kwiatka.
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Różne odsłony wakacyjnych atrakcji


