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Otwarcie nowego przedszkola
Kilkuset mieszkańców gminy Kleszczów przybyło na otwarcie nowej siedziby przedszkola wraz ze żłobkiem przy ulicy Jagodowej 4 w Kleszczowie. Przypomnijmy, że pod
dachem postawionego tu budynku docelowo będzie przebywać 150 przedszkolaków
oraz 50 dzieci, zakwalifikowanych do żłobka.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie biało-czerwonej wstęgi przed głównym wejściem
do budynku. Oprócz wójta Sławomira Chojnowskiego i przewodniczącego Rady Gminy
Kleszczów, Michała Michałka przecięcia dokonywała dyrektor przedszkola Małgorzata Szluga i przedstawiciel Rady
Rodziców - Andrzej Zięba wraz
z przedszkolakiem Oskarem.
Więcej na str. 6

Stypendia od marszałka

600-złotowe stypendium wypłacane przez 10 miesięcy w trwającym właśnie roku
szkolnym mogą otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest uzyskana w poprzednim roku szkolnym średnia
ocen na świadectwie ze wszystkich przedmiotów zawodowych na poziomie 4,5 oraz złożenie odpowiedniego wniosku do 15 października. To oferta Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Więcej na str. 13

Duża przebudowa stadionu
Projekt modernizacji stadionu gminnego w Kleszczowie przewiduje przygotowanie takiego obiektu, który pozwoli na organizowanie profesjonalnych zawodów lekkoatletycznych. Oprócz nowej bieżni oraz nowych skoczni (wzwyż, w dal, o tyczce) powstaną m.in.
rzutnie (dla kuli, oszczepu, dysku i młota). Zostaną zmodernizowane trybuny, będzie rozbudowany budynek magazynowy, a także szatnie z zapleczem. Przetarg ogłoszony przez
wójta gminy ma wyłonić wykonawcę inwestycji.
Więcej na str. 14

XVIII Dzień Papieski
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Kleszczów na obchody kolejnego Dnia Papieskiego. Główne wydarzenie będzie miało miejsce w niedzielę 14 października. Uczestnicy spotkają się
o godz. 11.45 przy pomniku Jana Pawła II
w Kleszczowie, by po wspólnej modlitwie
złożyć kwiaty.
Po Mszy św., która zacznie się o godz.
12.00 będzie zaprezentowany okolicznościowy montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł II - Promieniowanie ojcostwa” (takie jest
motto tegorocznych obchodów). Wykonawcami będą uczniowie ZSP w Kleszczowie.
Później odbędzie się wręczenie nagród
laureatom tegorocznych konkursów „papieskich”: plastycznego oraz konkursu wiedzy.
Prace plastyczne można będzie obejrzeć
na wystawie. Jak co roku zaplanowano degustację kremówek.
Przypominamy, że co roku w ramach
Dnia Papieskiego w całej Polsce odbywa
się zbiórka pieniędzy na stypendia, wypłacane uczniom przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zazieleni się
gmina
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości zostanie posadzona w Kleszczowie setka nowych drzew.
Miejsce, wyznaczone dla upamiętnienia tej
rocznicy to teren za placem zabaw przy ulicy Wysokiej. Zostaną na nim posadzone
lipy, klony oraz buki.
W ramach przygotowanej przez gminę
Kleszczów akcji zazieleniania gminy nowe
sadzonki drzew i krzewów pojawią się tej jesieni także w 20 innych miejscach.
Więcej na str. 2
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KRÓTKO
Przebudowa ulicy Głównej…

… na kolejnym odcinku (od ul. Szkolnej do ul.
Ogrodowej) rozpocznie się dopiero wiosną.
Zimowa aura, którą nie sposób przewidzieć,
mogłaby na dłużej sparaliżować zarówno pracę
instalatorów oraz drogowców, a także uniemożliwić
dogodny dojazd do miejsc ważnych dla obsługi
mieszkańców całej gminy (m.in. przychodnia
SALUS, GOPS, poczta, bank, „Arreks”). W
listopadzie remontowe prace rozpoczną się za
to na przeznaczonym do przebudowy odcinku ul.
Ogrodowej (od Głównej do Milenijnej). Konieczne
będzie zatem szukanie objazdów. Projekt
czasowej organizacji ruchu został już opracowany.
Szczegóły podamy na stronie internetowej gminy.

Na drodze przez Łuszczanowice

Użytkowników dróg w gminie Kleszczów
informujemy, że w związku z pracami
prowadzonymi w Łuszczanowicach przez spółkę
STRABAG nadal zamknięty jest odcinek drogi
powiatowej 1900E pomiędzy skrzyżowaniem
wyposażonym
w
sygnalizację
świetlną
(przedłużenie ul. Sportowej) a nowym rondem
w Łuszczanowicach. Na pozostałej części drogi
przez Łuszczanowice ruch może się odbywać,
ale z pewnymi utrudnieniami. Ponieważ nadal
jest to plac budowy, mogą występować miejscowe
zawężenia i utrudnienia.

Jest ciszej, cieplej i estetyczniej

Zakończył się remont należącego do gminy budynku przy ul. Głównej 39 w Kleszczowie.
Mieszkają w nim cztery rodziny. Pracownicy firmy
budowlanej ze Szczercowa wykonali wymianę
okien i docieplenie ścian fundamentowych i elewacji. Następnie wykonane zostały blacharskie
obróbki, a elewację pokryto wyprawą tynkarską.

Wyjazd na skierniewickie święto

O ile na organizowany przez gminę wyjazd na
ogrodnicze targi w Piotrkowie Trybunalskim trudno
jest skompletować odpowiednio liczną grupę, to na
doroczne wrześniowe Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw w Skierniewicach dość szybko zgłosiła
się 80-osobowa grupa chętnych.
15 września nie zrażając się kiepską pogodą
w Kleszczowie postanowili kilka sobotnich godzin
spędzić w „stolicy sadowników”. Oprócz zakupów
sadzonek mieli szansę korzystać z fachowych
porad i obejrzeć wszystkie barwy nadchodzącej
jesieni, skumulowane w kwiatowych, owocowych
i warzywnych dekoracjach.
JS
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W konkursie „Gmina na Szóstkę”

organizowanym przez reW konkursie
dakcję „Dziennika Łódzkiego” do ry-

walizacji w regionie łódzkim przystąpiło 9
samorządów, zgłaszając do oceny 27 zrealizowanych inwestycji. Gmina Kleszczów
do konkursu zgłosiła trzy przedsięwzięcia (wszystkie w kategorii „Gmina przyjazna mieszkańcom”): przebudowę i modernizację gminnego ośrodka zdrowia, budowę
komunalnych bloków na osiedlu „Łuszczanowice” oraz budowę nowej siedziby przedszkola i żłobka w Kleszczowie. Wszystkie
zostały zaprezentowane na łamach „7 Dni”
- lokalnego dodatku do „Dziennika Łódzkiego”, a także podczas finałowej gali konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz
wręczenie laureatom statuetek odbyło
się w Łodzi, podczas Międzynarodowego
Kongresu Biogospodarki. Tytuł „Inwesty-

P

cja Roku Gminy Kleszczów” organizatorzy
konkursu przyznali budowie nowej siedziby
przedszkola i żłobka. Joanna Guc, zastępca wójta gminy Kleszczów odebrała okolicznościową statuetkę z rąk marszałka województwa łódzkiego, Witolda Stępnia.
JS

Gdzie będą posadzone
nowe drzewa i krzewy?

rzetarg dotyczący dostawy, posadzenia i pielęgnacji roślin ozdobnych
na terenie gminy jeszcze nie został rozstrzygnięty. Firmy zainteresowane ubieganiem się o gminne zamówienie mogły składać swoje oferty do 2 października.
Przetargowa dokumentacja szczegółowo wymienia miejsca, w których zaplanowane zostały nowe nasadzenia. Są to: ●
plac zabaw - ul. Tulipanowa w Kleszczowie,
● plac zabaw na os. Zacisze w Kleszczowie, ● plac zabaw - ul. Wysoka w Kleszczowie (przed ogrodzeniem od strony domów),
● Kleszczów - działka nr 1339/4, 1340/4
(w okolicach ul. Miłej), ● Kleszczów - teren przy Urzędzie Gminy, ● Kleszczów - ul.
Sportowa, ● Czyżów - plac zabaw, ● Łękińsko, ul. Północna - zatoka na przystanek,
● Łękińsko, ul. Poprzeczna - przy drodze,
● Łękińsko, ul. Poprzeczna - park, ● Wolica
„Roksa”, ● Wolica - plac zabaw, ● Żłobnica
-�����������������������������������������
obwodnica, ● Żłobnica - plac zabaw „Warszawka”, ● Żłobnica - rondo wraz z terenem
wokół ronda + droga na Winek, ● Łuszczanowice - koło leśniczówki, ● Łuszczanowice - park, ● Łuszczanowice Huby - plac zabaw, ● Łuszczanowice - drogowy łącznik
pomiędzy 1921E i 1900E, ● Rogowiec
��������������
- teren obok i za placem zabaw.
Nasadzenia będą znacznie bardziej
zróżnicowane niż w poprzednich takich akcjach, kiedy gmina zlecała przede wszystkim sadzenie drzew przy gminnych drogach

i ulicach. W wykazie drzew iglastych znajdziemy cztery gatunki (m.in. sosny i świerki), a w wykazie drzew liściastych - 17 (m.in.
klony, tulipanowce, wiśnie piłkowane, brzozy oraz platany).
Równie obszerny jest katalog zamawianych krzewów liściastych (14). W tej grupie
znajdziemy np. takie gatunki, jak: pięciornik
krzewiasty, berberys Tunberga, tawuła szara, pięciornik krzewiasty, tawuła japońska,
hortensja bukietowa, pęcherznica, wierzba japońska, krzewuszka Weigelia. Grupę
krzewów iglastych reprezentuje 5 gatunków
(m.in. żywotnik zachodni oraz sosna kosodrzewina).

Umowa zawarta z wykonawcą gminnego zamówienia przewiduje, że przez 24
miesiące od posadzenia jego obowiązkiem
będzie pielęgnacja posadzonych roślin.
Chodzi o niebagatelną ich ilość - łączne
zamówienie opiewa na 1928 sztuk.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j
Dz.U.2018.121 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej
47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu
wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.
kleszczow.pl.
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Gminne inwestycje
Dwie drogi na finiszu
Pracownicy spółki Drog-Bud z Lubojenki kończą prace przy
rozbudowie dwóch odcinków dróg gminnych w Wolicy o łącznej długości 740 metrów. Końcowe prace bitumiczne zostały
wykonane na przełomie września i października.
Na jednej z dróg do dokończenia pozostały prace brukarskie na fragmentach chodników, ustawienie
i podłączenie lamp oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oznakowania. Drugi odcinek jest już prawie
gotowy. Tu pozostało tylko wykonać oznakowanie.
Główną częścią inwestycji drogowej w Wolicy było wykonanie podziemnych sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej oraz gazowej. Wartość całego zadania wymagała wydania ponad 4,2 mln zł brutto,

Światłowodem do Wolicy
Kolejne zadania z zakresu telekomunikacji na zlecenie
gminy łódzka spółka FUREL Inwestycje realizowała w tym roku
w Wolicy, Woli Grzymalinej-Kolonii oraz części ul. Akacjowej
w Łękińsku. Rozbudowa lokalnej sieci o łącza światłowodowe
wymagała wykonania 12,5 km mikrokanalizacji, do której zostały wciągnięte kable światłowodowe, tworzące sieć dostępową FTTH.
W trakcie robót na odcinku
ok. 340 m powstała też kanalizacja, która pozwoli na telekomunikacyjne połączenie Wolicy z ul. Akacjową w Łękińsku.
Zapewni to dostęp do usług teleinformatycznych nowym abonentom w tym rejonie.
Przyłącza teleinformatyczne wykonano do 151 użytkowników. Poza tym w centrali ARREKS S.A. w Kleszczowie został
rozbudowany punkt dystrybucyjny sieci FTTH.
Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce 3 września.

Doposażenie boisk
Piłkarskie boiska w Łuszczanowicach
oraz Wolicy dzięki kończącej się właśnie inwestycji mają teraz zapewnić lepsze warunki dla zawodników oraz kibiców. Boiskowa
infrastruktura wzbogaciła się o nowe kontenerowe szatnie, do których doprowadzone zostało zasilanie elektryczne, woda oraz
kanalizacja.
Mecze rozgrywane na boisku w Wolicy
będzie odtąd mogło oglądać ponad 260 kibiców. Krzesełka na widowni umieszczono
na trzech poziomach. Wymogi bezpieczeństwa nakazywały oddzielić miejsca dla kibiców przyjezdnych od widowni dla miejscowych kibiców.
Inwestycja realizowana była przez PHU
Barbara Maziarz z Myszaków koło Bełchatowa.
JS
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KOMUNIKATY
Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz
stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos w najbliższych wyborach.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to
nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na
studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że
jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeżeli nie ma tam Twojego nazwiska złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie działa przy ul. Głównej 47, pok. nr 8. Do uzyskiwania porad, udzielanych przez radców prawnych, są uprawnione: ● osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, ● młodzież do 26. roku
życia, ● seniorzy, którzy ukończyli 65. lat, ● kombatanci i weterani, ● osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny, ● każdy zagrożony lub poszkodowany: katastrofą naturalną,
awarią techniczną, klęską żywiołową.
Udzielane są tu porady z zakresu: ● prawa pracy, ● przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ● ubezpieczenia społecznego, ● spraw karnych, ● spraw administracyjnych, ● spraw cywilnych, ● spraw rodzinnych, ● prawa podatkowego (nie dotyczącego działalności gospodarczej).
Harmonogram dyżurów: ● poniedziałek - godz. 8.00-12.00, ● wtorek - godz. 13.0017.00, ● środa - godz. 8.00-12.00, ● czwartek - godz. 11.00-15.00, ● piątek - godz.
11.00-15.00. Kontakt telefoniczny: 44 731-66-10 (w. 53).

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz
zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż
z dniem 15 października 2018 r. upływa termin zapłaty III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Od 1 czerwca jest możliwe zarejestrowanie narodzin dziecka online. Konieczne jest do
tego posiadanie przez rodzica Profilu Zaufanego. Na zarejestrowanie narodzin dziecka
rodzice mają 21 dni od daty wystawienia karty urodzenia. Do zarejestrowania narodzin
potomka potrzebna jest m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz
imię dziecka. Trzeba też podać adres, pod którym dziecko będzie zameldowane oraz
sposób odebrania dokumentów (na skrzynkę ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłka tradycyjną pocztą).

Niezbędnik telefoniczny
Nowy system łączności telefonicznej z Urzędem Gminy, uruchomiony
przed rokiem, działa w technologii VoIP (Voice over Internet Protocol). Jest to
technologia cyfrowa, wykorzystująca do przesyłania głosu szerokopasmowy
Internet. Cyfrowa łączność telefoniczna jest realizowana we współpracy z
gminnym operatorem - ARR Arreks S.A. w Kleszczowie.
Aby uzyskać połączenie z konkretnym stanowiskiem należy
wybrać numer Punktu Obsługi Klienta: 731-66-10. Dla wygody
mieszkańców podajemy też inne, ważne numery telefonów:
• Kancelaria Ogólna 731-66-39
• Sekretariat Wójta Gminy 731-66-20
• Sekretarz Gminy 731-66-14
• Skarbnik Gminy 731-66-21
• Kierownik Referatu Organizacyjnego 731-66-35
• Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 731-66-12
• Kierownik Referatu Majątku Gminy 731-66-38
• Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 731-66-73
• Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych 731-66-23
• Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gosp. Gruntami 731-66-55
• Kierownik Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji 731-66-45
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 731-66-26
• Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 731-66-76

4

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 19/492

Salus - harmonogram na listopad
Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, dotyczącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w listopadzie br. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/
731 30 80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.
saluskleszczow.pl.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poradnia specjalistyczna
Pediatryczna z alergologią
Pediatryczna z alergologią
Pediatryczna
Pediatryczna
Urologiczna
Otolaryngologiczna
Badanie słuchu
Dermatologiczna

Chirurgiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
USG
USG
USG
USG
44. USG
45. USG

Lekarz
dr n. med. Violetta Gołąbek
dr n. med. Violetta Gołąbek
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
lek. med. Janusz Nowak
lek. med. Izabela Zawadziłło
Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Dorota Wyrwas
dr n. med. Dorota Wyrwas
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska
lek. med. Beata Kostrzewa
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. ���������
Ewa Sewerynek
prof. dr hab. n. med. ���������
Ewa Sewerynek
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Sylwia Konarska
lek. med. Sylwia Konarska
prof. S. Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
dr n. med. Przemysław Łaganowski
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Robert Pietruszyński
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena Wiewióra
dr n. med. radiolog Marcin Just
dr n. med. radiolog Marcin Just
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa

46. Specjalista alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

9. Dermatologiczna
10. Dermatologiczna
11. Dermatologiczna
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza

20. Pulmonologiczna
21. Neurologiczna
22. Neurologiczna
23. Endokrynologiczna
24. Endokrynologiczna
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Endokrynologiczna
Endokrynologiczna
Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna

34. Ortopedyczna
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Termin
24.11.
29.11.
10.11.
22.11.
26.11.
07.11.
07.11.
24.11.

Godzina
9-14
13-18
9-14
15-18
9-14
14.30-18
14.30-18
9-14

06.11.

13-17

13.11.

13-17

20.11.

13-17

12.11.
26.11.
02.11.
12.11.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.

16-18
16-18
14-18
8-13
13-18
9-13
13-18
9-13

22.11.

12.30-18

02.11.
09.11.

9-14
9-14

09.11.

8.30-14

30.11.

8.30-14

05.11.
22.11.
10.11.
24.11.
19.11.
26.11.
28.11.
08.11.
22.11.

12.30-15.30
13-16
8.15-14
8.15-14
9-14
9-14
14-18
13-18
13-18

02.11.

9-13.30

19.11.
24.11.
05.11.
19.11.
10.11.
15.11.
29.11.
06.11.
13.11.
20.11.
27.11.
w każdy
wtorek

11.00
9-14
10-17
10-17
9-14
9-12
9-12
15.30-18
15.30-18
15.30-18
15.30-18
12.30-14.00

SALUS - Poradnia
Rehabilitacji w listopadzie
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w listopadzie Poradnia Rehabilitacji
i Fizjoterapii będzie pracować w następujących
dniach:
Fizjoterapia dziecięca - dr n med. Michał
Kaczmarek
Godziny
Data
Wizyty domowe
w przychodni
5.11.
8-13.30
14.30-18.00
8.11.
8-15
9.11.
8-13.30
14.30-17.30
12.11.
8-15
13.11.
8-13.30
14.30-18.00
16.11.
8-15
20.11.
8-15
21.11.
8-13.30
14.30-17.30
28.11.
8-15
29.11.
8-13.30
14.30-18.00
Fizjoterapia dorosłych - Marcin Szczepanik
● 5.11. godz. 15-18; ● 9.11. godz. 15-18; ● 19.11.
godz. 15-18; ● 23.11.godz. 15-18.
Poradnia Rehabilitacji - dr n med. Agnieszka
Dobrowolska
● 10.11. godz. 8.10-14; ● 24.11. godz. 8.10-14.

Październik - miesiąc
profilaktyki raka piersi

R

ak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Stanowi około 23
proc. wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i odpowiada za około 14
proc. zgonów z tego powodu. Według danych Polskiej Unii Onkologii wczesne zdiagnozowanie
tego raka pozwoliłoby uratować rocznie dwa i pół
tysiąca Polek. Niestety - w 80 proc. przypadków
diagnoza jest zbyt późna. Tylko w 2017 roku w regionie łódzkim operacji mastektomii musiało poddać się ponad 700 kobiet.
Jak informuje łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w naszym województwie z badań w ramach programu profilaktyki raka piersi
skorzystało (wg stanu na 1 października 2018 r.)
41,86 proc. pań, co sytuuje Łódzkie na 7. miejscu w Polsce. Najmniej kobiet zbadało się w powiecie radomszczańskim: 30 proc. W Łodzi z badań skorzystało 40,32 proc. pań,
w Skierniewicach - 37,76 proc.,
w powiecie zgierskim 45,80 proc.,
a w powiecie łowickim - 48,10 proc.
pań.
Szczególną uwagę na badania
profilaktyczne związane z rakiem
piersi medyczne placówki i instytucje zwracają w październiku. To właśnie w tym miesiącu częściej niż kiedykolwiek trafiamy na rozpoznawalny symbol - różową wstążkę.
Osoby poszukujące większej dawki informacji na temat profilaktyki raka piersi mogą sięgnąć
do materiałów przygotowanych przez Łódzki Oddział NFZ (www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfzblizej-pacjenta/5941-badaj-piersi-pazdziernikmiesiacem-profilkatyki-raka-piersi).
JS
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Energetyczne sympozjum
Spółka Mostostal Kraków była jednym z uczestników i wystawców
w trakcie wrześniowego Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW. Brało w nim udział blisko 800 przedstawicieli
firm z branży energetycznej oraz ośrodków badawczych i naukowych.
Głównym punktem obrad było Forum Energetyczne. Zaproszeni goście dyskutowali nad kierunkami rozwoju polskiej energetyki.
Stoisko Mostostalu Kraków, spółki która półtora roku temu zainwestowała w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 miało za zadanie zaprezentować jak najpełniej potencjał konstrukcyjny i wykonawczy firmy.

Uponor prezentował się w Zakopanem
Rozważne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi staje się przy obecnych zmianach
klimatycznych prawdziwym wyzwaniem. Nic dziwnego, że temu zagadnieniu są poświęcane poważne konferencje. Jedna z nich odbyła się w połowie
września w Zakopanem. W III Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” brali udział przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej i jednostek, zaangażowanych w gospodarowanie
wodami opadowymi i roztopowymi w polskich gmiPaweł Birecki - przednach. Obecni byli też zarządcy dróg oraz naukowstawiciel Uponor Infra
cy i eksperci.
Fot. https://inzynieria.com
Jednym z uczestników, a zarazem sponsorów
konferencji była spółka Uponor Infra. To firma, które zajmuje się pro-

E

Wirtualnie
po elektrowni i kopalni

lektrownia Bełchatów otwiera swe podwoje raz w roku z okazji
Dnia Energetyka. Liczba chętnych do obejrzenia od kuchni największej w Polsce fabryki prądu jest zwykle bardzo duża. Wychodząc
naprzeciw temu zainteresowaniu bełchatowskie Giganty Mocy uruchomiły specjalną aplikację, która pozwoli użytkownikom na wirtualny spacer po wnętrzach Elektrowni Bełchatów („Wielkie turbiny”) oraz po terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów („Wielkie koparki”).
Wirtualne zwiedzanie elektrowni obejmuje m.in. wielką halę maszynowni głównej, nastawni bloków 1 i 4, a także maszynownię największego i najnowszego bloku nr 14. W wyrobisku odkrywki Szczerców można natomiast oglądać pracę dwóch koparek nadkładowych:
SchRs 4000 (K-44) i SchRs 4600 (K-41), w tym również wnętrze kabiny operatora.
Aplikacja Giganty Mocy VR 3D jest dostępna w Google Play.
JS
Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 5 godz.
2. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz.
3. Język angielski, niemiecki poziomy A1, A2, A3 - 50
godz.
4. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
5. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
6. Kadry i płace - 70 godz.
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz. II edycja
Informacje dodatkowe:
• Kursy językowe (angielski, niemiecki) na różnych poziomach - trwają jeszcze zapisy - ZAPRASZAMY.
• Przyjmujemy zapisy na II edycję kursu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500-728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul.
Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
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W firmach gminy Kleszczów
dukcją rur i zbiorników, wykorzystywanych w systemach odwodnienia.
W Kleszczowie ma swój zakład produkcyjny.

Integracyjne strzelanie
W zawodach strzeleckich rywalizowali na Wawrzkowiźnie pracownicy spółki Sponcel, działającej w strefie w Bogumiłowie. Imprezę zorganizował Klub Strzelecki 10-tka z Radomska. Jak dowiadujemy się
z profilu FB najlepsze wyniki wśród kobiet uzyskały: 1. Dominika Kopcińska (76 pkt.); 2. Justyna Wilczek (72 pkt.); 3. Ewa Kowalczyk (71
pkt.). Czołowa trójka wśród mężczyzn to: 1. Jacek Kruszyński (89
pkt.); 2. Dariusz Kątny (85 pkt.); 3. Jakub Kopycki (76 pkt.).
(opr. JS)

Brunatne paliwo tylko dla większych pieców

2018 roku KWB Bełchatów zawiesza sprzeOd 12dażwrześnia
węgla brunatnego przeznaczonego dla gospodarstw

domowych i do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW - taką informację znaleźć można na stronie internetowej KWB Bełchatów. Dodatkowo nabywcy są uprzedzani: Kliencie,
przed zakupem sprawdź czy w Twoim województwie można palić węglem brunatnym.
Cennik na węgiel brunatny nie zmienił się od 1 lipca 2016 r. Za
tonę sortowanego trzeba zapłacić 153 zł brutto, a z akcyzą - 166,54
zł. Niesortowane brunatne paliwo kosztuje odpowiednio 130 zł brutto
i 143,54 zł. Z kolei najdrobniejsze frakcje (miał węglowy) to cena 126
zł brutto i 139,54 zł.
Oferowany do sprzedaży węgiel ma wartość opałową od 7600 do
8500 KJ/kg, przy średniej zawartości siarki 0,50 do 0,83 proc. Zawartość popiołu jest szacowana na 6,5 do 11 proc.
JS
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie
ogłasza nabór na stanowisko: teleinformatyk.
Miejsce pracy: ARR „ARREKS” S.A. - Centrala Abonencka, Kleszczów, ul. Główna 45 A.
Oferujemy: ● rozwojową pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole, w oparciu o nowoczesne technologie i rozwiązania telekomunikacyjne, ● możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji
w procesie szkoleń i kursów.
Wymagania: ● wykształcenie średnie kierunkowe, ● biegła umiejętność obsługi komputera, ● język angielski w stopniu umożliwiającym
czytanie ze zrozumieniem instrukcji technicznych, ● prawo jazdy kat.
B, ● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na
stanowisku: teleinformatyk, w tym do pracy na wysokości, ● komunikatywność, sumienność i dokładność, ● wysoka kultura osobista,
● gotowość do podwyższania swoich kwalifikacji w procesie szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych.
Mile widziane: ● praktyki zawodowe lub staż w zawodzie telemonter/
teleinformatyk, ● znajomość technologii światłowodowej w tym FTTH,
● znajomość technologii radiowej, ● znajomość technik i standardów
instalacyjnych, ● uprawnienia SEP kat. E do 1 kV, ● ukończony kurs
pierwszej pomocy.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać w siedzibie Spółki (Kleszczów, ul. Główna 122) w godzinach 7.30-15.00
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arreks.com.pl w terminie do 31 października 2018 roku. Dodatkowe informacje można
uzyskać w sekretariacie Spółki oraz pod numerem telefonu 44/ 73137-31.
Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
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Przedszkole zmieniło adres

popołudnie 28 września parkującymi samochodami
W piątkowe
został zastawiony nie tylko pojemny parking przed nową sie-

dzibą samorządowego przedszkola w Kleszczowie. Parkowano auta
na pobliskich ulicach osiedla „Zacisze”, a część osób mieszkających
w sąsiedztwie po prostu przyszła piechotą.

Wśród uczestników uroczystości, która przyjęła formułę Dnia
Otwartego, przeważali - co zrozumiałe - rodzice z dziećmi. Przyprowadzili nie tylko pociechy w wieku przedszkolnym. Było też sporo maluchów w wieku żłobkowym. Wszyscy chcieli zobaczyć, jakie będą
warunki w nowej gminnej placówce, jak zostały urządzone sale zajęć
oraz tereny otaczające budynek.
Budowa przedszkola, rozpoczęta wiosną 2016 roku, odbywała
się w oddaleniu od ruchliwych ulic,
z których na co dzień korzystają
mieszkańcy. Dla większości osób
Dzień Otwarty był więc pierwszą
okazją do obejrzenia z bliska gotowego już obiektu.
Uczestników uroczystości,
na którą zostali zaproszeni m.in.
radni gminy Kleszczów, szefowie gminnych jednostek i instytucji oraz proboszczowie kleszczowskich parafii, przywitał wójt gminy,
Sławomir Chojnowski. Podkreślił,
że otwarcie nowej siedziby jest
wydarzeniem historycznym, zmianą jakości przedszkolnych usług
z warunków XX-wiecznych na te, które są właściwe dla XXI wieku.
Wójt podziękował radnym gminy Kleszczów za przeznaczenie
na inwestycję odpowiednich środków. Dziękował również projektantom, wykonawcom, inspektorom nadzoru oraz pracownikom Urzędu
Gminy, którzy zajmowali się doprowadzeniem budowy do pomyślnego końca.
- Chciałbym, by ten budynek służył jak najlepiej wszystkim pracującym tu nauczycielom, opiekunom oraz pracownikom obsługi powiedział Sławomir Chojnowski w krótkim wystąpieniu. - Niech ich
dobre przygotowanie do zawodu, połączone z miłością do dzieci, pozwala na jak najlepsze wypełnianie opiekuńczej i wychowawczej roli,
jaka jest wymagana od takich właśnie placówek. Liczę na to, że dzieci, które w tych wnętrzach, a także na zagospodarowanych terenach
wokół przedszkola będą spędzać kilka pierwszych lat swego życia,
przedszkole to będą wspominać jako miejsce szczególne i ukochane.
Głos zabrała też dyrektor kleszczowskiego przedszkola, Małgorzata Szluga. Przypomniała o narastających od lat
problemach lokalowych, jakie
przedszkole miało w swej starej
siedzibie przy ul. Szkolnej. Problemy rozwiązywano, lokując
dzieci z najstarszej wiekowo grupy w pobliskiej szkole podstawo-
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wej.
- Nowy budynek stwarza wspaniałe warunki do rozwoju dzieci,
przekazywania im wiedzy, kształcenia nowych umiejętności, wpajania im wartości - oceniła dyrektor. - W imieniu rodziców, dzieci i całego personelu pragnę podziękować władzom gminy za ten wspaniały
dar, za troskę o najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Symboliczne podziękowania, w postaci okolicznościowej laurki
oraz bukietu kwiatów
przekazała wójtowi
dwójka przedszkolaków.
Po uroczystości
przecięcia wstęgi głos
zabrał proboszcz Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie,
Sławomir Bednarski.
Zanim odmówił okolicznościową modlitwę, zauważył:
- Piękny to zwyczaj, że w różnych takich uroczystościach prosi się kapłanów o to, aby poświęcili i pobłogosławili miejsce naszego przebywania. Szczególnie, że jest to
miejsce związane z pierwszymi latami życia najmłodszych mieszkańców naszej parafii i gminy.
Po poświęceniu budynku weszli do niego zaciekawieni mieszkańcy. Oglądali sale i ich wyposażenie, dzielili się uwagami. Dzieci bez
wahania przystąpiły do testowania nowych zabawek, w które zostało
wyposażone przedszkole. Później przeniosły się na urządzone place
zabaw. Popołudniowa uroczystość zamieniła się w piknik z animacjami. Weseli animatorzy - postaci znane z dziecięcych bajek czy filmów
- zaprezentowali specjalny program. Dzieci nie trzeba było specjalnie zachęcać do zabawy. Mogły korzystać nie tylko z przedszkolnych urządzeń zabawowych, ale też z ustawionej na parkingu karuzeli i kolejki.
Uzupełnieniem tych
atrakcji był słodki poczęstunek, zorganizowany w największej, wielofunkcyjnej
sali. Częstowanie porcjami
gigantycznego, owocowego
tortu ozdobionego okolicznościowym napisem, rozpoczął
wójt S. Chojnowski w towarzystwie dyrektorki przedszkola.
J. Strachocki

Przestrzeń, światło, zieleń
Teren przeznaczony na realizację nowej siedziby przedszkola
i żłobka miał 1,2 hektara powierzchni. Powierzchnia całego budynku
liczy łącznie 2300 m kw. Do ogrzewania pomieszczeń wykorzystane zostaną ekologiczne źródła - 4 sprężarkowe pompy ciepła zasilane gazem. Zimą posłużą do ogrzewania, a w upalne lato - do schładzania pomieszczeń. Moc cieplna wszystkich pomp to 63 kW, a moc
chłodnicza - 56 kW. Część zużywanej w przedszkolu i żłobku energii
elektrycznej zapewnią
ułożone na dachu panele
fotowoltaiczne o całkowitej mocy 39 kW.
Z południowych
okien w przedszkolnych
salach zajęć na pierwszym planie widać place zabaw, a dalej dużo
zieleni - trawnik na zboczach górki saneczkowej i fragment sosnowego lasu.
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GMINA KLESZCZÓW - raport z kadencji 2014-2018 (cz. III)
W trosce o finanse gminy i podatników
Jednym z coraz ważniejszych źródeł przychodów w budżecie
Gminy Kleszczów stają się umowy związane z dzierżawą majątku
należącego do gminy. Zilustrujemy to na przykładzie Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. We wcześniejszych latach PSG korzystała
bezumownie z sieci gminnej. Nie wnosiła opłat dzierżawnych, ani podatku od gminnego majątku, który wykorzystywała do prowadzenia
dochodowej
działalności gospodarczej.
Korzystając
z pomocy Urzędu
Regulacji Energetyki
kleszczowski samorząd uporządkował
warunki korzystania
przez PSG z sieci
gazowej na terenie
gminy.
Opłaty za dzierżawę infrastruktury
gazowej wynoszące początkowo 120
Układanie sieci gazowej w Czyżowie
tys. zł netto rocznie
wzrosły obecnie do
366 tys. zł netto rocznie. Z kolei kwoty podatku, wpłacanego przez
spółkę PSG do gminnego budżetu wzrosły ze 190 tys. zł w 2013 roku
do 433 tys. zł obecnie.
***
Należące do gminy, ale już zużyte składniki majątkowe, są zbywane podczas przetargów, co pozwala odzyskać część poniesionych
wcześniej nakładów. W kadencji 2014-2018 Referat Majątku Gminy
zorganizował w sumie 55 przetargów na zużyte składniki majątkowe.
Efektem było uzyskanie łącznej kwoty prawie 500 tys. zł.
Jeśli - mimo kilkakrotnie organizowanych przetargów - wystawione na sprzedaż komunalne sprzęty i pojazdy nie znajdowały nabywcy, samorząd gminy przychylał się do próśb składanych przez inne
samorządy i w drodze darowizny przekazywał je potrzebującym. Na
podstawie uchwał Rady Gminy Kleszczów przekazano: w 2014 r. syrenę alarmową Gminie Rokiciny, w 2015 r. - autobusy „Autosan” dla
Gminy Łęki Szlacheckie oraz miasta Poręba, w 2017 r. - autobusy
„Autosan” dla gmin: Sulmierzyce, Dobryszyce i Kluki, a w 2018 r. wóz
strażacki „Jelcz” dla Gminy Bełchatów.
***
W kadencji 2014-2018 stawki podatków lokalnych, obowiązujących w Gminie Kleszczów nigdy nie osiągały poziomu ustalanych
przez Ministra Finansów stawek maksymalnych. Były natomiast obniżane. W okresie od lipca 2013 r. do września 2018 r. Rada Gminy Kleszczów tylko raz (w roku 2015 z mocą obowiązującą od roku
2016) dokonała podwyższenia stawek podatków lokalnych.

Dla czystego i zdrowego środowiska
Spośród zróżnicowanego wachlarza spraw, dotyczących zachowania w czystości wszystkich miejsc publicznych na terenie Gminy
Kleszczów na plan pierwszy wysuwają się - rzecz jasna - kwestie zorganizowania sprawnego systemu odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z terenów posesji. Następna sprawa to utrzymanie
przejezdności dróg w sezonie zimowym oraz odśnieżanie chodników,
parkingów i placów. Dbałość o pielęgnację zieleni, wykaszanie rowów

i poboczy, utrzymywanie w dobrym stanie rabat i kwietników to kolejny zakres obowiązków nakładanych na samorządy.
Sprawozdanie z tego obszaru działań gminy za okres 2014-2018
zajęłoby bardzo wiele wierszy. Szczupłość miejsca nakazuje nam
skupić się raczej na tych kwestiach, które nie są obowiązkiem gminy.
Ich podjęcie, zorganizowanie i sfinansowanie przez samorząd wynikało z przekonania, że zadbane, czyste środowisko jest walorem
trudnym do przecenienia.

Miliony dotacji do ekologicznej energii

Zacznijmy od kwestii ograniczania emisji zanieczyszczeń z domowych systemów grzewczych. Realizowany od listopada 2013 roku
program dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń
z budynków był nie tylko kontynuowany w kolejnych latach, ale stale
rozszerzany. Początkowo dofinansowanie można było otrzymać do:
● kolektorów słonecznych; ●pomp ciepła; ● wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła; ● ogniw fotowoltaicznych; ● turbin wiatrowych;
● kotłów grzewczych na gaz. W połowie 2014 do tego katalogu doszły
kotły grzewcze na pellet. Kolejna uchwała Rady Gminy Kleszczów
z marca 2016 roku wprowadziła rozróżnienie pomp ciepła na pompy
ciepła CWU i pompy ciepła dwufunkcyjne CWU i CO, natomiast do
kotłów grzewczych na pellet dodała urządzenia grzewcze i kominki
z płaszczem wodnym. Z kolei uchwałą z maja 2018 roku do katalogu
urządzeń dodano kotły grzewcze 5 generacji na paliwa stałe.
Program gminnego dofinansowania, który zahamował
emitowanie do atmosfery setek kilogramów szkodliwych
zanieczyszczeń, pozwolił też
mieszkańcom zaoszczędzić tysiące złotych, które bez dotacji
z budżetu musieliby wysupłać
z własnych kieszeni. O tym,
z jak powszechnym odzewem
mieszkańców spotkała się proekologiczna inicjatywa samoMieszkańcy gminy mogli instalować
rządu gminy najlepiej świad- po kilka dotowanych urządzeń
czy liczba dotacji udzielonych
w poszczególnych latach.
O ile przez cały 2014 rok liczba umów zawartych przez Urząd
Gminy z mieszkańcami wyniosła 660 to rok później takich umów było
już 1592. W 2016 r. udzielono 151 dotacji, w 2017 - 263, natomiast do
18 września br. takich umów było 156.

Inne działania środowiskowe

W latach 2014-2018 kontynuowany był również program gminnych dopłat do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. Jego
efektem jest poprawa estetyki prywatnych posesji, a zatem - całej
gminy. Dofinansowanie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Kwota dofinansowań w latach 2014-2018 wyniosła
łącznie ok. 1,3 mln zł.
Warto wspomnieć, że o dofinansowanie zakupu sadzonek ze
środków budżetu gminy Kleszczów mogą się ubiegać także osoby
nie posiadające prawa własności do nieruchomości, lecz jedynie prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której mają być wykonane nasadzenia. Dotacje przysługują też osobom prawnym, nie
działającym w celu osiągnięcia zysku.
***
Z własnej inicjatywy gmina realizuje program, który pozwala znacząco zmniejszyć ilości bioodpadów,
jakie powstają w każdym gospodarstwie domowym.
Jest ich bardzo dużo, zwłaszcza tam, gdzie dominuje
zabudowa jednorodzinna, a domostwa są otoczone
sadami czy ogrodami. Bioodpady mogą być przetworzone na przydatny kompost. Poprzez zakup pojemnych i wytrzymałych kompostowników i ich bezpłatne
å
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użyczenie mieszkańcom masa odpadów zielonych wywożonych z terenu gminy systematycznie maleje.
Akcje zbierania od mieszkańców zamówień na kompostowniki
są prowadzone systematycznie. W kolejnych latach do gospodarstw
domowych trafiło: ● 2014 - 90 szt., ● 2015 - 90 szt., ● 2016 - 50 szt.,
● 2017 - 40 szt., ● 2018 - 60 szt. kompostowników.
***
Od roku 2017 mieszkańcy gminy mogą korzystać z dofinansowania (50 proc. kwoty) do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów
i kotów. Ma to zapobiegać bezdomności zwierząt domowych. Do tej
pory dotacje na ten cel uzyskało 112 właścicieli zwierząt.
***
Edukacyjne działania
to jeszcze jeden aspekt,
na który w mijającej kadencji zwracał uwagę
Urząd Gminy w Kleszczowie.
Edukowanie
dotyczyło nie tylko kompostowania
odpadów
i systemu selektywnej
zbiórki odpadów, ale
również
szkodliwości
spalania śmieci w domoJuż w przedszkolu warto uczyć, jak segregujemy
wych piecach i było proodpady
wadzone przy pomocy
ulotek i broszur.
Edukowanie odbywało się również poprzez wyjazdy na targi rolnicze i ogrodnicze oraz specjalistyczne wystawy. Uczestniczący w nich
mieszkańcy mogli skorzystać z fachowych porad i zapoznać się z nowościami, wchodzącymi na rynek.
***
Przywracanie gruntom walorów użytkowych oraz zapobieganie
zalewaniu pól uprawnych podczas gwałtownych opadów to efekt systematycznej działalności Gminnej Spółki Wodnej. Właśnie w okresie
kadencji 2014-2018 spółka rozwinęła swoją działalność. Korzystając
z zabezpieczanej corocznie w budżecie dotacji spółka odtwarza rowy
melioracyjne, oczyszcza przepusty, wykasza trawę z rowów. Co roku
pogłębieniu i oczyszczeniu jest poddawanych około 30 km rowów.

SALUS - uporządkowanie i nowa jakość
w gminnej opiece zdrowotnej
Dzięki zmianom przepisów prawa (m.in. ustawy o działalności
leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w 2017 roku stworzono samorządom nowe możliwości finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
dla swoich mieszkańców. Nowy stan prawny sprzyjał zwłaszcza tym
samorządom, które już wcześniej nie szczędziły środków na zapewnienie mieszkańcom jak najszerszego wachlarza usług zdrowotnych.
W Gminie Kleszczów po rzetelnych przygotowaniach i analizie
kilku możliwości zorganizowania takiego modelu funkcjonowania
opieki zdrowotnej, na który największy wpływ będzie miał samorząd, zdecydowano się wybrać dla
gminnej przychodni formę
spółki kapitałowej. Jej
uruchamianie zbiegło się
w czasie z poważną przebudową i modernizacją
dotychczasowej siedziby
ośrodka zdrowia w Kleszczowie.
Organizowanie
Przychodnia SALUS rozpoczęła działalność
w tym zmodernizowanym budynku
struktur Kleszczowskiej
Przychodni Salus odbywało się więc w uzgodnieniu z kierownictwem nowego gminnego
podmiotu leczniczego.

Otwarcie Kleszczowskiej Przychodni Salus w unowocześnionym
i lepiej niż dotąd przystosowanym do działalności leczniczej obiekcie (m.in. poprzez znaczące doposażenie) miało miejsce 1 kwietnia
2017 r. Obecnie funkcjonuje tu 14 poradni specjalistycznych: urologiczna, chorób wewnętrznych, okulistyczna, otolaryngologiczna dla
dzieci i dorosłych, diabetologiczna dla dzieci i dorosłych, kardiologiczna, dermatologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, endokrynologiczna, pediatryczna, neurologiczna, pulmonologiczna dla dzieci i dorosłych.
Świadczenia z zakresu diagnostyki udzielane są w ramach pracowni USG, pracowni RTG, punktu pobrań materiału do badań, pracowni EKG i Holtera. Badania realizowane są zarówno w ramach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jak i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
Na podstawie umowy
o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, zawartej przez Kleszczowską
Przychodnię Salus z Gminą Kleszczów od listopada
2017 roku przychodnia
rozszerzyła
prowadzoną działalność leczniczą
o poradnię rehabilitacyjną
oraz gabinet fizjoterapii.
Specjalnością
gabinetu Zakupiony z gminnej dotacji aparat RTG
fizjoterapii jest terapia najmłodszych pacjentów – dzieci od okresu noworodkowego, przez niemowlęcy, poniemowlęcy i przedszkolny.
W razie konieczności pacjenci otrzymują skierowania na specjalistyczne badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego, czy
rezonansu magnetycznego.

Profilaktyka zdrowotna

Istotnym uzupełnieniem działalności leczniczej są badania profilaktyczne oraz programy zdrowotne realizowane dla mieszkańców
gminy po przeanalizowaniu społecznych potrzeb na zlecenie Urzędu Gminy. Efektem programów jest zapobieganie poważnym zagrożeniom zdrowia, w tym chorobom zakaźnym oraz nowotworowym.
Warunkiem przystąpienia do programów i uzyskania nieodpłatnego
świadczenia zdrowotnego jest posiadanie statusu mieszkańca gminy
Kleszczów. W tym miejscu wypada choć krótko wspomnieć o niektórych działaniach z tego zakresu.
W okresie mijającej kadencji samorządu systematycznie były
organizowane m.in. ● bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne, w ramach programu profilaktyki chorób nowotworowych ze
szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz nowotworów
szyjki macicy, ● bezpłatne szczepienia (przeciwko meningokokom,
pneumokokom, wirusowi HPV), ● program profilaktyki, ukierunkowany na choroby układu mięśniowo-szkieletowego, ● program profilaktyki stomatologicznej, realizowany w czterech gabinetach stomatologicznych.

Łatwiejsza hospitalizacja

Nowe przepisy z zakresu finansowania świadczeń zdrowotnych
umożliwiły samorządom, po obowiązkowym przeprowadzeniu konkursu ofert dla szpitali, zawieranie bezpośrednich umów na specjalistyczne zabiegi operacyjne. Ma to pozwolić na szybsze kierowanie
pacjentów na zabiegi, do których zostali zakwalifikowani, poza kolejką ustaloną według ogólnych zasad. Gmina może ogłosić konkurs
po przeanalizowaniu i uwzględnieniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na
obszarze województwa.
Gmina Kleszczów umożliwiła swoim mieszkańcom łatwiejszy dostęp do specjalistycznych zabiegów operacyjnych z zakresu okulistyki (np. witrektomia, usunięcie zaćmy, jaskra), a także do usług z zakresu ortopedii i traumatologii (np. endoprotezoplastyka, artroskopia
diagnostyczna i lecznicza, operacje w zakresie stóp). Ustalenie daty
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przyjęcia i operacji pacjenta, będącego mieszkańcem gminy Kleszczów następuje w Urzędzie Gminy, po zgłoszeniu się ze skierowaniem na planowy zabieg operacyjny.

Rozwiązania służące mieszkańcom
Sieć informatyczna umożliwia w coraz szerszym stopniu obsługiwanie klientów samorządu poprzez Internet. Ważnym elementem
tych usług jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. W tym celu w latach 2014-2018 Urząd Gminy w Kleszczowie wdrożył szereg rozwiązań organizacyjnych. Informatyczne systemy bezpieczeństwa są oparte na zintegrowanym systemie UTM,
oprogramowaniu antywirusowym, oprogramowaniu monitorującym
i zarządzającym. Konieczny był zakup nowoczesnej infrastruktury
sprzętowej: wydajnych serwerów, stacji roboczych, systemu do archiwizacji danych oraz stworzenie wydajnej sieci komputerowej LAN
i VOIP.
W wyniku modernizacji strony internetowej www.kleszczow.pl zostały rozbudowane informacje o inwestycjach gminnych, o sprawach
z zakresu ekologii, udostępniono więcej formularzy ułatwiających
załatwianie spraw w urzędzie. Istotnym ułatwieniem dla mieszkańców gminy było uruchomienie w siedzibie Urzędu Gminy punktu potwierdzającego Profil Zaufany. To rozwiązanie przydatne zarówno dla
osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla każdej osoby
fizycznej.
Nowe oprogramowanie wspomaga pracę urzędu w zakresie systemów księgowych i ewidencji (m.in. plan zagospodarowania przestrzennego, opłaty za odbiór odpadów, system informacji oświatowej) oraz aplikacji biurowych. Dodajmy, że od roku 2016 funkcjonuje
system e-sesja, służący do obsługi informatycznej posiedzeń Rady
Gminy, obsługi głosowań, dystrybucji materiałów oraz zarządzania
dyskusją podczas posiedzeń rady.
W trakcie mijającej kadencji w Urzędzie Gminy został uruchomiony Punkt Pomocy Prawnej, w którym uprawnionym grupom mieszkańców udzielane są bezpłatnie porady prawne.
Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie, działające w strukturze Urzędu Gminy, realizowało projekty szkoleniowe oraz informacyjne, który były adresowane m. in. do osób chcących zdobyć nowe
kwalifikacje zawodowe, albo pozyskać informacje o dostępnych dotacjach ze środków unijnych (projekty „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, „Nowy
zawód Twoją szansą”).
W latach 2014-2018 pracownicy GCI udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do upraw
i płodów rolnych. Skorzystało z nich ok. 1200 mieszkańców gminy.

Sięgamy po fundusze zewnętrzne
W kadencji 2014-2018 Gmina Kleszczów występowała o dofinansowanie swoich projektów z funduszy zewnętrznych. Z różnym
skutkiem. Dysponenci środków potraktowali odmownie wnioski o dofinansowanie m.in. modernizacji stadionu w Kleszczowie, wykonania
ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, budowy I etapu
placu zabaw z elementami sportowymi w Żłobnicy, a także przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej nr 101387E w Wolicy.
Trzykrotnie gmina uzyskiwała dofinansowanie na kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków krajowego funduszu szkoleniowego. Pomyślnie zakończyły się też starania o dotacje, przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Najwyższe dofinansowanie (ponad
812 tys. zł) gmina uzyskała do budowy i montażu systemu pomp ciepła oraz systemu fotowoltaicznego w budynku przedszkola i żłobka
w Kleszczowie. Dwukrotnie WFOŚiGW przychylił się do wniosków
składanych przez Urząd Gminy o dofinansowanie zakupu samochodów na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ciężki
samochód pożarniczy marki Volvo dla OSP w Kleszczowie uzyskał
dotację w wysokości 500 tys. zł, natomiast lekki samochód ratow-

niczo-gaśniczy na podwoziu Iveco dla OSP w Łuszczanowicach - 90 tys. zł.
Jeszcze w tym roku
zacznie się budowa siłowni zewnętrznej w Łękińsku, realizowana z funduszy Lokalnej Grupy
Działania „W krainie łuku
Warty”. Rozstrzygnie się
także kwestia ewentualnego przyznania dotacji
z funduszy tej samej LGD
na dwa przedsięwzięcia,
zgłoszone przez Gminę
Kleszczów.

Potężne Volvo wspiera w pracy
strażaków OSP Kleszczów

Organizacje pozarządowe
- coraz ważniejszy partner
Rada Gminy Kleszczów co roku uchwala roczny program współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem. Systematyczny wzrost liczby tych organizacji w gminie
Kleszczów wskazuje na chęć lokalnej społeczności, by coraz aktywniej włączać się w zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
W latach 2014-2018 na terenie naszej gminy działało kilka organizacji pozarządowych. Są to m.in.:
• Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie (popularyzuje idee honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, poprzez organizację zbiórek krwi, zajmuje się też organizacją tematycznych szkoleń i pokazów);

Jubileusz 10-lecia Gminnego Klubu HDK połączony
z wręczaniem odznaczeń

• Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów (aktywizuje osoby
starsze poprzez organizowanie zajęć edukacyjno-poznawczych,
działalność kulturalną, sprzyja integracji osób starszych z młodszym pokoleniem);
• Stowarzyszenie „Kleszczów Forte” (działa na rzecz upowszechniania kultury poprzez organizowanie koncertów, konkursów i festiwali, umożliwia nabywanie umiejętności gry na instrumentach
muzycznych, śpiewu oraz tańca);
• Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica (jego działalność
sprzyja integrowaniu lokalnej społeczności, służy organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych);
• Fundacja „Servire Homini” (skupia się na pomocy i opiece nad osobami starszymi i chorymi, prowadzeniu domu pomocy społecznej,
tworzeniu warunków do integracji międzypokoleniowej);
• Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne SOLPARK Kleszczów (prowadzi działania ratownicze, działa na rzecz zapobiegania wypadkom na obszarach wodnych).
å
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Do grona „najmłodszych” stowarzyszeń w gminie Kleszczów należą:
• Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”
(sprzyja upowszechnianiu tradycji górniczych);
• Fundacja „Przekraczać Granice” (aktywizuje lokalną społeczność
w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i wykluczonych społecznie).
• Uczniowski Klub Sportowy (skupia się na prowadzeniu wśród dzieci i młodzieży zajęć związanych z piłką nożną).

szkolnych, mają zapewnione posiłki, wyjazdy wycieczkowe i profesjonalną opiekę nauczycieli. Zajęcia o zróżnicowanym profilu mają
służyć rozwijaniu samodzielności dzieci, a także rozbudzaniu w nich
pasji poznawczej. Także ta forma wakacyjnych zajęć jest dofinansowywana z budżetu gminy.
Inna wakacyjna nowość, realizowana w latach 2017 i 2018 to
cykl niedzielnych imprez pod nazwą „Kolorowe Lato w Kleszczowie”.
W niedzielne popołudnia na terenach wokół SOLPARKU dzieci mogły
brać udział w wakacyjnych konkursach i zabawach, prowadzonych
przez animatorów. Uczestniczyły w warsztatach, zawodach rekreacyjno-sportowych, korzystały z „dmuchańców”.

Dom św. Barbary, prowadzony przez Fundację Servire Homini

Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała przede
wszystkim na powierzaniu im przez gminę (poprzez ogłaszanie
otwartych konkursów) tych zadań, które mają znaczenie w rozwoju
usług publicznych z różnych dziedzin. Część zadań zgłaszają do realizacji same stowarzyszenia w trybie pozakonkursowym (tzw. małe
granty).
Wymiernym efektem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kleszczów
poprzez wzbogacenie oferty usług publicznych. Służy to wzmacnianiu poczucia przynależności do gminnej wspólnoty.
Warto dodać, że dla poprawienia efektywności współpracy z organizacjami sektora NGO Urząd Gminy w kwietniu 2017 roku zorganizował szkolenie z zakresu pozyskiwania przez nie środków na działalność w trybie konkursowym oraz na realizację projektów w trybie
tzw. małych grantów.

Stacjonarne półkolonie
Podobnie jak w poprzednich latach także w kończącej się kadencji dzieci i młodzież, mieszkająca w gminie Kleszczów miała zapewniony wypoczynek letni i zimowy. Przetargi na organizację kolonii
i obozów przeprowadzał Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie.
Z tej formy rekreacji,
dofinansowywanej ze
środków budżetowych
Gminy Kleszczów, korzystało corocznie kilkaset osób.
Nową, bardzo dobrze przyjętą przez
mieszkańców
formą
wakacyjnych i feryjnych
zajęć dla najmłodszych
Nauka programowania mikro-robotów na półkoloniach uczniów (klasy I-III
szkół podstawowych)
są stacjonarne półkolonie. Zostały po raz pierwszy zorganizowane
z inicjatywy samorządu gminy w lipcu 2015 r. Za ich przygotowanie
i przeprowadzenie odpowiadają poszczególne szkoły samorządowe.
W kolejnych edycjach liczba dzieci, zapisanych przez rodziców na
półkolonijne zajęcia, wzrosła z ok. 40 do ponad 90. Uczestnicy półkolonii korzystają z gminnej bazy rekreacyjno-sportowej i pomieszczeń

„Kolorowe Lato” - zabawy w plenerze

Każde z niedzielnych spotkań miało własną formułę, a współorganizatorami były: Urząd Gminy w Kleszczowie, Gminny Ośrodek
Kultury oraz SOLPARK Kleszczów.

Zmodernizowane place zabaw
Rosnąca liczba dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach,
a także rozbudowa osiedli mieszkaniowych wywołuje potrzebę systematycznego wzbogacania placów zabaw o nowe urządzenia. Powstają również nowe miejsca, które pozwalają rodzicom z dziećmi
spędzać wolny czas w plenerze.
W tej grupie
inwestycji, zrealizowanych w latach
2014-2018 warto
wymienić m.in. wykonanie poliuretanowej nawierzchni
na placu zabaw
w Łękińsku przy ul.
Poprzecznej oraz
ogrodzenie
tego
placu. W Łuszczanowicach (naprzeciwko domu kultuPlac zabaw na osiedlu „Zacisze”
ry) także powstała
kolorowa nawierzchnia, a plac zabaw został wzbogacony o nowe
urządzenia.
Bardzo dużym przedsięwzięciem z tego zakresu były inwestycje,
zrealizowane w 2017 roku w siedmiu różnych lokalizacjach. Zadanie
„Budowa i przebudowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia
na terenie Gminy Kleszczów” objęło place zabaw przy ulicach Wysokiej, Spacerowej i Tulipanowej w Kleszczowie oraz place zabaw
w Rogowcu, Łuszczanowicach (przy bloku nr 47), Łuszczanowicach
Hubach i w Czyżowie. Nowe barwne nawierzchnie, a także urządzenia zabawowe, które uzupełniły dotychczasowe wyposażenie, z pewnością podniosły atrakcyjność placów zabaw. Całkowicie nowe miejsce zabaw dla dzieci zostało natomiast zbudowane w tej kadencji w
Żłobnicy, przy ulicy nazywanej „Warszawką”.
Opr. J. Strachocki
Współpraca: K. Kmiecik
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Borowskie Góry - miejsce wrześniowej bitwy

Zaledwie kilkanaście kilometrów od Kleszczowa znajduje się miejsce jednej z największych bitew Września 1939 roku. Są to Góry Borowskie - trzy wzniesienia położone przy drodze Augustynów - Bogdanów, w zachodniej części gminy Wola Krzysztoporska. Najwyższe
liczy zaledwie 279 metrów.

„Piotrkowskie Termopile”
Dziś trudno byłoby doszukiwać się strategicznego, wojskowego znaczenia tych gęsto zalesionych terenów. Jadąc niezbyt szeroką
szosą w kierunku Bogdanowa łatwo przeoczyć nieco oddalony, duży,
metalowy pomnik, wzniesiony po przeciwnej stronie Gór Borowskich.
Góry Borowskie stanowiły część 25-kilometrowej linii umocnień,
poprowadzonej od miejscowości Księży Młyn (przy drodze z Rogowca do Bełchatowa) aż do Rozprzy. Obronę tych umocnień powierzono
oddziałom wydzielonym ze składu Grupy Operacyjnej „Piotrków” generała Thommee oraz z innych jednostek Armii „Łódź”. Ich zadaniem
było zatrzymanie marszu niemieckiego XVI korpusu pancernego, danie czasu potrzebnego Armii „Prusy” na przystąpienie do kontrofensywy. Najważniejszą rolę w obronie pozycji na Górach Borowskich odegrało zgrupowanie płk Ludwika Czyżewskiego. Najliczniejsi w siłach
tego zgrupowania byli żołnierze 2. Pułku Piechoty Legionów.
Walki rozpoczęte 3 września zakończyły się nocą z 5 na 6 września. Trudno jest znaleźć w literaturze historycznej dokładne wyliczenie liczby ofiar. Mowa jest o ponad 600, a nawet ponad 700 żołnierzach polskich, którzy stracili życie w bitwie. Wikipedia podaje jedynie,
iż straty samego 2. PP Legionów wyniosły 580 zabitych oraz 250 rannych. Liczbę zabitych niemieckich żołnierzy to samo źródło określa
na 650 zabitych, 540 rannych oraz 100 jeńców. Po bitwie, jaką 79 lat
temu stoczyły o to miejsce polskie oddziały z niemieckim najeźdźcą,
Góry Borowskie zyskały miano „Piotrkowskich Termopil”.
Mniej i bardziej obszerne opisy działań bojowych, które miały miejsce na odcinku Księży Młyn - Borowskie Góry - Rozprza znajdziemy
w kilku różnych źródłach. Chyba najbardziej wiarygodną relację stworzył Apoloniusz Zawilski w monumentalnej dwutomowej książce „Bitwy polskiego Września”. Poświęcił na nią 25 stron. A. Zawilski sam
był żołnierzem Września, dowódcą 8. baterii 15. PAL Armii „Pomorze”.
Dopóki starczało mu sił brał co roku udział w bełchatowskich obchodach bitwy o Góry Borowskie, spotykając się tu z coraz bardziej topniejącym gronem weteranów 2. PP Legionów.
Własną relację z wrześniowego szlaku bojowego spisał również
sam płk Ludwik Czyżewski. Znalazła się ona w książce „Od Gór Borowskich do Zakroczymia” wydanej w Warszawie w 1982.

„Reduta. Góry Borowskie”
Spośród wielu miejsc bitewnych zmagań,
jakie miały miejsce we wrześniu 1939 roku,
na���������������������������������������������
jczęściej wymienia się kilka najbardziej spopularyzowanych: Westerplatte, Mławę, Mokrą,
Wiznę, Tomaszów Lubelski. Wiele publikacji
opisuje też bitwę nad Bzurą. Góry Borowskie to
miejsce bitwy nieco zapomnianej, choć okupionej śmiercią tak wielu żołnierzy.
Na szczęście społeczna pamięć trwa –
głównie dzięki corocznym uroczystościom, organizowanym pod pomnikiem w miejscu bitwy,
a także na cmentarzu w Grocholicach, gdzie
1 znajdują się mogiły części poległych i stoi odFot. www.zspkleszczow.pl nowiony niedawno pomnik (fot. 1).
Ważną rolę w przypomnieniu wydarzeń
z września 1939 r., które miały miejsce na odcinku frontu w okolicach
Gór Borowskich, odegrał kilkunastominutowy film „Reduta. Góry Borowskie”. Jego emisja miała miejsce w TVP Historia pod koniec 2012
roku. W realizacji paradokumentalnych scen brała udział profesjonalna grupa rekonstrukcyjna z Częstochowy. Film dostępny jest nadal
pod adresem www.youtube.com/watch?v=KeuQBXpcFUI.
Wizualna warstwa nie jest może szczególnie atrakcyjna, bo też
nie było wystarczających funduszy na zapewnienie inscenizacji, która

choć w części przypomniałaby grozę zaciętych, wrześniowych walk.
Zdecydowanie ważniejszą rolę odgrywa komentarz i pokazywane na
fragmentach mapy ruchy poszczególnych oddziałów.
„Adresatem tegoż dokumentu jest więc przede wszystkim każdy,
komu nie było dane dokładniej poznać przebiegu zapomnianego epizodu kampanii 1939 roku, nazywanego „obroną Gór Borowskich”, jak
i pasjonat historii, który może odnaleźć w filmie interesujące informacje” - czytamy na facebookowym profilu częstochowskiej grupy rekonstrukcyjnej.

Wzgórze z lotniskiem dla szybowców
Dzisiejszy wygląd zalesionych Gór Borowskich i ich okolicy daje
niewielkie wyobrażenie o tym, jak to miejsce wyglądało w pierwszych
dniach II wojny światowej. Będąc na miejscu warto sobie uświadomić,
że w tamtym czasie wzgórza nie były porośnięte lasem. Zbrojna formacja dobrze wyposażona i okopana na odkrytych wierzchołkach mogła skutecznie panować nad okolicą. Atakujący byli dobrze widoczni, w odpowiednim czasie można było uruchamiać oddziały czekające
w odwodzie.
Na jednym ze wzgórz w tamtym czasie musiały też istnieć budynki hangarów, bo przed wojną na szybowcowym lotnisku urządzonym
na wierzchowinie szkolono pilotów. Istniał specjalny wyciąg, który szybowcom umożliwiał startowanie. Po zaciętej bitwie wzgórza musiały przedstawiać opłakany widok. Były zryte lejami po ostrzale artylerii i czołgów oraz po wybuchach bomb (Luftwaffe przeprowadziła kilka
nalotów na pozycje polskich obrońców). Z hangarów pozostały prawdopodobnie tylko fundamenty.
Informacje, których nie sposób znaleźć w dostępnych źródłach historycznych uzupełniają internauci - pasjonaci historii. Pod doniesieniem
„Dziennika Łódzkiego” o nakręconym w 2012 roku filmie dopisali m.in.:
„Góry Borowskie w czasie wojny były nie zalesione. Nasadzenia
były robione dopiero po likwidacji, a właściwie po przeniesieniu lotniska szybowcowego do Piotrkowa Trybunalskiego. Likwidacja szybowiska miała miejsce na początku lat 50. ubiegłego wieku, do dziś są
pozostałości po fundamentach hangarów”.
„Na Górze Borowej funkcjonował (chyba od 1938 roku) wyciąg
i było szybowisko do szkolenia szybowcowego w kat. A i B. Po II wojnie światowej szkoła działa aż do 1950 roku”.

Uruchamianie pamięci
Co roku u stóp pomnika wzniesionego ku czci poległych we wrześniu 1939 r. w pobliżu Gór Borowskich organizowane są uroczystości.
W tym roku miały miejsce w niedzielę 2 września. W intencji poległych
została odprawiona polowa msza święta. Odczytano apel poległych,
zakończony salwą honorową. Przedstawiciele samorządu, szkół, organizacji patriotycznych złożyli wiązanki kwiatów. Dzięki obecności
grupy rekonstrukcyjnej uczestnicy rocznicowych obchodów mogli zobaczyć, jak wyglądały mundury żołnierzy Września 1939 roku.
We wrześniu odbywają się także inne wydarzenia, których celem
jest przede wszystkim zainteresowanie młodego pokolenia wojennymi
wątkami lokalnej historii. 22 września wyjątkowo liczna grupa uczestników (ok. 160 osób) wzięła udział w rajdzie pieszym na trasie z Woli
Krzysztoporskiej do Gór Borowskich. Na mecie rajdu odbyła się pogadanka poświęcona historii II wojny światowej, a także konkurs historyczny (fot. 2). Delegacja harcerzy
zapaliła znicze pod pomnikiem, przygotowano też turystyczny poczęstunek dla wszystkich uczestników.
W tym samym dniu Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „eRSKa” w Bełchatowie zorganizowało coroczny Regionalny Marsz
na Orientację Góry Borowskie. W tym
roku impreza ta odbywała się z licznym udziałem drużyn reprezentują- 2
å ciąg dalszy na str. 13

Fot. www.wola-krzysztoporska.pl
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Prosto z SOLPARKU
Listopadowe święta

SOLPARK informuje, iż w dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) cały obiekt będzie nieczynny. Z kolei 11 listopada (niedziela) będzie pracował według standardowych godzin: ● Basen
9:00-22:00, ● Strefa SPA 12:00-22:00, ● Kręgielnia 14:00-22:00,
● Siłownia 10:00-18:00.

Kolejne projekcje filmowe
SOLPARK zaprasza na kolejne projekcje filmowe, które odbędą się 13 października (sobota) w auli. Tym razem na dużym ekranie zostanie wyświetlona najnowsza polska komedia
„Serce nie sługa” (godz. 17:00), a także cieszący się dużym zainteresowaniem film Wojciecha Smarzowskiego „Kler” (godz.
19:00).

Konkurs dla mieszkańców
SOLPARK przypomina o konkursie skierowanym wyłącznie
do mieszkańców Gminy Kleszczów. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wykorzystać cały karnet mieszkańca w danym miesiącu
(560 min. basenu i 8 wejść na siłownię). Następnie należy odebrać formularz zgłoszeniowy z kas basenowych i wypełniony
wrzucić do oznaczonej urny.
Co miesiąc wśród zgłoszeń losowana jest karta podarunkowa
DECATHLON o wartości 300 zł. W finale, który planowany jest na
koniec stycznia 2019 r., mieszkańcy zawalczą o zegarek sportowy
GARMIN oraz kartę podarunkową o wartości 500 zł.
Nazwiska dotychczasowych laureatów SOLPARK ogłosił na
swoim profilu FB.

T

„Niepodległa
w wierszu i piosence”

egoroczna piąta edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorsko-Wokalnego organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie przypadła na wyjątkowy czas.
Wspominamy bowiem wydarzenia i okoliczności, które 100 lat temu
doprowadziły Polskę do niepodległego bytu. Nic dziwnego, że hasłem tej edycji konkursu będzie „Niepodległa w wierszu i piosence”.
Do udziału w konkursowych recytacjach i śpiewach zaproszeni zostali uczniowie szkół z terenu gminy Kleszczów. Będą oceniani z podziałem na 4 kategorie: ● 6-latki oraz uczniowie klas I-III, ● uczniowie
klas IV-VI, ● uczniowie klas VII-VIII, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, ● poezja śpiewana (bez podkategorii wiekowych).
Konkurs zostanie zorganizowany 26 października i bez wątpienia
będzie okazją do popularyzacji polskiej poezji, w tym zwłaszcza poezji śpiewanej. Pozwoli też wyłowić lokalne talenty.
„Komisja konkursowa będzie oceniać dobór repertuaru (wartości artystyczne oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestników), poziom wykonania (dykcja, interpretacja, dostosowanie sposobu mówienia do prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie
akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą
głosu, zaciekawienie, wzruszenie słuchaczy, mówienie ze zrozumieniem), ogólny wyraz artystyczny” - to fragment regulaminu.
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 19 października.
Karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej
ZSP w Kleszczowie. „Wraz ze zgłoszeniem do kategorii poezja śpiewana należy przesłać na płycie CD lub w formacie MP3 na maila podkład muzyczny do wykonywanego utworu. Zgłoszenia bez podkładu
nie będą uwzględniane, chyba że wykonawca ma własny akompaniament” - to istotne zastrzeżenie z regulaminu.
Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
JS

IV

Naukowo i kulturalnie
na festiwalu

Festiwal Nauki i Kultury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się pod hasłem „Przyszłość jest niebieska”. W
pokazach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów ZSP udział
wzięło ponad 200 uczniów m. in. ze szkół podstawowych w Kleszczowie, Łękińsku, Brudzicach, Białej, Miedźnie i Sulmierzycach. Przychodzili też indywidualni goście, w tym mieszkańcy gminy. Specjalne pokazy robotów przygotowane zostały przez Politechnikę Śląską.
Odbywały się wykłady i warsztaty
dotyczące zagadnień autyzmu. Poprowadzili je specjaliści z Fundacji Navicula oraz Fundacji Prodeste. Na te zajęcia
przybyło ok. 160 nauczycieli z powiatów
bełchatowskiego, radomszczańskiego,
pajęczańskiego i piotrkowskiego.
„Również uczniowie naszej szkoły
mogli wziąć udział w wykładach, co zapewne przełoży się na ich większe kompetencje społeczne i zrozumienie jak
ważna jest samoświadomość każdego z nas - niezależnie od tego
czy jesteśmy neurotypowi czy autystyczni” - zanotowano w podsumowaniu festiwalu na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie.
JS

Sprzedam tanio
aluminiowy bagażnik dachowy (bazowy)
CRUZ do AVEO III
(można dokupić kity dopasowujące do innego samochodu)
oraz kosz bagażowy CRUZ 1x1,1 m,
box bagażowy SPORTAC poj. 400 l, dł. 135 cm.
Tel. 507-940-089.
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Borowskie Góry
- miejsce wrześniowej bitwy
å ciąg dalszy ze str. 11

cych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 22 września
uczestnicy wyruszyli z Rynku Grocholskiego w Bełchatowie i dotarli
do Gór Borowskich. Na trasie marszu rywalizowali w czterech konkurencjach: strzelaniu z karabinu pneumatycznego, udzielaniu pierwszej
pomocy przedmedycznej, w rzucie granatem oraz quizie historycznym.
***
Dojazd z Kleszczowa w okolice Gór Borowskich prowadzi trasą
Łękawa - Zawadów - Bukowa - Borowa. Osoby pasjonujące się historią II wojny światowej z pewnością miały już okazję poznać miejsce
wrześniowej bitwy - największej w tym rejonie. Do odwiedzenia „piotrkowskich Termopil” zachęcamy zwłaszcza dzieci i młodzież. Oprócz
historii Września 1939 r. natrafią w pobliżu na miejsce związane z wydarzeniami 1914 roku.
W miejscowości Borowa przy drodze Bogdanów - Augustynów został w okresie międzywojennym urządzony cmentarz poległych głównie w trakcie tzw. bitwy łódzkiej - jednej z większych bitew, jakie rozegrały się w początkach I wojny światowej na froncie wschodnim. Na
cmentarzu spoczywają w wydzielonych mogiłach żołnierze zarówno
armii niemieckiej, jak i austro-węgierskiej oraz rosyjskiej.
J. Strachocki

Projekt
„Zawodowcy w Łódzkiem”

„Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolNa projekt
niejszych” pozyskano ponad 23 mln zł ze środków unij-

nych. Ta pula, uzupełniona pieniędzmi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego może wystarczyć nawet dla 3,2 tys. uczniów.
W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń będzie
podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego
albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole. Dla uczniów
z niepełnosprawnością miesięczna wysokość stypendium podwyższona została do 1000 zł.
Ze szczegółowym regulaminem tego nowego programu stypendialnego można się zapoznać na stronie internetowej zawodowcy.
lodzkie.pl.
JS
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
a także Uchwały Nr XXXV/338/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 5
września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kleszczów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach:
od 16 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, poniedziałek,
środa - piątek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek w godz. od 9.00 do
17.00.
Projekt przedmiotowej zmiany Studium wraz z prognozą są w ww.
terminie udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie, www.bip.
kleszczow.pl, zakładka Gospodarka przestrzenna.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
przedmiotowej zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. w siedzibie
tutejszego Urzędu o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany Studium, 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 zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Lekkoatleci będą zachwyceni

S

tadion przy ulicy Sportowej w Kleszczowie służył dotychczas
przede wszystkim piłkarzom. Swoje mecze rozgrywały tu
drużyny LKS Omega Kleszczów, trenowali też uczestnicy obozów
i zgrupowań piłkarskich, organizowanych przez SOLPARK Kleszczów. Z bieżni otaczającej boisko korzystali regularnie biegacze.
Brakowało jednak obiektów do rozgrywania profesjonalnych imprez
lekkoatletycznych.

Cel inwestycji

Tymczasem - co pokazują wyniki uzyskiwane m.in. przez
uczniów szkół gminy Kleszczów - jest duży potencjał w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych. Poza tym kleszczowski stadion - mimo
niedostatków infrastruktury - jest regularnie miejscem rozgrywania
lekkoatletycznych zawodów dla szkół z gmin wiejskich całego regionu łódzkiego.
Nowy obiekt po przebudowie ma lepiej służyć lekkoatletom.
Cel inwestycji, opisany w przetargowej dokumentacji to „osiągnięcie przez obiekt kategorii VA, dzięki czemu możliwe będzie rozgrywanie na nim oficjalnych zawodów rangi Mistrzostw Polski
o ograniczonym programie, zawodów wojewódzkich i szczebla centralnego o ograniczonym programie, zawodów okręgowych, lokalnych i szkolnych oraz mityngów ogólnopolskich w wybranych konkurencjach”.
Atestowane, lekkoatletyczne urządzenia, zamontowane na
kleszczowskim stadionie pozwolą też wzbogacić ofertę SOLPARKU Kleszczów o organizację obozów i pobytów treningowych dla
nowej grupy sportowców.

Bieżnie, skocznie i rzutnie

Jakie urządzenia lekkoatletyczne zostały przewidziane w projekcie przebudowy? Zgodnie z dokumentacją budowlaną, przygotowaną przez firmę AMIBUD Cezary Ilnicki z Pieńska, będzie to bieżnia
długa na 400 metrów z czterema torami okrężnymi i sześcioma
prostymi torami do biegów sprinterskich. Tory sprinterskie mają

Sport

S

W szkolnym sporcie

ukces Mileny Gierach. 20 września na „Patykach” koło Zelowa odbyły się indywidualne biegi przełajowe. Zawodnicy mieli
do pokonania dystans 1000 m dziewczęta i 1500 m chłopcy. Drużyna ZSP w Kleszczowie składała się z czterech dziewczyn i dziesięciu chłopaków. Najlepsze wyniki uzyskały: Milena Gierach z kl.
III c (II miejsce), Igor Świątek z kl. III t (III miejsce) i Joanna Kaczmarczyk z kl. II b (V miejsce).
Cała trójka uzyskała awans
do finału wojewódzkiego, który 27 września zorganizowano w Uniejowie. Tak jak w zawodach rejonowych trasa
biegu dziewcząt liczyła 1000
m, a chłopców - 1500 m. Po
znakomitym biegu Milena
Gierach zajęła II miejsce.
- W historii naszej szkoły jest ona pierwszą osobą,
której trzy razy z rzędu udało się stanąć na podium podczas finału wojewódzkiego
indywidualnych biegów przełajowych - podkreśla Robert
Pawlicki - nauczyciel WF w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie
Szkolna Liga Lekkoatletyczna. 25 września w Bełchatowie odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna. Kleszczowski Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych reprezentowały drużyny dziewcząt i chłop-
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być usytuowane naprzeciwko
obecnych trybun.
Będzie ponadto: skocznia do skoku wzwyż,
dwuścieżkowa skocznia
do skoku w dal
i trójskoku, rzutnie: do pchnięcia kulą, do rzutów oszczepem,
do rzutów dysWizualizacja: AMIBUD Cezary Ilnicki
kiem i młotem,
dwustronna skocznia do skoku o tyczce oraz rów z wodą do biegu
z przeszkodami.
Boisko piłkarskie otoczone lekkoatletyczną bieżnią będzie pokryte naturalną murawą i będzie miało wymiary 60x105 m. Istniejący niewielki budynek gospodarczy stanie się po rozbudowie magazynem, przeznaczonym do przechowywania sprzętu.

Otwarcie: przed wakacjami 2019 roku

Gmina oczekuje, że wykonawca inwestycji udzieli 5-letniej gwarancji i rękojmi na przebudowany stadion. Ustalony termin realizacji wszystkich robót wraz z dostawą i montażem urządzeń lekkoatletycznych to 17 czerwca przyszłego roku.
Druga część zamówienia obejmować będzie przebudowę pomieszczeń budynku, w którym swoją siedzibę ma klub Omega Kleszczów. Prace obejmą przede wszystkim istniejące szatnie
sportowe wraz z przyległymi natryskami oraz zespołem toalet. Termin realizacji to 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.
JS
ców. W zawodach uczestniczyły: Milena Gierach, Anna Jarek, Joanna Kaczmarczyk, Natalia Kupc, Natalia Kurczewska, Weronika
Piątczak, Adrianna Piechura, Justyna Pietrzak, Paulina Szafrańska,
Monika Szymanek i Magdalena Wójcik. W drużynie chłopców wystąpili: Jakub Bąkowicz, Filip Chrosta, Michał Garstka, Bartłomiej
Jarkowski, Rafał Kina, Mateusz Knysiak, Marcel Kozłowski, Bartłomiej Lechowski. Mateusz Markowicz, Adam Popiel, Kamil Szadkowski, Kacper Szymoniak, Igor Świątek, Sergiusz Urbański i Karol
Zych. Po zdobyciu drugich miejsc awans do zawodów rejonowych
wywalczyły zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.
Medaliści lekkoatletycznej ligi. Na stadionie w Kleszczowie
w zawodach szkolnej Ligi Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w lekkiej atletyce brało udział ponad 600 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z naszego regionu. Najwięcej powodów do
zadowolenia mogą mieć sportowcy Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. W kategorii klas IV-VI Miłosz Stawiak zdobył pierwsze miejsce w biegu na 200 m, a Tomasz Bujacz był trzeci w biegu na 60
m. Złoto wywalczyli również chłopcy w sztafecie szwedzkiej (400 m,
300 m, 200 m, 100 m). W sztafecie pobiegli M. Stawiak, T. Bujacz,
Michał Muszyński i Piotr Zybura.
W kategorii klas VII-VIII złote krążki wywalczyli: Dawid Tatara
w biegu na 300 m, Dawid Miarka w skoku w dal i sztafeta 4 x 100 m
(D. Tatara, D. Miarka, Jakub Kokosiński, Mateusz Zagórski). Srebrny medal zdobył J. Kokosiński w biegu na 1000 m.
Zdobywcami medali zostali też lekkoatleci z innych szkół naszej
gminy. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku na najwyższym stopniu podium stanął Filip Dzieciątkowski za zwycięstwo w biegu na 1000 m (kl. VII-VIII). W tej samej kategorii Karolina
Olczyk wywalczyła brąz w biegu na 300 m.
W rywalizacji gimnazjalistów Amelia Ochnio była trzecia w skoku wzwyż.
(opr. JS)
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Sport
Dwie sztangistki ze złotem
Kobierzycach odbyły się miW strzostwa
Polski w podnoszeniu

ciężarów. W imprezie uczestniczyli też
zawodnicy Omegi Kleszczów, prowadzeni przez trenera Sebastiana Ołubka. Sylwia Oleśkiewicz wygrała rywalizację seniorek w kategorii wagowej do
48 kg. Uzyskała 62 kg w rwaniu, a w podrzucie 82 kg.

Magdalena Karolak wystąpiła natomiast w kategorii wagowej plus 90 kg. W
podrzucie uzyskała 135 kg, a w rwaniu 102
kg. Jej wynik w dwuboju (237 kg) oznacza
wyrównanie rekordu Polski.
Dwa złote medale w mistrzostwach to
znakomity wynik Omegi Kleszczów. Dodajmy, że w swojej kategorii wagowej Klaudia
Ołubek była piąta, a Karol Stróż - ósmy.

Sport
Jak grają piłkarze?
IV liga

W nowym sezonie rozgrywek piłkarskich najwyższym szczeblem, na którym LKS
Omega Kleszczów ma swoją reprezentację, jest IV liga. W rozegranych dotychczas meczach drużyna z Kleszczowa uzyskała następujące wyniki: przegrała z RKS Radomsko (1:3), z Włókniarzem Zelów (2:3), z MKS Kutno (2:3), z Wartą Sieradz (2:4), z Pilicą
Przedbórz (1:3) oraz Termami Ner Poddębice (0:2). Dwa remisy uzyskała w meczach
z Orkanem Buczek (2:2) i Pogonią-Ekolog Zduńska Wola (1:1). Zwycięstwem zakończyły się mecze z: Wartą Działoszyn (4:2) i Pelikanem II Łowicz (4:1).

Klasa okręgowa

Nowy sezon rozgrywek zespół LKS Omega II Kleszczów rozpoczął efektownym
zwycięstwem 4:0 nad LKS Czarnocin. Potem było już gorzej. Dwa remisy drużyna uzyskała z Polonią Piotrków Trybunalski (2:2) i Świtem Kamieńsk (1:1). Porażką zakończyły się spotkania z: Astorią Szczerców (1:4), MGKS Drzewica (0:2), Włókniarzem Moszczenica (0:1). Kolejne zwycięstwo (4:2) przyniósł naszemu zespołowi mecz z Olimpią
Wola Załężna.

Klasa B grupa II

W klasie rozgrywkowej „B” Kleszczów reprezentuje drużyna Alfa Kleszczów. W dotychczasowych meczach zespół ten pokonał Wartę Pławno (4:1), zremisował z Pilicą II
Przedbórz (3:3), przegrał z Victorią Woźniki (0:5), Concordią Piotrków Tryb. (0:3), VIS
Gidle (0:2).

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

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

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Prawie 300 książek
sfinansowali z dotacji

Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolejny
G minna
wzięła udział w wieloletnim Programie Rozwoju Czytelnic-

twa na lata 2016-2020. Projekt realizowany wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową nosi nazwę „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych - priorytet 1”. Przystępujące do niego biblioteki mogą zwiększyć atrakcyjność swoich ofert dzięki
większym zakupom nowości wydawniczych.
- W tym roku nasza biblioteka otrzymała na zakup nowości dotację w wysokości 6200 zł - informuje dyrektor
GBP Violetta Kacperek. - Realizacja
zakupów z dodatkowych środków trwała niemal przez cały wrzesień. Dzięki temu biblioteka w Kleszczowie wzbogaciła się o 184 książki dla
dzieci i młodzieży oraz 105 książek dla czytelników dorosłych.
Każdą z pozycji, które zostały kupione dzięki dotacji, rozpoznamy po specjalnej naklejce: „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
JS

GOK informuje
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych
Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie zorganizował
dla seniorów z terenu gminy Kleszczów
trzydniową wycieczkę. W dwóch wrześniowych terminach
wyjechało na nią

łącznie 81 osób.
Trasa wyjazdu prowadziła przez Augustów, Wilno oraz Suwałki. Odwiedzono największe turystyczne atrakcje tych okolic.
***
Członkowie Kleszczowskiego Klubu Kija
wybrali się we wrześniu na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Dziewięć osób z kijkami nordic walking pokonało 12-kilometrową
trasę, oglądając nie tylko malownicze skałki,
ale też zamki w Mirowie i Bobolicach.

AUTO NAPRAWA Radosław Kacperek
● blacharstwo - lakiernictwo
● naprawy powypadkowe (rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi)
● samochód zastępczy na czas naprawy
● wulkanizacja
● wymiana opon, wyważanie kół
● opony nowe i używane
● obsługa okresowa samochodów
● wymiana olejów i filtrów
Kleszczów, ul. Wspólna 18, tel. 601-966-837
Przyjmę ucznia na praktykę
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W organizacjach pozarządowych
Poświęcą sztandar przed Barbórką
Choć do grudniowego święta górników czasu jeszcze sporo, już
dziś możemy zapowiedzieć, że ta uroczystość odbędzie się w naszej gminie w sobotę 1 grudnia. Jak wynika z programu podanego
na stronie internetowej Stowarzyszenia Gwarek Brunatny w Kleszczowie, będzie w niej uczestniczył - już tradycyjnie - ksiądz arcybiskup, metropolita częstochowski. Szczególną okoliczność tegorocznych barbórkowych obchodów stanowi fakt, że 20 lat temu do
kościoła parafialnego zostały sprowadzone relikwie św. Barbary.
Podczas Mszy św. odprawionej w intencji górników ksiądz arcybiskup dokona poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Gwarek
Brunatny w Kleszczowie. W barbórkowej uroczystości będą uczestniczyć poczty sztandarowe, orkiestra dęta oraz górnicy wraz z rodzinami.

Aktywnie na rzecz niepełnosprawnych
W ramach swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Fundacja „Przekraczać Granice” współpracowała w ostatnim
czasie m.in. z organizatorami tegorocznej edycji akcji „Zdobywamy
Górę Kamieńsk”. W gronie niepełnosprawnych uczestników znalazło się sześć osób mieszkających w gminie Kleszczów. Impreza
odbywała się 19 sierpnia w wielkim upale, więc wejście (wjazd na
wózku) na górę wymagało znacznego wysiłku.
***
Integracyjny i informacyjny charakter miała zorganizowana bezpośrednio po zdobywaniu
góry Kamieńsk impreza na terenie
SOLPARKU. Oprócz osób niepełnosprawnych z różnych stron Polski brali w niej udział mieszkańcy
gminy Kleszczów.
Za sprawą akcji „Świat ON”,
na którą Fundacja „Przekraczać
Granice” pozyskała dotację z budżetu gminy Kleszczów, mogli bliżej poznać m.in. codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją
narządu wzroku. Odbył się także dobrze przyjęty koncert Tomka „Kowala” Kowalskiego z zespołem „Houd”.
***
Kontynuacją działań związanych z akcją „Świat ON” był integracyjny wyjazd zorganizowany we wrześniu z inicjatywy fundacji. Blisko 40 osób (w tym 16 z niepełnosprawnością) wyjechało do szkółki leśnej „Borowiny”, należącej do Nadleśnictwa Bełchatów. Oprócz
przejścia trasy specjalnej ścieżki edukacyjnej uczestnicy spędzili czas przy ognisku. Dla wielu osób ten niedaleki wyjazd był okazją
do wyrwania się z czterech ścian i porozmawiania nie tylko o swoich problemach.

„Ojcowizna Wola Grzymalina”…
… to nazwa stowarzyszenia, zawiązanego przez byłych mieszkańców tej wsi, która - jak wiadomo - została zlikwidowana w związku z powstaniem odkrywki KWB Bełchatów. Decyzją łódzkiego sądu
organizacja ta została wpisana 16 sierpnia do Krajowego Rejestru
Sądowego. Prezesem 6-osobowego zarządu został Jarosław Rogoziński, zaś przewodniczącym komisji rewizyjnej - Zbigniew Frukacz. Siedzibą stowarzyszenia są Zdzieszulice Górne w gminie Bełchatów.
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