
Wybory za nami
16 listopada mieszkańcy wybrali samorząd gminy Klesz-

czów na kolejne 4 lata, głosowali też na kandydatów do Rady 
Powiatu Bełchatowskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
Już w pierwszej turze w wyborach na wójta wygrał urzędują-
cy wójt – Sławomir Chojnowski, który otrzymał 52,9 proc. waż-
nych głosów. Do 15-osobowej Rady Gminy Kleszczów wejdzie 
aż 13 kandydatów zgłoszonych przez KWW Razem dla Gminy 
Kleszczów czyli komitet, którego kandydatem był także S. Choj-
nowski.

Więcej na str. 2.
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å ciąg dalszy na str. 7

Porady dietetyka dla seniorów
Jakie są zasady zdrowego żywienia? W jaki sposób właściwa dieta pozwala 

uniknąć chorób układu pokarmowego? Jak dbać o siebie, kiedy lekarz wykryje u nas 
taką chorobę? Te kwestie będą głównym tematem spotkań ze specjalistką z dziedzi-
ny dietetyki, które z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie zostaną zorganizowa-
ne w środę 3 grudnia.

Spotkania te są adresowane głównie do starszych mieszkańców gminy, ale 
mogą też w nich brać udział wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowego 
żywienia.

Trzy spotkania odbędą się w domach kultury w następujących miejscowościach:
l Żłobnica - godz. 15.00  l Łuszczanowice - godz. 16.30   l Łękińsko - godz. 
18.00.

ZSP - liderem 
w sporcie

5 listopada Powiatowy Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Bełchatowie podsumował 
współzawodnictwo sportowe szkół. Wyniki 
uczniów-sportowców uzyskane w roku szkol-
nym 2013/14 zdecydowały o drugim miejscu 
powiatu bełchatowskiego w regionie łódz-
kim. Sportową rywalizację szkół ponadgim-
nazjalnych na szczeblu powiatu wyraźnie 
zdominował kleszczowski Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych.

Więcej na str. 10.

Mikołajki gminne
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje coroczną gminną im-

prezę mikołajkową. Odbędzie się ona w niedzielę 7 grudnia w siedzibie GOK 
w Kleszczowie. Główne punkty programu to:
•	 teatralny spektakl dla dzieci „Domisie w teatrze - Czerwony Kapturek” - godz. 

15.00 i 17.00 (bezpłatne wejściówki były rozdawane od 17 listopada w GOK),
•	 plenerowy spektakl „Śnieżne Elfy” w wykonaniu Gwardii Gryfa z Wrocławia, 

prezentowany na placu przed budynkiem GOK - godz. 16.15 i 18.15,
•	 charytatywny kiermasz na rzecz Fundacji Gajusz (w godz. 14.00-19.00 w holu 

GOK),
•	 pokaz naukowy – kraina lodu i śniegu; wyścigi „robomikołajów”,
•	 wystawa prac z konkursu plastycznego „W krainie św. Mikołaja”.

Barbórka to święto, które wrosło w tradycję Gminy 
Kleszczów. Wszystkim pracującym i emerytowanym pra-
cownikom PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów składam z okazji górniczego 
święta najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 
Niechaj patronka górniczego stanu, święta Barbara 

otacza Was swoją opieką.
Wójt Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Gmina z lotu ptaka
Kalendarz na 2015 rok będzie ilustrowa-

ny zdjęciami gminy Kleszczów, wykonanymi 
z samolotu. Na zlecenie Urzędu Gminy usłu-
gę fotografowania wykonała firma Aerofoto 
z Ełku. Mieszkańcy będą mieli okazję zoba-
czyć, jak wyglądają miejscowości widziane 
z wysokości 500-600 metrów (bo na takiej 
latał wczesną jesienią samolot Cessna 152, 
z którego realizowany był materiał).
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Wybory samorządowe ’2014

å ciąg dalszy na str. 4

prawnionych do głosowania było 4105 mieszkańców gminy. 
Na wybory poszło 3203 wyborców, co oznacza, że frekwen-

cja wyborcza wyniosła 78,03 proc. W trakcie przeliczania głosów 
okazało się, że 62 głosy są nieważne. Pozostałe, ważne głosy zo-
stały oddane na cztery osoby, kandydujące na wójta gminy Klesz-
czów.
Jaką ich liczbę otrzymali poszczególni kandydaci?
•	 Sławomir Chojnowski (KWW Razem dla Gminy Kleszczów) - 

1661 głosów (52,9 proc.)
•	 Sylwia Rozpara (KWW Kleszczów - Nasza Wspólna Gmina) - 

251 głosów (7,99 proc.)
•	 Jarosław Rzeźnik (KWW Twój Kleszczów) - 418 głosów (13,31 

proc.)
•	 Andrzej Szczepocki (KWW Praca, Rozwój, Bezpieczeństwo) - 

810 głosów (25,8 proc.)
W wyborach do Rady Gminy Kleszczów kandydowały 63 osoby. 
Trzynaście z piętnastu mandatów wywalczyli kandydaci KWW Ra-
zem dla Gminy Kleszczów. Mandat radnego zdobył też Henryk Mi-
chałek - kandydat KWW Praca, Rozwój, Bezpieczeństwo oraz Mi-
chał Michałek z KWW Lepsza Przyszłość.
Wyniki wyborów do rady gminy:
•	 Okręg nr 1 (Bogumiłów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Słok-Młyn, 

Stefanowizna): Grzegorz Mantyk (KWW Razem dla Gminy 
Kleszczów) - 61 głosów; druga była Halina Zagórska - 54 głosy. 
Frekwencja 75,46 proc.

•	 Okręg nr 2 (Żłobnica): Krzysztof Piątczak (KWW RdGK) - 103 
głosy; druga była Irena Walaszczyk - 78 głosów. Frekwencja 
74,35 proc.

•	 Okręg nr 3 (Antoniówka, Kocielizna): Andrzej Zięba (KWW 
RdGK) - 73 głosy; drugi był Mariusz Sobociński - 58 głosów. 
Frekwencja 81,46 proc.

•	 Okręg nr 4 (Łuszczanowice Kolonia, Łuszczanowice od nr 103 
do nr 144): Sławomir Śluga (KWW RdGK) - 106 głosów; drugi 
był Marek Królik - 51 głosów. Frekwencja 88,18 proc.

•	 Okręg nr 5 (Łuszczanowice od nr 48 do numeru 102 i numery 
271, 275): Michał Michałek (KWW Lepsza Przyszłość) - 97 gło-
sów; drugi był Paweł Bujacz - 62 głosy. Frekwencja 81,43 proc.

•	 Okręg nr 6 (Łuszczanowice od nr 1 do nr 47): Kamil Jarząbek 
(KWW RdGK) - 84 glosy; drugi był Roman Urbański - 51 głosów. 
Frekwencja 78,79 proc.

•	 Okręg nr 7 (Kleszczów: ul. Gliniana, ul. Główna: nieparzyste 75-
117, 124-186, nr 119A i nr 188, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. 
Zielona): Marek Kuśmierek (KWW RdGK) - 88 głosów; drugi 
był Tadeusz Kuśmierek - 52 głosy. Frekwencja 71,48 proc.

•	 Okręg nr 8 (Kleszczów: ul. Cicha, ul. Dojazdowa, ul. Główna: 
nieparzyste 59-61, parzyste 78-120, nr 69 i nr 76, ul. Krótka, ul. 
Niska, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Poprzeczna, ul. Szkolna, 
ul. Wysoka): Ewa Tarkowska (KWW RdGK) - 76 głosów; dru-
ga była Magdalena Tomczewska-Olas - 53 głosy. Frekwencja 
77,09 proc.

•	 Okręg nr 9 (Kleszczów: ul. Boczna, ul. Główna: 2, 2B-57A, pa-
rzyste: 60-72, ul. Łączna, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Urzędowa): 
Agnieszka Szczęsna (KWW RdGK) - 104 głosy; drugi był An-
drzej Morawiec - 59 głosów. Frekwencja 77,24 proc.

•	 Okręg nr 10 (Kleszczów: ul. Brzozowa, ul. Jaśminowa, ul. Kwia-
towa, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Wrzosowa, ul. 
Wspólna, ul. Źródlana): Kazimiera Tarkowska (KWW RdGK) - 
115 głosów; drugi był Sylwester Grącki - 68 głosów. Frekwencja 
77,81 proc.

•	 Okręg nr 11 (Kleszczów: ul. Chabrowa, ul. Irysowa, ul. Jagodo-
wa, ul. Jarzębinowa, ul. Kalinowa, ul. Krokusowa, ul. Liliowa, ul. 
Malinowa, ul. Miła, ul. Południowa, ul. Poziomkowa, ul. Różana, 
ul. Słonecznikowa, ul. Tulipanowa, ul. Wschodnia): Agnieszka 

Rutkowska (KWW RdGK) - 76 głosów; druga była Beata Po-
dawca-Kordowska - 70 głosów. Frekwencja 73,56 proc.

•	 Okręg nr 12 (Łękińsko: ul. Długa 1-17, ul. Miła, ul. Modrzewiowa, 
ul. Północna, ul. Rolna, ul. Słoneczna, ul. Topolowa, ul. 
Ustronna): Paweł Karasiński (KWW RdGK) - 117 głosów; drugi 
był Stanisław Roczek - 71 głosów. Frekwencja 78,71 proc.

•	 Okręg nr 13 (Łękińsko: ul. Akacjowa, ul. Długa 18-91, ul. 
Klonowa, ul. Leśna, ul. Poprzeczna, Wola Grzymalina Kolonia): 
Mariusz Rożniatowski (KWW RdGK) - 49 głosów; drugi był 
Adam Książek - 47 głosów. Frekwencja 73,39 proc.

•	 Okręg nr 14 (Adamów, Czyżów, Łękińsko ul. Szkolna): Konrad 
Krawczykowski (KWW RdGK) - 108 głosów; drugi był Mieczy-
sław Blady - 51 głosów. Frekwencja 79,87 proc.

•	 Okręg nr 15 (Wolica): Henryk Michałek (KWW Praca, Rozwój, 
Bezpieczeństwo) - 137 głosów; drugi był Ireneusz Muskała - 101 
głosów. Frekwencja 83,23 proc.
W wyborach do Rady Powiatu Bełchatowskiego wyborcy mogli 

postawić krzyżyk przy jednym z nazwisk umieszczonych na którejś 
z sześciu list. Na listę zgłoszoną przez KW Prawo i Sprawiedliwość 
padło 32,98 proc. ważnych głosów wyborców. Na kandydatów KW 
Platforma Obywatelska RP oddano 31,96 proc. ważnych głosów, 
zaś na kandydatów KWW Plus – 25,25 proc.  Z trzech pozostałych 
komitetów najlepszy wynik odnotowała lista KW Stowarzyszenia 
Ziemia Bełchatowska (4,44 proc.). Liczba głosów nieważnych, od-
danych w wyborach do Rady Powiatu wyniosła ponad 17,5 proc. 

U

Serdecznie dziękuję  
za poparcie udzielone w wyborach  
do Rady Powiatu Bełchatowskiego.

Ryszard Ciągło

Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Kleszczów” 
składa podziękowania za ogromne poparcie, którego 
Mieszkańcy Gminy Kleszczów udzielili zgłoszonym przez 
nasz Komitet Wyborczy kandydatom: na Wójta Gmi-
ny Kleszczów oraz do Rady Gminy Kleszczów. Dzięki 
głosom wyborców już w I turze na stanowisko Wójta 
Gminy został wybrany Sławomir Chojnowski, a manda-
ty radnych uzyskali: Kamil Jarząbek, Paweł Karasiński, 
Konrad Krawczykowski, Marek Kuśmierek, Grzegorz 
Mantyk, Krzysztof Piątczak, Agnieszka Rutkowska, 
Mariusz Rożniatowski, Agnieszka Szczęsna, Sławomir 
Śluga, Ewa Tarkowska, Kazimiera Tarkowska i Andrzej 
Zięba. Jest to mocne poparcie dla tych osób, a także dla 
programu społecznego i gospodarczego, który będzie 
realizowany w kadencji 2014-2018.

Zarząd Stowarzyszenia
„Razem dla Gminy Kleszczów”

Mieszkańcom gminy Kleszczów, którzy tak licznie przy-
szli na wybory samorządowe, składam serdeczne podzię-

kowania za obywatelską postawę. Świadczy ona o tym, 
że nie są Wam obojętne sprawy naszej Małej Ojczyzny, 

naszego powiatu i regionu. 
Z poczuciem wielkiej odpowiedzialności przyjmuję od-
dane na mnie głosy. Dziękuję za nie, zobowiązując się 

do ofiarnej pracy na rzecz gminy Kleszczów.

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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listopada był dniem, w którym 
przewodniczący Henryk Micha-

łek zwołał ostatnie w tej kadencji, 54. po-
siedzenie Rady Gminy Kleszczów. Z za-
proponowanego wcześniej porządku sesji 
radni usunęli punkt dotyczący zmian w re-
gulaminie dodatków, przyznawanych na-
uczycielom. Zgodzili się natomiast na wpro-
wadzenie siedmiu dodatkowych punktów, 
związanych z wyrażeniem zgody na sprze-
daż gruntów przez Fundację Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów nowym inwestorom. Argu-
menty przeciwko tym zmianom zgłosił wójt 
Sławomir Chojnowski, nie zostały jednak 
uwzględnione.

Pierwsza z merytorycznych uchwał do-
tyczyła zmian w Wieloletniej Prognozie Fi- å ciąg dalszy na str. 5
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KOMUNIKATY

Ważne dla mieszkańców  
– projekty nowych sieci FTTH

Zapisy na kompostowniki
Informujemy, że także w nadchodzącym roku w budżecie gminy 

Kleszczów zostały zabezpieczone środki na zakup przydomowych 
kompostowników. Posiadanie kompostowników ułatwi mieszkań-
com zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegają-
cych biodegradacji. Pozwoli to jednocześnie w znacznym stopniu 
zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie 
gminy Kleszczów. Tak jak na początku bieżącego i w ubiegłym roku 
kompostowniki te zostaną udostępnione mieszkańcom nieodpłat-
nie, na podstawie umowy użyczenia.

Wszystkie zainteresowane osoby, które nie zamówiły kom-
postowników w roku 2013 i 2014, mogą zgłaszać się w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami, pok. 24 i 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146 lub 131. Zapisy 
na kompostowniki przyjmowane będą do 6 lutego 2015.

Takie kompostowniki 
zostały dostarczone 
do blisko 450 gospo-
darstw

Telefony do Urzędu Gminy
Dla usprawnienia kontaktu z poszczególnymi 
referatami Urzędu Gminy przypominamy bezpo-
średnie numery telefonów do kierowników:
•	 Referat Organizacyjny - 731 31 35
•	 Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

- 731 31 23
•	 Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych 

- 731 31 25
•	 Urząd Stanu Cywilnego - 731 31 26
Numery do kierowników innych referatów:
•	 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami - 731 31 10 w. 155
•	 Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 731 

31 10 w. 103
•	 Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
•	 Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 w. 112
Inne numery telefonów:
•	 Punkt Obsługi Klienta - 731 31 10
•	 Sekretariat Wójta Gminy - 731 31 20
•	 Sekretarz Gminy - 731 31 14
•	 Skarbnik Gminy - 731 31 21

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum Informacji 
w Kleszczowie, mieszczące się przy ul. Głów-
nej 122 jest otwarte w dni robocze w godzinach 
8.00–16.00. GCI oferuje mieszkańcom gminy 
bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych 
i do Internetu. Zapewnia też m.in. możliwość 
skorzystania z kserokopiarki, drukarki i skanera. 
Mieszkańcy gminy mogą skorzystać ze wspar-
cia pracowników GCI przy pisaniu podań, CV, 
innych pism urzędowych.
Kontakt do GCI: tel. 44/ 731 36 46; e-mail: gci@
kleszczow.pl.

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie za-
prasza młodzież, rodziców i zainteresowane 
osoby do korzystania z usług doradcy zawodo-
wego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą 
uzyskać pomoc w wyborze zawodu bądź kierun-
ku dalszej edukacji. Osoby starsze mogą liczyć 
na porady zawodowe oraz informacje na temat 
aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Szkolny Ośrodek Kariery oferuje też swą pomoc 
w przygotowywaniu dokumentów i CV. Z doradcą 
zawodowym można kontaktować się: ● we wtorki 
- 8.00-12.00,● w środy - 8.00-14.00, ● w piątki 
- 15.00-17.00. Kontakt mailowy: szok@zspklesz-
czow.pl.

Termin ważny dla krwiodawców
Ostatnia w tym roku akcja honorowego krwio-
dawstwa, organizowana przez Gminny Klub 
Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie, od-
będzie się w piątek 12 grudnia. Osoby chcące 
uczestniczyć w tej akcji organizatorzy zaprasza-
ją do SOLPARKU w godzinach 11.00-14.00.

ARR „Arreks” informuje
Biuro Obsługi Klienta działa na parterze siedziby 
ARR „Arreks” SA - wejście od strony ul. Głównej. 
Klienci mogą załatwiać tu sprawy telekomuni-
kacyjne (telefon, Internet) oraz zgłaszać awa-
rie. BOK jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.15-15.15.

Ostatnia sesja kadencji

Prace projektowe budowy gmin-
nej sieci światłowodowej FTTH obejmu-
ją kolejne miejscowości na terenie gmi-
ny. Obecnie firma ATEM Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 
2 wykonuje na zlecenie Gminy Klesz-
czów dokumentację projektową, obejmu-
jącą swym zasięgiem Kleszczów (osiedle 
Zacisze), Łękińsko (ulice Rolna i Ustron-
na) oraz miejscowości Łuszczanowice 
i Łuszczanowice Kolonia.

Zakres prac projektowych obejmuje 
m.in. budowę instalacji abonenckich oraz 
przyłączy światłowodowych na posesjach 
mieszkańców zainteresowanych korzysta-
niem z usług. Biuro projektowe informuje, 
że projektanci w najbliższym czasie przy-

stąpią do uzgadniania szczegółowych tras 
kabli z właścicielami nieruchomości.

Z uwagi na kompleksowy charakter pla-
nowanej inwestycji zakres prac projekto-
wych obejmuje również lokalizacje, gdzie 
obecnie nie są świadczone usługi teleko-
munikacyjne z wykorzystaniem gminnej in-
frastruktury. Dla szybkiego i sprawnego za-
kończenia etapu uzgodnień technicznych 
zachęcamy mieszkańców gminy do nawią-
zania bezpośredniego kontaktu z projek-
tantami, w celu ustalenia dogodnego termi-
nu spotkania. 

Kontakt do biura projektowego: 
ATEM Polska Sp. z o.o. - Oddział Katowice, 
ul. Francuska 70, 40-028 Katowice, p.mar-
cinkowski@atem.com.pl, tel. 782 366 625.

nansowej na lata 2014-2017 oraz zmiany 
w budżecie gminy na 2014 rok. Przyjęta na-
stępnie uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej jednostce samorządu te-
rytorialnego dotyczyła przekazania gminie 
Sulmierzyce gotowego już projektu przebu-
dowy fragmentu drogi powiatowej biegną-
cej przez Antoniówkę do Sulmierzyc. Do-
kumentacja projektowa została wykonana 
na zamówienie Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie, jednak teren przez który prowadzić ma 
inwestycja (odcinek ścieżki rowerowej, któ-
ry połączy ścieżki kleszczowskie ze ścieżką 
do Sulmierzyc) znajduje się w granicach tej 
właśnie gminy. Stąd decyzja o darowiźnie 
w postaci dokumentacji projektowej.

Nowoczesny aparat USG w gminnym ośrodku
listopada został ogłoszony wynik przetargu na dostawę do Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Kleszczowie aparatu do badań ultrasonograficznych. Ten nowoczesny sprzęt 

w wyposażeniu ośrodka znajdzie się najpóźniej 22 grudnia. Jego koszt to ponad 431 tys. zł. 
Jest to jeden z najnowocześniejszych sprzętów USG na polskim rynku, który dzięki zastosowa-
niu specjalistycznych głowic umożliwi prowadzenie badań zarówno dorosłych, jak i dzieci (m.in. 
przydatnych do diagnozowania pacjentek w ciąży, badania echa serca i in.). Dostawcą zamó-
wionej przez gminę aparatury będzie warszawska spółka GE – Medical Systems Polska. (s) 
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Tydzień Honorowego 
Krwiodawstwa

ak co roku w ostatniej dekadzie listopada jest obchodzony Ty-
dzień Honorowego Krwiodawstwa. W tym czasie są organizo-

wane wydarzenia popularyzujące idee krwiodawstwa, krwiolecznic-
twa, dawstwa szpiku kostnego, transplantologii, udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej czy profilaktyki raka piersi.

21 listopada odbyło się „Jesienne spotkanie młodych krwiodaw-
ców”, organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Bełchatowie. W tym wydarzeniu o zasięgu powiatowym, organizo-
wanym pod auspicjami Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Bełchatowie, uczestniczył też Gminny Klub HDK PCK 
w Kleszczowie. Nasi krwiodawcy byli współorganizatorami akcji re-
jestracyjnej potencjalnych dawców szpiku kostnego, prowadzonej 
przez zespół Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku Pracowni Immu-
nologii Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Podczas Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa odbyły się też 
zawody sportowe na wesoło. Ich uczestnikiem był m.in. 4-osobowy 
zespół, reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie.

Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zorganizował też dru-
gi w tym roku wyjazd edukacyjny dla uczniów kleszczowskiego gim-
nazjum do łódzkiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. (s)

Mikołajkowy  
kiermasz charytatywny
uż po raz piąty mieszkańcy naszej gminy będą mogli 
się włączyć w organizację charytatywnej imprezy miko-

łajkowej, z której dochód wesprze działalność łódzkiej Funda-
cji Gajusz, opiekującej się nieuleczalnie chorymi dziećmi. Przy-

pomni jmy,  że dochód 
z ubiegłorocznej akcj i 
w Kleszczowie (ponad 13 
tys. zł) pozwolił zakupić 
umeblowanie do trzech 
pokoi „Pałacu - hospicjum 
stacjonarnego dla dzieci”, 
prowadzonego przez Fun-
dację Gajusz.

W apelu przekazanym 
do urzędów, firm i instytu-
cji organizatorzy mikołaj-
kowego kiermaszu cha-
rytatywnego (dyrektor, 
nauczyciele, pracownicy 
i rodzice dzieci z przed-
szkola w Łuszczanowi-
cach oraz przedstawiciele 

Gajusza) zaprosili do współpracy. Można przygotować przedmio-
ty (np. świąteczne ozdoby, dekoracje, kartki), które będą potem 
sprzedawane na kiermaszu, można też przekazywać pieniądze 
na wsparcie działalności Fundacji Gajusz. Osoby, które chciały-
by się przyłączyć do akcji, albo dowiedzieć, jakiej pomocy mogą 
udzielić organizatorom powinny kontaktować się  z przedszkolem 
w Łuszczanowicach do 5 grudnia (tel. 44/ 731-47-33).

„Bez Państwa pomocy, Państwa wsparcia nie uda nam się!” 
– czytamy w apelu.

UWAGA! Piąta edycja charytatywnego kiermaszu mikołajko-
wego odbędzie się 7 grudnia. Miejsce jej organizacji to nie - jak 
w poprzednich latach - Kompleks SOLPARK, ale przebudowana 
siedziba GOK w Kleszczowie, przy ul. Głównej 74. (s)

Wybór dziennych 
opiekunów

Wójt Gminy Kleszczów ogłosił konkurs ofert w sprawie wy-
boru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kleszczów. Ze szczegółami 
ogłoszenia zainteresowani mogą się zapoznać:
● na stronie internetowej Gminy Kleszczów,
● w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
● na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Informacje można także uzyskać pod numerem tel. 44/ 
731-31-10 wew. 141.

Komitet Wyborczy Wyborców „Lepsza 
Przyszłość” dziękuje wszystkim wyborcom,  

którzy oddali swoje głosy na naszych kandydatów 
Michała Michałka i Ryszarda Kruszyńskiego 

w wyborach do Rady Gminy Kleszczów. 
Dziękujemy również wszystkim osobom,  

które nas wspierały.
KWW „Lepsza Przyszłość”

Składam podziękowanie  
dla mieszkańców Żłobnicy  

za otrzymane głosy w głosowaniu  
na radną w gminie Kleszczów.

Irena Walaszczyk

Jeden z pokoi w hospicjum

J J

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Składam serdeczne podziękowania za głosy odda-

ne na moją osobę w wyborach do Rady Powiatu Beł-
chatowskiego i za okazane zaufanie. Uzyskany wynik 
jest dla mnie wielką nobilitacją, a zarazem wyzwa-
niem do ciężkiej pracy.

Konrad Koc

Wybory samorządowe ’2014

Trójka kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów wyborców 
z gminy Kleszczów to: Ryszard Ciągło (KW Platforma Obywatelska 
RP) – 757; Renata Skalska (KW Plus) – 612 oraz Konrad Koc (KW 
Prawo i Sprawiedliwość) – 520.

W wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego największy procent 
ważnych głosów padł na listę KW Prawo i Sprawiedliwość – 33,46 
proc. Drugie pod względem poparcia miejsce uzyskała lista Komitet 
Wyborczy PSL (25,44 proc.), a trzecie – lista KW Platforma Obywa-
telska RP – 25,22 proc. Liczba głosów nieważnych w głosowaniu na 
radnych sejmiku to 26,38 proc.

Spośród 111 kandydatów, przy których nazwisku wyborcy mogli 
postawić „X” największe poparcie zdobyła kandydująca z listy KW 
Platforma Obywatelska RP mieszkanka Kleszczowa – Bogusława 
Gajzler. Pozyskała głosy 352 wyborców. Drugie miejsce pod wzglę-
dem liczby głosów zdobytych w gminie Kleszczów uzyskał Marek 
Mazur (Komitet Wyborczy PSL) – 202 głosy, zaś trzecie – Mariusz 
Rusiecki (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 179.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 2
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Spółka Aliand S.A. (z siedzibą w Kleszczowie)
zatrudni

Automatyka/ Mechatronika/ Elektronika  
do utrzymywania ruchu na linii produkcyjnej.

e-mail: biuro@aliand.pl
tel. 797-777-777 

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
poszukuje osoby do pracy na stanowisko 

KELNER
Dokumenty należy przesłać na adres: 
„SOLPARK Kleszczów” Sp. z o.o.,  
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8.

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Gminy Kleszczów. Prace nad tymi zmianami trwały od 
kwietnia br. Zajmowała się nimi 7-osobowa komisja pod przewod-
nictwem radnego Pawła Bujacza. Efektem podzielonych na 3 tury 
posiedzeń komisji jest 51 zmian wprowadzonych w gminnym sta-
tucie.

Kolejne uchwały, przyjęte na posiedzeniu dotyczyły:
● określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieru-

chomości oraz załącznika do nich,
● zmiany regulaminu dotyczącego rodzajów wyróżnień i wysokości 

nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (wprowa-
dzona została możliwość przyznawania wyróżnień w formie pu-
charów, statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych),

● uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kleszczów 
z organizacjami pozarządowymi,

● zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze 
środków budżetu gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń 
ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położo-
nych na terenie gminy (o szczegółach wprowadzonych zmian 
poinformujemy po opublikowaniu uchwały w „Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego”),

● wyrażenia zgody na nabycie do zasobów gminy Kleszczów nie-
ruchomości położonej w obrębie Łuszczanowice (zabudowana 
działka o pow. 0,043 ha w pobliżu skrzyżowania zostanie prze-
znaczona na powiększenie terenu istniejącego tu parku),

● wyrażenia zgody na zbycie przez Fundację Rozwoju Gminy 
Kleszczów terenów inwestycyjnych dla ośmiu firm. Do czasu 
rozpoczęcia budowy nowych zakładów nie będziemy podawać 
nazw tych firm, ani profilu ich produkcji. Jak poinformował na se-
sji wójt S. Chojnowski 
na 77 zgód tego typu, 
wydanych wcześniej 
fundacji przez Radę 
Gminy tylko w 17 przy-
padkach doszło do re-
alizacji planowanych 
inwestycji.
L is topadowa sesja 

miała pożegnalny cha-
rakter. Na zakończenie 
przewodniczący rady do-
konał krótkiego podsumo-
wania i życzył sukcesu 
w nadchodzących wybo-
rach samorządowych. Później wspólnie z wójtem wręczyli kończą-
cym kadencję radnym okolicznościowe podziękowania i życzenia, 
wydrukowane na metalowych tabliczkach i umieszczone w ozdob-
nym etui. Szczególnie serdecznie żegnali się radni z trzema oso-
bami, które nie zgłosiły swoich kandydatur do rady w nadchodzą-
cych wyborach: Haliną Gurazda, Krystyną Ciesielczyk (na zdjęciu) 
i Janem Olczakiem. Życzenia z rąk przewodniczącego odebrał tak-
że wójt gminy.

Relacja z tego posiedzenia umieszczona jest na stronie interne-
towej gminy Kleszczów.

(s)

Ostatnia sesja kadencjiZadbają zimą  
o drogi, place i chodniki

„Zimowe utrzymanie dróg oraz innych nawierzchni komunikacyj-
nych w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Kleszczów” to zadanie, 
które na zlecenie Urzędu Gminy będzie podczas nadchodzącej zimy 
realizować Zakład Komunalny „Kleszczów”. Karta powierzenia tego 
zadania została wydana już w lipcu. Dzięki temu komunalna spółka 
mogła już w sierpniu, kiedy ceny były niższe niż obecnie, sfinalizo-
wać przetarg na dostawę 1200 ton soli, która posłuży do posypywa-
nia śliskich dróg.

Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy „Komunalki” wy-
korzystując posiadany sprzęt mają zajmować się odśnieżaniem sieci 

dróg powiatowych, 
przeb iega jących 
przez teren naszej 
gminy (długość po-
nad 38 km), głów-
nych dróg gmin -
nych,  łączących 
poszczególne miej-
s c o w o ś c i  ( 2 7 , 5 
km), a także ulic w 
Kleszczowie i po-
zostałych miejsco-
wościach. Łączna 
długość dróg do od-

śnieżania liczy prawie 139 km. Lista placów i parkingów, które ma od-
śnieżać Zakład Komunalny „Kleszczów” liczy 28 pozycji. Łączna po-
wierzchnia tych placów to 27,7 tys. m kw.

Chodniki i ścieżki rowerowe przewidziane do odśnieżania mają 
natomiast długość prawie 28 km. Na szczegółowej liście umieszczono 
13 odcinków, z których tej zimy będzie usuwany śnieg.

(s)

Pożyczki dla nowych 
przedsiębiorców

Nowy program pożyczkowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w star-
cie II”, prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po-
życzka na podjęcie działalności gospodarczej może wynieść do 74 
tys. zł, natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy - do 22 tys. 
zł. Główną zaletą pożyczki jest niskie oprocentowanie (aktualnie 
0,56% w skali roku) oraz długi okres spłaty - do 7 lat z możliwością 
rocznej karencji w spłacie kapitału. 

Lista pośredników finansowych, udzielających pożyczek w imie-
niu Banku Gospodarstwa Krajowego, zamieszczona została na 
stronie www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes. Pośrednikiem dla 
województw łódzkiego i mazowieckiego jest Towarzystwo Inwesty-
cji Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy (e-mail: tise@tise.pl).

Na podanej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego osoby 
zainteresowane pożyczkami znajdą pliki do pobrania: regulamin 
udzielania pożyczek oraz trzy rodzaje wniosków o pożyczkę wraz 
z załącznikami.

(s)



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 21/400

å ciąg dalszy na str. 8

UWAGA NOWOŚĆ!
Jedyny taki w Bełchatowie

Mechaniczny DRENAŻ LIMFATYCZNY!!
Cena zabiegu - 20 zł    Co 10-ty zabieg gratis!!!
ul. Żeromskiego 2 - Budynek Studia Urody „Perfect”

ZAPISY: 693-737-605; 507-019-016

a z form styropianowych - grzyby. Łączna 
liczba uczestników warsztatów - 24 osoby.

Zajęcia dla uczniów
14 listopada w siedzibie GOK w Klesz-
czowie odbyły się warsztaty manualne 
dla uczniów klas II i III szkoły podstawo-
wej w Łękińsku. Dzieci zajmowały się 
wykonywaniem ceramicznych ozdób 
świątecznych, a także ozdób i dekoracji 
z wiórów drzewa osikowego.

Urozmaiceniem warsztatów były zajęcia 
ruchowe - taniec na specjalnych matach, 
podłączonych do komputera.

Spektakl teatralny  
w Kleszczowie
W niedzielę 14 grudnia Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie zaprasza dorosłych 
mieszkańców na spektakl teatralny „Kiedy 
kota nie ma”, z repertuaru Warszawskiego 
Teatru CAPITOL. W przedstawieniu wy-
stąpią, Viola Arlak, Anna Gornostaj, Alek-
sandra Grzelak, Marta Wierzbicka, Wojtek 
Wysocki i Jacek Lenartowicz. Reżyseria: 
Andrzej Rozhin.
Przedstawienie na scenie sali widowisko-
wej GOK w Kleszczowie rozpocznie się 
o godz.17.00. Cena biletu: 20 zł. Bilety do 
nabycia w kasie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kleszczowie (od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00 - 15.00) oraz w świetlicy 
GOK (od wtorku do soboty w godz. 15.00 
- 19.00).

Fotograficzna wystawa
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
wraz z Ogólnopolską Fotograficzną Grupą 
Twórczą AF13 zaprasza 6 grudnia o godz. 
17.00 na otwarcie poplenerowej wystawy 
fotograficznej „Barwy natury gminy Klesz-
czów”. Wystawa przygotowana zostanie 
w siedzibie GOK w Kleszczowie.

(Opr. s)

GOK informuje i zaprasza
Mikołajkowy konkurs 
plastyczny
GOK zaprosił dzieci z gminnych przed-
szkoli oraz uczniów szkół podstawowych 
do udziału w konkursie plastycznym. 
Jego uczestnicy będą mogli przedsta-
wiać na papierze w formacie A3 swoje 
wyobrażenie krainy św. Mikołaja. Każ-
dy uczestnik może zgłosić jedną pracę, 
wykonaną samodzielnie przy użyciu do-
wolnej płaskiej techniki plastycznej. Pra-
ce należy dostarczyć do świetlicy GOK 
w Kleszczowie do 3 grudnia. Szczegóło-
wy regulamin dostępny na stronie www.
gok.kleszczow.pl.

Rozpoczęły się warsztaty 
filcowania
12 listopada zajęciami w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kleszczowie roz-
począł się cykl warsztatów poświęcony 
filcowaniu metodą na sucho. Uczestniczki 
spotkania zostały zapoznane z materiała-
mi potrzebnymi do pracy techniką na su-
cho oraz poznały podstawy tej techniki. 
Dzięki tym zajęciom na szalach, beretach, 
sweterkach pojawiły się barwne wzory. Ta-
kie zajęcia odbywają się też w pozostałych 
placówkach GOK. W grudniu są przewi-
dziane w Czyżowie (2 XII), Żłobnicy (3 XII), 
Dębinie (9 XII) i Rogowcu (10 XII).

Warsztaty w Czyżowie
Od 7 do 25 października w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Czyżowie odbywały się 
warsztaty jesienne „Co nam jesień w darze 
niesie?”. Uczestnicy zajęć wykorzystując 
naturalne materiały (żołędzie, kasztany, 
szyszki, kolorowe kwiaty, liście, patyczki) 
stworzyli niemałą kolekcję zwierzaków 
- cudaków, jesiennych świeczników i in-
nych ozdób. Podpatrując przyrodę wyko-
nywali też plastelinowe warzywa i owoce, 

W Łękińsku - promocja 
zdrowych śniadań
7 listopada odbyła się w szkole akcja 
„Śniadanie Daje Moc!”. Miała ona zwrócić 
uwagę na ważną rolę, jaką pełnią zdrowe, 
pełnowartościowe śniadania. Uczniowie 
klas I-III przygotowywali z przyniesionych 
do szkoły produktów smaczne, kolorowe 
przekąski. Odbyły się też zajęcia, dzięki 
którym uczniowie dowiedzieli się w jaki 
sposób poszczególne składniki pokarmo-
we wpływają na funkcjonowanie ludzkie-
go organizmu.

Niedzielne warsztaty filmowe
Osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie wzięło 
udział w warsztatach filmowych zorgani-
zowanych 9 listopada przez Warszawską 
Szkołę Filmową w ramach Akademii Fil-
moteki Szkolnej.

Uczestnicy podzieleni na dwie grupy re-
alizowali scenki inspirowane fragmentem 
filmu „Rejs”. Zaczęli od samodzielnego 
przygotowania scenariusza, a potem 
z pomocą prowadzącego realizowali 
zdjęcia i montowali materiał.

Spotkanie z ginekologiem
Podczas pierwszego z cyklu zaplanowa-
nych spotkań profilaktycznych ginekolog 
Anna Laskowska (koordynator woje-
wódzki populacyjnego programu profilak-
tyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy) przedstawiła uczniom licealnych 

Szkolne wieści
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zagra zespół TWISTzagra zespół TWIST

Cena: 340 zł/para

● 5 posiłków gorących
● Zimny bufet
● Domowe wypieki
●Alkohol 0,5 l na parę
● Napoje

Tel. 668-113-489 Żłobnica 74 a

Przywitaj nowy rok 2015  
w AGRONOCCE

Krótko z SOLPARKU
Zajęcia rekreacyjne w wodzie
Kompleks SOLPARK prowadzi obecnie nabór na zajęcia rekre-
acyjne w wodzie. Zapisywać mogą się osoby zainteresowane: 
● aquacyclingiem, ● aquaaerobikiem, ● indywidualną nauką 
pływania, ● nauką pływania w grupach.
Więcej informacji w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem tele-
fonu 44/ 731 65 01.

Andrzejkowa zabawa
UWAGA! Ostatnie wolne miejsca na wyjątkową zabawę andrzej-
kową w SOLPARKU. Będą cygańskie rytmy, andrzejkowe wróżby, 
smaczna kuchnia… Zapisy pod numerem tel. 44/ 731 65 83.

Bilety na występ Z. Laskowika
Już niedługo w SOLPARKU można będzie obejrzeć program 
przygotowany przez Zenona Laskowika. Wraz z nim wystąpi Ka-
bareciarnia i zaproszeni goście. Artystom towarzyszyć będzie 
zespół muzyczny Promile pod kierownictwem Michała Rukszy. 
13 grudnia, godz. 19.30. Bilety do nabycia w Biurze Obsługi Klien-
ta SOLPARKU.

Gotowe dania na Wigilię
W SOLPARKU można już zamawiać dania na stół wigilijny. Szcze-
gółową ofertę znaleźć można na stronie www.sopark-kleszczow.
pl. Informacje - tel. 669-316-636.

Niepodległość  
- pamiętamy i cenimy

listopada odbyły się gminne obchody 96. rocznicy odzy-
skania niepodległości. O godz. 15 w kościele Parafii p.w. 

NMP Anielskiej w Kleszczowie rozpoczęła się Msza św., odprawio-
na w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej nie tylko mieszkańcy 
gminy, ale także poczty sztandarowe (Urzędu Gminy, szkół, jedno-
stek OSP oraz Gminnego Klubu HDK), Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Kleszczów oraz Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore”.

Po mszy uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta  w Klesz-
czowie zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. 
Potem nastąpiło przejście uczestników uroczystości oraz pocz-
tów sztandarowych pod Pomnik Niepodległości w parku przy ulicy 

Głównej. Jak co roku na cokole pomniki zostały złożone kwiaty i za-
palone znicze.

Niezwykle wzruszającym gestem były życzenia, które mer mia-
sta Równe na Ukrainie - Wołodymyr Chomko przesłał z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości do wójta gminy Kleszczów, Sławo-
mira Chojnowskiego.

Patriotyczne apele i uroczystości, a także okolicznościowe 
konkursy związane z rocznicą 11 Listopada odbywały się w szko-
łach naszej gminy. W gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego 
„Święto Niepodległości w naszej szkole” przeprowadzono konkurs 
literacki (uczestnicy pisali „Życzenia dla Polski”) oraz plastyczny 

(ilustracja do hasła „Ojczyzna wolna, znów wolna…”).
W konkursie literackim komisja nagrodziła dwie prace. 

pierwsze miejsce zajęła praca Karoliny Cieślak, a drugie - Mar-
ty Nowackiej. W konkursie plastycznym trzy czołowe miejsca 
zajęli: Magdalena Wójcik, Piotr Grzybowski i Paulina Pendzi-
wiatr. Uczestnicy uroczystości zorganizowanych 7 listopada 
w gimnazjum obejrzeli film „Animowana historia Polski”, a na-
stępnie okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, uświetnio-
ny występem wokalnym Mikołaja Lasoty i Malwiny Piechury.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych szkolne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 12 listopada. 
Specjalnie na tę uroczystość przygotowany został koncert mu-
zyczny, w którym grupa dwanaściorga uczniów przypomniała 
pieśni i piosenki, które towarzyszyły Polakom przez dziesiątki 

ostatnich lat w trakcie powstań i wojen, a także po odzyskaniu wol-
ności. (s)

Foto:  Gimnazjum w Kleszczowie

11

Gmina z lotu ptaka
Zdjęcia wykonywane z lotu ptaka pokazują jak zmieniła się za-

budowa i zagospodarowanie naszej gminy. Oglądane z lotu ptaka 
tereny inwestycyjne to także dobry materiał informacyjny dla poten-
cjalnych inwestorów. Widać istniejące obiekty produkcyjne, odległo-
ści od dróg i zabudowań mieszkalnych. Taki materiał będzie służył 
promocji terenów Kleszczowskich Stref Przemysłowych. Dodajmy, 
że podczas przelotu powstał także kilkuminutowy film. Zostanie on 
wkrótce umieszczony na internetowej stronie gminy. (s)
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

klas I a i I b sprawy związane z zakażeniami wirusem HPV. Zda-
niem lekarki problem raka szyjki macicy nie może być kwestią 
wstydliwą i unikaną, a świadomość istnienia zagrożenia zaka-
żeniem wirusem HPV i jego konsekwencji powinna być częścią 
rozmów, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego i odpo-
wiedzialnego życia.

Konkurs słowotwórczy po angielsku
17 uczniów z liceum i technikum w Kleszczowie brało udział 
w Szkolnym Konkursie Słowotwórczym z Języka Angielskiego. 
Do etapu powiatowego, który 15 grudnia odbędzie się w Beł-
chatowie, awansowali uczniowie z największym dorobkiem 
punktowym: Klaudia Kowalska (kl. III b), Kornelia Klimczyk (kl. 
II a), Maciej Roczek (kl. III a), Aleksander Brymora (kl. I t) i Marta 
Jagieła (kl. II a). Dodajmy, że umiejętności słowotwórcze będą 
oceniane na egzaminie maturalnym z języka angielskiego (po-
ziom rozszerzony).

Kolejna wizyta Państwa Schmidt
Współpracujący z ZSP w Kleszczowie Niemcy - Günter i Jutta 
Schmidt odwiedzili tę szkołę po raz kolejny 3 i 4 listopada. Pan 
Schmidt poprowadził kilkugodzinne zajęcia językowe z grupą 
maturzystów oraz uczniami klasy I a (grupa językowa). Uczest-
nicy warsztatów rozmawiali wyłącznie w języku niemieckim, mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę gramatyczną i ćwiczyć różne formy 
wypowiedzi.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

listopada - data odzyskania przez Polskę niepodległości, 
skłania nas do sięgania po historyczne dokumenty, publika-

cje, zdjęcia związane m.in. z Legionami Polskimi. Żadna rocznicowa 
akademia nie obywa się bez pieśni kojarzonych z Legionami. Kanał 
TVP Historia prezentuje wiele ciekawych materiałów, najczęściej zwią-
zanych z osobą i otoczeniem głównego twórcy polskiej niepodległości 
- Józefa Piłsudskiego. W uzupełnianiu historycznej wiedzy pomagają 
nam też internetowe witryny.

Jedną z najciekawszych, uruchomionych w tym roku znajdziemy 
pod adresem www.muzeumpilsudski.
pl. To Wykaz Legionistów Polskich 1914-
1918. Znaleźć w nim można nazwiska 
ponad 31.800 legionistów marszałka 
J. Piłsudskiego. Prace nad spisem trwały 
10 lat. Kierował nimi prof. Janusz Cisek. 
Oprócz imienia i nazwiska legionisty wy-
kaz zawiera m.in. imiona rodziców, miej-
sce zamieszkania, przydział taktyczny 
i wyznanie. W zestawieniu oprócz na-
zwisk znajdziemy też ciekawostki staty-
styczne dotyczące Legionów Polskich: 
z jakich miejscowości pochodzili pod-
komendni J. Piłsudskiego, w jakim byli 
wieku, jaki zawód wykonywali. Okazuje 
się, że najliczniejszą grupę stanowili rol-
nicy (1492), uczniowie gimnazjum (899), 
ślusarze (800), robotnicy (641) i studenci 
(615).

Na podanej stronie znajdziemy też 
mapę z ważnymi dla historii Legionów 
miejscami, a także bogatą galerię zdjęć. 
Wykaz jest nadal uzupełniany. Każdy 

å ciąg dalszy na str.12

Każdy napływ polskości 
podnosi nas na duchu

orzystając z wizyty w Kleszczowie prezesa Fundacji im. 
W. Reymonta w Kanadzie, Kazimierza Chrapki (na zdjęciu), za-

pytałem o działalność fundacji, o organizowane przez nią konkursy re-
cytatorskie, a także o to, czy szacunek dla polskiej tradycji jest wśród 
kanadyjskiej Polonii ciągle widoczny. Oto co mi powiedział:

– Pamiętam naszą wizytę w Brantford i spo-
tkanie z jedną z grup polonijnych. Jej członki-
nie przygotowywały się do festiwalu polskiego 
i lepiły pierogi (przez tydzień ulepiły ich 6 tysię-
cy). Są to panie, które słabo mówią po polsku. 
To jeszcze ta emigracja, która wyjechała „za 
chlebem”. W początkowym etapie język polski 
nie był w Kanadzie zbyt faworyzowany, bo nic 
z nim nie można było zrobić, a mówiących po 
polsku wytykano wręcz palcem. Zdarzało się, 
że musieli nawet zmieniać nazwiska.

Na spotkaniu z tą grupą młodzież recyto-
wała trudne teksty Reymonta. Podejrzewam, 

że większość z pań nie rozumiała ich do końca, ale wszystkie płaka-
ły. O czym to świadczy? O naszym głodzie, tam daleko od kraju, za 
wszystkim co polskie.

Jeśli chodzi o emigrację z ostatniego etapu (to głównie lata 80. XX 
wieku - przyp. redakcji) to każdy napływ polskości do Kanady podno-
si nas na duchu. Sam fakt, że nasza młodzież, urodzona w Kanadzie 
przyjeżdża do Polski i mówi po polsku, i jeszcze recytuje te trudne 
fragmenty Reymonta, chyba także podnosi na duchu waszą młodzież, 
wasze dzieci. My z kolei korzystamy z tego dodatkowego bodźca do 
wzmożenia uczuć patriotycznych tam, w Kanadzie.

O typowo polskich świętach, obchodzonych przez kanadyj-
ską Polonię:

– Jeśli chodzi o narodowe święta to szczególnie uroczyście ob-
chodzimy 3 Maja i 11 Listopada. To jest obowiązkowe. Oprócz tego 
oczywiście wszystkie święta religijne. Jest u nas Pasterka, jest świę-
cenie pokarmów, są Święta Wielkanocne, gdzie szkoły mają też swoje 
rekolekcje. Polskie szkoły obchodzą też święta swoich patronów. Po-
nieważ Kanada jest krajem wielokulturowym Polacy są też zapraszani 
i biorą udział w tych świętach, podczas których różne nacje prezentu-
ją swój folklor, swoją kuchnię i tradycję.

O tym, jak obchodzona jest wśród Polonii rocznica odzyska-
nia niepodległości:

– Jak przyjechałem do Kanady w 1982 roku - a piastuję stanowi-
sko organisty w kościele polskim - to cała boczna nawa kościoła była 
zarezerwowana i wypełniona polskimi weteranami. Było ich tam ok. 
300. Po tej uroczystości harcerze, zespoły folklorystyczne, ucznio-
wie szkół wraz z weteranami przy dźwiękach werbli przechodzili pod 
budynek regionu. Tę defiladę przyjmował burmistrz miasta Hamilton, 
prezes regionu, prezes kongresu okręgu Hamilton. Potem wszyscy 
wchodzili do budynku i odbywała się akademia, na której śpiewane 
były patriotyczne pieśni, ważne dla weteranów, był też jakiś montaż 
słowno-muzyczny. Po akademii wszyscy jej uczestnicy byli zaprasza-
ni na obiad. Ta tradycja jest ciągle kultywowana, ale z roku na rok bie-
rze w niej udział coraz mniej weteranów. W tym roku będzie ich co 
najwyżej pięciu. Ze względu na swój wiek będą już prowadzeni przez 
harcerzy.

O działalności Fundacji im. W. Reymonta:
– Fundacja działa już 44 lata,. Wspierają ją finansowo zacni ludzie 

o otwartych serach, szczególnie ta starsza Polonia (m.in. rolnicy), któ-
ra dorobiła się przez ciężką pracę. Majątek fundacji wynosi w tej chwi-
li około milion osiemset tysięcy dolarów. Natomiast jak przejmowałem 
fundację 19 lat temu to jej majątek wynosił około pół miliona. Udaje mi 
się co roku pozyskać ok. 100 tys. dolarów dla fundacji. Są to pienią-
dze, których nie możemy ruszyć. Możemy tyko operować procentem, 
który te pieniądze wygenerują. Można więc powiedzieć, że fundacja 
jest na wieki i zawsze będzie działać. Przyznajemy około 30 stypen-

K
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Żołnierze Legionów Polskich, 
ubrani w austriackie płaszcze 
wojskowe i czapki maciejówki, 
wyposażeni w karabiny Mannli-
cher wz. 1895 i austriackie torni-
stry. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum 
J. Piłsudskiego. 

Może wśród Legionistów      był Twój pradziadek?
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107 dni w Azji
Mam przyjemność zaprosić Państwa na wystawę 
fotografii, wykonanych przeze mnie i mojego partnera 
Kristofa Turi, podczas 4-miesięcznej podróży po 
Azji Południowo-Wschodniej. Otwarcie wystawy 
17.12.2014 r. o godz. 18.00 w SOLPARKU.

Serdecznie zapraszam 
– Marta Parada z Kleszczowa

SPRZEDAM
działkę rekreacyjną o pow. 1066 m kw. 
w miejscowości Długie nad Jeziorem Długie, 
gmina Izbica Kujawska. Działka dochodzi do 

samego lustra wody. Domek na działce murowany 
z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa 

domku 96 m kw. Tel. kontaktowy 505 085 352.

•	 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

•	 SPRZEDAŻ I TRANSPORT KRUSZYW

•	 WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL. 511-627-712

Cenne rady  
dla pokrzywdzonych

ie lubimy czytać aktów prawnych. Dotyczy to nie tylko opa-
słych tomów, w których są zawarte przepisy Kodeksu Cywil-

nego czy Kodeksu Postępowania Karnego, ale nawet kilkustroni-
cowych ustaw czy rozporządzeń. Zniechęca nas trudny prawniczy 
język, nie widzimy też potrzeby poznawania przepisów. „Nie wia-
domo czy będą mi kiedyś potrzebne” – tłumaczymy sobie. I zakła-
damy, że nawet jeśli zostaniemy pokrzywdzeni w wyniku przestęp-
stwa, to więcej powodów do zmartwień będzie miał jego sprawca, 
a nie my.

Niechęć do zdobywania wiedzy prawniczej dostrzegli specjali-
ści z Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ, którzy opracowali i wy-
dali poradnik „Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej? In-
formator dla pokrzywdzonego”. W przystępnej formie na ponad 170 
stronach zostały w nim opisane następujące tematy: ● Pokrzyw-
dzony – kto to taki? ● Popełniono przestępstwo, ●Zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa, ● Pokrzywdzony przed prokuratorem, 
● Decyzje prokuratora i odwołanie od nich, ● Pokrzywdzony jako 
oskarżyciel w sądzie, ● Uprawnienia pokrzywdzonego jako oskarży-
ciela przed sądem, ● Odwoływanie się od decyzji sądu, ● Pokrzyw-
dzony jako świadek, ● Jak się odnaleźć?, ● Pokrzywdzony a nego-
cjacje ze sprawcą, ● Jak uzyskać odszkodowanie?, ● Jak uzyskać 
kompensatę od państwa? ● Za co i ile trzeba płacić? ● Jak uzyskać 
fachową pomoc? ● Gdy sprawa ciągnie się zbyt długo.

Poradnik nie zawiera wyłącznie teorii, ale bazuje na przykła-
dach życiowych zdarzeń, które przytrafiają się członkom 4-osobo-
wej rodziny Pomocnych. Zostają oni pokrzywdzeni przestępstwami 
w różnych sytuacjach życiowych. pokazują, w jaki sposób podejmo-
wać działania w postępowaniu karnym, aby jak najlepiej skorzystać 
z przysługujących im uprawnień oraz najskuteczniej dochodzić na-
prawienia wyrządzonego przez sprawcę zła. Poradnik w formie bez-
płatnego pliku PDF można znaleźć na stronie internetowej dla osób 
pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. 

Podana strona internetowa zawiera także inne przydatne po-
szkodowanym informacje. Jest tu na przykład opis przestępstw: 
przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko wolno-
ści, przeciwko zdrowiu i życiu. Zainteresowani w kolejnych zakład-
kach znajdą szczegółowe instrukcje, jak postępować, a także wzory 
pism, które należy złożyć. W zakładce „Sieć pomocy” jest zamiesz-
czona lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami 
dyżurów specjalistów, do których osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem i potrzebujące pomocy mogą się zwrócić. Zainteresowani 
znajdą tu zaktualizowaną niedawno (3 listopada br.), listę 31 róż-
nych instytucji i organizacji, wraz z ich danymi kontaktowymi i zakre-
sem świadczonej pomocy.

Warto wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać 
z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych. Dzia-
łają one w całej Polsce, a środki na ten cel uzyskują w ramach ogła-
szanych co roku otwartych konkursów ofert.

(s)

N

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
Marzanna Bartosiewicz

Specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

Kleszczów, ul. Słonecznikowa 7
Tel. 600 019 785

Badania kierowców i kandydatów 
na kierowców (kat A, B, T).

może dodać do niego wpis, zdjęcie, dokument lub rodzinną historię. 
Rodziny mogą również uzupełniać dane o nowe nazwiska. Wystarczy 
skorzystać ze specjalnego formularza.

Wśród ponad 30 tys. legionistów figurują m.in.:
•	 urodzony w Kleszczowie Rajnold Handorf, robotnik fabryczny wy-

znania ewangelickiego, syn Karoliny i Fryderyka, urodzony w 1896 
roku,

•	 Ryszard Stanowski, urodzony 13 sierpnia 1894 r. w Lgocie Wielkiej, 
wyznania rzymsko-katolickiego, syn Emilii i Ignacego. Przydział: 
4 pułk piechoty, ranny w sierpniu 1916 r. po wyjściu ze szpitala - 
1 pułk ułanów,

•	 Edmund Cudziński ze Szczercowa - uczeń gimnazjum, syn Walerii, 
urodzony w 1893 r.,

•	 Józef Fraszka ze Szczercowa, urodzony 17 marca 1891 r., syn 
Marianny i Walentego, kawaler, z zawodu ekspedytor, wstąpił do 
Legionów Polskich 9 marca 1915 r. Zginął niecały rok później 18 
stycznia 1916 r. pod Wołoczkiem.
W wykazie znajdziemy także: czeladnika szewskiego Konstantego 

Bąka z Działoszyna, który zginął w lipcu 1916 r. pod Wołczeckiem; ślu-
sarza Stefana Wierzbickiego z Dobryszyc; kupca Adama Laskowskie-
go z Gorzkowic; ucznia Lejbusia Gliksmana z Radomska, który w sze-
regach Legionów walczył wspólnie z innymi żołnierzami pochodzenia 
żydowskiego, a zginął podczas okupacji hitlerowskiej w łódzkim getcie.

Wpisy poświęcone legionistom są czasem krótkie, zdawkowe, 
a nieraz rozbudowane do kilkunastu zdań, jak np. ten, w którym mowa 
o Tadeuszu Strzeleckim, rolniku z Kamieńska, który w Legionach Pol-
skich rozpoczął piękną karierę wojskową. Działał w Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej, był więźniem Oświęcimia 
i Oranienburga, a po wojnie emigrował do Londynu.

Zachęcamy, by w wolnej chwili otworzyć stronę i próbować szu-
kać w wykazie np. mieszkańców rodzinnej miejscowości, albo też osób 
z rodziny. J. Strachocki

Może wśród Legionistów      był Twój pradziadek?
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S p o r tNa sportowej mapie powiatu
listopada w Bełchatowie odbyło się podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego szkół powiatu bełchatowskiego. Pa-

miątkowe puchary, dyplomy i listy gratulacyjne odebrali dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i uczniowie, reprezentujący szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu.

Podsumowanie, dokonane przez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Bełchatowie pokazuje mocną pozycję powiatu bełcha-
towskiego w regionie, który zajął drugie miejsce na 23 sklasyfiko-
wane powiaty. O tak znaczącej pozycji zdecydowały także sukce-
sy sportowców ze szkół gminy Kleszczów, zwłaszcza wyniki uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

We współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych powia-
tu bełchatowskiego zwyciężyła SP 4 Zelów (264 pkt.), a SP Klesz-
czów zajęła 9. miejsce (47 pkt.). W gronie gimnazjów triumfowa-
ło Publiczne Gimnazjum nr 4 z Bełchatowa (271 pkt.), a Gimnazjum 
w Kleszczowie zajęło 4. miejsce (193 pkt.). W plebiscycie na dzie-
sięciu najlepszych sportowców SZS powiatu bełchatowskiego szkół 
gimnazjalnych zawodniczka z Kleszczowa Aleksandra Klewin zaję-
ła 5. miejsce.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego naj-
lepszy wynik w sportowym współzawodnictwie osiągnął Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (275,5 pkt.), który w pokonanym 
polu pozostawiła m.in. II LO Bełchatów (235,5 pkt.) oraz I LO Bełcha-
tów (227,5 pkt.).

W dziesiątce najlepszych sportowców, reprezentujących szko-
ły ponadgimnazjalne, znalazło się troje uczniów z kleszczowskiego 
ZSP: Aleksandra Trajdos (1. miejsce, 123 pkt.), Patrycja Hajduk (3. 
miejsce, 104 pkt.) oraz Dominik Stępień (4. miejsce, 82 pkt.).

W gronie uhonorowanych nauczycieli - trenerów znalazło się 
trzech przedstawicieli szkół naszej gminy: Tomasz Bednarski (gimna-
zjum) oraz Robert Pawlicki i Marcin Szymak (obaj ZSP Kleszczów).

Końcowym akcentem sportowego podsumowania było wręcze-
nie nagrody specjalnej Marcie Olczyk i Weronice Chojce. Obydwie 
uczennice ZSP w Kleszczowie zostały wyróżnione za wybitne osią-
gnięcia sportowe i godne reprezentowanie powiatu bełchatowskiego 
na arenie ogólnopolskiej.

Galerię zdjęć z powiatowej uroczystości znaleźć można na face-
bookowym profilu Powiatowego SZS w Bełchatowie.

(s)

5 Jak grają piłkarze?
III liga
•	 10.10. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Omega Kleszczów 1:1
•	 18.10. - Omega Kleszczów - Pelikan Łowicz 1:2
•	 25.10. - Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Omega Kleszczów 3:3
•	 8.11. - Omega Kleszczów - Pogoń II Siedlce 2:2
•	 15.11. - Broń Radom - Omega Kleszczów 3:0
Po 17. kolejkach w tabeli przewodzi Radomiak Radom (42 pkt.). 
Omega Kleszczów jest szesnasta (na 18 drużyn) z dorobkiem 17 pkt. 

Klasa Okręgowa
•	 19.10. Omega II - LKS Lubochnia 1:2
•	 25.10. TS Szczerbiec Wolbórz - Omega II 5:1
•	 02.11. Omega II - MGKS Gerlach Drzewica 1:3
•	 08.11. LKS Mierzyn - Omega II 2:2
Po rundzie jesiennej liderem tabeli jest zespół LKS Zjednoczeni Gmi-
na Bełchatów (31 pkt.), a drużyna Omegi zajmuje miejsce piąte (20 
pkt.)

Alfa Kleszczów
•	 12.10. LKS Błękitni Chabielice - KS Alfa Kleszczów 1:5
•	 18.10. KS Alfa Kleszczów - LUKS Czartoria Ręczno 6:1
•	 26.10. KS BG Sport Bąkowa Góra - KS Alfa Kleszczów 2:4
•	 8.11. KS Alfa Kleszczów – LZS Piast Krzywanice 0:0
Po zakończeniu jesiennej rundy na czele tabeli znajduje się LZS Vic-
toria Woźniki  z dorobkiem 27 pkt., a tuż za nią KS Alfa Kleszczów (24 
pkt.). Trzecie miejsce zajmuje KS Ruch 1951 Chrzanowice (22 pkt.).

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej 

w miejscowości Kleszczów
pomiędzy ulicami: Wysoką, Ogrodową i Milenijną, stanowiącej 
własność Gminy Kleszczów, obejmująca działkę nr 307/2 
o pow. 0,1653 ha, KW PT1B/00023918/7.

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa-
łą Rady Gminy Kleszczów nr VII/85/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. 
(Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 172 z 2007 r. poz. 1623), w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Kleszczów, znajduje się w strefie zabudowy pro-
dukcyjnej, magazynowej, baz i składów oznaczonej symbolem 
1P. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 78 000 zł (słownie: sie-
demdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

Wadium: 11 700 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset 
złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta 
w przetargu plus podatek od towaru i usług zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami.

Właściciel (sprzedający) zapewni dostęp do drogi publicznej, 
poprzez ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na 

prawie przejścia i przejazdu przez działki oznaczone numerami: 
307/13, 307/14, 307/7, 307/17 i 307/8 na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 307/2.

Przez działkę 307/2 wzdłuż granicy z działką 308/12 prze-
biega sieć kanalizacyjna (ks200). Nabywca zobowiąże się do 
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w pasie 3 m, na 
czas nieokreślony na rzecz Właściciela sieci, polegającej na nie-
ograniczonym prawie dostępu do przebiegających przez działkę 
sieci wraz z prawem wejścia i wjazdu na działkę w celu doko-
nywania konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji 
oraz przebudowy sieci.

Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2015 r. o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów, Kleszczów, ul. 
Główna 47 w sali nr 16.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZÓW O PRZETAR-
GU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu 
wywieszone jest na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Kleszczów. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej 
pod adresem www.kleszczow.pl (Gospodarka nieruchomościa-
mi) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.
bip.kleszczow.pl /Gospodarka nieruchomościami/ oraz zostało 
opublikowane w „Informatorze Kleszczowskim”. 
Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można 
w Urzędzie Gminy - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami, ul Główna 47 pok. 26 lub pod nr tel. 44/ 731 31 10 
wew. 131.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy

na sprzedaż paneli ogrodzeniowych na kątownikach  
wypełnionych siatką pochodzących z zadania  

„Budowa parkingu samochodów osobowych w Łękińsku”.
Składanie ofert do 17 grudnia 2014 roku do godz. 12.00.
Wykaz dostępny na stronie internetowej www.bip.kleszczow.
pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny lub w pokoju nr 5, Kleszczów, ul. Główna 45 wraz z wzorem 
oferty.
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Dźwigali ciężary w SOLPARKU
listopada odbył się IV turniej w podnoszeniu ciężarów o puchar SOLPARKU. Ry-
walizowało w nim 6 zawodniczek i 24 zawodników. Najlepszy wynik wg klasyfikacji 

Sinclaira uzyskała Sylwia Oleśkiewicz (Omega Kleszczów - 231,9 pkt.). Katarzyna Ba-
rańska zajęła II miejsce, a Justyna Zawada – III.
W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Przemysław Barański (UMLKS Radomsko), który uzy-
skał 342,2 pkt. Drugi był Kamil Oleśkiewicz, a trzeci - Jarosław Grabiwoda.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
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
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
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  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
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
Stacja paliw BLISKA  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 (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

• 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?

Zapisy do sekcji karate
Sekcja Shorin Ryu Karate przy LKS Omega Kleszczów nadal prowadzi nabór 

chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki 
i środy w godzinach 16.00-18.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łę-
kińsku. Zapisy przyjmuje i informacji udziela instruktor karate Zbigniew Berłowski 
- telefon 695 540 956.

Zwycięstwo J. Muszyńskiej

Turniej koszykówki

listopada w Lututowie odbyły się in-
dywidualne mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS województwa łódzkiego w warcabach 
100-polowych. Warcabiści rywalizowali 
w sześciu kategoriach wiekowych. W mi-
strzostwach brała też udział 5-osobowa 
drużyna LKS Omega Kleszczów: Jolanta 

Muszyńska, Katarzyna Jędrzejczyk, 
Malwina Piechura, Borys Piechura i Le-
sław Jańczyk. Najlepsze wyniki uzyskały 
panie startujące w kategorii powyżej 35 
lat. Jolanta Muszyńska wywalczyła złoty 
medal, zaś Katarzyna Jędrzejczyk - brą-
zowy.

9

9

12 października klub Omega Klesz-
czów był gospodarzem międzypo-

wiatowych eliminacji do mistrzostw wo-
jewództwa łódzkiego LZS w koszykówce 
dziewcząt. W SOLPARKU rywalizowały 
z sobą trzy zespoły: Omega (powiat beł-
chatowski), LZS LUKS Gołębiewek (po-
wiat kutnowski) i ZSR CKP Bujny (powiat 
piotrkowski). Nasz zespół wygrał z ZSP 

CKP Bujny 28:6, a w drugim meczu 
przegrał z LZS LUKS Gołębiewek 16:37. 
Do rozgrywek wojewódzkich awansowa-
ły dziewczęta z powiatu kutnowskiego, 
które pokonały ZSR CKP Bujny 50:6.
W drużynie Omegi Kleszczów zagrały: 
Martyna Szmigielska, Justyna Kluba, 
Sylwia Dryja, Klaudia Polak-Grudzińska, 
Julia Derek i Angelika Gałkowska.
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MECHANIKA POJAZDOWA
BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO

elektromechanika

MECHANIKA POJAZDOWA
BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO

elektromechanika

Andrzej Siwczyk  Wolica 174
andrzej-auto@o2.pl Kom. 697 784 825
www.auto-naprawa-kleszczow.pl Kom. 605 120 405

SOLIDNIE  

i z GWARANCJĄSOLIDNIE  

i z GWARANCJĄ

•	geometria kół
•	diagnostyka komputerowa
•	obsługa klimatyzacji
•	naprawy powypadkowe

•	serwis olejowy
•	komputerowe wyważanie 

kół
•	części zamienne - opony

Goście z Kanady
aździernikowa wizyta w Kleszczowie prezesa kanadyjskiej 
Fundacji im. W. Reymonta Kazimierza Chrapki oraz towa-

rzyszących mu dwóch laureatek kanadyjskiej edycji konkursu re-
cytatorskiego - Pauliny Gadomskiej i Joanny Pater, miała związek 
z obchodzonym przez Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-
czowie Dniem Patrona. Dzień przed tą uroczystością kanadyjscy go-
ście w towarzystwie dyrektora gimnazjum, Ryszarda Ciągło odwie-
dzili Urząd Gminy i spotkali się z wójtem Sławomirem Chojnowskim 

(fot. 1).
Trzy dni wcze-

śniej delegacja z Ka-
nady gościła w pod-
łódzkich Brzezinach. 
T u t e j s z e  g i m n a -
zjum było gospoda-
rzem XVIII Ogólno-
polskiego Zlotu Szkół 
Reymontowsk ich . 
Kluczowym punktem 
w programie tej im-
prezy jest od dziesię-
ciu lat Konkurs Recy-

tatorski „Mówimy Reymontem”. Uczniowie polskich szkół, podzieleni 
na trzy kategorie wiekowe rywalizują w nim o główną nagrodę, któ-
rą jest tygodniowy wyjazd do Kanady na zaproszenie Fundacji im. 
W. Reymonta. Poza konkursem, w roli gwiazd występują z recytacja-
mi laureaci kanadyjskiej edycji konkursu.

Publiczność obserwująca przebieg konkursowych prezentacji 
miała też przyjemność obejrzeć z jaką pre-
cyzją językową dziewczęta z Kanady pre-
zentują przygotowane fragmenty powieści 
Wł. St. Reymonta, w jak emocjonalny spo-
sób Paulina Gadomska (fot. 2) recytuje pa-
triotyczne wiersze, a Joanna Pater zabawnie 
interpretuje „Chrząszcza” Jana Brzechwy.

Próbkę swych recytatorskich talentów 
dziewczęta zaprezentowały także przed 
społecznością Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie. Za swój występ ze-
brały rzęsiste oklaski. Paulina Gadomska 
w czasie krótkiej rozmowy powiedziała mi, 

że w jej rodzinie do recytatorskich 
konkursów przystępowały jej star-
sze siostry. Poszła więc w ich ślady. 
W wywiadzie dla TVP Łódź powie-
działa też:

– Wzruszam się, kiedy deklamuję 
te wiersze. Polska jest dla mnie jakby 
pierwszą Ojczyzną, chociaż się tutaj 
nie urodziłam. Jak mówię te wiersze 
czuję, jakbym była w Polsce. To ła-
pie za serce.

Joanna Pater (fot. 3) co prawda 
urodziła się w Polsce, ale rodzinnego kraju nie pamięta, bo kiedy mia-
ła 3 miesiące rodzina wyemigrowała do Nowej Zelandii. Przed cztere-
ma laty przeprowadziła się do Kanady, mieszka w Vancouver.

Mówi, że „Chłopów” Reymonta po raz pierwszy przeczytała 
w wieku 10 lat. Teraz tę nagrodzoną literackim Noblem powieść czy-
ta po raz drugi. Zna także „Komediantkę” - jej fragment przedstawi-
ła podczas swojej prezentacji w auli SOLPARKU. Kiedy pytam czy 
te książki znajdują się w spisie lektur w polskiej szkole w Vancouver 
przyznaje, że niestety nie. Grupa młodszych uczniów tej szkoły jest 
liczna, bo dzieci przygotowywane są tu do pierwszej komunii i do 
sakramentu bierzmowania. Grono gimnazjalistów i licealistów jest 
znacznie mniejsze. To zaledwie ok. 10 osób uczących się w łączonej 
klasie. Znajomość języka polskiego jest u nich bardzo zróżnicowana.

– Są osoby, które mówią płynnie, tak jak ja, są też takie, które 
zaledwie potrafią sklecić zdanie - przyznaje Joanna. – Wszystkiego, 
także gramatyki, uczymy się więc od podstaw.

Jak można dowiedzieć się z informacji dostępnych w Internecie 
w całej Kanadzie w ponad 90 polskich szkołach podstawowych uczy 
się 12 tysięcy dzieci. W proces nauczania jest zaangażowanych 490 
nauczycieli i prawie w każdej szkole są klasy przedszkolne.

(s)

diów rocznie i organizujemy reymontowski konkurs recytatorski. Od 
10 lat objęliśmy nim całą Kanadę. Jedna z uczestniczek (chodzi o Jo-
annę Pater - przyp. redakcji), chcąc wziąć udział w finale, który od-
bywał się w Hamilton koło Toronto, musiała lecieć samolotem cztery 
i pół godziny. Takie są w Kanadzie odległości. Koszty przelotu fundu-
je szkoła, która wysyła uczestnika konkursu. Ponieważ szkoły dzia-
łają przy kościele, to faktycznie fundatorem jest ksiądz proboszcz. 
My z kolei fundujemy tygodniowy pobyt w Kanadzie tych osób, które 
przyjeżdżają do nas z Polski. Finansujemy także pobyt tych uczest-
ników, którzy na kanadyjski konkurs przyjeżdżają z daleka. Gościmy 
ich przez dwa dni, pokazując to co najpiękniejsze w naszej okolicy, 
m.in. wieżę CN Tower czy wodospad Niagara. J. Strachocki

Każdy napływ polskości 
podnosi nas na duchu
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