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Dom Pomocy Społecznej im. św. Barbary w Kleszczowie zo-
stał otwarty 4 grudnia 2015 roku. Kilka miesięcy później przyjął 
pierwszych podopiecznych.

-  W  t e j  c h w i -
li przebywają u nas 
33 osoby - mówi dy-
rektor DPS Walde-
mar Pawłowski .  - 
Dążymy do tego, 
by l iczba ta stale 
się powiększała, aż 
do osiągnięcia peł-
nej obsady czyli 62 
osób. 

Więcej na str. 7

W Domu im. św. Barbary

Rozmawiają na sołeckich zebraniach

Na Dzień Kobiet
W niedzielę 5 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klesz-

czowie odbędzie się impreza związana z obchodami Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Od godz. 14.30 będzie można oglądać wy-
stawę numizmatyczną „Kobiety świata na banknotach” z kolekcji 
Kazimierza Madeja. 

O godz. 16.00 w sali widowiskowej GOK rozpocznie się kon-
cert „Kobieta w muzyce”. Wystąpi Orkiestra Solistów Wiedeńskich 
pod dyrekcją Piotra Gładkiego z udziałem światowej sławy śpie-
waków operowych Marie Fajtovej i Adama Zdunikowskiego. Kon-
cert poprowadzi Piotr Bałtroczyk. 

Sprzedaż biletów prowadzi kasa Gminnego Ośrodka Kultury.

Zaproszenie na 
Spotkanie z urbanistami 

We wtorek 28 lutego od godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kleszczowie rozpoczną się otwarte warsztaty z udzia-
łem wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. 
Spotkanie posłuży wspólnej dyskusji nad koncepcją zagospoda-
rowania terenów zieleni w sąsiedztwie SOLPARKU. Projektan-
ci zaprezentują wstępne propozycje urządzenia zróżnicowanych 
funkcjonalnie miejsc. Zostaną też pokazane prace uczniów zgło-
szone do konkursu „Mój wymarzony park”.

Więcej na str. 5

Trening w środku zimy
Na podgrzewanej sztucznej nawierzchni boiska SOLPAR-

KU trenować można nie zważając na zimową aurę i ciemności. 
Wśród drużyn i szkó-
łek piłkarskich, które 
w ostatnich tygodniach 
d z i e l n i e  s z l i f o w a ł y 
w Kleszczowie formę 
przed wiosenną run-
dą, była też FCB Esco-
la Varsovia (na zdję-
ciu). W styczniu i lutym 
SOLPARK przyjął łącz-
nie ok. 550 zawodni-
ków i trenerów z róż-
nych dyscyplin sportu.Uczestnicy terapii zajęciowej

Druga połowa lutego upływa w naszej gminie pod znakiem ze-
brań wiejskich. Wartość takich bezpośrednich spotkań mieszkań-
ców z przedstawicielami samorządowych władz oraz gminnej ad-
ministracji jest trudna do przecenienia. Mieszkańcy mają okazję 
dowiedzieć się o inwestycjach prowadzonych i planowanych w da-
nym sołectwie. Mogą też zgłaszać swoje wnioski i sprawy o cha-
rakterze interwencyjnym. W pierwszym tygodniu zebrań najwyższą 

frekwencję odnotowano dotychczas na zebraniach w sołectwach 
Kleszczów i Łuszczanowice (na zdjęciach). Standardowy porzą-
dek zebrania został w obu tych miejscowościach nieco poszerzo-
ny. W Kleszczowie na pytania mieszkańców odpowiadali zaprosze-
ni przedstawiciele gminnych spółek, natomiast w Łuszczanowicach 
jednym z najdłużej dyskutowanych tematów była sprawa wprowa-
dzenia nazewnictwa ulic.
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Dławiki pracują już w sieci
edną z największych inwestycji w tym oraz zeszłym roku 
jest w naszej gminie rozbudowa stacji elektroenergetycz-

nych. Wraz z sieciami należą one do gminy, są natomiast obsłu-
giwane przez spółkę Energoserwis Kleszczów. Inwestycja realizo-
wana przez spółkę PKP Energetyka S.A. składa się z kilku zadań, 
m . in .  z  wykonan ia 
układu kompensacji 
mocy biernej pojem-
nościowej w stacjach 
transformatorowych 
110/15 kV w Klesz-
czowie i  110/30 kV 
w Bogumiłowie. Pod-
stawowe urządzenia 
w układzie kompen-
sacji mocy biernej to 
50-tonowe dławiki, wy-
produkowane przez 
Fab rykę  T rans fo r -
matorów w Żychlinie 
i zbliżone konstrukcyj-
nie właśnie do trans-
formatorów.

Operacja dosta-
wy dławików dla oby-
dwu GPZ p rzepro -
wadzona została w 
ostatnich dniach grud-
nia, jednak obydwa 
urządzenia nie prze-
sz ły  pomyś ln ie  ru -
chu próbnego. Zosta-
ły przetransportowane 
z powrotem, po to, by 
producent mógł w nich 
wprowadzić niezbęd-
ne poprawki. Ponow-
nie do gminnych stacji 
elektroenergetycznych 
przywiezione zostały w pierwszej dekadzie lutego. Transportem 
i rozładunkiem zajmowała się wyspecjalizowana firma. 

Dławiki przyjechały do Kleszczowa i Bogumiłowa na kilkuosio-
wych naczepach zagłębionych. Długość całego pojazdu (z ciągni-
kiem siodłowym) wynosiła 22 metry. Operacja rozładunku i pre-
cyzyjnego ustawienia dławików na przygotowanych wcześniej 
fundamentach trwała przez kilka godzin. Do przeprowadzenia tej 
operacji był potrzebny dodatkowy samochód, z którego zasilane 
były siłowniki hydrauliczne, służące do stopniowego przesuwania 
dławików po stalowych szynach. Montażem dodatkowego osprzętu 
i podłączeniem urządzeń do gminnej sieci energetycznej zajmowali 
się już specjaliści od energetyki. Nadzór nad 72-godzinnym ruchem 
próbnym dławików był prowadzony przez pracowników spółki ope-
ratorskiej czyli Energoserwisu Kleszczów.

JS

Kolejny krok w stronę 
przebudowy ul. Głównej

rząd Gminy ogłosił przetarg, w którym wybrany będzie in-
żynier kontraktu do inwestycji, związanej z przebudową 

ulicy Głównej w Kleszczowie. Podczas lutowej sesji Rady Gminy 
Kleszczów kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, Robert Olewiński informował radnych, jaką rolę przy 
tym zadaniu ma pełnić inżynier kontraktu. Będzie to weryfikacja, 
sprawdzenie i dokonanie niezbędnych zmian w bardzo obszernej 
dokumentacji technicznej, przygotowanej dla tej inwestycji. Kolej-
nym zadaniem ma być przygotowanie, a potem przeprowadzenie 
postępowania przetargowego. Najważniejszą spośród funkcji inży-
niera kontraktu będzie pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją ro-
bót budowlano-montażowych w trakcie przebudowy ulicy Głównej 
w Kleszczowie.

Sama realizacja tego dość złożonego zadania ma trwać oko-
ło dwóch lat. Im krótszy będzie termin wykonania, zadeklarowany 
przez oferenta w przetargu, tym więcej dodatkowych punktów zo-
stanie przyznane podczas oceny złożonych ofert. 

Oferty związane z wyborem inżyniera kontraktu przyjmowane 
będą w Urzędzie Gminy do 27 marca.

JS

Większe podstawówki, 
wygaszanie gimnazjum

uty stał pod znakiem wielu dyskusji na temat planu zmian 
w sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak wiadomo 

w związku z oświatową rewolucją, która od września 2017 r. przy-
wraca do życia 8-klasowe szkoły podstawowe i rozpoczyna wy-
gaszanie gimnazjum, samorządy odpowiedzialne za prowadzenie 
szkół muszą dostosować do nowych uregulowań sieć podległych 
placówek oświatowych.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa stanie się szkołą ośmioletnią. Oznacza to, że absol-
wenci szóstych klas staną się uczniami klas siódmych. Nie przej-
dą już do pierwszych klas gimnazjalnych, bo nie będzie do nich 
naboru. Tym samym dojdzie do likwidacji pierwszych klas w gimna-
zjach i rozpoczęcia wygaszania szkół tego właśnie szczebla. W la-
tach następnych zostaną wygaszone kolejne klasy dotychczasowe-
go gimnazjum.

Przepisy nowej ustawy oświatowej przewidują różny tryb wy-
gaszania gimnazjum. Jest on zależny od tego czy gimnazjum funk-
cjonuje samodzielnie czy też tworzy zespół ze szkołą podstawową 
albo szkołą ponadgimnazjalną.

- Przeprowadzone przez nas analizy i ustalenia z dyrektorami 
szkół wskazują, że uda się tak zorganizować pracę naszych pod-
stawówek, że nawet kiedy pojawią się w nich klasy szóste i siódme 
nie będzie trzeba wprowadzać dwuzmianowości - mówi zastępca 
wójta Joanna Guc. - Nastąpi natomiast stopniowe wygaszenie dzia-
łalności Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. Ostatnim 
rokiem jego funkcjonowania będzie rok szkolny 2018/2019.

J
U
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Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o I ustnym przetar-
gu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozna-
czonej numerem 441/2, położonej w miejscowości Dębina, gm. 
Kleszczów.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44 731 31 10 
w. 131.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o I ustnym przetar-
gu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozna-
czonej numerem 1/4, położonej w miejscowości Dębina, gm. 
Kleszczów.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44 731 31 10 
w. 131.

ciąg dalszy na str. 3
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KOMUNIKATY
Przypomnienie dla podatników
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomi-

na wszystkim podatnikom podatku od środ-
ków transportowych, że 15 lutego upłynął 
termin zapłaty pierwszej raty podatku od 
środków transportowych. Podatek ten na-
leży wpłacić na konto 54 8978 0008 0000 
0244 2000 0160.

Osobom fizycznym, będącym podatni-
kami podatku rolnego, leśnego lub od nie-
ruchomości przypominamy, że 15 marca 
upływa termin płatności pierwszej raty tych 
podatków. Podatek można zapłacić w ka-
sie urzędu, u inkasenta lub na indywidual-
ne konto bankowe, którego numer znajduje 
się na decyzjach i nakazach podatkowych, 
przesłanych przez Urząd Gminy podatni-
kom. 

Pora na wnioski o stypendium
Urząd Gminy w Kleszczowie przypo-

mina o możliwości składania wniosków o 
przyznanie stypendiów motywacyjnych dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Stypendium 
motywacyjne można otrzymać: ● za wyni-
ki w nauce, ● za szczególne osiągnięcia w 
zawodach i olimpiadach. Termin złożenia 
wniosków za pierwszy semestr roku szkol-
nego 2016/2017 upływa 28 lutego.

Zwrot podatku akcyzowego
Tylko do 28 lutego producenci rolni 

mogą składać w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego, zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wnioski należy składać wraz z fakturami 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 
stycznia 2017 r.

Na kulturę i aktywizację seniorów

anim projekt uchwały trafił pod ob-
rady radnych odbyły się wcześniej 

konsultacje z dyrektorami wszystkich szkół. 
Ustalano czy w obecnym stanie organiza-
cyjnym będzie można zapewnić odpowied-
nie warunki nauki pozostającym w szkole 
uczniom siódmych i ósmych klas.

Dyrektorzy szkół przekazywali informa-
cje rodzicom, była też możliwość dysku-
towania o zmianach czekających gminną 
oświatę na zebraniach w sołectwach. Przed 
sesją odbyło się posiedzenie Komisji Spraw 

wotę 25.500 zł wyda gmina ze swego bu-
dżetu, by przygotować grupę ponad 50 

strażaków-ochotników z gminnych jednostek do nie-
sienia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekar-
skiej. Część osób odbywa kurs podstawowy, część 
natomiast szkoli się, by móc recertyfikować uzyska-
ne wcześniej uprawnienia.

Umowa została zawarta z firmą MAKALU Maciej 
Stańczak z Warszawy 18 stycznia, a szkolenia po-
dzielone na trzy kolejne weekendy rozpoczęły się 10 
lutego. Łącznie w piątki, soboty i niedziele kursanci 
mają odbyć 66 godzin zajęć.

18 lutego przebieg zajęć podglądała ekipa beł-
chatowskiej telewizji B24tv i w kilkuminutowym ma-
teriale pokazała m.in. zajęcia związane z ratowa-
niem osoby tonącej, przeprowadzone na pływalni 
SOLPARKU.

JS

ójt gminy Kleszczów ogłosił dwa 
otwarte konkursy ofert, w których 

organizacje pozarządowe mogą starać się 
o sfinansowanie zadań z dwóch sfer, waż-
nych dla gminnej społeczności. Pierwszy 
z nich dotyczy działań „na rzecz aktywizacji 
i integracji społecznej osób w wieku eme-
rytalnym w 2017 roku poprzez prowadze-
nie działalności edukacyjnej, włączenie do 
kształcenia ustawicznego, działalności kul-
turalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycz-
nej, a także propagowanie aktywnego trybu 
życia”. Na ten cel gmina jest gotowa wydać 
w tym roku 180 tys. zł.

Drugi konkurs dotyczy z kolei dzia-

osiedzenie Rady Gminy Kleszczów 
zorganizowane 14 lutego zostało 

zdominowane przez sprawy z zakresu po-
lityki społecznej i oświatowej. Brała w nim 
udział kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Maria Bujacz, a także dy-
rektorzy szkół prowadzonych przez gminę 
Kleszczów.

Pierwszy z rozpatrywanych projektów 
uchwał dotyczył zmiany stawek opłat za 
usługi opiekuńcze. Zamiast dotychczaso-
wej stawki miesięcznej za usługi opiekuń-
cze (600 zł brutto) oraz za specjalistyczne 
usługi opiekuńcze (700 zł brutto) przyjęta 
uchwała wprowadziła odpłatność godzino-
wą – odpowiednio od 13 do 15 zł za godzi-

Społecznych i Obywatelskich, poświęco-
ne nadchodzącej reformie. Na posiedzeniu, 
a później także podczas sesji obecni byli 
dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy.

Uchwałę o dostosowaniu sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego Rada Gminy Kleszczów 
przyjęła przy poparciu 13 głosów. Jeden 
głos był „przeciw”, jedna osoba wstrzyma-
ła się od głosu.

JS

łań „na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego poprzez 
stwarzanie przyjaznych warunków do re-
alizacji przedsięwzięć o charakterze ar-
tystycznym i społeczno-kulturalnym oraz 
wspieranie projektów służących ochro-
nie dóbr kultury, tradycji, sztuki i dziedzic-
twa narodowego”. W tym przypadku prze-
widziana kwota na realizację zadania to 
50 tys. zł.

Oferty na oba te konkursy będą przyj-
mowane do godz. 11.00 w dniu 7 marca, 
a ich otwarcie odbędzie się godzinę póź-
niej. Podmioty z sektora organizacji po-
zarządowych powinny podać w ofertach 

m.in. propozycje działań, które będą zgod-
ne z zakresem zadań publicznych, termin 
i miejsce ich realizacji, kalkulację przewi-
dywanych kosztów realizacji. Ważne jest, 
by harmonogram zaproponowanych dzia-
łań nie wykraczał poza termin 30 listopa-
da 2017 roku. „Dotowane z budżetu Gminy 
mogą być tylko te zadania, które realizo-
wane będą na terenie Gminy Kleszczów 
lub na rzecz jej mieszkańców” - czytamy 
w ogłoszeniu o konkursach.

Wybór ofert nastąpi nie później niż 
w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

JS

nę usług opiekuńczych i od 15 do 17 zł za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Po dłuższej dyskusji radni zdecydowa-
li się odłożyć zmianę uchwały w sprawie 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka. Zapoznali się natomiast z przy-
gotowanym przez GOPS sprawozdaniem, 
podsumowującym realizację programu „Ro-
dzina 500+” w gminie Kleszczów.

Podczas lutowej sesji Rada Gminy za-
jęła się też projektem uchwały dotyczącej 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
Po dyskusji, w której głos zabierali także 
dyrektorzy szkół uchwała została przyjęta.

JS

Sprawy społeczne w centrum uwagi

Większe podstawówki...

Szkolą się, by umieć ratować
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ciąg dalszy na str. 3
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Pomogą w przypadku 
uzależnień i przemocy 
ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Bełchatowie mieszkańcy powiatu korzystać mogą 

ze wsparcia specjalistów: psychologów, specjalisty do spraw pro-
filaktyki uzależnień, a także specjalisty do spraw przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Takie fachowe wsparcie może pomóc np. 
w zażegnaniu kryzysu w rodzinie czy w znalezieniu sensownej po-
mocy dla członka rodziny uzależnionego od alkoholu, środków odu-
rzających albo od gier komputerowych.

Porady są udzielane bezpłatnie. Podajemy miejsca i terminy 
dyżurów specjalistów w Bełchatowie:
♦  Poradnia Życia Rodzinnego w Bełchatowie - Osiedle 1 Maja 

4 a
● spec. ds. profilaktyki uzależnień - każdy wtorek - 19.00-21.00
●  psycholog - każdy poniedziałek miesiąca - 19.00-21.00 (zaję-

cia grupowe)
● psycholog - każdy wtorek miesiąca - 18.00-21.00

♦  Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Bełchatów - 
ul. Kościuszki 2 (Dom Katechetyczny)

● psycholog - każdy wtorek - 15.00-1800
●  specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - każdy 

wtorek - 17.00-20.00
Przypominamy, że PCPR w Bełchatowie umożliwia bezpłatne 

porady psychologa mieszkańcom wszystkich gmin powiatu. Miesz-
kańcy gminy Kleszczów mają okazję spotykać się z psychologiem 
w każdy poniedziałek, w godz. 16.00-18.00. Miejsce dyżurów to 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 23.

Więcej informacji związanych z działalnością PCPR znaleźć 
można na stronie PCPR http://bip.pcpr.powiatbelchatowski.pl/.

JS

Po długiej przerwie…
… spowodowanej przeciągającym się remontem domu kultury 

w Wolicy mieszkańcy tej wsi mogli wreszcie wziąć udział w kolej-
nych kulinarnych zajęciach warsztatowych. Poprowadziła je przed-
stawicielka Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratosze-
wicach - Urszula Stala.

Na zajęcia i kończącą je 
degustację przygotowanych 
dań zgłosiło się 18 osób. Te-
mat „Dla każdego coś smacz-
nego”  obe jmował  p rzygo -
towanie takich potraw, jak: 
obrowska zupa chrzanowa, klu-
ski żelazne, dietetyczne cia-
sto marchewkowe, sałatka ze 
szparagów, frykadelki w sosie 
grzybowym, zapiekanka z bro-
kułami oraz makaron z szynką 
w śmietanie.

JS

W

Bezpłatnie doradzą w FRGK 
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje 
mieszkańców gminy Kleszczów, że w każdy wto-
rek w godzinach 900-1400 w siedzibie Funda-
cji (Kleszczów, ul. Sportowa 3) mogą korzystać 
z bezpłatnych konsultacji. Prowadzi je pan To-
masz Król.

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjno-Dorad-
czy:

●  pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje z Powiatowego  
Urzędu Pracy w Bełchatowie dla:
-  osób rozpoczynających działalność gospodarczą (nabory 

wniosków w trybie ciągłym w 2017 r.),
-  przedsiębiorców na doposażenie miejsc pracy (nabory wnio-

sków w trybie ciągłym w 2017 r.),
●  pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje z Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla:
-  rolników na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-

darczej na obszarach wiejskich, typ operacji „Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (nabór wniosków 
w I kw. 2017 r.),

-  rolników prowadzących małe gospodarstwa, zamierzających 
rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą, typ opera-
cji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (nabór wniosków 
w I kw. 2017 r.),

●  pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla woj. łódzkiego dla przedsiębiorców 
planujących inwestycje w badania i innowacje (nabór wnio-
sków I i II kw. 2017 r.),

●  konsultacje w sprawach związanych z organizacją, powsta-
waniem grup producenckich na terenie gminy Kleszczów.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz 
części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki numer: 1199/3, 1199/4, położo-
nej w obrębie Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została 
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz została opubliko-
wana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl i na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka numer 238/4, położonej w obrębie 
Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, 
a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej 
wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biule-
tynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl i na stronie inter-
netowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Komunikat 
Posterunku Policji w Kleszczowie
Do Posterunku Policji w Kleszczowie coraz częściej dociera-

ją w tym roku informacje od mieszkańców o osobach (prawdo-
podobnie narodowości romskiej), które pod różnymi pretekstami 
odwiedzają domy i wykorzystując nieobecność domowników do-
konują kradzieży.

Wielokrotnie osoby te oraz pojazdy, którymi się poruszają są 
widziane przez mieszkańców jeszcze przed popełnieniem prze-
stępstwa, jednak informacje o tym fakcie docierają do Policji po 
czasie. To uniemożliwia podjęcie skutecznych działań, które mo-
głyby zapobiec tego typu zdarzeniom.

Policja zwraca się z prośbą do mieszkańców o niezwłoczne 
informowanie o stwierdzonych przypadkach pojawienia się na te-
renie miejscowości osób obcych, zachowujących się podejrza-
nie. Kontakt telefoniczny do Policji:

• 44/ 731 31 16
• 997
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Ważne dla przedsiębiorców
Fundacja pomoże w promocji

15 lutego Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów przyjął re-
gulamin dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów. Re-
gulamin dostępny jest na stronie internetowej www.frgk.pl oraz w 
sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3.

Szkolenie dla przedsiębiorców
W marcu lub kwietniu Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów pla-

nuje zorganizować szkolenie dla przedsiębiorców, prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów. Szkolenie 
będzie dotyczyć zmian w zakresie podatku VAT oraz Jednolitego 
Pliku Kontrolnego, wprowadzonych w styczniu 2017 r. Zapisy chęt-
nych przyjmowane są do 6 marca w sekretariacie Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. 
Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie się grupy min. 10 osób. 
Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie fundacji, a koszt szkole-
nia w całości pokryje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. 

Dużo nowych ofert pracy
oszukujemy utalentowanych osób, które mogą przyczynić 
się do sukcesu firmy COLEP. Jeśli jesteś pełen entuzja-

zmu, dbasz o wysoką jakość wykonywanej pracy, z natury jesteś 
dociekliwy i dobrze zorganizowany oraz motywuje Cię praca w dy-
namicznym zespole, to z całą pewnością nasza oferta skierowana 
jest do Ciebie” - tymi zachęcającymi słowami zaczynają się oferty 
pracy spółki COLEP, zamieszczone na stronie internetowej Gmin-
nego Centrum Informacji w pierwszej połowie lutego. Pracodawca 
ten poszukiwał osób na następujące stanowiska pracy: ● techno-
log produktu, ● operator linii w zakładzie metalu, ● operator działu 
mieszania, ● magazynier/operator wózka widłowego, ● magazynier 
wyrobów akcyzowych, ● koordynator utrzymania ruchu, ● elektryk.

Ofertę pracy związaną z wyjazdem na Słowację ogłosiła firma 
GIZO. Mechanik podestów ruchomych powinien dysponować m.in. 
wykształceniem średnim o kierunku elektrotechnika lub pokrewne, 
uprawnieniami SEP do 1 kV E, umiejętnością czytania schematów 
elektrycznych i hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz znajomością 
ogólną elementów obwodów elektrycznych.

Spółka Uponor Infra, powstała z połączenia dotychczasowych 
spółek KWH Pipe i Uponor Infrastructure, poszukiwała operatorów 
w dziale produkcji rur, a także elektromechanika/elektryka w dziale 
produkcji rur. Constantia Teich Poland Sp. z o.o., zatrudniająca już 
teraz ok. 230 osób, zgłosiła ofertę pracy dla pracownika magazynu 
- operatora wózka widłowego wysokiego składu.

Z kolei firma EUROMETAL S.A. chciała zatrudnić do odlew-
ni i walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie pracownika działu 
monitoringu i controllingu oraz stolarza, który zajmowałby się pro-
dukcją palet przemysłowych.

JS

Poszukujemy do pracy osobę posiadającą  
wiedzę w dziedzinie mechaniki, elektryki  

– praca w Kleszczowie.
Atrakcyjne zarobki, możliwość rozwoju zawodowe-
go i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Tel. 797-600-394.

Pomóż zaplanuj  
park marzeń

łównym celem warsztatów urbanistycznych, organizowa-
nych 28 lutego w sali GOK,  będzie wypracowanie spój-

nej wizji parku, który powstanie na terenach zielonych przy SOL-
PARKU.

- Chcemy, by powstał wspólny projekt, 
który w jak największym stopniu będzie 
odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców 
Kleszczowa - mówi zastępca wójta gminy, 
Joanna Guc. - Te warsztaty są kolejnym 
etapem konsultacji projektu. Do tej pory 
swoje pomysły i uwagi zgłaszali m.in. radni, 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych 
firm i eksperci z wybranych dziedzin.

- Wiele pytań pozostaje jeszcze otwar-
tych. W tym momencie proponujemy, by w 
ramach „Zielonego Serca Kleszczowa” po-
wstały m.in. wielofunkcyjna agora, tężnie, 
miejsce do aromaterapii czy skatepark. Te 
różne funkcje będą zlokalizowane w „krate-
rach” - to nawiązanie do kopalni odkrywkowej, z której gmina Klesz-
czów jest znana - mówi koordynator projektu, Sławomir Kamiński.

Warsztaty z udziałem urbanistów będą miały interaktywny cha-
rakter. Chodzi o jak największe zaangażowanie mieszkańców. Po 
tym etapie konsultacji społecznych zostanie opracowany Program 
Funkcjonalno-Użytkowy ze szczegółowym opisem zakresu inwe-
stycji. Na tej podstawie Urząd Gminy ogłosi przetarg na wybór wy-
konawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Informacje dotyczące warsztatów będą na bieżąco publikowa-
ne na gminnej stronie internetowej oraz na Facebooku pod adre-
sem fb.me/zielonesercekleszczowa.

P

G

Firma „ROKA”
poszukuje do pracy w Kleszczowie pracowników na stanowisko:

● pracownika ochrony,
● pracownika serwisu sprzątającego

Szczegółowe informacje udzielane są  
pod nr tel. 695-738-459.



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 4/453

Uczniowie odwiedzili Colep
W najmłodszych klasach Szkoły Pod-

stawowej w Łękińsku jest realizowany pro-
jekt edukacyjny „Młodzi naukowcy - odkry-
wamy i doświadczamy”. W Kleszczowskiej 
Strefie Przemysłowej uczniowie odwiedzi-
li fabrykę firmy Colep. Najpierw dowiedzieli 
się o obowiązujących tu zasadach bezpie-
czeństwa, a następnie ubrani w ochron-
ne kamizelki, czepki i buty obejrzeli halę, 
w której powstają metalowe puszki na ko-
smetyki. Duże zainteresowanie wywołała ta 
część zakładu, w której wytwarzane są ko-
smetyki. Dzieci odwiedziły laboratorium, zo-
baczyły też m.in. jak działa system napeł-
niania opakowań na perfumy, dezodoranty 
oraz pianki do golenia.

„Poruszaliśmy się między długimi ta-
śmami, na których przesuwały się tym ra-
zem pełne już puszki, zyskując tzw. „cza-
peczki”, a na koniec trafiając do palet jako 
gotowe kosmetyki” - to fragment relacji z tej 
ekscytującej wycieczki. Wraz z dużą licz-
bą zdjęć znaleźć ją można na internetowej 
stronie SP Łękińsko.

Przeszli szlakiem powstania
Grupa uczniów ZSP w Kleszczowie 

pod opieką nauczyciela Piotra Szczepania-
ka już kolejny raz wyruszyła na zimową tra-
sę marszu, który odbywa się dla uczcze-
nia uczestników Powstania Styczniowego. 
15 stycznia w tegorocznej XVII edycji regio-
nalnego marszu brało udział ok. 200 osób. 
Ważnym miejscem na trasie marszu jest 
co roku Parzno. Tu uczestnicy mają okazję 
do oddania hołdu Słudze Bożej - Wandzie 
Malczewskiej, która pomagała styczniowym 
powstańcom.

Nowy system w szkolnych 
bibliotekach

Od niedawna system MOL NET+ dzia-
łający „w chmurze”, umożliwia uczniom 
obu gminnych szkół podstawowych zdal-
ne przeglądanie katalogu biblioteki szkol-
nej. Uczniowie za pośrednictwem Interne-
tu łącząc się poprzez komputer, smartfon 
lub tablet, mogą sprawdzać dostępność po-
trzebnej lektury, mogą ją zarezerwować. 
Mają też dostęp do własnego konta wypo-
życzeń.

Sukces w międzypo-
wiatowym konkursie

Paulina Pałecz i Svenja Mikłaszew-
ska - uczennice trzecich klas gimnazjum w 
Kleszczowie brały udział w XIV edycji mię-
dzypowiatowego Konkursu Poezji i Współ-
czesnej Piosenki Niemieckiej w Radomsku. 
Decyzją jury S. Mikłaszewska zajęła II miej-
sce w konkursie recytatorskim.

Trzecie zajęcia dziecięcego 
uniwersytetu

6 lutego przedszkolaki z Łuszczanowic 
(grupa zerowa) po raz trzeci przybyły do 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na za-
jęcia organizowane w ramach Uniwersytetu 
Dziecięcego. Dzieci zwiedzały internat, od-
były lekcje języka angielskiego oraz fizyki. 
Poznawały angielskie nazwy części ubra-
nia, a na fizyce - zasady oddziaływań elek-
tromagnetycznych. Przedszkolaki zaintere-
sowały się też wystawą prac uczniów ZSP 
poświęconych dizajnowi.

Sukcesy uczniów ZSP 
Magdalena Kochanowska z klasy III a 

(językowej) Liceum Ogólnokształcącego 
w Kleszczowie wzięła udział w rejonowym 
etapie Olimpiady Geograficznej, który 11 i 
12 lutego zorganizowano w Wieluniu. Kon-
kurowała tam z uczniami czołówki liceów 
w naszym województwie i zajęła dziesią-
te miejsce.

14 lutego w VII Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim „Miłość mi wszystko wyjaśni-
ła” w Bełchatowie wzięły udział uczennice 
LO w Kleszczowie: Oliwia Piechura, Kinga 
Rabenda i Aleksandra Radoń. Uczestni-
cy z sześciu szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu prezentowali utwory liryczne polskich 
twórców: A. Mickiewicza, A. Asnyka, B. Ja-
sieńskiego, W. Szymborskiej, K. I. Gałczyń-
skiego, T. Micińskiego i W. Broniewskiego. 
Poziom recytacji był wyrównany i bardzo 
wysoki. Tym bardziej cieszy więc sukces 
odniesiony przez Oliwię Piechurę, która za-
jęła I miejsce.

Zbiórka makulatury na rzecz 
rodzinnych domów dziecka

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Przy-
wróćmy dzieciom uśmiech”. Celem tej akcji, 
organizowanej Fundację Przyjazny Świat 
Dziecka jest wsparcie dla dzieci, przeby-

wających w rodzinnych domach dziecka. 
Do końca maja uczniowie mogą przynosić 
do szkoły makulaturę - najlepiej związaną 
w paczki i zważoną. Efekty zbiórki będą na 
bieżąco odnotowywane przez wychowaw-
ców klas. Wśród wszystkich uczniów szkół 
z całej Polski, którzy zbiorą co najmniej 50 
kg makulatury, zostanie rozlosowanych 50 
odtwarzaczy mp3. Dodatkowo w każdej 
szkole zostanie wyróżnionych dyplomami 
trzech uczniów, którzy przyniosą najwięk-
szą ilość makulatury.

O bezpieczeństwie  
i pierwszej pomocy

Grupa uczniów klas III Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie odwiedziła jednostkę 
OSP w Kleszczowie. Strażacy zaprezento-
wali swój sprzęt i wyposażenie wozów ga-
śniczych. Dzieci dowiedziały się, że dziś 
praca strażaków nie polega wyłącznie na 
gaszeniu pożarów. Są oni wzywani do wy-
padków samochodowych, powodzi i innych 
zdarzeń. Uczniowie mieli okazję poznania 
zasad używania numeru alarmowego do 
straży pożarnej.

Następnego dnia po wizycie w OSP 
trzecioklasiści poznawali zasady udziela-
nia pierwszej pomocy (co robić, zanim przy-
jedzie pogotowie ratunkowe?, jak spraw-
dzać przytomność osoby poszkodowanej?, 
w jaki sposób skutecznie wezwać pomoc?). 
Przy pomocy fantoma dzieci uczyły się za-
sad sztucznego oddychania oraz reanima-
cji.

Plastyczne zadania  
z… angielskiego

Efektem konkursu plastycznego „Le-
t’s decorate our English classroom!” jest 
nowy wystrój klasy, w której uczniowie pod-
stawówki w Kleszczowie uczą się języka 
angielskiego. Był to konkurs z nagrodami. 
Laureaci otrzymali nagrody, ufundowane 
przez Radę Rodziców. Najwyżej ocenione 
zostały konkursowe prace następujących 
uczniów:
●  Klasy I-III: I m. - Zofia Kuc (IId); II m. - 

Nadia Depczyńska (IId), Bianka Cybulska 
(IId); III m. - Franciszek Lipiński (Ia).

●  Klasy IV-VI: I m. - Maria Nagoda (IVa), 
Oliwia Rybarczyk (IVa); II m. - Łukasz 
Płomiński (IVa), Igor Brząkała (IVa); III 
m. - Maria Najmrodzka (Vb), Miłosz Dy-
lak (Va).

Kto został damą, a kto 
dżentelmenem roku?

W ciągu pierwszego półrocza ucznio-
wie najmłodszych klas szkoły w Łękińsku 
oceniani byli nie tylko za wyniki w nauce. 
Brali udział w konkursie na „Damę i Dżen-
telmena Roku 2016/17”, w którym komisja 
konkursowa zwracała uwagę na zachowa-
nie w czasie lekcji i przerw, na współpracę 
w grupie rówieśniczej, wzajemny stosunek 
wobec siebie, przestrzeganie ustalonych 

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 12
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W Domu im. św. Barbary

Kto dzisiaj pisze takie listy?

kąd pochodzą mieszkańcy Domu im. św. Barbary? Więk-
szość to osoby przyjęte dzięki porozumieniom zawartym 

przez DPS z ośrodkami pomocy społecznej. Z gminy Kleszczów 
pochodzą cztery osoby, z Zelowa - 4, z Radomska - 3, ze Szczer-
cowa - 2, podobnie jak z Sulmierzyc. Kolejna osoba została skie-
rowana do Kleszczowa z Gomunic, jest też mieszkaniec przybyły 
z Działoszyna i kolejny z Nowej Brzeźnicy.

- Pozostali nasi podopieczni - w tej chwili jest to 15 osób - są 
przyjmowani na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych z 
rodziną - mówi dyrektor Waldemar Pawłowski. - W takim przypadku 
rodziny ponoszą pełną odpłatność za ich pobyt.

***
Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej w kleszczowskim 

krajobrazie placówki dowodzą, jak bardzo zmieniła się rola pełnio-
na przez domy pomocy. Kilka, kilkanaście lat temu zamieszkiwali 
w nich - jak mówi dyrektor W. Pawłowski - „początkujący seniorzy” 
w wieku 65-67 lat. Były to osoby w pełni sprawne, które mogły ko-
rzystać z wszystkich dobrodziejstw, zapewnianych przez placówkę. 
Po zaadoptowaniu się do nowych warunków przeżywały w domu 
co najmniej kilkanaście lat.

- Teraz do domu pomocy społecznej trafia najczęściej senior 
w starszym wieku i w trudnej kondycji. Sam nie jest sobie w stanie 
poradzić z wieloma codziennymi rzeczami - stwierdza Waldemar 
Pawłowski (na zdjęciu). - Czasem jest po przejściu udaru, albo np. 
po złamaniu szyjki biodra, na tyle skomplikowanym, że nie da się 
zastosować endoprotezy. Taki senior trafia do DPS-u tylko dlatego, 
że rodzina nie jest w stanie sobie poradzić z opieką. Członkowie ro-
dziny są zajęci pracą, bywa też że wyjechali.

W sytuacji, kiedy senior w swoim miejscu zamieszkania nie 
może korzystać nawet z opieki środowiskowej, dom pomocy spo-
łecznej staje się rozwiązaniem najbardziej sensownym. Co prze-
mawia na korzyść DPS?

- Senior znajduje u nas dostęp do szerszego kręgu osób - pod-
kreśla dyrektor W. Pawłowski. - Są to zarówno osoby odwiedzające 
współmieszkańca, jak i osoby, które tu pracują, głównie opiekunki. 
Jest fizjoterapeuta, który w miarę możliwości usprawnia mieszkań-
ców ruchowo - albo na sali rehabilitacyjnej, albo w pokoju, na łóż-
ku. Nowe twarze, nowe tematy rozmów, usłyszane ciepłe słowa - to 
wszystko wzbogaca życie seniora.

***
Dom im. św. Barbary nie jest placówką odizolowaną od gminnej 

rzeczywistości. Pensjonariuszy odwiedzają członkowie ich rodzin, 
regularnie przychodzą też wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kleszczowie. W okresie przedświątecznym, w grudniu na-
mówiły seniorów do wspólnego przygotowywania świątecznych de-
koracji, piekły świątecznie udekorowane pierniki. Każda ich wizyta 
wnosi do DPS sporo gwaru i ożywienia. Stają się rozmówczyniami 
seniorów, wysłuchują ich wspomnień.

Z wielkim wzruszeniem seniorzy przyjęli zorganizowane dla 
nich spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli przedstawiciele sa-
morządu, m.in. wójt Sławomir Chojnowski. Wizytę, połączoną z ja-
sełkowym przedstawieniem, złożyły tu dzieci z przedszkola w Łusz-
czanowicach.

- Jesteśmy otwarci na współpracę z wolontariuszami z różnych 
środowisk. Nasi mieszkańcy potrzebują kontaktów ze środowi-
skiem zewnętrznym - podkreśla Waldemar Pawłowski. - Będziemy 
chcieli nawiązać bliższą współpracę z kolejnymi gminnymi przed-
szkolami i szkołami. Na razie skupiamy się na tym, by pozyskać ko-
lejnych mieszkańców.

Program codziennych zajęć został w lutym wzbogacony dzięki 
zatrudnieniu w kleszczowskim DPS specjalistki do spraw terapii za-
jęciowej. Małgorzata Opałko pracuje z podopiecznymi w sali do za-
jęć dziennych.

- Udział w zajęciach jest dobrowolny - mówi. - Uczestnicy po-
dzielenie są na dwie grupy. Z jedną pracuję przed obiadem, z dru-
gą - po obiedzie. Organizuję im zajęcia manualne - kolorowanki, 
tworzenie wiosennych kwiatów itp., które pobudzają procesy my-
ślowe, ćwiczą wyobraźnię. Dzięki tym wspólnym zajęciom miesz-
kańcy łatwiej nawiązują też kontakty, znajdują nowe tematy do roz-
mów, stają się pogodniejsi.

W planach jest uruchomienie tej części domu, która ma organi-
zować dzienny pobyt wraz z programem zajęć dla osób zaintereso-
wanych. Ze względu na te plany kupiono samochód, przystosowa-
ny do przewożenia osób niepełnosprawnych. 

- Jeśli będzie taka potrzeba to osobę zgłoszoną do dziennego 
pobytu będziemy mogli przywieźć, a następnie odwieźć - zapowia-
da dyrektor Domu im. św. Barbary w Kleszczowie.

J. Strachocki

lutego uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
mieli przyjemność wysłuchania oryginalnej prezentacji wydanych nie-

dawno listów Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. Promocję tomu, zatytu-
łowanego przewrotnie „Najlepiej w życiu ma twój kot”, przygotował Klub Miłośni-
ków Książki. Wybrane fragmenty listów uczniom zgromadzonym w auli odczytali: 
Mateusz Kobiera (Kornel), Wiktoria Kowalska (Wisława), Weronika i Bartłomiej 
Dąbrowscy (narratorzy). Dekorację zaprojektowała Julia Kołowrotkiewicz. 

Nad całością czuwała Barbara Mickiewicz, która tak mówi o wydanym tomie 
listów naszej noblistki:

- Jest to znakomity przykład sztuki epistolarnej. Te miłosne, liryczne i zabaw-
ne listy ukazują nam Wisławę Szymborską i Kornela Filipowicza jako parę kochan-
ków, którzy o wielkim uczuciu potrafią pisać prosto z serca i z humorem.

Dopełnieniem oryginalnych Walentynek, obchodzonych w ZSP w Kleszczo-
wie była degustacja przygotowanych przez uczniów zdrowych ciasteczek i prze-
kąsek. Na specjalną, tematyczną wystawę uczennice z kl. 1b, działające w Klubie 
Miłośników Książki, wybrały kilkadziesiąt tomów o tematyce miłosnej.

Walentynkowy projekt był kolejną z cyklu imprez zorganizowanych w klesz-
czowskim ZSP w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

JS
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iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszew-
skiego w Bełchatowie pozwala od paru miesięcy ściągać za 

darmo na domowy komputer lub urządzenia mobilne setki książek 
zaliczanych do grupy „wolnych lektur”. Pliki książkowe w tradycyj-
nym formacie (PDF) albo w nowszych formatach, sprawdzających 
się świetnie w urządzeniach mobilnych (EPUB, albo MOBI) ściągać 
można za pośrednictwem katalogu online bełchatowskiej książnicy.

Jak to zrobić? Po wejściu na stronę internetową www.bibliote-
ka.belchatow.pl klikamy zakładkę „Katalogi on-line”, a następnie w 
rubryce „Tytuł serii” wpisujemy „Wolne lektury”. Otwiera się wów-
czas alfabetyczny katalog zeskanowanych lektur. 13 lutego można 
było wybierać spośród 2369 tytułów, w tym także literackiej klasyki i 
ciągle aktualnych lektur szkolnych.

Wszystkie książki opublikowane w bibliotece Wolnych Lek-
tur można zgodnie z prawem bezpłatnie pobierać, przeglądać, słu-
chać, udostępniać innym osobom, cytować. Wolne Lektury to pro-
jekt prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska. Reprodukcje 
cyfrowe książek, zamieszczonych na wirtualnych półkach, wykona-
ne zostały przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliote-
kę Elbląską z egzemplarzy, pochodzących ze zbiorów BN, BŚ i BE.

JS

ierwsza w tym roku akcja krwiodawcza Gminnego Klubu HDK PCK 
w Kleszczowie odbyła się 17 lutego. Krew oddały 34 osoby, zasilając 

bank krwi 15,3 litrami najcenniejszego z leków. Efekty mogły być znacznie lepsze, 
bo spośród 51 dawców, którzy przyszli by oddać krew, 17 zostało „zdyskwalifiko-
wanych” po przeprowadzeniu wstępnych badań.

- Były to głównie osoby bardzo młode, w tym uczniowie - informuje Marek 
Kaczmarczyk z zarządu klubu. - Nie mogły oddać krwi ze względu na niski po-
ziom hemoglobiny bądź niską wagę ciała. Wiemy, jak bardzo te osoby chciały od-
dać krew i jest nam przykro.

Alarmująco wysoki „odsiew” potencjalnych dawców podczas piątkowej akcji 
każe zaapelować do wszystkich krwiodawców, aby dbali o dobrą kondycję swoje-
go organizmu, poprzez odpowiednie odżywianie i odpowiednie przygotowanie do 
oddania krwi. Jest to ważne nie tylko dla krwiodawców. 

Wszystkie osoby, które 17 lutego nie mogły oddać krwi, zostały odpowied-
nio poinstruowane przez lekarza oraz pielęgniarki z ekipy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Dowiedziały się, w jaki sposób należy 
się przygotowywać do oddania krwi i jaki tryb życia pozwoli im bez szkody dla or-
ganizmu oddać co pewien czas 450 ml krwi.

- Młodych krwiodawców, szczególnie kobiety, prosimy o wzięcie sobie głębo-
ko do serc, usłyszanych porad - mówi M. Kaczmarczyk. - Dziękujemy Wam za go-
towość niesienia pomocy innym, ale też róbcie wszystko, aby ta pomoc nie musia-
ła być potrzebna właśnie Wam.

Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie wdrożył wśród krwiodawców Ogólno-
polski Program Lojalnościowy. Polega on na zbieraniu pieczątek (w kształcie kro-
pli krwi) po każdym udziale w akcji. Zdobyte punkty będą wymienione na nagrody. 
Informacje o programie znaleźć można na stronach: RCKiK Łódź, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi. Następna akcja krwiodawcza w Klesz-
czowie będzie połączona z rejestracją Potencjalnych Dawców Szpiku. Odbędzie 
się 21 kwietnia - jak zwykle w SOLPARKU.

JS

Zagraniczne kursy językowe
undacja Rozwoju Gminy Kleszczów zapowiada zmianę do-
tychczasowych zasad wyjazdów na wakacyjne kursy języ-

kowe do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zgodnie z nowymi regulacja-
mi każdy uczestnik kursu będzie mógł otrzymać dofinansowanie 
w kwocie 5.000 zł brutto. Trwają prace nad opracowaniem regu-
laminu, dotyczącego wakacyjnych kursów językowych. Regulamin 
zostanie opublikowany na stronie internetowej www.frgk.pl.

Rekordy wypożyczeń
Do najczęściej wypożyczanych tytułów książek ze zbiorów GBP 

w Kleszczowie należą standardowo szkolne lektury. Poza nimi w 
ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się: ● „Daj nam 
ostatnią szansę” Abbi Glines, ● „Motylek” Katarzyny Puzyńskiej, 
● „Przypadkowe szczęście” Abbi Glines, ● „Grając w miłość” Abbi 
Glines, ● „Dziewczyna z pociągu” Paula Hawkins, ● „Moje córki 
krowy” Kingi Dębskiej. Bardzo wielu czytelników miały też (i ciągle 
mają) książki Remigiusza Mroza.

Ze zbiorów multimedialnych najczęściej wypożyczane są oczy-
wiście bajki. W 2016 r. najwięcej wypożyczeń miał film animowany 
„W głowie się nie mieści”. Po nim uplasowały się: „Minionki”, „Ma-
sza i niedźwiedź”, „Lego friends” oraz „Dobry dinozaur”.

Z  reper tuaru 
dla młodzieży i do-
rosłych najczęściej 
dopytywano s ię 
o filmy: ● „Body/
Ciało” Małgorza-
ty Szumowskiej, 
● „Chemia” Barto-
sza Prokopowicza, 
● „Listy do M -2” 
Macieja Dejcze-

ra, ● „Most Szpiegów” Stevena Spielberga, ● „Disco Polo” Macieja 
Bochniaka, ● „Motyl” Richarda Glatzera.

Gminna Biblioteka informuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przypomina czytelni-
kom korzystającym z jej zbiorów, że:
●  książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks. 

5 sztuk),

●  płyty DVD i Blu-ray (maks. 2 sztuki) wypożyczane są na 4 doby,
●  audiobooki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks. 

2 sztuki),
●  czasopisma bieżące udostępniane są wyłącznie w czytelni, pozo-

stałe egzemplarze można wypożyczyć na okres do 7 dni.
Więcej informacji oraz katalog zbiorów można zobaczyć na 

stronie biblioteki www.biblioteka.kleszczow.pl.
Czy wiesz, że:

●  W 2016 roku zbiory gminnej biblioteki zwiększyły się o 1385 ty-
tułów. Ponad połowę nabytków (749) stanowiła literatura piękna 
dla dorosłych.

●  Czytelnicy wzbogacili bibliotekę o 42 książki. Zostały one wpisa-
ne do inwentarza jako darowizna.

●  W 2016 r. w zbiorach specjalnych przybyło 568 pozycji: 554 pły-
ty (z filmami DVD, Blu-ray oraz nagraniami muzycznymi) i 14 au-
diobooków.

●  Biblioteka kupowała regularnie 67 tytułów czasopism. Największą 
popularnością u czytelników w minionym roku cieszyły się: „M jak 
mieszkanie”, „Cztery kąty”, „Viva”, „Dobre wnętrze”, „Gala”, „Twój 
styl”, „National Geographic”, „Traveler”, „Angora”, „Focus Histo-
ria”.

JS
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W gminnej bibliotece

Pobierzesz lektury 
z każdego miejsca

Jest ponad 15 litrów,  
mogło być więcej

F
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Pamięć o „wyklętych”
rezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka tłumaczył swego cza-
su na łamach „Rzeczpospolitej” powody zaangażowania w przywracanie 

pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Mówił tak: „Tradycję nie-
podległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości na-
szego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię 
niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości 
w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem kon-
sekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy 
niepodległej Polski oraz ich walkę. […] To oczywiste, że tak jak kultywujemy pa-
mięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czy-
nie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość”.

Janusza Kurtyki nie ma już wśród żyjących od blisko 7 lat. Od kwietnia 2010 
r., kiedy smoleńska katastrofa przerwała jego plany przywracania Polakom pa-
mięci o własnej historii, odgrzebywanie tej pamięci trwa nieprzerwanie. O żoł-
nierzach wyklętych mówi się co roku nie tylko przy okazji obchodzonego 1 marca 
Narodowego Dnia Pamięci. W ostatnich latach powstały dziesiątki książek i mniej-
szych publikacji, powstają filmy, a organizowane w państwowej oprawie pogrzeby 
szczątków „Inki”, Łupaszki” i innych „wyklętych” przyciągają tysiące uczestników.

Odtwarzanie dramatycznych losów żołnierzy wyklętych jest możliwe przede 
wszystkim dzięki dokumentom, które trafiły do zbiorów IPN. To tam znaleźć moż-
na opis sądowych spraw, które komunistyczne władze wytaczały schwytanym w 
leśnych zasadzkach żołnierzom antykomunistycznego podziemia. W sądowych 
dokumentach są informacje o ich akcjach zbrojnych, są imiona i nazwiska tych, 
którzy wydali „wyklętych”, tych którzy ich przesłuchiwali i tych, którzy ich osądzili.

To niewygodna prawda. Nawet jeśli tamtych oficerów i sędziów nie ma już po-
śród żywych to są przecież ich potomkowie. Dla wielu z nich wiadomość o tym, jak 
gorliwie ich rodzice wysługiwali się władzom PRL, może stanowić niemałą traumę.

Z kolei dla osób, które w swoich rodzinach miały żołnierzy wyklętych, poszu-
kiwanie prawdy o ich losach, o przyczynach sądowych procesów, więziennych od-
siadek i późniejszych życiowych porażek, jest czymś oczywistym i zrozumiałym.

***
Mówiąc o żołnierzach wyklętych mamy na myśli przeszło 20 tysięczną armię, 

której działalność była wymierzona przeciwko komunistycznemu aparatowi partyj-
nemu, milicji, KBW i UB. Le-
śne ugrupowania nosiły róż-
ne nazwy: Armia Krajowa 
Obywatelska, Delegatura Sił 
Zbrojnych, Ruch Oporu bez 
Wojny i Dywersji „Wolność i 
Niepodległość”, Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość”, Na-
rodowe Zjednoczenie Wojsko-
we, Narodowe Siły Zbrojne 
Organizacja Polska, oddział 
partyzancki „Błyskawica”, 
Wielkopolska Samodzielna 
Grupa Operacyjna „Warta”.

P

Sprzedam drzwi garażowe uchylne, 
kolor brązowy. Wymiary na zewnątrz 

futryny szer. 238 cm, wys. 210 
cm. Cena do uzgodnienia.

Tel. 513-033-518.

Ważne dla rolników
Bezpłatny kurs chemizacyjny

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolni-
ków z terenu gminy Kleszczów na szkolenie w zakresie stosowa-
nia środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (tzw. kurs chemi-
zacyjny). Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe dla osób, które 
w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.

Zapisy na kurs są przyjmowane do 6 marca w sekretariacie 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. 
(44) 731-31-33. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie gru-
py min. 25 chętnych osób. Kurs w całości jest sfinansowany przez 
Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

Termin dostawy zbóż i sadzeniaków
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że w związku 

z upływem terminu zapisów na zboża jare i sadzeniaki zostały wy-
słane zapytania ofertowe na zakup materiału siewnego zbóż jarych 
i sadzeniaków do pięciu Centrali Nasiennych. Oferty będą składa-
ne do dnia 1 marca br., a planowany termin dostawy zbóż jarych i 
sadzeniaków dla rolników, którzy złożyli wnioski to 16 i 17 marca.

O ostatecznym terminie, miejscu oraz kwocie dopłaty Fundacja 
poinformuje każdego rolnika telefonicznie.

Sprzedam działkę budowlano-rolną  
z lasem o pow. 1,088 ha, szer. 35 m, 

w miejscowości Wolica.
Tel. 697-954-012.

INST-KRUP Tomasz Krupski 
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce

Instalujemy:
● gruntowe i powietrzne pompy ciepła, ● wentyla-
cję mechaniczną z odzyskiem ciepła - rekupera-
cję, ● ogniwa fotowoltaiczne, ● kotły na gaz, bio-
masę, paliwo stałe, olej, ● kominki z płaszczem 
wodnym, ● wewnętrzne instalacje wodno-kana-
lizacyjne, ● wewnętrzne instalacje centralnego 
ogrzewania, ● zewnętrzne przyłącza wody, kanali-
zacji, gazu, ● instalacje odkurzacza centralnego, 
● stacje uzdatniania wody, ● kolektory.

Tel. 512 394 550

Szkoła Galileusz, Kleszczów, ul. Różana 8
zaprasza na:

• kursy maturalne dwuletnie i roczne
• kursy gimnazjalne

• korepetycje ze wszystkich przedmiotów

Zapisy możliwe są:
• poprzez stronę www.galileusz.com.pl/kleszczow

• telefonicznie 601-692-345  
lub na miejscu w szkole

ciąg dalszy na str. 12

Mural w Bełchatowie upamiętnił 
m.in. żołnierzy KWP
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prawdziwego sezonu wędkarskiego jeszcze parę tygo-
dni. Mimo zimowej pory, zaśnieżonych dróg prowadzą-

cych nad zbiorniki i grubej warstwy lodu (przynajmniej na niektórych 
akwenach) wędkarze nie odstawili do kąta swojego sprzętu.

Tylko w tym roku bełchatowskie Koło nr 3 „Górnik”, skupiające 
także wielu pasjonatów wędkarstwa, zamieszkałych na terenie gmi-
ny Kleszczów, zorganizowało dwie imprezy. 21 stycznia na Strudze 
Aleksandrowskiej odbyły się spinningowe zawody „Złoty Pstrąg” o 
puchar dyrektora KWB Bełchatów. Z kolei 4 lutego na zamarznię-
tym zbiorniku Słok zorganizowano III Podlodowe Otwarte Mistrzo-
stwa Bełchatowa.

Kolejną okazję do rywalizacji członkowie wędkarskiego koła 
„Górnik” będą mieć dopiero 9 kwietnia, kiedy na zbiorniku Kamień 
(fot. 1) zorganizowane zostaną zawody na otwarcie sezonu 2017 
(spławik, grunt). Wędkowanie będzie oceniane w czterech katego-
riach: senior, kobieta, junior, kadet.

Te zawody poprzedzi akcja „Sprzątania świata”, którą członko-
wie Koła nr 3 przeprowadza na zbiornikach Winek i Wawrzkowizna. 
Po akcji porządkowania nadbrzeżnych terenów odbędą się spotka-
nia przy ognisku. Od 1 maja koło „Górnik” będzie już regularnie (co 
najmniej 2 razy w miesiącu) organizować zawody na najbliższych 
zbiornikach.

Akcja zarybiania
O to, by było co łowić przez cały sezon, wędkarze starają się 

zadbać późną jesienią. Jak wynika z zestawienia podanego na 
stronie internetowej koła do siedmiu zbiorników „eksploatowanych” 

przez wędkarzy (3 komory w Kamieniu, 2 w Chabielicach, Winek 
oraz Północny) wpuszczono 5557 kg ryb - najwięcej (ponad 3 tony) 
karpia kroczka, 550 kg lina kroczka, 512 kg lina, 460 kg karasia, a 
ponadto szczupaki, amury, sandacze. Do trzech wybranych zbiorni-
ków trafiło też 12 tys. sztuk narybku sandacza.

O tym, że wędkarze nie próżnują także w sezonie zimowym 
świadczą ich wpisy na forum, związanym z internetową stroną 
www.kologornik.pl. Wiarygodność takich postów, zamieszczanych 
na forach przez anonimowych gości, może być niewielka. Jednak 
w przypadku życzliwych pasjonatów - a do takiego grona zaliczyć 
można wielu wędkarzy - zakładamy, że zapisane przez nich spo-
strzeżenia i rady odnoszą się do aktualnej sytuacji.

31 grudnia niejaki „cycu” napisał: „Witajcie, byliście może dziś 
na Winku ? Coś się działo ? ja byłem z kolegą zobaczyć ale nie ło-
wiliśmy - masa wędkarzy cały Winek oblężony”.

W Nowy Rok otrzymał odpowiedź „pietrka” (pisownia oryginal-
na): 

„Właśnie wróciłem, byłem dzisiaj od 13, w sumie prawie 7 go-
dzin łapania, jeden karpik 29 cm wypuszczony, bardzo cienko ogól-
nie liczyłem na coś więcej, ale obok to samo, wędkarze bez brania 
żadnego, albo może ze dwóm wędkarzom trafił jakiś niewymiarowy. 
Jak na wodę obstawioną dookoła to szału nie było, objechałem do-
okoła i popytałem kilku znajomych którzy też liczyli że chociaż będą 
brania co jakiś czas. a tu szału nie było. Spotkałem kumpli z roboty 
co siedzieli od wczoraj i sylwestra spędzili, w nocy zero brań, rano 
dopiero złapali 2 karpie takie 36 cm, jak na 4 chłopa i 8 wędek i sie-
dzenie ponad 30 godzin nad wodą to lipa. (…) Ja zazwyczaj najlep-
sze wyniki na winku mam tak od połowy kwietnia do początku lipca, 
wtedy żerują już duże starsze karpie (tych jeszcze trochę tam jest) 
i jak łowie to takie po 45-50cm. żeruje leszcz łapię takie po 40cm, 
piękne karasie, bąki, ze dwa razy złapałem kilka jazi takich ponad 
40 cm. płocie ponad 30 cm. 

Ogólnie to bardzo źle wygląda Winek, zarosło strasznie woda 
miejscami cała w zielsku, trzcinach, tatarakach, pełno zaczepów 
a na brzegu krzaki, jeżyny, gałęzie, brak wielu miejsc do podjazdu 
samochodem i łapania. Mogli by trochę wyciąć krzaków jak kilka lat 
temu - w sumie to przecież łowisko specjalne a zarazem osadnik 
dla wód z KWB Bełchatów”.

Pracowite bobry na Winku
Jeden z alarmujących, wcześniejszych wpisów poświęconych 

zbiornikowi Winek donosi o żyjących tu bobrach i o dokonywanych 
przez nie spustoszeniach. Postanowiliśmy sprawdzić na ile praw-
dziwe są te informacje. W mroźne przedpołudnie 10 lutego nad po-
zbawionym lodu zbiornikiem (zarówno Winek, jak i Kamień są za-

silane cieplejszą wodą, która jest wypompowywana przez Kopalnię 
Węgla Brunatnego Bełchatów) nie było żadnego wędkarza. Ośmie-
lone ciszą pływały przy brzegu dzikie kaczki.

Ślady obecności bobrów były aż nadto widoczne. Całkiem nie-
dawno poradziły sobie z kępą wierzb, rosnących kilkadziesiąt me-
trów od altany użytkowanej przez wędkarzy z koła „Górnik” (fot. 2). 
Teraz zabrały się za kolejne trzy drzewa rosnące tuż na brzegu 
(fot. 3). Widać, że podczas nocnego żerowania wytrwale pracowa-
ły nad tym, by obalić je do wody i mieć bezpieczny dostęp do pokar-
mu. Bobrze rodziny pojawiły się też (podobno) w pobliżu zbiorni-
ków Kamień.

JS

Zimowe zawody wędkarzy

Do

P onad 6500 kg makulatury, 930 kg ubrań, prawie 200 kg pla-
stikowych nakrętek, 830 kg elektrośmieci, 55 kg aluminium 

zebrano podczas dwóch dni akcji, prowadzonej na parkingu przy 
kościele p.w. NMP Matki Kościoła w Bełchatowie. Mimo 10-stop-
niowego mrozu, który dokuczał wszystkim 10 i 11 lutego, nie brako-
wało chętnych do pozbycia się z mieszkań, piwnic i komórek zbęd-
nych, ale nadających się do przetworzenia odpadów. Akcję zbiórki 
surowców wtórnych, które po sprzedaniu zasilą fundusz budowy 
studni w afrykańskiej Republice Czadu, promuje nie tylko Sekreta-
riat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Przypominają o niej na 
szkolnej stronie internetowej wolontariusze ZSP w Kleszczowie, in-
formują lokalne media.

Dotychczas odbyły się trzy 
zbiórki odpadów. Kolejne są za-
powiadane na kwiecień, czerwiec 
i wrzesień br. Przy okazji wiosen-
nych porządków, które będziemy 
robić w domach przed Świętami 
Wielkanocnymi, warto zebrać nada-
jące się do recyklingu odpady i wy-

jeżdżając do Bełchatowa na zakupy zabrać je i przekazać pracow-
nikom Centrum Recyklingu COMPRA. To firma, która pośredniczy 
w zbiórce.

Dokładny termin najbliższej akcji to 7 i 8 kwietnia od godz. 9.00, 
a miejsce - parking przed kościołem na Osiedlu Dolnośląskim.

JS

Pomaganie przez eko-zbieranie

1

2 3
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Jakie dotacje dla klubów?
31 października uprawnione podmioty mogły składać wnioski o wsparcie 
projektu, z zakresu rozwoju sportu. Wnioski złożyły dwa kluby: LKS Omega 

Kleszczów oraz KS Alfa Kleszczów. Złożone dokumenty zostały przeanalizowane pod 
względem merytorycznym i formalnym. Ponieważ spełniły wymagania gmina zawarła 
umowy z obydwoma klubami, powierzając im zadania z zakresu rozwoju sportu.

LKS Omega Kleszczów otrzyma na ten cel 1,65 mln zł, natomiast klub Alfa Klesz-
czów – 60 tys. zł.

Nasz pływak zdobył dwa medale
rebrny i brązowy medal przy-
wiózł z Zimowych Mistrzostw 

Województwa Łódzkiego w pływaniu 
Przemysław Gawrysiak (LKS Omega 
Kleszczów). W zawodach, które odby-
ły się w Rawie Mazowieckiej brało udział 
391 zawodników z 31 klubów. Nasz za-
wodnik zajął drugie miejsce w wyścigu 
na 50 metrów stylem dowolnym (22’84”) i 
trzecie miejsce, płynąc na 50 metrów sty-
lem motylkowym (25’11”).

Podium mistrzostw  
nie dla Omegi

lutego w mistrzostwach LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej, 
zorganizowanych w Zelowie, udział wzięły reprezentacje gmin Rusiec, Klesz-

czów, Bełchatów, Zelów i Drużbice. Mistrzostwo wywalczyli młodzi piłkarze z Drużbic. 
Na drugim miejscu znalazł się zespół z Ruśca, na trzecim - z Zelowa. Piłkarze Omegi, 
reprezentujący naszą gminę, uplasowali się na czwartym miejscu.

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 TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j ,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie 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.

Gdzie zgłaszać awarie?

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Do

S
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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.  632-39-00
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  731-36-34
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 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
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

Nasz zawodnik - pierwszy od prawej

Więcej informacji o gminnym sporcie na stronie www.omegakleszczow.pl
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Firma „MOTO-DROM”
M. Pokora

W siedzibie firmy w Radomsku, ul. Prymasa  
S. Wyszyńskiego 124,

organizujemy szkolenia dla operatorów  
maszyn budowlanych i drogowych.

Szkolenia teoretyczne i praktyczne 
są przeznaczone dla operatorów:

• koparko-ładowarek, • ładowarek  
kl. III i kl. II, • koparek kl. III i kl. II, 

• walców drogowych, • spycharek kl. III  
i kl. II, • przecinarek do nawierzchni 

dróg, • zagęszczarek i ubijaków  
wibracyjnych, • narzędzi udarowych.

Ceny konkurencyjne z możliwością spłaty w ratach.  
Najdalej w dwa miesiące od otwarcia kursu  

planujemy zakończenie 
egzaminem państwowym.

Więcej informacji: tel. 44/ 683-79-02,  
kom. 602-388-094.

ZAPRASZAMY!

 
Otyliada 2017

4 lutego zakończono elektroniczne za-
pisy na IV Nocny Maraton Pływacki Oty-
liada 2017, który odbędzie się z 11 na 12 
marca na basenie SOLPARKU. Tego roku 
pula miejsc została wyczerpana na długo 
przed zakończeniem zapisów. To potwier-
dza, jak dużym zainteresowaniem cieszy 
się kleszczowski obiekt wśród pływaków. 
Otyliada to największa masowa impreza 
pływacka w Polsce, która skierowana jest 
dla wszystkich, bez względu na wiek. Dla 
jednych jest okazją do zabawy w wodzie, 
dla innych - sprawdzeniem swoich możli-
wości pływackich.

Nowy funpage gastronomii
SOLPARK stworzył nowy, oddziel-

ny funpage, dotyczący wyłącznie wyda-
rzeń i informacji związanych z gastrono-
mią. Można na nim śledzić najważniejsze 
wydarzenia, które w SOLPARKU dotyczą 
tej dziedziny. Można też uzyskać takie in-
formacje, jak aktualne menu Bistro SOL-
PARK, które zmienia się codziennie. Profil 
można odnaleźć na Facebooku pod nazwą 
Gastronomia Solpark Kleszczów.

PROSTO Z SOLPARKU

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

zasad i norm społecznych, stosowanie 
zwrotów grzecznościowych i przestrze-
ganie zasad savoir-vivre. Wyniki konkur-
su społeczność szkoły poznała podczas 
szkolnego balu karnawałowego. Dama-
mi i Dżentelmenami Roku 2016/17 w po-
szczególnych klasach zostali: ● kl. I: Barba-
ra Włodarczyk i Jan Grącki, ● kl. IIa: Oliwia 
Kowalczyk i Karol Ryszka, ● kl. IIb: Maria 
Kuliberda i Krystian Mroczkowski, ● kl. IIIa: 
Paula Kusiak i Wiktor Fryś, ● kl. IIIb: Julia 
Sobocińska i Adam Olczyk.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć 
udostępnionych przez szkoły samorządowe

onad 550 uczniów i studentów od-
powiedziało pozytywnie na ofer-

tę letniego wypoczynku, ogłoszoną przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 
Obozy letnie zostaną zorganizowane w 
sierpniu, a ich miejsca oraz dokładne termi-
ny będą znane po rozstrzygnięciu przetar-
gów, które ogłosi GOK.

Na które formy wakacyjnych wyjazdów 
zgłosiło się najwięcej osób? Jak co roku 
najliczniejsza jest grupa młodzieży, chcąca 
wyjechać na dwutygodniowy obóz za grani-
cę. Z edukacyjno-rekreacyjnego wyjazdu do 
Bułgarii zamierza skorzystać 167 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. 
Druga pod względem liczebności grupa to 

gimnazjaliści, którzy zapisali się na 14-dnio-
wy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Poje-
zierzu Mazurskim lub Suwalskim. Zapisało 
się nań 94 uczniów.

Kolejne propozycje GOK to 2-tygodnio-
we obozy nad Bałtykiem dla uczniów szkół 
podstawowych. Z klas I-III zgłoszonych zo-
stało 76 uczniów, zaś z klas IV-VI – 78. 
Starsi uczniowie szkół podstawowych chcą 
także wyjechać na dwa sierpniowe tygo-
dnie na Pojezierze Mazurskie lub Suwal-
skie. Zgłosiło się na ten wyjazd 67 uczniów.

Krótszy, bo 7-dniowy obóz w pol-
skich górach będzie zorganizowany dla 71 
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

JS

W rejonie Radomska, Częstochowy i Bełcha-
towa działało Konspiracyjne Wojsko Polskie, dowo-
dzone przez kpt Stanisława Sojczyńskiego ps. „War-
szyc”. Działalność oddziałów KWP została opisana 
dość szczegółowo, a lista stoczonych bitew i poty-
czek jest imponująca.

Początki KWP to organizacja o kryptonimie „Ma-
newr”, skupiająca resztki żołnierzy, którymi kpt Soj-
czyński dowodził podczas okupacji niemieckiej. 
Rozkazem z 1 marca 1946 roku przemianował on Sa-
modzielną Grupę „Manewr” na Konspiracyjne Wojsko 
Polskie. KWP w niedalekiej - w przekonaniu ich do-
wódcy - przyszłości miało wejść w struktury Armii Pol-
skiej, która razem z aliantami wkroczy na polskie zie-
mie podczas nieuchronnego konfliktu zbrojnego ze 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Do połowy 1946 roku siły KWP rozrosły się do 
3,5 tys. żołnierzy. Ich terenem działania były woje-
wództwa łódzkie, śląsko-dąbrowskie, część kieleckie-
go i poznańskiego. „Warszyc” nie zdołał wykorzystać 
zgromadzonego potencjału. Wraz z całym sztabem 

został aresztowany w czerwcu 1946 roku. W lutym 
1947 roku został stracony.

Liczne oddziały KWP przetrwały ten cios, a po 
reorganizacji działały dalej na własną rękę. W re-
jonie Bełchatowa aktywny był oddział Kazimierza 
Grzybowskiego ps. „Zapalnik”. Urodzony w Parz-
niewicach pracował jako leśniczy w Woli Grzymali-
nej. Od 1941 r. działał w szeregach Armii Krajowej 
na terenie Kamieńska. Po wojnie został aresztowa-
ny. Do KWP wstąpił w marcu 1946 r. Otrzymał zada-
nie utworzenia w gminach Łękawa i Bełchatówek od-
działu SOS (to skrót od nazwy jednostek bojowych 
„Samoobrona i Ochrona Społeczeństwa”). Z czasem 
ten oddział rozszerzył swoją działalność także na te-
ren gmin: Chabielice, Kluki, Kleszczów, Krzyżanów 
i Parzniewice.

Historia konspiracyjnej działalności „Zapalnika” 
a także współpracującego z nim blisko Ludwika Da-
nielaka („Bojar”, „Lotny”) to już materiał na całkiem 
inną opowieść.

JS

P
Ilu chętnych na wakacyjne obozy?

Pamięć o „wyklętych”
ciąg dalszy ze str. 9


