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Historia wizyt u lekarzy
ZIP czyli Zintegrowany Informator Pacjenta zaczął funkcjono-

wać w 2014 roku. Możemy w nim nie tylko sprawdzić historię swo-
ich wizyt u lekarzy, zweryfikować przepisane w przeszłości recep-
ty, dowiedzieć się ile pieniędzy Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 
na nasze leczenie. Dzięki informacjom zawartym w ZIP sprawdzi-
my czy któryś z lekarzy nie dopisał do naszego konta fikcyjnych 
wizyt oraz równie fikcyjnych recept. Jeśli podzielimy się tym od-
kryciem z NFZ fundusz będzie mógł odzyskać część wydanych 
pieniędzy, a lekarz zostanie przywołany do porządku finansową 
karą.

Więcej na str. 5 i 12

Przedsiębiorcy  
dostaną 2,5 mln zł

25 osób, zdecydowanych na podjęcie działalności gospodar-
czej, skorzysta ze 100-tysięcznych dotacji na ten cel. Pieniądze po-
dzieliła Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, 
która przeprowadziła pierwszy w tym roku nabór wniosków. Wspar-
cie uzyska też jedyny wniosek z naszej gminy, złożony przez Kami-
lę Piasecką ze Żłobnicy. Przedsiębiorcza pani Kamila przeznaczy 
dotację na otwarcie biura rachunkowego.

Więcej na str. 6

Najlepsi w Otyliadzie
Wytrwali pływacy spędzili na basenie całą noc, a swoje zma-

gania, rozpoczęte w sobotę o godz. 18 zakończyli o godz. 6.00 
w niedzielę. W tegorocznej edycji Otyliady najlepszy wynik na pły-

walni SOLPARKU 
uzyskał Jonasz Bu-
ksztynowicz, któ-
ry w wodzie poko-
nał dystans 32,1 
km.  Tuż  za  n im 
uplasował się Ma-
rek Łukaszewski 
(31,5 km), a trze-
cie miejsce zajął 
Leszek Choryłek 
(25,5 km).

Więcej na str. 15Stoją od lewej: M. Łukaszewski, J. Buksztynowicz, L. ChoryłekStoją od lewej: M. Łukaszewski, J. Buksztynowicz, L. Choryłek

Drodzy Mieszkańcy  
Gminy Kleszczów!

Na świąteczne dni Wielkanocy

życzymy Państwu i Państwa bliskim

wielkiej radości, 

ciepła rodzinnych spotkań

oraz nadziei, która się spełnia.

Niech wiosenny czas dodaje zdrowia

i sił, niezbędnych do działania.

Witraż „Zmartwychwstanie” z kościoła 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR   
CHOJNOWSKI

Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów 

MICHAŁ  MICHAŁEK
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Oswajanie  
przedszkolnego stresu

Barwny i radosny program „Wiosenne przebudzenie” w wyko-
naniu sześciolatków został zaprezentowany na powitanie rodzi-
ców i dzieci - uczestników dnia otwartego w gminnym przedszko-
lu w Łękińsku.

Więcej na str. 5

Kopią na Głównej
Po zimowej przerwie drogowcy 

podjęli prace przy przebudowie dróg, 
w tym również ulicy Głównej w Klesz-
czowie. Rozbudowa obejmuje prze-
szło 4 kilometry drogi. Podzielona 
została na 4 etapy. Pierwszy, realizo-
wany obecnie etap obejmuje odcinek 
od ronda w Żłobnicy do skrzyżowa-
nia z ul. Szkolną. Na odcinku 600 m 
ruch odbywa się tu połową jezdni 
i jest regulowany światłami. Trwa bu-
dowa kanalizacji deszczowej.
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roku gmina pomaga rolnikom 
w odpowiednim przygotowaniu do 

składania wniosków o unijne dopłaty. Spo-
tkania informacyjne i szkolenia są adreso-
wane nie tylko do właścicieli gruntów rol-
nych, którzy w gorącym okresie - z reguły 
od 15 marca do 15 maja - „składają papiery” 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Do akcji „wnioski o dopłaty” przy-
gotowuje się też kilku pracowników Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, przede wszystkim 
z Gminnego Centrum Informacji.

Składanie papierowych wniosków o do-
płaty bezpośrednie to już historia. Od tego 
roku wnioski składać można tylko w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem Internetu. 
Dla wielu rolników ta technologiczna i men-
talna zmiana była trudna „do ogarnięcia”, 
a słowa „aplikacja e-WniosekPlus”, „login”, 
„kod dostępu” u niektórych wywoływały zro-
zumiałą nerwowość. å ciąg dalszy na str. 12

å ciąg dalszy na str. 6 

Uroczyście w Dniu Sołtysa
marca w gmachu Teatru 
Wielkiego w Łodzi odby-

ła się uroczystość wręczenia od-
znaczeń dla sołtysów z okazji 
przypadającego w tym dniu Ogól-
nopolskiego Dnia Sołtysa. Obcho-
dy, zainicjowane w województwie 
łódzkim, miały wyjątkowy prze-
bieg. Na zaproszenie marszałka 
Województwa Łódzkiego - Witolda 
Stępnia oraz pomysłodawcy tego 
święta - sołtysa wsi Suchoczasy 
Jana Tobiasza, przybyło ponad 
1200 sołtysów reprezentujących 
63 gminy województwa łódzkiego.

W łódzk ie j  u roczys tośc i 
uczestniczyli również sołtysi z te-
renu gminy Kleszczów wraz z wój-
tem gminy Sławomirem Chojnow-
skim oraz przewodniczącym Rady 
Gminy Michałem Michałkiem.

11
Pozbądź się eternitu 

z pomocą gminy
W roku 2018 podobnie jak w latach 

ubiegłych mieszkańcy Gminy Kleszczów 
mogą korzystać z możliwości nieodpłat-
nego odbioru z terenu swoich posesji od-
padów zawierających azbest. Tymi odpa-
dami są najczęściej eternitowe pokrycia, 
demontowane ze starych dachów. Gmina 
odpowiada za bezpieczny transport oraz 
późniejsze unieszkodliwienie zdemonto-
wanego eternitu.

Aby skorzystać z pomocy należy zgło-
sić się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami (pok. nr 26). Zdjęte z dachu pły-
ty eternitu muszą być odpowiednio przy-
gotowane przed odebraniem - wymaga-
ne jest ich szczelne zabezpieczenie folią 
i złożenie na paletach. Odpady są odbie-
rane przez firmę specjalistyczną i przeka-
zywane do unieszkodliwiania na składowi-
sku odpadów niebezpiecznych.

W roku 2017 dzięki pomocy Urzędu 
Gminy mieszkańcy pozbyli się 39 ton od-
padów zawierających azbest, w roku 2016 
było to 41 ton, a w 2015 r. - 71 ton.

Podstawówki 
zapisują 

pierwszoklasistów
Do 30 marca szkoły podstawowe 

w Kleszczowie i Łękińsku przyjmują za-
pisy do klas pierwszych dzieci z rocznika 
2011, które nie rozpoczęły nauki w trwa-
jącym obecnie roku szkolnym. Na wnio-
sek rodziców naukę w szkole podstawo-
wej może rozpocząć także dziecko, które 
w 2018 roku kończy 6 lat, jeżeli korzysta-
ło z wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym 2017/2018 lub posiada opinię 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szko-
le podstawowej, wydaną przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej od-
bywają się codziennie od poniedziałku do 
piątku w sekretariacie szkoły. Nabór jest 
prowadzony w formie pisemnej. Rodzi-
ce/opiekunowie prawni dzieci, zamieszka-
łych w obwodzie danej szkoły podstawo-
wej składają „Kartę zgłoszenia”. Rodzice/
opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu 
danej szkoły podstawowej składają „Kartę 
zgłoszenia” oraz „Wniosek”. Formularze 
tych dokumentów można pobrać ze stro-
ny internetowej danej szkoły, bądź bezpo-
średnio z sekretariatu szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem 
danej szkoły podstawowej będą mogły 
być przyjęte do klas pierwszych po prze-
prowadzeniu postępowania rekrutacyjne-
go i pod warunkiem, że szkoła będzie na-
dal dysponowała wolnymi miejscami.

Wiosenne prace przy pielęgnacji drzew
wtorku 13 lutego pracownicy spółki Zakład Komunalny „Kleszczów” prowadzą wio-
senne cięcia drzew posadzonych przy drogach oraz osiedlowych ulicach. Zgodnie 

ze zleceniem, przekazanym spółce przez Urząd Gminy w Kleszczowie do cięć pielęgnacyj-
nych zakwalifikowano blisko 680 sztuk drzew. Zabieg ten, mówiąc najogólniej, polega na 
prześwietleniu korony, odpowiednim uformowaniu jej kształtu, podcięciu dolnych gałęzi dla 
utrzymania tzw. skrajni pionowej i dodatkowo na usunięciu suchych i połamanych gałęzi.

- Przy prześwietlaniu korony można usunąć nie więcej niż 15 procent tzw. masy asy-
milacyjnej drzewa - wyjaśnia Ewa Cywińska z Referatu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Gruntami. - Formowanie korony polega natomiast na usunięciu tych pędów i gałę-
zi, które rosną w niepożądanym kierunku oraz cięciu dolnych gałęzi, co pozwala zapewnić 
odpowiednią widoczność uczestnikom ruchu drogowego.

W przypadku drzew, które w poprzednich latach zostały nadmiernie przycięte, a czasem 
wręcz ogłowione, zalecane jest odtworzenie ich korony.

Znacznie większa liczba drzew rosnących przy gminnych drogach (ponad 1800 sztuk) 
jest poddawana jedynie podcięciu samych dolnych i bocznych gałęzi. Pozwoli to na utrzy-
manie tzw. skrajni pionowej.

Wiosenne prace pielęgnacyjne przy gminnych drzewach mają być zakończone do 15 
kwietnia. JS
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Rolnicy u doradcy i na szkoleniu

O s w a j a n i e 
z  n o w o ś c i a -
mi zaczęło się 
od tygodniowe-
go dyżuru dorad-
cy w Gminnym 
Centrum Infor-
macji w Klesz-
czowie. Od 19 
do 23 lutego Ma-
rek Woźniak (na 
zdjęciu) -  pra-
cownik ARiMR w Bełchatowie pomagał 
zgłaszającym się do niego rolnikom uzy-
skiwać indywidualny login oraz kod dostę-
pu (hasło), niezbędne do posługiwania się 
aplikacją e-WniosekPlus. Z pomocy dorad-
cy skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców 
gminy Kleszczów.
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Dokończą inwestycje budowlane

marca ogłoszona została informacja o wynikach przetargu na dokończenie prac budowlanych w dwóch gmin-
nych inwestycjach. Do przetargu na dokończenie budynku przedszkola i żłobka wraz z instalacjami i urządzenia-

mi technicznymi przystąpiły cztery firmy budowlane: z Bełchatowa, Częstochowy, Radomska i Tarnowa. Do dokończenia 
tej inwestycji została wybrana tarnowska spółka MTM Budownictwo. Wynagrodzenie za realizację wymienionych robót, 
a także za budowę miejsc parkingowych na dużej działce, na której powstaje wspólna siedziba gminnego przedszkola ze 
żłobkiem (na rogu ulic Jagodowej i Wschodniej w Kleszczowie) ma wynieść 6.779.431,63 zł brutto.

Dokończenie robót budowlanych przy trzech komunalnych wielorodzinnych budynkach nr 46, 47 i 48 na osiedlu 
w Łuszczanowicach gmina zamierza zlecić firmie Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa. Naprawa zewnętrz-
nych balustrad, tarasów i balkonów oraz poprawki obróbek blacharskich, dokończenie opasek odwadniających i wykona-
nie wyprawy z żywicy na cokołach trzech budynków ma kosztować łącznie 486.212 zł.

JS

Przyjęcia interesantów  
na Posterunku Policji
Kierownik Posterunku Policji w Kleszczo-
wie asp. szt. Damian Kucner poinformo-
wał, że przyjęcia interesantów odbywają 
się tu w każdy poniedziałek w godz. 
10.00-14.00. W tym terminie interesanci 
mogą porozmawiać z kierownikiem po-
sterunku lub osobą, która go zastępuje.

W ZSP możesz liczyć  
na doradztwo zawodowe
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie wzorem poprzednich lat 
uczniowie, a także ich rodzice mogą li-
czyć na bezpłatne konsultacje z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
Doradcy zapraszają w następujących 
dniach:
•	 Agnieszka Nagoda-Gębicz - ponie-

działki w godz. 8.00-11.00,
•	 Katarzyna Wojtania - środy w godz. 

8.00-12.00 i piątki w godz. 8.00-16.00.

Termin zapłaty za odbiór  
odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 
wszystkim właścicielom nieruchomości 
oraz zobowiązanym do uiszczenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, iż z dniem 15 kwietnia upływa 
termin zapłaty pierwszej w tym roku raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● 
w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● 
u inkasenta, ● przelewem na rachunek 
bankowy wskazany w książeczce opłat.

Zakład Komunalny  
będzie wymieniał wodomierze
Gminna spółka Zakład Komunalny 
„Kleszczów” poinformowała na swojej 
stronie internetowej o planach wymiany 
wodomierzy. Ma to związek z upływem 
5-letniego okresu ważności legalizacji na 
użytkowane obecnie wodomierze. Wy-
miana zostanie przeprowadzona w ciągu 
2018 roku.

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum In-
formacji w Kleszczowie, ul. Główna 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 ksero-
kopiarki, drukarki i skanera. Pracownicy 
GCI pomagają mieszkańcom w pisaniu 
CV, podań oraz w uzyskaniu loginów po-
trzebnych do elektronicznego składania 
wniosków o dopłaty unijne. Kontakt tele-
foniczny 44/ 731 36 46.

opr. JS

Duże wsparcie dla szpitali i JST

Do 6 kwietnia  
- nabór urzędników wyborczych

ermin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych, którzy zajmować się będą przeprowa-
dzeniem jesiennych wyborów samorządowych, został przedłużony do 6 kwietnia.

Kto może zostać urzędnikiem wyborczym? Dokument o nazwie „Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Sze-
fa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych” informuje, iż „o funkcję urzędnika wyborczego poza pra-
cownikami urzędów administracji rządowej i samorządowej mogą się ubiegać m. in.: nauczyciele oraz inni pracowni-
cy szkół i przedszkoli prowadzonych przez samorządy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownicy 
spółek skarbu państwa i spółek komunalnych”.

Wszelkie informacje, związane z naborem kandydatów, ze szczegółowym zakresem zadań urzędników wybor-
czych czy zasadami ich wynagradzania są publikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (http://pkw.gov.pl).

JS

lutego odbyła się XLI sesja Rady Gminy Klesz-
czów kadencji 2014-2018. Pierwsza z podję-

tych uchwał dotyczyła wyboru uzupełniającego ławnika 
do Sądu Rejonowego w Bełchatowie na kadencję 2016-
2019. W głosowaniu tajnym ławnikiem została wybrana 
Agata Tazbir. Następnie radni podjęli uchwały o udziele-
niu finansowej pomocy dla placówek medycznych regio-
nu łódzkiego. Dotacje z budżetu gminy przyznano:
● dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Beł-

chatowie (150.000 zł) na zakup sprzętu medycznego 
m.in. łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla po-
trzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych;

● dla Szpitala Powiatowego w Radomsku: na zakup 
koncentratów tlenu i nebulizatorów dla pacjentów ze 
schorzeniami układu oddechowego (50.000 zł) oraz 
na doposażenie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortope-
dycznej oraz Oddziału Ginekologii w zestaw rozwier-
taków niezbędnych do przeprowadzenia specjalistycz-
nych operacji, w zestaw stabilizatorów zewnętrznych 
służących do zaopatrywania skomplikowanych zła-
mań kości oraz w histereskop (100.000 zł);

● dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum 
Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 
(150.000 zł) na zakup urządzeń oraz robota rehabilita-
cyjnego;

● dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. 
Biegańskiego w Łodzi (100.000 zł) na kontynuację za-
dań w zakresie leczenia chorób układu krążenia;

● dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
(200.000 zł) na wyposażenie Zespołu Poradni Specja-
listycznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
Poradni Kardiologicznej;

● dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Tomaszowie Mazowieckim (50.000 zł) na zakup re-
spiratora dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, ultraso-
nografu z kolorowym aparatem Doppler dla Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego oraz inkubatora dla Od-
działu Neonatologicznego;

● dla Kleszczowskiej Przychodni Salus (150.000 zł) na 
zakup stacjonarnego, cyfrowego, kolorowego aparatu 
USG z oprogramowaniem i drukarką.

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu Komisji Budże-
tu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 14 lutego 
wniosków o finansową pomoc, złożonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) radni podczas sesji pod-
jęli uchwały, w wyniku których wsparcie z budżetu gminy 
otrzymają gminy:
● Lgota Wielka - 200.000 zł na remont nawierzchni drogi 

łączącej sołectwo Wolica z ul. Łódzką w Brudzicach;
● Sulmierzyce - 200.000 zł na przebudowę drogi we-

wnętrznej (730 m) w miejscowości Dąbrowa;
● Kluki - 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Kaszewicach;
● Gorzkowice - 50.000 zł na przebudowę pomieszczeń 

Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach na funkcje rehabili-
tacji;

● Łęki Szlacheckie - 200.000 zł na rozbudowę budynku 
Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich;

● Lututów - 25.000 zł na wykonanie nowych łazienek 
i pomieszczeń sanitarnych w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Swobodzie;

● Siemyśl - 50.000 zł na udzielenie pomocy szkole 
w Charzynie w gminie Siemyśl.

Ponadto Powiat Pajęczański otrzyma 50.000 zł na 
zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiato-
wej PSP w Pajęcznie, a Powiat Bełchatowski  - 75.000 zł 
na przystosowanie Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bełchatowie do funkcji przeprowadzania egzaminów.

Radni dokonali korekt w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 oraz 
w budżecie gminy na 2018 rok. Wyrazili też zgodę na 
nabycie nieruchomości gruntowych w obrębie Łękińsko 
i zdecydowali o przystąpieniu do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
Bogumiłowa i Karolowa.

JS
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Ponad 30 litrów  
bezcennego leku

uż dwa razy w tym roku SOLPARK gościł uczestników akcji 
honorowego krwiodawstwa. 16 lutego krew oddało 41 osób, 

dzięki czemu zebrano 18,45 litra krwi pełnej. Jak wyjaśnia przedsta-
wiciel Zarządu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie - Marek 
Kaczmarczyk jednostka krwi pełnej może pomóc nawet trzem cho-
rym osobom. Oznacza to, że zgromadzona w lutym ilość bezcenne-
go leku to szansa pomocy dla ponad 120 osób.

- Na prośbę rodziny dwie jednostki krwi przekazaliśmy na rzecz 
mieszkanki naszej gminy, której ta krew potrzebna będzie w zabiegu 
operacyjnym - mówi M. Kaczmarczyk.

Ponad połowę osób, które w lutym wzięły udział w krwiodawczej 
akcji, stanowili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Druga z tegorocznych akcji odbyła się już 2 marca. Została prze-
prowadzona pod hasłem „Na ratunek” i podyktowana była apelem 
o pilne oddanie krwi dla dwóch bardzo poważnie chorych osób, 
mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Na apel ten odpowiedzieli 
m.in. policjanci z kleszczowskiego Posterunku Policji.

- W dwa tygodnie po poprzedniej akcji trudno było spodziewać 
się dużej liczby krwiodawców. Krew oddało w sumie 26 osób, co 
dało efekt w postaci 11,7 litra - podkreśla Marek Kaczmarczyk.

Za naszym pośrednictwem dziękuje honorowym dawcom, także 
tym, którzy przybyli na akcje, ale po przejściu badań musieli zrezy-
gnować z oddania krwi. JS

SALUS informuje
Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, doty-

czącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w kwietniu br.

LP. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 07.04. 9.00

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 26.04. 13.00

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 13.04. 13.00

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 21.04. 9.00

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 26.04. 9.00

6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela 
Zawadziłło 11.04. 14.30

7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 11.04. 14.30

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska- 
Bill 07.04. 9.00

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 10.04. 13.00-17.00

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 17.04. 13.00-17.00

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 24.04. 13.00-17.00

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 10.04. 13.00-18.00
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 20.04. 8.00-13.00
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 24.04. 8.00-13.00
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 13.04. 9.00-13.30
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 30.04. 12.00-18.00
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 04.04. 11.00-16.00
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 11.04. 13.00-18.00
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 25.04. 11.00-16.00

20. Pulmonologiczna dr n. med. Beata 
Janiszewska-Drobińska 26.04. 12.30

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 06.04. 9.00
22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 20.04. 9.00

23. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek 13.04. 8.30

24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek 21.04. 8.30

25. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 09.04. 12.00-16.00
26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 07.04. 9.15
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 21.04. 9.15
28. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 05.04. 13.00
29. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 16.04. 9.00
30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 05.04. 13.00-18.00
31. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 19.04. 13.00-18.00

32. Ortopedyczna dr n. med. Przemysław 
Łaganowski 06.04. 10.00

33. Chirurgiczna dr n. med. Marek 
Staniaszczyk 16.04. 11.00

34. Kardiologiczna dr n. med. Robert 
Pietruszyński 07.04. 9.00

35. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 09.04. 10.00-17.00
36. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 23.04. 10.00-17.00

37. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena 
Wiewióra 21.04. 9.00-14.00

38. USG dr n. med. radiolog Marcin 
Just 05.04. 9.00-12.00

39. USG dr n. med. radiolog Marcin 
Just 12.04. 15.15-18.15

40. USG dr n. med. radiolog Marcin 
Just 19.04. 9.00-12.00

41. USG dr n. med. radiolog Marcin 
Just 26.04. 15.15-18.15

42. Okulistyczna dr n. med. Kinga Rajska 24.04. 9.30
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat 
oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

Harmonogram pracy Poradni 
Rehabilitacji i Fizjoterapii

Fizjoterapia dziecięca mgr Michał Kaczmarek
● 3 kwietnia 8-15, ● 6 kwietnia 8-14.45, ● 11 kwietnia 8-15, ● 12 kwiet-
nia 8-15, ● 18 kwietnia 8-14.45, ● 19 kwietnia 8-15, ● 23 kwietnia 8-15, 
● 26 kwietnia 8-14.45, ●27 kwietnia 8-15
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 9 kwietnia 15-18.00, ● 13 kwietnia 15-18.00, ● 23 kwietnia 15-18.00, 
● 27 kwietnia 15-18.00
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 7 kwietnia 8.15-14.00

Bezpłatne badania i konsultacje dietetyka

Zacznij żyć ekologicznie
lutego rozpoczęła się kolejna odsłona projektu prozdrowotnego 
„Ekologiczny styl życia” adresowanego do wszystkich miesz-

kańców powiatu bełchatowskiego i finansowanego z budżetu starostwa. 
Przewidziano, że tym razem projekt obejmie 1000 dorosłych mieszkań-
ców powiatu bełchatowskiego, którzy nie korzystali z akcji w roku 2017. 
Zachęcamy, by skorzystały z niego osoby z nadwagą, problemami ukła-
du krążenia, chorobami przewodu pokarmowego, chorobami tarczycy 
i cukrzycą. 

Pierwszy krok to badania laboratoryjne krwi, obejmujące: ● choleste-
rol całkowity (HDL, LDL), ● trójglicerydy, ● morfologię, ● ASPAT, ● ALAT, 
● TSH, ● elektrolity, ● poziom cukru we krwi.

Drugi krok to konsultacje ze specjalistą – dietetykiem. Podczas nich 
można będzie uzyskać wskazówki, jak zadbać o właściwą dietę oraz kon-
dycję fizyczną, aby w przyszłości uzyskać lepsze wyniki badań i ustabi-
lizować zdrowie.

Program potrwa do czasu wykonania badań dla tysiąca osób, jednak 
nie dłużej niż do 28 września br. Zainteresowani powinni skontaktować 
się z przychodnią Mega Med przy ul. Czaplinieckiej 93/95 w Bełchatowie. 
Rejestracja telefoniczna jest prowadzona w dni powszednie od godz. 10 
do 20 pod tel. 44/ 635 29 01 i 44/ 635 29 02.

Aby uzyskać więcej dodatkowych informacji o programie należy 
dzwonić w godz. 8.30-16 pod nr 44/ 635 29 98 lub 695 351 751. Z uwagi 
na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W dotychczasowych edycjach projektu „Ekologiczny styl życia” prze-
badanych zostało 3750 osób z terenu powiatu bełchatowskiego. JS

J
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kiedy pacjenci uzyskali dostęp do ZIP okazało się, że - 
przynajmniej niektórzy - trafiają tam na informacje, które 

nie odpowiadają prawdzie. Czasem wręcz przecierają oczy ze zdu-
mienia, dowiadując się, że leczą się na schorzenia, których nie mają 
albo że korzystają z protez ortopedycznych, choć ich ręce i nogi są 
w jak najlepszym porządku.

Fikcyjne choroby na koncie ZIP
W artykułach prasowych 

można trafić też na inne „kwiat-
ki”. Jeden z mężczyzn prze-
glądając w ZIP przepisane na 
swoje nazwisko recepty do-
wiedział się, że któryś z leka-
rzy zaordynował mu… tabletki 
dopochwowe. Działający nieda-
leko Szczecina dentysta w zło-
żonym w NFZ wniosku o re-
fundację, wykazał leczenie 
jednemu pacjentowi 13 zębów 
w ciągu dwóch miesięcy. Pro-
blem w tym, że pacjent odwie-
dził jego gabinet tylko raz. Po-
prosił wtedy o oczyszczenie 
zębów z kamienia nazębnego.

Zgłoszenia pacjentów, wy-
kazujących nieprawidłowości 
trafiały też do Oddziału Łódzkie-
go NFZ. Jak wynika z danych 
udostępnionych nam przez Dział 
Rzecznika Prasowego tylko 
w latach 2016-2017 rozpatrzo-
no 312 zgłoszeń pacjentów, którzy zakwestionowali świadczenia 
widniejące w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Przeprowa-

dzone kontrole potwierdziły 
zasadność większości zgło-
szeń - 200 w 2016 roku i 92 - 
w 2017 roku.

- W 2016 roku najwię-
cej zgłoszeń dotyczyło AOS 
(ambulatoryjna opieka spe-
cjalistyczna), stomatolo-
gii oraz POZ (podstawowa 
opieka zdrowotne) - infor-
muje Magdalena Góralczyk 
z łódzkiego NFZ. - W roku 
2017 najwięcej zgłoszonych 
nieprawidłowości dotyczyło 
stomatologii oraz POZ.

Łódzki Oddział Woje-ddział Woje-
wódzki NFZ przekazał do 
prokuratury trzy zawiadomie-
nia o możliwości popełnienia 
przestępstwa. Wśród tych 
placówek znalazła się porad-
nia logopedyczna, gdzie, jak 
się okazało, doszło do du-
żych nadużyć.

Po nitce do kłębka
Matka jednej z pacjentek po zapoznaniu się z danymi z ZIP za-

uważyła, że jej córka miała odbywać regularne wizyty w poradni lo-
gopedycznej w latach 2010-2016. Nie odpowiadało to prawdzie, bo-

å ciąg dalszy na str. 12

Zintegrowany  
Informator Pacjenta

Czym jest ZIP?
ZIP to ogólnopolski serwis 

dla pacjentów. Za pośrednic-
twem komputera mogą oni uzy-
skać dostęp do danych, gro-
madzonych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Są tam udo-
stępniane dane od roku 2008 do 
najbardziej aktualnych. 

W ZIP uzyskasz dostęp do 
informacji na temat: ● swojego 
leczenia i udzielonych ci świad-
czeń, ● zrefundowanych le-
ków, ● kosztów swojego lecze-
nia, ● odprowadzonych składek, 
● prawa do świadczeń zdrowot-
nych, ● deklaracji w Podstawo-
wej Opiece Zdrowotnej (POZ), ● 
swojego miejsca na liście ocze-
kujących na poradę lekarską czy 
przyjęcie do szpitala (w zakresie 
niektórych świadczeń).

Jak uzyskać dostęp?
Własne konto w ZIP może za-

łożyć każda ubezpieczona oso-
ba. Trzeba złożyć wniosek. Moż-
na to zrobić na dwa sposoby: ● 
przez Internet - na stronie zip.
nfz.gov.pl, ● odwiedzając osobi-
ście najbliższy oddział wojewódz-
ki, albo delegaturę Narodowego 
Funduszu Zdrowia (np. w Piotr-
kowie Trybunalskim, al. Armii 
Krajowej 15, tel. 42/ 275 41 15).

Konto ZIP zostanie założo-
ne od razu. Dostęp do danych 
o przebiegu swojego leczenia 
uzyskamy po min. 24 godzinach. 
Dane do ZIP dostarczają placów-
ki medyczne, w których korzysta-
my ze świadczeń zdrowotnych. 
W ZIP mogą pojawić się one na-
wet po 2 miesiącach.

Od

Pracownia RTG  
w Przychodni Salus

22 lutego w Kleszczowskiej Przychodni Salus działa pra-
cownia RTG. Środki na zakup nowoczesnej aparatury 

oraz adaptację pomieszczenia zostały przekazane z budżetu gminy 
Kleszczów w 2017 roku.

Pracownia umożliwia wykonywanie badań rentgenowskich za-
równo mieszkańcom gminy Kleszczów jak też pacjentom, zadekla-

rowanym do Przychodni Salus.
Informację o personelu, któ-

ry odpowiada za funkcjonowa-
nie pracowni RTG, znaleźć moż-
na na stronie internetowej spółki 
Salus. Warto wiedzieć, że bada-
nia radiologiczne wykonywane są 
tu zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem, który uwzględ-
nia przede wszystkim pracę porad-
ni specjalistycznych, w tym ortope-
dycznej i chirurgicznej.

W kwietniu pracownia RTG bę-
dzie czynna w dniach: ● 5 kwietnia, 
godz. 14-17 (skier. od specj.); ● 7 
kwietnia, godz. 9-12; ● 12 kwiet-

nia, godz. 14-17; ● 16 kwietnia, godz. 10-14 (skier. od specj.); ● 19 
kwietnia, godz. 13-16 (skier. od specj.); ● 19 kwietnia, godz. 13-16 
(skier. od specj.); ● 21 kwietnia, godz. 9-12; ● 26 kwietnia, godz. 12-
15 (skier. od specj.); ● 30 kwietnia, godz. 14-17.

Informacje na temat pracowni RTG można uzyskać w rejestracji 
przychodni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu: 44 731 30 80, 44 731 30 15.

JS

Kolportaż „Informatora 
Kleszczowskiego”

Mieszkańców gminy Kleszczów informujemy, że bezpłatny biuletyn 
samorządowy „Informator Kleszczowski” jest kolportowany na terenie 
gminy Kleszczów, głównie poprzez sieć sklepów spożywczych. W miej-
scowościach, w których nie funkcjonują sklepy (Antoniówka, Dębina, Ka-
mień, Rogowiec, Żłobnica) biuletyn jest dostarczany do sołtysów.

Przez ok. 2 tygodnie po wydrukowaniu. „Informator Kleszczowski” 
dostępny jest także w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz w Gminnym 
Centrum Informacji (Kleszczów, ul. Główna 122).

Archiwalne wydania biuletynu w formacie PDF (w wersji umożliwia-
jącej wydruk) są zamieszczane w tematycznej zakładce na stronie in-
ternetowej www.kleszczow.pl. Dostępne są wydania począwszy od nr 1 
z roku 2010.

Foto ze strony www.saluskleszczow.plFoto ze strony www.saluskleszczow.pl

Od

Przedszkola bez tajemnic
by umożliwić rodzicom jak najlepsze poznanie oferty gmin-
nych przedszkoli, warunków, w jakich są prowadzone zaję-

cia, a także personelu, który na co dzień będzie zajmował się dzieć-
mi, przedszkola otwierają swe podwoje, organizując dni otwarte. Taka 
niezobowiązująca wizyta pozwala przyszłym przedszkolakom poko-
nać stres, który pojawia się wraz z rozpoczęciem nowego etapu życia.

W tym roku jako pierwsze dzień otwarty zorganizowało przed-
szkole w Łuszczanowicach. Odbył się on 7 marca. W piątek 9 mar-
ca rodzice z dziećmi mogli odwiedzać samorządowe przedszkole 
w Kleszczowie. W Łękińsku rodziców z dziećmi zaproszono natomiast 
22 marca.

Do 30 marca rodzice dzieci, które są zapisywane do przedszkoli 
gminy Kleszczów po raz pierwszy, mogą składać wnioski o przyjęcie 
dziecka do przedszkola. Rodzice określają kolejność wybranych pu-
blicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych i skła-
dają wniosek do przedszkola pierwszego wyboru.

JS
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å ciąg dalszy ze str. 2
Stutysięczne dotacje

nioski o przyznanie dotacji na podejmowanie działalności 
gospodarczej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” przyj-

mowała od 2 do 16 stycznia. Wnioskować mogli mieszkańcy każ-
dej z osiemnastu gmin, które tworzą wspomnianą LGD (w tym rów-
nież gminy Kleszczów - w tej organizacji funkcjonuje od 2015 roku).

Działoszyn, Osjaków i Rząśnia - najaktywniejsi
W tym rozdaniu po 100 tys. zł otrzymało 25 wnioskodawców. 

Najwięcej zaakceptowanych wniosków (po 4) pochodzi z gmin: 
Działoszyn, Osjaków i Rząśnia. Wsparcie uzyskało też po 2 wnio-
skodawców z gmin Szczerców, Nowa Brzeźnica i Wierzchlas. W 
gronie beneficjentów są też pojedynczy mieszkańcy gmin Pajęcz-
no, Pątnów, Sulmierzyce, Bełchatów, Rusiec, Kiełczygłów i wspo-
mniana już mieszkanka gminy Kleszczów.

Rywalizacja o pieniądze na uruchomienie działalności gospo-
darczej, pochodzące ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, nie była zbyt wielka. Łączna liczba wnioskodawców wy-
niosła bowiem 29. Tylko 4 odprawiono z przysłowiowym kwitkiem.

Na warsztat, piekarnię, hodowlę przepiórek
W efekcie przyznanych dotacji powstać mają firmy o różnej spe-

cjalizacji, począwszy od zakładu mechaniki pojazdowej (Szczer-
ców), poprzez przewóz osób (Zalesiaki), usługi kateringowe (Nowa 
Brzeźnica), piekarnię wypiekającą pieczywo na naturalnym zakwa-
sie (Wola Wydrzyna), gabinet neurologopedyczny (Załęcze Wiel-
kie), hodowlę przepiórek (Lisowice), naukę śpiewu i gry na instru-
mentach (Wierzchlas), na budowie linii do produkcji pelletu (Nowa 
Brzeźnica) kończąc.

Najważniejsze zadanie wskazane w strategii LGD „Kraina Wiel-
kiego Łuku Warty” to „tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej 
gospodarki i tworzenia miejsc pracy”. Mieści się w tym zarówno 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości (zakładanie działalności gospo-
darczych; rozwijanie przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł do-
chodu), jak i rozumiany szeroko rozwój inicjatyw lokalnych i pod-
niesienie standardu życia mieszkańców. Drugi z celów to „Rozwój 
infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji”. W jego za-
kres wchodzą takie działania inwestycyjne i organizacyjne, jak bu-
dowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury 
lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji 
ukierunkowanych na innowacje.

Tu znajdziesz potrzebne dokumenty
Na lata 2014-2020 LGD przewiduje rozdysponowanie 12,35 mln 

zł na dofinansowanie tych i innych działań. Zainteresowanych od-
syłamy na stronę http://krainawarty.pl, gdzie znaleźć można kom-
plet informacji o przeprowadzonych dotychczas naborach wnio-
sków oraz tak istotne dokumenty, jak „Lokalna Strategia Rozwoju”, 
formularze wniosków, wykaz członków stowarzyszenia LGD „Kra-
ina Wielkiego Łuku Warty”. Znajdziemy tu również opis procedury 
wyboru wniosków oraz informacje o trybie odwoławczym (protest), 
z którego mogą korzystać wnioskodawcy.

JS
O LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” pisaliśmy obszerniej w tekście „Nie 
tylko turystyka i folklor” („IK” nr 21 z 2017 r.)

W
Uroczyście w Dniu Sołtysa
Witając gości, marszałek Województwa Łódzkiego podkreślił 

znaczenie społecznej pracy sołtysa, wyrażając szczere uznanie dla 
sołeckiej działalności. Szczególnie znacząco wybrzmiały fragmenty 
przemówienia dotyczące roli sołtysa jako gospodarza i lidera, anga-
żującego się w sprawy lokalnej społeczności:

„Nasza wieś stoi sołtysami. Historia sięga XII wieku. Myślę, 
że w tych ostatnich latach pełnicie niezwykle istotną rolę. Jeste-
ście łącznikiem między mieszkańcami a samorządem. Tworzycie 
inicjatywy, wspieracie te ini-
cjatywy. W tej bezpośredniej 
demokracji jaką są zebrania 
wiejskie podejmujecie wspól-
nie z mieszkańcami uchwa-
ły i nadajecie ton życiu w so-
łectwach.”

Podczas uroczystośc i 
w dowód uznania i szacunku 
dla codziennej pracy przyzna-
no przedstawicielom sołectw 
regionu łódzkiego „Odzna-
kę Sołtysa”. Wśród grona od-
znaczonych znaleźli się sołty-
si gminy Kleszczów, w imieniu 
których wyróżnienia odebrał 
sołtys Kleszczowa - Tadeusz Kuśmierek. Odznaka stanowiąca wy-
raz wdzięczności za pracę, jaką na rzecz swoich środowisk wyko-
nują sołtysi, została wiernie odwzorowana na podstawie oryginału 
odznaki przyznawanej w latach 1918-1939, opisanej w Dzienniku 
Komisariatu Rządu z 1922 r. w sposób 
następujący: „Znak okrągły, mosiężny, 
polerowany z napisem literami wypu-
kłymi na otoku u góry Sołtys. W środku 
umieszczone na tle ornamentowanym 
godło państwowe (orzeł posrebrzany).”

Uroczystość była także okazją do 
rozdania nagród w konkursie woje-
wódzkim „Fundusz sołecki - najlepsza 
inicjatywa”. O wprowadzeniu w 2009 
roku funduszu sołeckiego i jego rosną-
cej roli w życiu regionu łódzkiego mó-
wił prezes Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów - Ireneusz Niewiarowski. Wy-
różnionym sołtysom gratulował także 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego - Marek Mazur. Po zakończeniu części oficjalnej w kon-
cercie „New York, New York” zaprezentowali się artyści Teatru 
Wielkiego oraz orkiestra dęta z Poddębic.

KK

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
    zatrudni osobę do pracy na stanowisko

INSTRUKTOR DS. KULTURY
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, 

w wymiarze czasu pracy 1 etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące: ● wymagań stawianych 
kandydatom, ● zakresu wykonywanych zadań, ● 
wymaganych dokumentów zostały umieszczone na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.
kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOK 
w Kleszczowie, tel. (44) 731-32-30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK, ul. Główna 74, 
97-410 Kleszczów w terminie do 10.04.2018 roku

PUP rozda kasę na szkolenia
szkolenie pracowników w zawodach uznanych za defi-
cytowe oraz na przygotowanie ich do nowych technolo-

gii i narzędzi pracy pracodawcy mogą pozyskać nawet 80 proc. 
dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski 
o przyznanie dotacji będzie przyjmował bełchatowski Powiatowy 
Urząd Pracy - tylko od 3 do 6 kwietnia.

Więcej informacji o warunkach, które trzeba spełnić, by pienią-
dze dostać, znajdziemy na stronie www.pupbelchatow.pl oraz w ko-
munikacie zamieszczonym 21 marca na stronie www.kleszczow.pl/
aktualnosci/beda-dotacje-na-szkolenie-pracownikow/.

JS

Na
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Agencja Rozwoju  Regionalnego” S.A.  
w Kleszczowie 
zaprasza do udziału w kursach:

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

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

inął rok od czasu, jak w Kleszczowskiej Strefie Przemy-
słowej w Żłobnicy pojawił się nowy, dobrze znany na 

rynku konstrukcji stalowych inwestor - Mostostal Kraków. O 
tym, jak rozwijała się firma w ciągu tego roku i na jakie bu-
dowy trafiają wytwarzane tu elementy stalowe rozmawiamy 
z Jackiem Lechem, wiceprezesem Zarządu Mostostalu Kra-
ków, dyrektorem ds. sprzedaży i produkcji.

- Jak przez miniony rok wyglądał rozwój Państwa zakła-
du w Żłobnicy w wymiarze kadrowym?

- Ostatni rok był dla Mostostalu Kraków szczególnie waż-
ny, właśnie ze względu na wynajęcie Wytwórni Konstrukcji Sta-
lowych w Żłobnicy. To drugi, obok krakowskiego, zakład firmy, 
dzięki któremu znacznie zwiększyliśmy potencjał produkcyjny. 
Przejęcie wytwórni na terenie kleszczowskiej strefy przemysło-
wej wiązało się z szeregiem inwestycji. Najważniejszym czyn-
nikiem składającym się na sukces firmy są ludzie. Kadrę w za-
kładzie zwiększyliśmy przeszło trzykrotnie, zatrudniając głównie 
pracowników produkcyjnych, ale także umysłowych. Naszym 
pracownikom gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpie-
czenie na życie, a także prywatną opiekę medyczną.

- Jakiego rodzaju zmiany techniczne zostały wprowadzo-
ne, by móc sprostać przyjętym przez Mostostal Kraków za-
mówieniom?

- Ogromne znaczenie miało uruchomienie przy zakładzie 
w Żłobnicy działu spawania przesyłów gazowych. Z jego utwo-
rzeniem wiązał się szereg inwestycji i modernizacji. Do najważ-
niejszych należał zakup sprzętu potrzebnego do zbudowania 
tzw. czołówki spawalniczej, w tym również sprzęt do ukosowa-
nia rur i centrowania wewnętrznego. Oczywiście do obsługi tego 
działu konieczne było pozyskanie nowych pracowników: spawa-
czy, operatorów maszyn spawalniczych, monterów. Dzięki tym 
strategicznym krokom Mostostal Kraków mógł mocniej wejść 
w kontrakty związane z budową gazociągów.

Powalcz o 40 tys. zł
onkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”, w którym nagroda głów-
na to 40 tys. zł, jest przeznaczony dla firm zatrudniających 

poniżej 10 pracowników, z rocznym obrotem do 2 mln euro. Zgło-
szone firmy będą oceniane w pięciu kategoriach, uzależnionych od 
czasu prowadzenia działalności: 1. Mikroprzedsiębiorca (kat. uni-
wersalna); 2. Senior; 3. Progres; 4. Start; 5. Młody Biznes. Pełny re-
gulamin konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com. Zgłosze-
nia można dokonać do 31 marca.

W konkursie oceniane będą m.in.: ● pomysł na firmę i jego ewo-
lucja, ● umiejętność przezwyciężania trudności; ● nowatorstwo 
w stosunku do podobnych przedsięwzięć; ● strategia oraz sposób 
prowadzenia działalności; ● wpływ prowadzonego biznesu na rodzi-
nę oraz lokalną społeczność; ● marka - główny produkt lub usługa.

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” organizowany jest od 2005 
r. Udział w nim wzięło ponad 2500 przedsiębiorców.

JS

- Czy firma nadal skupia się na realizacji zamówień 
z branży energetycznej, tak jak to było na początku Waszej 
działalności w gminie Kleszczów?

- Obecnie największym wyzwaniem w dziedzinie energe-
tyki jest dla nas dostawa i montaż konstrukcji stalowej na po-
trzeby budowy nowego bloku o mocy 496 MW w elektrow-
ni w Turowie. Dotychczasowy zakres prac Mostostalu Kraków 
SA obejmuje kilka zadań. Na budynek maszynowni dostarczy-
my łącznie 4 500 ton konstrukcji. Z kolei dla budynku kotłow-
ni Mostostal Kraków zapewni dostawę 5 000 ton konstrukcji. 
Będziemy też odpowiadać za montaż 14 000 ton konstrukcji 
w budynku kotłowni oraz w zbiornikach bunkrowych. Kolejne 
nasze zadania obejmują dostawę i montaż wewnętrznych ka-
nałów kotłowych (ok. 2 600 ton), montaż instalacji katalitycz-
nego odazotowania spalin (888 ton) oraz montaż obrotowego 
podgrzewacza powietrza (1 050 ton). Projekty te mają szcze-
gólne znaczenie dla Mostostalu Kraków ze względu na ciągłe 
doskonalenie w tak wymagającej gałęzi gospodarki, jaką jest 
branża energetyczna. 

- Czy pozyskujecie Państwo zamówienia także z innych, 
poza energetyką, działów gospodarki?

- Intensywna działalność firmy dotyczy obecnie również 
branży hutniczej, mostowej, a także cementowej. Ostatnim 
przykładem na dywersyfikację portfela zamówień Mostosta-
lu Kraków może być pozyskany przez nas kontrakt na budowę 
pieca klinkieru w Cementowni Rudniki CEMEX Polska.

- Jakie koszty poniosła dotychczas spółka na rozwój za-
kładu w Żłobnicy?

- W Wytwórnię Konstrukcji Stalowych w Żłobnicy oraz 
w dział spawania gazociągów przesyłowych Mostostal Kra-
ków zainwestował ok. 11 mln zł. Nieustannie pomnażamy do-
świadczenia w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalo-
wych oraz zdobywamy kompetencje w różnych branżach na 
bardzo wymagających rynkach, m.in. skandynawskim. Inwe-
stujemy w swoich pracowników zarówno produkcyjnych, jak 
i pracowników nadzoru średniego i wyższego, po to, by stale 
zdobywali nowe umiejętności. Szkolimy pracowników we wła-
snej szkole spawaczy, a specjalny program Akademia Mosto-
stal, przeznaczony dla kadry inżynierskiej pozwala rozwijać ich 
kompetencje techniczne i menadżerskie. Mostostal Kraków ma 
precyzyjnie zaplanowane działania na następne trzy lata. Sta-
wiamy na dynamiczny wzrost wielkości spółki, będziemy korzy-
stać ze wszystkich możliwości na jakie pozwoli nam rynek kra-
jowy oraz rynki zagraniczne.

- Dziękuję za rozmowę.
J. Strachocki

W ciągu roku zainwestowali 11 mln zł
M
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 10

Najwyżej na podium w ratowniczym turnieju
5 marca dwie drużyny liceum w Kleszczowie zmierzyły się z 11 

innymi drużynami w turnieju z zakresu pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Impreza odby-
ła się w Wyższej Szkole 
Planowania Strategiczne-
go w Piotrkowie Trybunal-
skim. Nasze drużyny zna-
komicie poradziły sobie 
z zadaniami turnieju i za-
jęły pierwsze oraz drugie 
miejsce.

Zwyc ięska  d ruży -
na (na zdjęciu) wystąpi-
ła w składzie Magdalena 
Grzesiak, Magda Drećko 

i Roksana Freus, natomiast w drugim teamie wystąpili: Anna Kin, 
Natalia Woch oraz Filip Tokarski.
Odkryją pasjonujące historie

„Z kronik rodzinnych. Świadkowie historii” - to tytuł konkursu hi-
storycznego dla uczniów klas IV-VII, ogłoszonego w Szkole Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Jego cel to poka-
zanie wydarzeń historycznych ostatniego stulecia przez pryzmat 
historii naszych rodzin, których członkowie uczestniczyli w wyda-
rzeniach regionalnych lub ogólnopaństwowych. Konkursowe prace 
mogą mieć formę albumu, wywiadu z uczestnikami wydarzeń, bądź 
prezentacji multimedialnej. Należy je złożyć w szkole do 18 maja.
Aniela Wieczorek z tytułem laureatki

Po raz pierwszy uczniowie klas IV i V SP Kleszczów wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Plus”. Z grona 
17 uczniów z klas IV i 10 uczniów z klas V najlepszy wynik osiągnę-
ła Aniela Wieczorek (kl. IV b), która znalazła się w grupie uczestni-
ków sklasyfikowanych na pierwszym miejscu w Polsce i uzyskała 
tytuł laureata. Wyróżnienie i tytuł finalisty zdobyła Oliwia Rybarczyk 
(kl. V a). Zasługujące na uwagę wyniki uzyskali też Kacper Anto-
siewicz z kl. V a (XI miejsce) oraz Szyman Podawca z kl. V a (XVII 
miejsce).
Łamali języki na trudnych recytacjach

„Wierszyki łamiące języki” to tytuł konkursu logopedyczno-recy-
tatorskiego, który 7 marca odbył się w SP Kleszczów. 

- Jego celem było promowanie poprawnej wymowy, uwrażli-
wienie na piękno literatury polskiej, rozwijanie uzdolnień twórczych 
i doskonalenie umiejętności recytatorskich - mówi Mariola Świ-
derska-Kulka, dyrektor szkoły, a zarazem logopeda. Weszła ona 
w skład konkursowego jury wraz z polonistką Renatą Frach oraz 

Agnieszką Pabich - logopedą. 
W konkursie wzięło udział 68 
uczniów z klas I-VII. Byli oce-
niani nie tylko za interpretację 
wygłaszanych tekstów, ale też 
za dykcję.

Wyniki w kategorii klas I-III: 
I m. - Gabriela Śnieżko (kl. II a), 
II m. - Nikola Zawodzińska (kl. 
III b) i Franciszek Skurkiewicz 
(kl. I a), III m. - Natasza Kułak 
(kl. II a). Wyróżnienie - Roksa-
na Gonera (kl. I b).

Wyniki w kategorii klas IV-
-VII: I m. - Aleksandra Kamińska (kl. IV c), II m. - Anna Rutkowska 
(kl. VI b), III m. - Wiktoria Żebrowska (kl. VII a) i Wiktor Falarz (kl. 
V b).

Szkoła GALILEUSZ
Kleszczów, ul. Różana 8

zaprasza na:
•	 kursy maturalne
•	 kursy gimnazjalne
•	 korepetycje ze wszystkich przedmiotów

Zapisy: ● 601-692-345 lub ● 882-687-096 
www.galileusz.com.pl/kleszczow

Jak uczcić 100 lat 
niepodległości?

ok 2018 jest dla Polski szczególny. 11 listopada będziemy ob-
chodzić 100-lecie odzyskania niepodległości. Przygotowania 

do godnego świętowania trwają od wielu miesięcy. Jeśli prześledzimy 
tylko niektóre z zaproponowanych sposobów uczczenia setnej rocz-
nicy to widać ich wielkie zróżnicowanie. Będą wystawy i uroczyste 
akademie, okolicznościowe i dziękczynne Msze św., będą koncerty 
i pokazy dokumentalnych filmów, nie zabraknie też historycznych re-
konstrukcji i ulicznych happeningów.

Jedną z bardzo popularnych form zachęcenia - zwłaszcza mło-
dzieży - do angażowania się w jubileuszowe obchody jest ogłaszanie 
konkursów (plastycznych, fotograficznych, literackich) oraz turniejów 
wiedzy. W całej Polsce odbywać się mają tysiące imprez. W ślad za 
ich wielkim zróżnicowaniem idzie również wielość pomysłów graficz-
nych na logo, ilustrujące 100 lat Polski niepodległej. Graficy prześci-
gają się w wymyślaniu oryginalnych symboli z wykorzystaniem liczby 
100, biało-czerwonych barw oraz wizerunku białego orła.

Nie wszyscy mają świadomość, że często spotykane, oficjalne 
logo obchodów, w którym 
eksponowane jest jedno 
słowo „niepodległa” (na 
zdjęciu), ma głównego 
autora w osobie… Józe-
fa Piłsudskiego. Napisane jego ręką pochodzi z jednego z pism Mar-
szałka.

Pamięć o miejscach i ludziach
100-lecie obchodów niepodległości to wyśmienita okazja do przy-

pomnienia zapomnianych już nazwisk i miejsc. Akcentował to mocno 
prezydent RP Andrzej Duda, inaugurując 9 listopada zeszłego roku 
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, organizowane przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Inauguracja miała miejsce w małopol-
skiej wsi Stróża.

- Bo to tutaj, w tej wiosce, w tym budynku przed którym stoimy, 
powstała w 1913 roku, a więc pięć lat przed odzyskaniem niepodle-
głości przez Polskę, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej wojny 
światowej, Oficerska Szkoła Strzelecka Związku Walki Czynnej - in-
formował prezydent. Komendantem tej szkoły strzeleckiej był póź-
niejszy marszałek Józef Piłsudski, a jej dowódcą - Kazimierz Sosn-
kowski.

Organizowane w małych wsiach i miasteczkach obchody 100-le-
cia odzyskania niepodległości to niepowtarzalna okazja do nadania 
lokalnego, a więc bliższego sercom, charakteru historii. To w lokal-
nych społecznościach jest szansa upamiętnienia osób, które przez 
swoją działalność, podejmowaną w latach I wojny światowej i w 
pierwszych latach kształtowania Niepodległej, zasługują na tytuł „bo-
haterów niepodległości”.

W mediach i na portalach
Nie sposób wymienić wszystkich tytułów wydawnictw, dodatków 

historycznych, internetowych portali oraz stron dedykowanych setnej 
rocznicy niepodległości. Każda z tych inicjatyw trafia do różnych krę-
gów odbiorców, uzupełniając wiedzę o niezwykle skomplikowanych 
uwarunkowaniach historycznych i wielkim trudzie nie tylko militarnym 
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Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze 

życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku 

przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego 

optymizmu oraz pomyślności w życiu 

prywatnym i zawodowym.

Mieszkańcom i partnerom biznesowym życzą 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu 
najlepsze życzenia,

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Zarząd i Pracownicy ARR „ARREKS” S.A. 

Zarząd i Pracownicy

Zakładu Komunalnego  

„Kleszczów” Sp. z o.o.

ławomir Wójcik - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chmielniku (powiat kielecki) a zarazem przewodniczący 

Rady Miejskiej w Chmielniku oraz Mariusz Ściana - zastępca burmi-
strza Chmielnika stali 
na czele kilkuosobowej 
delegacji, która 5 mar-
ca odwiedziła Zespół 
Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczo-
wie. W skład delegacji 
wchodzili przedstawi-
ciele miejskiego samo-
rządu oraz Centrum 
Kształcenia Praktycz-
nego i Ustawicznego 
w Chmielniku.

Goście spotkali się z dyrektor Agnieszką Nagodą-Gębicz. Byli 
zainteresowani przede wszystkim funkcjonowaniem i dotychcza-

Odebrali gminne stypendia
464 wniosków o przyznanie stypendiów, jakie przed koń-
cem lutego trafiły do Urzędu Gminy, pozytywnego rozstrzy-

gnięcia doczekały się 443 wnioski. Najwięcej z nich (308) to wnio-
ski o stypendia motywacyjne za wyniki w nauce. 137 przyznanych 
stypendiów ma swoje uzasadnienie w szczególnych osiągnięciach 
uczniów. Przypomnijmy, że wnioski składać mogli zarówno ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjum, jak też uczniowie szkół po-
nadpodstawowych. Ta ostatnia grupa mogła ubiegać się ponadto 
o przyznanie stypendium socjalnego. Wsparcie o takim charakterze 
otrzymało pięcioro wnioskujących.

Odrzucone wnioski o przyznanie stypendiów (było ich łącznie 
21) nie spełniały warunków, określonych w odpowiednich uchwa-
łach Rady Gminy Kleszczów.

Łączna kwota pieniędzy, która w marcu trafiła do uczniowskich 
kieszeni dzięki wypłaconym stypendiom to 233.280 zł.

JS

Wsparli innych druhów
owiat gnieźnieński był jednym z tych miejsc, które bardzo 
ucierpiały podczas nawałnicy w sierpniu 2017 r. Zawodo-

wa solidarność oraz wrażliwość kazała członkom OSP z regionu 
łódzkiego przystąpić do zbiórki środków na wsparcie jednostek 
OSP z okolic Gniezna. Inicjatywa wyszła od Tadeusza Cisow-
skiego, prezesa oddziału powiatowego OSP w Tomaszowie Ma-
zowieckim i została poparta przez Zarząd Wojewódzki ZOSP 
w Łodzi.

W przedsięwzięcie zaangażował się m.in. prezes powiatowej 
organizacji OSP w Bełchatowie - Stanisław Krasoń, który ape-
le o udział w zbiórce przekazał druhom z jednostek OSP, dzia-
łających w gminach powiatu bełchatowskiego. Strażacy z gminy 
Kleszczów zebrali łącznie 2765 zł. Kwota z całego województwa 

łódzkiego (17.215,03 zł) 
pozwoliła na zakup czte-
rech specjalistycznych 
zestawów do ratownic-
twa medycznego (tor-
by, żele, szyny Krame-
ra). Każdy taki zestaw 
trafił do jednej z czte-
rech wytypowanych jed-
nostek z powiatu gnieź-
nieńskiego.

Do ofiarnych druhów 
z gminy Kleszczów zo-

stały skierowane szczególne podziękowania. W strażackiej de-
legacji, która wyjechała do Gniezna z darami, znaleźli się także 
Wojciech Pikus - komendant gminny OSP w Kleszczowie i Da-
riusz Woszczyk - prezes OSP w Łuszczanowicach. JS

sowymi osiągnięciami Technikum Nowoczesnych Technologii im. 
Jana Pawła II, które zajmuje wysokie lokaty w corocznych rankin-
gach „Perspektyw”. Poznali wyposażenie pracowni, w których uczą 
się mechatronicy, obejrzeli również część sportową i rekreacyjną 
kompleksu SOLPARK, z której korzystają zarówno uczniowie TNT, 
jak i LO.

Dyrektor ZSP w Kleszczowie podkreśliła, że duży wpływ na wy-
sokie wyniki matur, a także egzaminów z przedmiotów zawodowych 
ma współpraca, podjęta przede wszystkim z Politechniką Łódzką 
i zatrudnienie do części zajęć dydaktycznych w technikum wykła-
dowców z PŁ.

Korzystając z obecności przedstawicieli Urzędu Gminy w Klesz-
czowie goście z Chmielnika podzielili się swoimi doświadczeniami 
ze współpracy z polską mniejszością z ukraińskiej Winnicy. Dzięki 
tej współpracy w szkołach w Chmielniku uczy się spora grupa Polo-
nusów zza wschodniej granicy. JS

Delegacja z Chmielnika odwiedziła ZSP

Foto ze strony http://gniezno.naszemiasto.plFoto ze strony http://gniezno.naszemiasto.pl

S
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Szkolne wieści

Uczcili język polski
Logopedyczno-recytatorskie zmagania były częścią szerszego pro-

jektu, z pomocą którego w SP Kleszczów uczczono Światowy Dzień 
Języka Ojczystego. W jego programie znalazło się też m.in. dyktan-
do szkolne o tytuł Mistrza Ortografii; tematyczne gazetki poświęcone 
m.in. łamańcom językowym, deklinacji, zasadom ortografii; organizo-
wanie językowych zabaw i ćwiczeń w kl. I-III oraz projekcji pokazują-
cych uczniom kl. IV-VII jak ciekawy i zróżnicowany językowo jest świat. 
Organizowane były też międzyklasowe pojedynki, związane z doskona-
leniem dykcji („Słów kształty krztuszą krtanie”).
Drugie miejsce J. Kacperka

Kolejny raz grupa uczniów kleszczowskiego gimnazjum wzię-
ła udział w konkursie informatycznym, organizowanym przez Zespół 
Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Do pierwszego eta-
pu przystąpiło 14 uczniów, a do finałowej dziesiątki zakwalifikowało się 
pięciu: Rafał Kina, Jakub Kacperek, Marcin Nowacki, Adam Piotrowski 
i Jakub Mazur. 2 marca podczas finału uczniowie mieli za zadanie roz-
wiązać test. Uczeń Jakub Kacperek z Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta 
zdobył drugie miejsce, zaś szkoła wyróżniona została nagrodą specjal-
ną - pucharem dla najaktywniej działającej szkoły.
Premia za dużą wiedzę o społeczeństwie

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie uczeń kl. III 
a gimnazjum w Kleszczowie - Filip Anszperger uzyskał w trzecim eta-
pie 70 proc. punktów możliwych do zdobycia. Premią za ten wynik bę-
dzie 7 dodatkowych punktów, przyznanych podczas rekrutacji do szkoły 
ponadgimnazjalnej. Filipa przygotowała do konkursu Joanna Mądrzyk.
Jak swoje zainteresowania przełożyć na przyszły zawód?

Jeden z projektów edukacyjnych, jakie w tym roku szkolnym były 
realizowane w kleszczowskim gimnazjum miał za zadanie skłonić 
uczestników do zastanowienia się w jaki sposób aktualne pasje i za-
interesowania mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyszłej pra-
cy zawodowej. W projekcie „Zainteresowania inspiracją do działania 
- wytyczanie ścieżki zawodowej”, którego koordynatorkami były panie 
Joanna Stawicka i Agata Stępień, uczestniczyło 21 uczniów klas dru-
gich i trzecich.

Mieli za zadanie zebrać informacje na temat swoich zaintereso-
wań, wskazać szkoły, w których mogliby kontynuować naukę, wyszuki-
wać informacje o interesujących ich zawodach. Efekty pracy pokazywali 
w formie plakatów, gazetek szkolnych lub prezentacji multimedialnych.
W Sejmie i na Zamku Królewskim…

… gościli 28 lutego uczniowie klas III a i III b LO im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie wraz z opiekunami. Wyjazd do stolicy został zorganizo-
wany w ramach realizowanego w szkole projektu „Dla Niepodległej”. W 
domu poselskim uczniowie spotkali się z posłem Krzysztofem Macie-
jewskim, a następnie w jego towarzystwie zwiedzili gmach Sejmu i Se-
natu. Przyjrzeli się jak w Sali Kolumnowej obraduje Komisja Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dowiedzieli się też jak wygląda proce-
dowanie w Sejmie RP. Zwiedzanie Zamku Królewskiego nasi licealiści 
odbyli w dwóch grupach. Na parterze obejrzeli galerie oraz Bibliotekę 
Królewską, a na piętrze apartamenty (Wielki i Królewski), Galerię Czte-
rech Pór Roku, sale sejmowe i pokoje królewiczowskie.
Dzień Kobiet w Łękińsku

8 marca z okazji Dnia Kobiet społeczność Szkoły Podstawowej 
w Łękińsku została zaproszona przez grupę chłopaków do udziału 
w oryginalnym przedstawieniu, które nawiązywało do popularnych pro-
gramów telewizyjnych. Przygotowano krótką parodię wydania telewi-
zyjnych wiadomości, a także… 1498 odcinek telenoweli mydlanej „Ona 
i On”. Na cześć płci pięknej odśpiewano „Sto lat!”.
Gościnnie uczyli profilaktyki

Uczniowie kl. III c LO w Kleszczowie mają już spore umiejętno-
ści ratowniczo-medyczne i dzielą się nimi z młodszym pokoleniem. 
W Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej wzięli udział 
w dniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokazywali uczniom tej 

szkoły jak układa się poszkodowanych w pozycji bezpiecznej, jak wy-
konuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, jak opatru-
je się rany i oparzenia oraz pomaga dorosłym i niemowlakom w przy-
padku zadławień.
Debatowali o zjawisku przemocy

W klasie VI Szkoły Podstawowej w Łękińsku tematem lekcji otwar-
tej była debata „Przemocy mówię: nie!”. Przygotowując się do zajęć 
uczniowie przeprowadzili ankietę, pytając w niej m.in. swoich rówie-
śników, pracowników szkoły, a także mieszkańców Łękińska: „Czy by-
łem (-łam) świadkiem przemocy?”, „Czy byłem(-łam) ofiarą przemocy?”. 
Oprócz prezentacji wyników ankiet wraz z wnioskami podczas lekcji 
przedstawiono też m.in.: wywiad z ofiarą przemocy, streszczenie tekstu 
związanego z tematem, analizę definicji „przemoc”, krótką inscenizację 
dotyczącą przemocy, poświęcony przemocy filmik.
Miesiąc dla matematyki

W klasach IV a, IV b, V, VI i VII SP w Łękińsku od połowy lutego 
do połowy marca przeprowadzono liczne działania popularyzujące ma-
tematykę. 

- Naszym celem było poka-
zanie uczniom, że matematyka 
nie jest nudna, a może być pięk-
na - podkreśla Grażyna Szczę-
sna. - Nie zawsze sobie uświa-
damiamy, jak duże znaczenie 
odgrywa ona w codziennym ży-
ciu.

Uczniowie mieli okazję rywa-
lizować w matematycznych kon-
kursach. Julian Piecyk (IV b) naj-
lepiej wypadł w konkursie „Liczę, 
zamieniam, ćwiczę”. W konkursie „Po co nam te procenty” pierwsze 
miejsce zajęła Amelia Sujata. W interaktywnych zadaniach dotyczą-
cych inspiracji matematycznych w kuchni najlepiej wypadły uczennice 
kl. V - Zofia Sujata i Wiktoria Gąsowska. „Mistrzami cyrkla” w konstru-
owaniu na czas równoległoboków zostali Kamil Muskała i Zofia Sujata. 
Szczególny charakter miał dzień 14 marca, obchodzony jako Między-
narodowe Święto Liczby Pi.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Wyjechali na praktyki 
w Niemczech

rupa 14 uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii im. 
Jana Pawła II w Kleszczowie wyjechała wraz z opiekuna-

mi do Niemiec. 12 marca rozpoczął się 2-tygodniowy staż zawodo-
wy, związany z komputerowym wspomaganiem projektowania przy 
użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor).

Praktyki odbywają się w ramach projektu „Europejska mo-
bilność uczniów i absol-
wentów Technikum No-
woczesnych Technologii 
w Kleszczowie - gwarancją 
sukcesu i kariery zawodo-
wej”, który jest finansowa-
ny ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO 
WER). Miejscem głównych zajęć jest placówka kształcenia zawo-
dowego „WBS Training AG” w Dreźnie. Krótkie relacje z kolejnych 
dni pobytu w Niemczech ilustrowane zdjęciami uczestnicy zamiesz-
czali na bieżąco na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie.

Kolejna grupa uczniów klasy III Technikum Nowoczesnych 
Technologii na 2-tygodniowe praktyki wyjedzie w dniach 8-21 kwiet-
nia. JS
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i dyplomatycznym, który doprowadził do odrodzenia Polski. Byłoby 
dobrze, by suma tej wiedzy i możliwość udziału w lokalnych inicjaty-
wach i wydarzeniach, służących upamiętnieniu 100-lecia, przywróci-
ły Polakom poczucie wspólnoty.

Jeden z najbardziej interesujących projektów przedstawił Ośro-
dek Karta. Na portalu www.nieskonczenieniepodlegla.pl możemy 

przeczytać: „Nasz ogól-
nopolski program na-
zwaliśmy „Nieskończenie 

Niepodległa”, przyjmując za pomysłodawcą - Andrzejem Pągowskim 
- znak nieskończoności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Jeste-
śmy przekonani, że to właściwe przesłanie dla całej polskiej wspólno-
ty, która przebiegu tego właśnie roku powinna doświadczać razem, 
bez dzielenia na formacje polityczne, pokoleniowe, światopoglądo-
we. Niepodległa ma nas - na zawsze - łączyć.”

Publikacje firmowane logotypem stworzonym przez A. Pągow-
skiego znajdujemy co tydzień w piątkowych wydaniach dziennika 
„Rzeczpospolita”. Czas wielkiego zainteresowania będą bez wątpie-
nia przeżywać polskie archiwa. Poprzez wystawy online mogą udo-
stępniać tysiącom zainteresowanych osób dokumenty i fotografie, 
powiązane z dziejami powstania i umacniania się II Rzeczypospoli-
tej. Możemy polecić m.in. stronę „Twórcy Niepodległej”, przygotowa-
ną przez Archiwum Akt Nowych.

Jak uczcić 100 lat niepodległości?
Bogatą zawartością może pochwalić się specjalny portal www.

niepodlegla.gov.pl. Ma on charakter interaktywny, udostępniając 
miejsce do zgłaszania ciekawych pomysłów na obchody narodowe-
go jubileuszu, informować innych o terminach lokalnych obchodów, 
a nawet do ubiegania się o specjalne granty finansowe na organiza-
cję rocznicowych wydarzeń.

„Rekord dla Niepodległej”
Szczególnym miejscem do organizowania obchodów jubileuszu 

100-lecia niepodległości będą placówki oświatowe. W listach, któ-
re trafiły do polskich szkół minister Anna Zalewska przypomniała, że 
„zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii i tradycji narodowych”. Poinformowała też 
o planach zorganizowania 9 listopada br. „Rekordu dla Niepodległej”. 
Ta ogólnopolska forma uczczenia 100-lecia polegać ma na wykona-
niu w jednym czasie (o godz. 11.11) „Mazurka Dąbrowskiego”. Cały 
piątek 9 listopada ma być w szkołach poświęcony obchodom roczni-
cowym, wieńcząc te inicjatywy i działania, które uczniowie realizowa-
li przez cały rok szkolny 2017/18 - rok ogłoszony przez MEN „Rokiem 
dla Niepodległej”.

Do uroczystych obchodów narodowego jubileuszu włączy się 
również społeczność gminy Kleszczów. O związanych z tym wyda-
rzeniach będziemy informować na łamach „Informatora Kleszczow-
skiego”.

J. Strachocki

 

Fundacja Gajusz 93-271 Łódź Dąbrowskiego 87, +48 42 631 00 41, biuro@gajusz.org.pl, 
gajusz.org.pl 

Kiedy dzieciństwo jest o całe życie za 

krótkie można jeszcze bardzo wiele 

zrobić. Dziękujemy za Waszą obecność i 

wsparcie. Jest to dla nas źródłem siły, 

która napędza nas do działania i prosimy 

nigdy o nas nie zapominajcie… 

  

Dziękujemy społeczności Publicznego Przedszkola Samorządowego 
w Łuszczanowicach oraz wszystkim bez wyjątku, którzy wspierają 

działalność Fundacji Gajusz od lat  

 

ytelnikom „Informatora Kleszczowskiego”, mieszkańcom gmi-
ny Kleszczów winni jesteśmy bardzo ważną informację – po-

danie końcowej kwoty, której zebraniem zakończył się przeprowadzo-
ny w grudniu 2017 r. kiermasz charytatywny oraz trwająca jeszcze jakiś 
czas po nim zbiórka pieniędzy na potrzeby Fundacji Gajusz.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności Przedszkola w Łuszczano-
wicach wraz z Radą Rodziców i w wyniku udziału w kiermaszu ogrom-
nej rzeszy mieszkańców udało się po raz kolejny pobić poprzedni rekord. 
Zgromadzona kwota 30.480,22 zł została przekazana Fundacji Gajusz. 
Publikujemy podziękowania, które do darczyńców wystosowali organiza-
torzy charytatywnej akcji, a także podziękowania przesłane przez Fun-
dację Gajusz. 

Podziękowania za wsparcie i udział
Zwyczajem naszego przedszkola i mieszkańców Gminy Kleszczów 

jest niesienie pomocy potrzebującym - chorym dzieciom, podopiecznym 
Fundacji Gajusz. Kiermasz bożonarodzeniowy stał się w lokalnej trady-
cji wyjątkowym wydarzeniem, bo łączy wiele osób w jego współtworze-
nie i wywołuje bardzo pozytywny odbiór wśród przybywających gości. 
Tak było i tym razem. Nie zawiedliście Państwo! Dziękujemy Wam za 
ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu zaangażowali 
się w przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu, za ich bezinteresow-
ną pomoc, poświęcenie czasu i energii. Za wszelkiego rodzaju wyroby 
rękodzielnicze, za przepyszne wypieki, pierniki i inne słodkości dzięku-
jemy wszystkim, którzy je wykonali i dostarczyli! Ofiarowana pomoc jest 
dowodem serdeczności, współczucia oraz ludzkiej solidarności.

Wspólnie z Państwem udało nam się stworzyć kiermasz pełen ser-
decznej, rodzinnej atmosfery, a poprzez to wydarzenie zebrać niemałe 
środki dla fundacji. Kwota, jaką udało nam się dzięki Państwu pozy-
skać wynosi 30.480,22 zł.

Wszystkie zebrane środki zostały przekazane dla podopiecznych 
fundacji, na zajęcia arteterapeutyczne i pomoc psychologiczną, na od-
dziale onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Warto dodać, że od 2010 r. do 2017 r. łącznie udało 
się nam zebrać ponad 120 tysięcy złotych.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują po-
mocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość
DZIĘKUJEMY !

Podziękowanie za wsparcie
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wiem dziewczynka była objęta terapią logopedyczną tylko w 2010 
i 2011 roku. Błędy w rozliczeniu z NFZ pani logopeda tłumaczy-
ła pomyłką w przygotowywaniu raportów. Została zobowiązana do 
zwrócenia nienależnie pobranej kwoty za świadczenia logopedycz-
ne udzielone pacjentce, a NFZ postanowił przyjrzeć się bliżej dzia-
łalności poradni. 

- Wytypowano kilkudziesięciu pacjentów, na których rzecz na 
przestrzeni lat 2010-2016 placówka sprawozdała udzielenie powy-
żej 100 porad - informuje przedstawicielka łódzkiego oddziału NFZ. 
- Do pacjentów, którzy mogli paść ofiarą podobnej „pomyłki”, wy-
słano ankiety weryfikujące korzystanie z wizyt u logopedy w tej po-
radni. Jak się okazało na podstawie analizy przekazanych zwrotnie 
ankiet część pacjentów w ogóle nie korzystała z porad logopedycz-
nych, część osób odwiedziła gabinet tylko parę razy.

Dokumentacja medyczna, o której dostarczenie ŁOW NFZ po-
prosił właścicielkę placówki, nie dotarła do funduszu. Wysłane do-
kumenty zostały podobno skradzione. W związku z możliwością 
popełnienia przestępstwa ŁOW NFZ zgłosił sprawę do prokuratu-
ry. Przeprowadzone śledztwo wykazało, że w okresie od września 
2010 do końca 2016 roku pani logopeda odebrała z NFZ refunda-
cję za ponad 10.700 wizyt, z czego tylko ok. 3000 miały faktycznie 
miejsce.

Kobieta usłyszała prokuratorskie zarzuty dotyczące poświad-
czenia nieprawdy w dokumentacji i wyłudzenie nienależnej refun-
dacji.

Brakowało dokumentacji 6,5 tys. pacjentów
Aż 3 mln 488 tys. zł wyniosła wartość zakwestionowanych 

świadczeń, udzielonych rzekomo pacjentom przez poradnię oku-
listyczną w Błaszkach. Oprócz zwrotu tych pieniędzy NFZ nałożył 
na właściciela placówki kary w łącznej wysokości ponad 123 tys. zł.

Kontrola ŁOW NFZ w poradni okulistycznej rozpoczęła się po 
zgłoszeniach pacjentów, którzy na swoich kontach w ZIP zauważali, 
że na podstawie ich danych rozliczano w poradni tak specjalistycz-
ne badania, jak GDX (analiza włókien nerwowych), OCT (optyczna 
tomografia oka), HRT (tomografia siatkówkowa) czy perymetria (ba-
danie pola widzenia), za które NFZ płaci po 110 zł. Każdy z 14 pa-
cjentów, którzy zgłosili w NFZ zauważone nieprawidłowości miał na 
swoim koncie od 5 do 25 wizyt lub badań.

- Czasem badania rozliczane były dzień po dniu albo z niewiel-
kimi przerwami. Na standardowym druku, na którym pacjenci zgła-
szają nieprawidłowości zauważone na koncie ZIP zaznaczano za-
wsze: „Nie udzielono mi tego świadczenia” - informuje Magdalena 
Góralczyk.

W trakcie prowadzonej kontroli kiedy przedstawiciele NFZ po-
prosili właściciela poradni okulistycznej o przedstawienie dokumen-
tacji medycznej pacjentów dowiedzieli się, że brakuje kart 6551 pa-
cjentów, bo z powodu awarii wodociągu papiery zostały zalane.

- Zapytany, co stało się z zalaną dokumentacją medyczną 
stwierdził, że część uległa samoistnemu zniszczeniu a pozostało-
ści spalił. Natomiast pierwsze pismo świadczeniodawcy informują-
ce o zalanej dokumentacji otrzymaliśmy w momencie stanowczego 
żądania przez ŁOW NFZ dokumentacji medycznej do kontroli tj. 1 
października 2014 (czyli tydzień po rozpoczęciu kontroli) - dowiadu-
jemy się w łódzkim NFZ.

4 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Sieradzu wszczęła 
śledztwo w sprawie procederu dokonywanego od stycznia 2008 do 
września 2014 r. uznając, że jego celem było osiągnięcie korzyści 
majątkowej przez właściciela poradni. Łódzki oddział NFZ rozwią-
zał w trybie natychmiastowym umowę z tą poradnią okulistyczną.

Jerzy Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 5

Zintegrowany  
Informator Pacjenta

å ciąg dalszy ze str. 2

Rolnicy u doradcy  
i na szkoleniu

Kolejnym etapem przygotowań do akcji składania wniosków 
o dopłaty było spotkanie informacyjne, zorganizowane w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie 1 marca. Tym razem in-
formacje o zasadach przyznawania płatności na 2018 rok przeka-
zał uczestnikom Dominik Szajbler z biura ARiMR w Bełchatowie. 
Z kolei o obowiązkach nałożonych na rolników informował Andrzej 
Bartosik z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bra-
toszewicach. Ważne - szczególnie dla hodowców trzody chlew-
nej - informacje dotyczące 
zagrożenia afrykańskim po-
morem świń (ASF) przekaza-
ły przedstawicielki Państwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej 
z Bełchatowa - Karolina Hes-
-Famulska oraz Justyna Soł-
tys.

Akcja składania interneto-
wych wniosków o dopłaty już 
się rozpoczęła. Początkowe 
obawy o niestabilność syste-
mu przyjmującego e-Wnioski-
Plus chyba się nie sprawdziły, bo tylko w ciągu trzech pierwszych 
dni rolnicy w całej Polsce złożyli drogą elektroniczną 16.665 wnio-
sków. W czołówce byli m.in. rolnicy z regionu łódzkiego.

Istotnym ułatwieniem dla rolników, prowadzących małe gospo-
darstwa była możliwość złożenia w ARiMR do 14 marca „papiero-
wego” oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płat-
ności za 2018 rok w porównaniu z tym, jaki złożyli w ubiegłym roku. 
To proste oświadczenie zastępowało elektroniczny wniosek o do-
płatę. Z możliwości tej skorzystało ponad 424 tys. właścicieli go-
spodarstw.

Rolnicy z gminy Kleszczów, którzy uznają, że nie poradzą so-
bie sami z wysłaniem e-Wniosków, mogą zgłaszać się po pomoc do 
pracowników Gminnego Centrum Informacji.

J. Strachocki

GoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPower Energia dla Ciebie

Lokalny instalator: Łuszczanowice 199, Kleszczów

FOTOWOLTAIKA – zyskaj darmową enegię
REKUPERACJA (wentylacja mechaniczna)
Instalacje elektryczne, montaż, pomiary
Oferujemy najwyższa jakość wykonania, dbamy o Twoje 
zadowolenie, załatwiamy wszelkie formalności za Ciebie. 

Bezpłatna wycena telefon: 507 507 151

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.) 
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz 
opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej 
w obrębie geodezyjnym Kuców, gmina Kleszczów, pow. bełcha-
towski, woj. łódzkie.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 25 lub telefo-
nicznie 44/ 731-66-32 lub 44/ 731-66-55.
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istoryczne dane są rozproszone w wielu róż-
nych źródłach. Informacje statystyczne zna-

leźć można w wynikach spisów powszechnych. Hi-
storię zmian personalnych w kręgu lokalnych władz 
- w protokołach i sprawozdaniach przechowywanych 
w zbiorach Archiwum Państwowego. Znacznie trud-
niej jest pozyskać zweryfikowane informacje z historii 
kościelnej. Można je próbować zdobyć wertując stro-
na po stronie zachowane księgi parafialne. Od pew-
nego czasu dostęp do części kościelnych dokumen-
tów stał się możliwy dzięki udostępnianym w sieci 
zbiorom bibliotek cyfrowych. Wśród umieszczonych 
tam skanów znaleźć można specyficzne publikacje, 
które dokumentują historię poszczególnych parafii.

W jednej z takich cyfrowych bibliotek natrafiłem 
na wydany w 1939 roku „Katalog kościołów i ducho-
wieństwa Diecezji Częstochowskiej”. Zawiera on spo-
ro informacji, ułatwiających także opisywanie histo-
rii danych miejscowości, gmin czy powiatów. Twórcy 
tego katalogu uporządkowali zebrane dane, opierając 
się na hierarchicznym podziale Kościoła Katolickiego. 
Znajdziemy więc tu najpierw dane na temat najważ-
niejszych instytucji i instancji kościelnych oraz kie-
rujących nimi osób duchownych. Potem trafiamy na 
szczegóły poświęcone poszczególnym dekanatom 
(w latach 30. w Diecezji Częstochowskiej było ich 17) 

oraz na informacje opisu-
jące 184 ówczesne parafie 
tejże diecezji.

W latach 30. minio-
nego stulecia do dekanatu 
brzeźnickiego, którym kie-
rował ks. Aureliusz Chwi-
łowicz z Pajęczna, a funk-
cję wicedziekana pełnił ks. 
Adolf Gozdek, należała 
m.in. parafia p.w. św. Era-
zma w Sulmierzycach. W 
jej skład wchodziły dwie 
miejscowości z terenu dzi-
siejszej gminy Kleszczów 
- Antoniówka i Dębina. W 

Sulmierzycach proboszczem był ks. Zenon Cwilong, 
a funkcję wikarego sprawował ks. Aleksander Konop-
ka. Katalog podaje dokładną liczbę katolików w para-
fii (6468), a także liczbę Żydów (301). W 1939 roku 
- roku wybuchu II wojny światowej - w Antoniówce 
mieszkało 345 katolików, zaś w Dębinie - 228. W obu 
tych wsiach funkcjonowały szkoły powszechne.

***
Parafia Kleszczów, erygowana w 1919 roku, 

w 1939 r. wchodziła w skład dekanatu gorzkowickie-
go. Kierował nią proboszcz ks. Marian Jung. Jak nas 
informuje „Katalog kościołów i duchowieństwa Diece-
zji Częstochowskiej” drewniana świątynia p. w. NMP 
Królowej Anielskiej (tak właśnie brzmiała ówczesna 
jej nazwa) zbudowana została w 1920 r. Kleszczow-
ska parafia obejmowała kilkanaście wiosek i skupia-

ła łącznie 2255 osób wyznania katolickiego. W tym 
czasie teren parafii zamieszkiwało 229 Żydów oraz 
wyjątkowo liczna (2154) liczbę osób nazywanych 
w „Katalogu…” niekatolikami. Do tego grona zosta-
li z pewnością zaliczeni mieszkańcy zarówno wyzna-
nia ewangelicko-augsburskiego, jak i ewangelicko-
-reformowanego.

Spójrzmy na liczby wiernych z poszczególnych 
wiosek, a także z przysiółków o dziwnie brzmiących 
dziś nazwach. Ta wyliczanka pozwoli nam też zo-
brazować zasięg ówczesnej parafii Kleszczów. Sto-
lica gminy - Kleszczów liczył 162 katolików, Klesz-
czów braniczyzna - 19, Aleksandrów - 45, Będków 
- 11, Bogumiłów - 174, Chorzenice (Maźnickie albo 
Bogumiłowickie) - 12, Faustynów I - 76, Faustynów II 
- 10, Folwark - 189, Gadka - 46, Karolów - 102, Ku-
ców - 82, Ławki - 56, Łuszczanowice (wieś) - 647, 
Łuszczanowice (kol.) - 117, Łuszczanowice (nowe) 
Bujaczyzna - 120, Modrzewiec - 69, Rogowiec wieś 
- 68, Stawek - 136, Żłobnica - 361, Rogowiec pust-
kowie - 30.

Albo błędy w druku, albo też niesumiennie 
zbierane przez księży dane statystyczne sprawi-
ły, że suma wszystkich tych liczb odbiega od poda-
nej wcześniej liczby katolickich mieszkańców para-
fii Kleszczów. Dodajmy jeszcze (bo i takie informacje 
zawarto w katalogu), że na terenie kleszczowskiej 
parafii w latach 30. funkcjonowało osiem szkół po-
wszechnych. Znajdowały się w Bogumiłowie, Fausty-
nowie, Kucowie, Kleszczowie, Łuszczanowicach, Ro-
gowcu, Żłobnicy i Folwarku.

Kolejną parafią na terenie ówczesnej gmi-
ny Kleszczów była parafia Łękińsko, w której skład 
wchodziło 12 wiosek. Na jej terenie szkoły powszech-
ne działały w Łękińsku, Woli Grzymalinej, Piaskach 
i Wolicy. Parafii w Łękińsku patronował - tak jak dziś 
- św. Jan Chrzciciel, a administratorem w 1939 roku 
był ksiądz Maciej Namysło. „Katalog kościołów i du-
chowieństwa Diecezji Częstochowskiej” w opisie tej 
parafii podaje liczbę 2581 katolików, wspomina też 
o mieszkających na jej terenie 10 Żydach. Oto liczba 
katolików, odnotowana w poszczególnych wioskach 
parafii: Łękińsko - 866, Wola Grzymalina - 373, Wo-
lica - 411, Czyżów - 387, Piaski - 248, Adamów - 10, 
Dąbrowa - 7, Grabek - 5, Stefanowizna - 46, Cieślo-
wizna - 7, Słok - 10, Biłgoraj - 11. Suma tych liczb tak-
że nie składa się na podany wcześniej wynik. Róż-
ni się od niego dokładnie o minus 200 osób. Może 
to sugerować pomyłkę podczas składania czcionek 
drukarskich.

***
Dziesięć lat wcześniej, w 1929 roku, wydany zo-

stał „Schematyzm Diecezji Częstochowskiej”. Doku-
ment zapisany w całości w języku łacińskim posia-
da układ porządkowy taki, jak wspomniany wcześniej 

Z historii Gminy Kleszczów

Parafie Kleszczów i Łękińsko w statystykach
„Katalog kościołów…”. Jakie informacje na temat in-
teresujących nas parafii są w nim zamieszczone?

Otóż w parafii Sulmierzyce doliczono się wów-
czas 5500 katolików, 10 osób wyznania niekatolic-
kiego i 100 Żydów. Wśród wiosek z gminy Klesz-
czów, zaliczonych do tej parafii, wymieniono jedynie 
Dębinę. Antoniówka została pewnie przez nieuwa-
gę pominięta, a podane wcześniej zaokrąglone licz-
by sugerują, że ktoś, kto przekazywał te informacje 
na potrzeby publikacji nie był bynajmniej miłośnikiem 
precyzyjnych danych. Opis parafii także został znacz-
nie skrócony - brakuje m.in. zestawienia liczby wier-
nych w poszczególnych wioskach.

Dokładniejszy jest za to opis parafii Kleszczów. 
Odnotowana w 1929 roku liczba katolików to 2222, 
liczba niekatolików 2154, a Żydów - 303. Ciekawost-
ką jest to, że młoda parafia Kleszczów (liczyła wtedy 
zaledwie 10 lat) miała wówczas za patrona św. Jó-
zefa. Proboszczem był ks. Józef Michałowski. Licz-
ba katolików w poszczególnych wioskach wynosiła: 
Kleszczów - 169, Aleksandrów - 40, Będków - 16, Bo-
gumiłów - 128, Chorzenice Maźnickie - 9, Faustynów 
- 97, Folwark - 175, Gadka - 36, Karolów - 50, Kuców 
- 71, Ławki - 45, Łuszczanowice (wieś) - 682, Łusz-
czanowice (kol.) - 85, Modrzewiec - 55, Rogowiec - 
76, Stawek - 131, Żłobnica - 357. Szkół elementar-
nych na terenie parafii działało wówczas 9. 

W 1929 roku proboszczem parafii p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Łękińsku był ks. Leon Hlawsa. Wspól-
notę parafii tworzyło 2428 katolików. Odnotowa-
na liczba Żydów - 10. Jak wielu członków wspólno-
ty mieszkało w poszczególnych wioskach tej parafii? 
Łękińsko - 995, Wola Grzymalina - 395, Adamów - 
16, Biłgoraj - 7, Czyżów - 347, Dąbrowa - 13, Grabek 
- 3, Cieślowizna - 6, Piaski - 244, Słok - 13, Stefano-
wizna - 32, Wolica - 357. Liczba szkół elementarnych 
(4) była identyczna, jak dziesięć lat później.

J. Strachocki

CZY WIESZ, ŻE…
Schematyzm Diecezjalny to rodzaj rocznika 

statystycznego poświęconego każdej diecezji, wy-
dawany w języku łacińskim. Zawiera najczęściej 
wykaz biskupów od początków powstania diecezji, 
wykazy stanowisk i urzędów kościelnych, wykazy 
dekanatów z parafiami.

W nowszych schematyzmach podawane są na-
zwiska proboszczów (łac. - „paroch”), nazwiska 
wikariuszy (łac. - „cooperator”), dane statystycz-
ne o ludności parafii (łac. - „numerus animarum”).

W niektórych schematyzmach są ponadto spisy 
zakonów męskich i żeńskich w diecezji, z nazwiska-
mi zakonników i zakonnic. Schematyzmy to przy-
datne źródła archiwalne do poznawania historii miej-
scowych parafii w XIX i XX wieku.

H
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W Turnieju Młodych Mistrzów
iłkarze z rocznika 2009 i młodsi (w tym także drużyna Omegi Klesz-
czów, prowadzona przez trenera Wojciecha Węglarskiego) brali udział 

w I Turnieju Młodych Mistrzów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Sulmie-
rzyce. W naszej drużynie zagrali: Marcel Buresz, Nataniel Czuba, Fabian Ga-
jewski, Jan Grącki, Wiktor Jaworski, Kacper Kusiak, Olaf Krzympiec, Michał 
Naturalny, Błażej Szczęsny.

Omega wygrała z drużyną AS Sulmierzyce II 4:0 i z Astorią Szczerców 
2:1, zremisowała z zespołem Ajax Częstochowa 1:1 i Zawiszą Pajęczno 2:2 
oraz przegrała 0:4 z WKS Wieluń.

Prosto z SOLPARKU
SOLPARK w Święta Wielkanocne

W okresie Świąt Wielkanocnych będą czynne zarówno basen 
i strefa SPA, jak też siłownia i strefa gier w kompleksie SOLPARK. 
Godziny otwarcia:
•	 Niedziela Wielkanocna: basen i strefa SPA - 12:00-22:00, siłownia - 

12:00-18:00, strefa gier - 14:00-22:00,
•	 Poniedziałek Wielkanocny: basen -  9:00-22:00, siłownia - 10:00-

18:00, strefa SPA - 12:00-22:00, strefa gier - 14:00-22:00.
SOLPARK zaprasza wszystkich, którzy świąteczny, wolny czas 

chcą poświęcić relaksowi oraz poprawieniu sprawności fizycznej.

Konkurs na projekt maskotki SOLPARKU
Julia Stawiak (na zdjęciu) to laureatka głównej 

nagrody, którą spółka SOLPARK Kleszczów ufun-
dowała za zaprojektowanie firmowych maskotek.

Przypomnijmy, że udział w konkursie ogłoszo-
nym w styczniu mogli wziąć uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Pomysł maskotki promu-
jącej kleszczowski kompleks należało przygotować 
w postaci rysunku. Główną nagrodą w konkursie 
był tablet.

„Mamy nadzieję, że Soluś i Solka niedługo 
pojawią się wśród naszych gadżetów” - czytamy na 
facebookowym profilu SOLPARKU.

Zajęcia na trampolinach
W każdy poniedziałek o godz. 19:00 można korzystać z zajęć na 

trampolinach (jumping fitness). Te zajęcia, polegające na wykonywaniu 
podskoków na mini-trampolinie łączą w sobie dużą dawkę zabawy oraz 
wysiłku. To trening całego ciała, podczas którego można spalić nawet 
600-1200 kcal!

Dla sąsiadów - 15 proc. taniej
SOLPARK wprowadził specjalną promocję z myślą o mieszkańcach 

sąsiednich miast i gmin. Do 31 maja br. za korzystanie z basenowych 
atrakcji zapłacą 15 proc. mniej. Promocją zostały objęte gminy: Strzelce 
Wielkie, Gorzkowice, Lgota Wielka, Sulmierzyce, Rząśnia, Bełchatów, 
Kamieńsk, Kluki, Szczerców, Gomunice, Dobryszyce, Łęki Szlacheckie, 
Rozprza, Wola Krzysztoporska, a także miasta Pajęczno, Radomsko 
i Bełchatów. 

Regulamin promocji - http://pliki.solpark-kleszczow.pl/psasiedzka.pdf.

Trampkarze w turniejach
rużyna trampkarzy LKS Omega Kleszczów, prowadzona przez Da-
wida Perońskiego, wzięła ostatnio udział w dwóch halowych turnie-

jach. W hali SOLPARKU odbyły się powiatowe eliminacje do Mistrzostw Wo-
jewództwa Łódzkiego LZS do lat 16 w piłce nożnej. Omega po zwycięstwach 
nad drużynami z gmin: Drużbice 3:1, Bełchatów 1:0 oraz Rusiec 3:2 awanso-
wała - jako mistrz powiatu bełchatowskiego - do finału wojewódzkiego. 9 mar-
ca w Moszczenicy w finale piłkarskich mistrzostw województwa rywalizowało 
jedenaście zespołów. Omega wywalczyła trzecie miejsce, a Filip Zatorski, zdo-
bywca 6 bramek, został 
najlepszym strzelcem.

Omega wystąpi ła 
w składzie: Kacper Bo-
gacz, Dawid Borowiec-
ki, Adrian Chrząszcz, 
Szymon Cieślak, Dawid 
Dyła, Patryk Gal, Patryk 
Kowalczyk, Bartłomiej 
Kowalski, Mikołaj Michal-
czyk, Przemysław No-
wicki, Michał Piróg, Łukasz Więckowski, Filip Zatorski.

W szkolnym sporcie
Na podium w Moszczenicy. Drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych wal-
czyły w Moszczenicy o mistrzostwo województwa. Piłkarze reprezentują-
cy ZSP w Kleszczowie w kolejnych meczach odnotowali następujące wyniki: 
z ZSP Zelów 2:0, z ZSE Radomsko 0:0, z ZSP Biała Rawska 4:1, z ZSP Buj-
ny Szlacheckie 8:0. Zajęli drugie miejsce w turnieju. Skład drużyny trenowanej 
przez Marcina Szymaka: Bartłomiej Dąbrowski, Patryk Kołodziejczyk, Krzysz-
tof Kociniak, Błażej Miara, Patryk Niedbała, Paweł Pajęcki, Bartosz Pienią-
żek, Michał Piotrowski, Maciej Uryszek, Krzysztof Wawrzyniak, Mateusz Za-
jąc, Kacper Zatorski.
Siatkarskie mistrzostwa. 18 marca w sportowej sali w Łękińsku odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego Zrzeszenia LZS w Piłce Siatkowej Ko-
biet. Zespół ZSP w Kleszczowie, reprezentujący gminę Kleszczów, wywalczył 
trzecie miejsce. W drużynie zagrały: Anna Kin, Natalia Cichowlas (kapitan), 
Wiktoria Gala, Emilia Włodarczyk, Aleksandra Dworzyńska - absolwent, Mag-
dalena Głowacz, Magdalena Zalewska, Svenja Mikłaszewska, Wiktoria Pawe-
łoszek, Julia Zając i Kinga Zając.

P

D

PRACOWNIKOM
noclegi 

w Łękińsku i Czyżowie,
Tel. 663-663-802.

KORZYSTNE WARUNKI
na okresowe pobyty cudzoziemców

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pochodzącego 

z terenów inwestycji gminnych.
Skład gatunkowy: drewno opałowe - wierzba. Łączna ilość drewna, 

przeznaczonego do sprzedaży - 11,66 m3. Cena wywoławcza za 1 m3 - 
80,35 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia o godz. 14.30. Miej-
scem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana cena. Zwycięz-
cą przetargu będzie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę brutto za 
drewno.

Więcej informacji na temat przetargu, w tym: ilość oferowanego drewna 
w stosach, cena, a także wzór oferty cenowej zainteresowani znajdą na stro-
nie www.bip.kleszczow.pl, w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

Foto: www.omegakleszczow.pl
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Strzeleckie występy Wiktora
iktor Blada z klubu strzeleckiego „10-ka” w Radomsku wziął udział w zawodach 
wojewódzkich z okazji Dnia Kobiet, rozegranych na strzelnicy Klubu SPOŁEM 

w Łodzi. Wywalczył złoty medal w kategorii juniorów młodszych.
W dniach 15-18 marca wraz z kolegami z klubu uczestniczył w XI Ogólnopolskich 

Zawodach Strzeleckich w Siedlcach. Zajął tu drugie miejsce, a w finale juniorów młod-
szych był piąty.

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

S p o r t

S p o r t

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

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

Nocny maraton pływacki
sobotę 10 marca na pływalni w SOLPARKU odbył się V Nocny Maraton Pły-
wacki OTYLIADA 2018. Zgłosiły się do niego 23 osoby. Kleszczów był jednym 

z 41 miejsc, które podjęły się organizacji tegorocznej edycji Otyliady. Wynik najlep-
szego maratończyka, uzyskany na pływalni SOLPARKU (32,1 km) okazał się dzie-
wiątym, najlepszym rezultatem tej Otyliady. Zwycięzcy - Anna Kruk w Lędzinach oraz 
Krzysztof Gajewski w Chojnowie uzyskali po 39,1 km. Rekord Otyliady należący od 
dwóch lat do Sebastiana Karasia wynosi 54,4 km.

W tym roku na pływacki maraton zgłosiło się 1855 uczestników. Zsumowany dy-
stans, jaki pokonali na 41 pływalniach to 15.048.515 metrów.

Dzięki Otyliadzie pasję pływania mogą odkrywać także dzieci. Najmłodszą 
uczestniczką Otyliady w Kleszczowie okazała się Alicja Jarząbek (urodzona w paź-
dzierniku 2010 r.), która przepłynęła dystans 1,55 km. Z kolei Franciszek Jakubik 
(urodzony w czerwcu 2010 r.) był najmłodszym chłopcem w pływackiej imprezie. 
Przepłynął 1,6 km. Jak podkreślają organizatorzy na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyła Nadia Perońska (urodzona w lipcu 2010 r.), która przepłynęła aż 3 km (120 dłu-
gości basenu).

(opr. JS)

W

W

W
Rywalizowali sztangiści

pierwszej rundzie Ligi Wojewódzkiej Juniorów Okręgowego Związku Podnosze-
nia Ciężarów w Łodzi sztangiści walczyli w hali w Dobryszycach. W gronie sied-

miu drużyn wystąpiła też reprezentacja LKS Omega Kleszczów: Sylwia Oleśkiewicz, 
Klaudia Ołubek, Aleksandra Kopka, Karol Stróż, Oskar Ołubek i Dawid Kopka. Omega 
zajęła w klasyfikacji drużynowej drugie miejsce, za LKS Dobryszyce.
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GOK informuje i zaprasza

Życzenia zdrowych, 
spokojnych,

pełnych rodzinnego ciepła  
i radości

Świąt Wielkanocnych
składają 

Zarząd i Pracownicy

Fundacji Rozwoju  
Gminy Kleszczów

Na wystawie w Piotrkowie
Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy uczestniczą w popołu-

dniowych warsztatach artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kleszczowie, pokazują swój dorobek w piotrkowskiej Galerii 
„U Panien”. Wer-
nisaż wystawy, na 
której prezentowa-
ne są prace malar-
skie oraz tkanina 
artystyczna, odbył 
się w niedzielę 11 
marca. Wśród za-
proszonych osób 
była też Joanna 
Guc – zastępca 
wójta gminy Klesz-
czów.

Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim potrwa do 4 kwietnia. Moż-
na na niej oglądać tkaninę artystyczną, która wyszła spod rąk: Alicji 
Bujacz, Jadwigi Cieślak, Teresy Domagała, Janiny Gawor, Jadwigi 
Jańczyk, Zofii Kochel, Urszuli Michałek, Haliny Skoczyńskiej, Kry-
styny Stokłosa, Urszuli Susmęd oraz Alfredy Tarnowskiej.

Twórcami prac malarskich, eksponowanych na wystawie, są 
natomiast: Dariusz Bujacz, Lesław Jańczyk, Agata Klimczyk, Anna 
Maciocha, Dorota Milczarek, Iwona Perkowska oraz Andrzej Tkacz. 
Swoje prace pokazuje tu również Józef Jakubczyk - znany piotrkow-
ski artysta plastyk, który jest opiekunem, a zarazem instruktorem 
grup twórczych, działających w kleszczowskim GOK.

Polskie banknoty XX wieku
Od 29 marca do 20 kwietnia w GOK będzie można oglądać wy-

stawę numizmatyczną, przedstawiającą koleje losu polskich bank-
notów w XX wieku. 

Wystawa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, składa się z wybranych polskich banknotów, stano-
wiących w minionym wieku prawny środek płatniczy w Polsce lub 
na ziemiach polskich.

Zgromadzone na wystawie eksponaty to pieniądze wycofane 
z obiegu po zmianie środka płatniczego lub takie, które do obiegu 
nie weszły z różnych przyczyn. Ciekawostką wystawy będą też inne 
papiery wartościowe, jakie funkcjonowały w Polsce.

JS

Tworzyli wielkanocne dekoracje
W placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie 

uczestnicy warsztatów zajmowali się tworzeniem wielkanocnych 
dekoracji. W trakcie zajęć powstawały m.in. wianki wielkanocne, 

koszyczki z papierowej wi-
kliny, pisanki w technice 
3D sospeso oraz… wiel-
kanocne kurczaki, baran-
ki i zające z wełnianych 
pomponów. W warszta-
tach, które 15 marca od-
były się w siedzibie GOK 
w Kleszczowie udzia ł 
wzięło 14 osób.

Dzień Kobiet w GOK
3 marca w ramach obchodów Dnia Kobiet odbyły się zajęcia 

warsztatowe. Ich uczestniczki przygotowywały musujące kule do 
kąpieli. Tego dnia każdy odwiedzający GOK mógł poczęstować się 
pysznymi wypiekami oraz „ciastkami pełnymi zdrowej energii”. W 
ramach wiosennej ekspozycji były prezentowane prace uczestni-
ków kół zainteresowań oraz instruktorów GOK. Na scenie teatralnej 
odbyły się dwa przedstawienia „Przygoda z Ogrodnikiem”.

Konkurs na prace 
przedstawiające wieś
awet 5 tys. zł gotówki może zdobyć autor zwycięskiej pracy, 
zgłoszonej do X edycji konkursu „Polska wieś - dziedzictwo 

i przyszłość”. Kapituła będzie oceniać zgłoszone prace w dwóch 
kategoriach: 1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popular-
no-naukowe i inne poświęcone problematyce rozwoju wsi; 2. Prace 
prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjaty-
wy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwal-
ne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz 
prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Termin zgłaszania konkursowych prac upływa 31 lipca br. Re-
gulamin i dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie 
internetowej organizatora www.fdpa.org.pl. Na tej stronie zna-
leźć można też informacje na temat poprzednich edycji konkursu, 
Kapituły Konkursowej i laureatów. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia 
Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl, tel. 695-116-110; 
22/ 864-03-90.

JS
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