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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
by dla Mieszkańców Gminy
Kleszczów były to święta radosne, wypełnione
nadzieją i rodzinną miłością. Życzymy,
by towarzysząca Wielkanocy symbolika zwycięstwa
życia nad śmiercią, napełniała wszystkich
otuchą i potrzebą czynienia dobra.
		
		

Przewodniczący
Rady Gminy

		

Michał Michałek

Wójt				
Gminy Kleszczów		

Wielobarwne
palmy
Na warsztatowych zajęciach, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie w każdym sołectwie, można było samodzielnie wykonać wielkanocne palmy, wykorzystując m.in. barwione trawy, ręcznie robione kwiaty z bibuły
i krepiny, bukszpan oraz wstążki. Takie
palmy z pewnością wyróżniały się przy
ich poświęcaniu w Niedzielę Palmową.

Sławomir Chojnowski

Nowa przychodnia - otwarta
Otwarcie Kleszczowskiej
Przychodni Salus odbyło
się w sobotę 1 kwietnia. Na
tę uroczystość wójt gminy,
Sławomir Chojnowski oraz
prezes zarządu spółki Salus, Iwona Bednarek zaprosili radnych, radę nadzorczą
spółki, szefów jednostek organizacyjnych gminy, gminnych firm i instytucji, a także przedstawicieli placówek
służby zdrowia, z którymi
gmina dotychczas współpracowała. Zaproszeni zostali także mieszkańcy gminy.
Więcej na str. 4 i 9

Instruktor GOK
Karolina Pacak
oraz Felicja Misiak

Tu wiedza
zakleszczy się
w Tobie!
Zanim ruszy rekrutacja do pierwszych klas, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie promuje się na
wyjazdowych spotkaniach w gimnazjach.
Skondensowaną informację o profilach
nauczania i o swoich atutach szkoła zamieściła na specjalnym plakacie. Tradycyjnie zorganizowała też Dzień Otwarty.

13 kwietnia pamiętamy o Katyniu
Porucznik rezerwy Ludwik Różycki z Kleszczowa miał 58 lat, kiedy strzałem w tył głowy został zabity w Katyniu. Dziewięć lat mniej mieli zabici przez enkawudzistów, a urodzeni w Łękińsku, st. posterunkowy Andrzej Góra oraz ppor Edmund Mielczarek. Pierwszy
z nich zginął w Miednoje, drugi - w Charkowie. Tylko 28 lat miał natomiast ppor rezerwy Anzelm Sztajnert, urodzony w Kucowie. To kolejna z ofiar katyńskiej zbrodni, związana z terenem naszej gminy. Prawnik, policjant oraz dwaj nauczyciele znaleźli się wśród
ok. 22 tysięcy polskich jeńców, którzy z rozkazu Stalina trafili w 1940 r. do dołów śmierci. Wszystkich wspominamy co roku 13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Więcej na str. 13

Więcej na str. 11
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Paczkomat
InPost w Kleszczowie

Kolejne ograniczenia
ruchu w Żłobnicy

na tyle unikalne i nie wszędzie rozpowszechnioSą usługi
ne, że ich pojawienie się w danej miejscowości warto odW
notowywać. Mają one bowiem wpływ na jakość życia lokalnej społeczności. Pamiętam długotrwałe starania, podjęte kilka ładnych lat
temu przez Urząd Gminy i przy dużym zaangażowaniu wójta, mające na celu zainstalowanie pierwszego w Kleszczowie bankomatu.
Dość długo trwały też zabiegi czynione u operatorów komórkowych
o ustawienie w Kleszczowie dodatkowych masztów telefonii komórkowej. Zmorą były urywające się nagle połączenia telefoniczne.
Z pewnością unikalną i innowacyjną usługą są paczkomaty firmy InPost. To nowoczesne urządzenia czynne przez 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nim samodzielnie możemy np. odbierać zakupy ze sklepów internetowych, albo nadawać przesyłki.
Jak zapewnia InPost „98% przesyłek dociera już następnego dnia
po nadaniu”.
Odnotujmy zatem,
że także ta usługa jest
od niedawna dostępna
dla mieszkańców gminy Kleszczów. Paczkomat InPost, ustawiony w Kleszczowie na
terenie parkingu przy
SOLPARKU, a dokładniej - na wprost wyjścia z internatu (przy
szlabanie oddzielającym drogę dojazdową od parkingu dla pracowników), jest jednym
z ponad 2200 paczkomatów tej firmy, rozlokowanych w ponad 420
miejscowościach Polski.
Osobom, które dotychczas nie korzystały z takich urządzeń polecamy odwiedzenie strony internetowej https://twoj.inpost.pl/pl.
Szczegółowa instrukcja poinformuje o tym, jak opłacić i nadać przesyłkę, a także jak ją odebrać.
JS
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy
Głównej i Milenijnej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXV/229/2016 z dnia
30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w rejonie
ulicy Głównej i Milenijnej oraz Uchwały Nr XXXI/295/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w/w Uchwały.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art.
29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres kancela-ria@kleszczow.pl w terminie do 12 maja 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

					
					

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

raz z nastaniem wiosennej aury zostały wznowione prace przy rozbudowie drogi powiatowej w Żłobnicy oraz drogi gminnej, tzw. „Warszawki”.
Mieszkańcom gminy przypominamy o utrudnieniach w
poruszaniu się po tych drogach. Konieczne jest stosowanie się do wyznaczonych
tras objazdów.
Oprócz dotychczasowych
ograniczeń, które dotyczyły
rozbudowywanej „Warszawki” oraz remontowanej drogi powiatowej na odcinku od
„Warszawki” do Winku, doszły nowe ograniczenia. Został zamknięty dla ruchu tranzytowego
odcinek drogi powiatowej od ronda w Kleszczowie do „Warszawki”.
Wszystkie te utrudnienia na drogach Żłobnicy potrwają co najmniej do końca sierpnia tego roku.
JS

Będą profilaktyczne
szczepienia

M

ieszkańcy gminy Kleszczów także w tym roku mogą liczyć na
to, że bezpłatnie skorzystają z profilaktycznych szczepień, finansowanych z gminnego budżetu. Konkurs na realizację tych szczepień został ogłoszony przez wójta gminy 30 marca, natomiast oferty
będą przyjmowane do 14 kwietnia.
W ramach programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez
gminę, przewidziano pięć rodzajów szczepień. Dla noworodków przeznaczone jest szczepienie szczepionką skojarzoną przeciwko błonicy,
tężcowi, krztuścowi, polio oraz hemofilus influenze (B). Z kolei szczepienia przeciwko pneumokokom są adresowane do dzieci w wieku od
2 do 5 lat.
Ze szczepień, które mają przeciwdziałać zachorowaniom na raka
szyjki macicy, wywoływanym przez wirusa HPV, będą mogły skorzystać dziewczęta w wieku 12 lat (piąte klasy szkół podstawowych).
Szczepionka podawana będzie w trzech odrębnych dawkach.
Przewidziane są też szczepienia przeciwko rotawirusom (dla noworodków od 6 do 24 tygodnia życia) oraz szczepienia przeciwko meningokokom (dla wszystkich mieszkańców gminy Kleszczów, którzy
dotychczas z takich szczepień nie korzystali).
Po rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy o miejscu i terminach
zapisywania osób, które z proponowanych szczepień będą chciały skorzystać.
JS

Rodzina Zmarłego

Ś.P. Lesława Bęczkowskiego
składa wyrazy wdzięczności i podziękowania
wszystkim tym, którzy 5 kwietnia uczestniczyli
we mszy świętej oraz ceremonii pogrzebowej.
Za okazaną Zmarłemu pamięć, za modlitwy
i towarzyszenie w ostatniej drodze
			

składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Obradowali ponad 10 godzin
Rady Gminy Kleszczów, zwołane 28 marNa posiedzenie
ca, zebrało się tak wiele różnych tematów, że porządek

obrad rozrósł się do 28 punktów. Pierwszym z dłużej dyskutowanych tematów okazała się sprawa rozpoczęcia działalności przez
Kleszczowską Przychodnię Salus. Informacje o dotychczasowych
działaniach organizacyjnych przekazała uczestnikom sesji prezes
zarządu - Iwona Bednarek. Odpowiadała także na pytania, zadawane przez radnych.
Pierwsza z uchwał, przyjętych na marcowym posiedzeniu, dotyczyła zgody na udzielenie dotacji dla Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki w Łodzi. Wyasygnowane z budżetu gminy 160 tys. zł
ma być przeznaczone na modernizację poradni i sal operacyjnych
w pawilonie ginekologiczno-położniczym.
Radni odłożyli natomiast decyzje, dotyczące udzielenia pomocy
(zarówno finansowej, jak i rzeczowej) jednostkom samorządu terytorialnego, które o tę pomoc wnioskowały.
Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020 (zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej
budżetu) Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie. Plan dochodów ustalony w tejże uchwale wynosi 278.578.739,26 zł, zaś wydatki są planowane na poziomie
313.832.813,52 zł. Różnica pomiędzy tymi kwotami to planowany
deficyt budżetowy.
W dalszej części marcowego posiedzenia radni przyjęli uchwały dotyczące:
• dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2017 rok”,
• w yrażenia zgody na nabycie do zasobów gminy: działki
0,0084 ha w obrębie geodezyjnym Czyżów; działki 0,2126 ha
w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice (pod infrastrukturę
drogową); działek o łącznej powierzchni 0,2061 ha w obrębie
geodezyjnym Żłobnica (pod rozbudowę drogi do Kocielizny),
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Kleszczowa w rejonie
ulic Głównej i Milenijnej,

• zaniechania trzech planowanych wcześniej inwestycji (budowa 300-metrowej drogi po północnej stronie kompleksu SOLPARK, budowa ekranów akustycznych w Kleszczowie przy
fragmencie gminnej obwodnicy, budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie),
• określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, istotnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
• określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę przedszkoli oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
• zmiany i doprecyzowania niektórych zapisów w dotychczasowych zasadach przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Kleszczów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
• nadania nazw ulicom na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Łuszczanowicach Kolonii (radni większością głosów wybrali pomysł uhonorowania władców Polski; sześć ulic
nazwanych zostanie imionami: Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły,
Stefana Batorego oraz Zygmunta III Wazy),
• wyrażenia zgody na sprzedaż przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów nowemu inwestorowi (Fasada s.c. Grzegorz Stokłosa, Piotr Stokłosa) półhektarowej działki w strefie w Żłobnicy.
W trakcie marcowej sesji Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy za rok 2016, a także z informacją na temat zabezpieczenia
przeciwpożarowego gminy Kleszczów. Radni przyjęli sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
Jeden z najważniejszych wniosków, przyjętych w trakcie posiedzenia dotyczy zapalenia „zielonego światła” dla rozpoczęcia prac
projektowych dotyczących przebudowy i modernizacji basenów w
kompleksie SOLPARK. Informację na temat celu i zakresu planowanej inwestycji przekazał i na pytania radnych odpowiadał kierownik Działu Operacyjno-Technicznego SOLPARKU - Artur Kokosiński.
JS

Większe baseny w SOLPARKU,
wodne atrakcje dla dzieci

Ł

ódzkie Biuro Architektoniczne „MSW” Piotr Marcinkowski zmianę charakteru szatni z obecnych (oddzielnie męskie, oddzielna zlecenie zarządu SOLPARKU przygotowało koncep- nie damskie) na koedukacyjne. Dla wygody klientów zdecydowano
cję, pokazującą możo połączeniu schodaliwą modernizację i
mi strefy saun z szatrozbudowę strefy baniami. Pomyślano też
senów zewnętrznych
nad koncepcją uatraki strefy szatni. Zmiacyjnienia basenów,
ny opracowane przez
zwracając szczególną
łódzkich architektów
uwagę na zewnętrzmiałyby m.in. pozwolić
ną ich część. Spona przyjmowanie więkro miejsca pomiędzy
szej liczby osób, któulicą Sportową a bure z wodnej rekreacji w
dynkiem części baseSOLPARKU korzystanowej mają zająć wodją najchętniej w okrene atrakcje dla dzieci
sie zimowych ferii
z przedziału wiekowei podczas wakacji.
go 4-10 lat.
W szatniach przeProjektant zaprowidziano nie tylko znaponował m.in. budoczące zwiększenie
wę zewnętrznego, staOpracowanie wizualizacji – Biuro Architektoniczne „MSW”
liczby szafek, ale też
ciąg dalszy na str. 6
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Przychodnia Salus
rozpoczęła działalność

W

yjątkowo ciepła i słoneczna aura,
jaka zdominowała pierwszy weekend kwietnia, zachęciła do przyjścia na
otwarcie przychodni Salus całe rodziny.

Dzieciom zapewniono ciekawe zajęcia rekreacyjne (miasteczko z Krainy Czarów,
układanie puzzli, zabawowe animacje) w
kilku punktach sąsiadującego z ośrodkiem
parku.
Dorośli mogli w tym czasie oglądać wnętrza wyremontowanego
ośrodka zdrowia, mogli też skorzystać z oferowanych bezpłatnie różnych badań profilaktycznych (np. słuchu, stóp, pomiarów ciśnienia, badań
spirometrycznych, badań USG). Odbywały się też konsultacje lekarskie,
można było porozmawiać z przedstawicielami poradni onkologicznej, a na
stoisku prowadzonym przez Konwent
Zakonu Bonifratrów w Łodzi - zakupić
ziołowe medykamenty.
Oficjalne otwarcie przychodni
rozpoczęło się wystąpieniem wójta
gminy. Sławomir Chojnowski podkreślił, że prowadzony remont był trudnym czasem w funkcjonowaniu kleszczowskiego ośrodka zdrowia.
- Dzięki dobrej współpracy zespołu medycznego pod kierownictwem
dr Jacka Chrostowskiego oraz generalnego wykonawcy - firmy „Przemysłówka” udało się wykonać wszystkie
zaplanowane prace w tej przychodni.
Wójt przypomniał okoliczności, w
jakich doszło do zgłoszenia inicjatywy
utworzenia gminnej spółki i do podjęcia stosownej uchwały przez Radę
Gminy Kleszczów. Przypomniał również, że w październiku 2016 r. przeprowadzony został konkurs, związany z wyborem prezesa zarządu
Kleszczowskiej Przychodni Salus. Na
koniec życzył, żeby gminna spółka
rosła w siłę i dostosowała się do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Prezes zarządu Kleszczowskiej
Przychodni Salus Iwona Bednarek
zapowiedziała, że celem spółki będzie świadczenie usług medycznych
dla mieszkańców gminy Kleszczów
na wysokim poziomie, zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistyki ambulatoryjnej.
- Będziemy chcieli poszerzyć
ofertę, która była do tej pory dostępna. Naszym dążeniem jest rozwinięcie diagnostyki na terenie naszej
gminy, takiej jak np. KTG dla kobiet
ciężarnych. Ponadto będziemy chcieli wdrożyć badania holterowskie, w
zakresie EKG, jak i ciśnieniowe. Zamierzamy uzbroić naszą placówkę w
aparat RTG, żeby nasi mieszkańcy
nie musieli już jeździć do odległych
placówek.
Zapowiedziała też utrzymanie
i rozwinięcie diagnostyki w zakreciąg dalszy na str. 9
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KOMUNIKATY
Do psychologa i terapeuty na ul. Ogrodową 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie poinformował o zmianie
miejsca, w którym funkcjonuje Poradnia Życia Rodzinnego oraz odbywają się spotkania indywidualne i grupowe w ramach grupy
wsparcia. Osoby poszukujące porad psychologa bądź pedagoga terapeuty powinny zgłaszać się przy ul. Ogrodowej 26 (siedziba Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”) - wejście od strony zachodniej.
Dni i godziny funkcjonowania poradni oraz grupy wsparcia pozostały nie zmienione. Poradnia Życia Rodzinnego jest dostępna w poniedziałki w godz. 13.30-17.30,
natomiast na spotkania indywidualne i grupowe, które są organizowane w ramach
grupy wsparcia, osoby zainteresowane zgłaszać się mogą we wtorki od godz.
13.00 do godz. 16.00.
Zaproszenie dla krwiodawców
i potencjalnych dawców szpiku
Najbliższa akcja honorowego krwiodawstwa organizowana w Kleszczowie w
piątek 21 kwietnia, będzie połączona z rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłaszać się w SOLPARKU w godz.
9.00-12.00.
Przypominamy, że od tego roku Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie włączył się do Ogólnopolskiego Programu Lojalnościowego, który polega na zbieraniu
punktów za udział w każdej akcji. Zdobyte punkty są wymieniane na nagrody. Więcej szczegółów na temat programu znaleźć
można m.in. na stronie RCKiK w Łodzi.
Apelujemy o nie blokowanie ulicy Tylnej
Do Urzędu Gminy trafiają informacje
o samochodach osobowych zaparkowanych w taki sposób przy ul. Tylnej w Kleszczowie (przy szkole podstawowej), że uniemożliwia to przejazd innym użytkownikom
tej drogi. Apelujemy do kierowców, by parkowali pojazdy wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych i zgodnie z przepisami.
Wyjazd na ogrodnicze targi
w Piotrkowie Trybunalskim
W Urzędzie Gminy są prowadzone zapisy mieszkańców gminy na wyjazd na targi „Pamiętajmy o ogrodach”. Największa
w naszym rejonie wiosenna impreza targowa odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim
w niedzielę 30 kwietnia. Zapisy osób chętnych na wyjazd autokarem są prowadzone w pok. 25, tel. 44/ 731-31-10 wew. 132
do 24 kwietnia. Uczestnicy wyjazdu pokryć
mają jedynie koszt swojego ubezpieczenia
- płatne przy zapisie. Wstęp na teren targów jest bezpłatny. Wyjazd z Kleszczowa o godz. 9.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy, planowany powrót - ok. 14.30.
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Seniorzy na uniwersytecie

portowo-rekreacyjne wyjazdy, trzydniowa wycieczka krajoznawcza, regularne spotkania z podróżniczką, oswajanie
się z nowymi technologiami podczas zajęć komputerowych, regularne spacery nordic-walking - to główne tematy, wpisane w tegoroczny program działań Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku (UTW) Gminy Kleszczów.
Wyrwanie się z domowej izolacji, porzucenie ogłupiających seriali TV „z życia wziętych”, danie szansy na bezpośrednią rozmowę
z drugą osobą, wzbogacenie dotychczasowego zasobu wiedzy - to
tylko niektóre z korzyści, jakie seniorom mieszkającym na terenie
naszej gminy zapewnia udział w zajęciach, organizowanych przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

wszyscy wyruszyli z kijkami na spacery po leśnych trasach. Początki nie są zbyt intensywne - w każdą środę od godz. 17 maszerują
przez godzinę. Ulubiony szlak prowadzi od ronda w Żłobnicy w kierunku Łuszczanowic Kolonii.
- Zapraszamy na te wspólne spacery z własnym sprzętem
wszystkie chętne osoby, nie tylko członków stowarzyszenia - informuje L. Jańczyk.
Jeszcze jeden rodzaj aktywności fizycznej, którą będą w stanie
zaakceptować seniorzy, to rowerowe wyjazdy po ścieżkach rowerowych na terenie naszej gminy. Jest już chętnych parę osób, więc
niedługo można będzie takie grupowe mini-rajdy rozpocząć.
Seniorzy ze stowarzyszenia chcą się też włączać do akcji
społecznych. Zadeklarowali swój udział w tegorocznej kampanii
Nie brak chętnych na wyjazdy
„Sprzątanie Świata”. Kiedy zacznie się zapowiadane porządkowaW planie zajęć, które są realizowane z wykorzystaniem pienie pozostałości po starych cmentarzach ewangelickich (w Łuszniędzy z gminnego budżetu (na projekt nazwany „Młodzi duchem”
czanowicach Kolonii oraz w Rogowcu), też będą w nim uczestniUTW otrzymało na ten rok dotację 160 tys. zł) uwagę zwracają dwa
czyć, by ocalić nieliczne ślady historii, jakie pozostały jeszcze na
wyjazdy do Ustronia Morskiego. Od 21 do 28 maja do nadbałtyckieterenie gminy Kleszczów.
go kurortu wyjadą 52 osoby. Tyle samo miejsc UTW zarezerwował
Prezesem Stowarzyszenia UTWGK jest Ryszard Ptak, zastępna wyjazd wrześniowy (od 2 do 9 września).
cą prezesa - Jadwiga Wołoszczuk, skarbnikiem Lesław Jańczyk,
Dwie krótsze krajoznawcze wyprawy, prowadzące szlakiem
sekretarzem Halina Skoczyńska, a członkiem zarządu - Felicja Miatrakcji Dolnego Śląska i do Drezna, stowarzyszenie zorganizuje
siak. Komisję Rewizyjną tworzą: Alicja Bujacz, Teresa Roczek i Zood 19 do 21 czerwca
fia Koszur.
Podróżnicze opowieści Renaty Musiał spotkały
oraz w drugiej połowie
- Zgodnie ze statusię z zainteresowaniem seniorów
września.
tem członkiem StowaPodobnie jak w zerzyszenia UTW Gmiszłym roku raz w tyny Kleszczów może
godniu w domu kultuzostać każda osory w Łękińsku seniorzy
ba w wieku 50+, zaw ramach uniwersymeldowana na terenie
teckich zajęć będą się
gminy - emeryt, rencispotykać z podróżsta lub osoba niepraniczką Renatą Musiał.
cująca - informuje preIlustrowane slajdazes zarządu Ryszard
mi opowieści prezenPtak.
towane będą w ponieW każdy piątek
działki od godz. 15.30.
od godz. 16 do 17.30
Stałym punktem
w domu kultury w Łękińsku dyżuruje przedstawiciel zarządu Uniw programie są zajęcia komputerowe. Odbywają się na przygotowersytetu Trzeciego Wieku.
wanych stanowiskach w domu kultury w Łękińsku w piątki od godz.
***
16. Wszechstronnego korzystania z komputera może tu się uczyć
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd
przez półtorej godziny jednocześnie siedem osób.

Fizyczna aktywność służy zdrowiu

Lesław Jańczyk, który od jesieni zeszłego roku działa w zarządzie UTW, informuje o tym, że od marca zaczął organizować zajęcia nordic walking. Zgłosiło się na nie 26 chętnych, ale jak dotąd nie

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów składa swoim członkom, a także wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów, życzenia zdrowych, spokojnych i
prawdziwie wiosennych świąt.
JS

Przed komisją stanie 46 osób
marca w powiecie bełchatowskim trwa kwalifikacja
Od 24wojskowa,
zarządzona przez wojewodę łódzkiego. Przed

Powiatową Komisją Lekarską, działającą - już tradycyjnie - w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie w kolejnych
dniach, aż do 28 kwietnia, stawać będą osoby wezwane do kwalifikacji. Jest to blisko 700 mieszkańców powiatu.
W tym gronie jest też 45 osób z wezwanych z gminy Kleszczów
(w tym 42 z rocznika 1998) oraz jedna ochotniczka. Dla osób z gminy Kleszczów wyznaczone zostały dni od 21 do 26 kwietnia br.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy przede wszystkim
rocznika podstawowego 1998. Wezwani zostali również mężczyźni
ze starszych roczników, którzy z uzasadnionych przyczyn nie zgłosili się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w poprzednich latach. Do
kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach
1993-1998, posiadające kwalifikacje, które są przydatne do czynnej
służby wojskowej. Oprócz nich na zaproszenie mogą liczyć kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą na-

ukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, powinna mieć z sobą: ● dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości, ● aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, ● posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych, ● dokumenty,
stwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.
JS

Wynajmę
mieszkanie 60 m kw.
w Sulmierzycach.
Tel. 603-381-027
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Turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci

Większe baseny w SOLPARKU...
lowego basenu całorocznego o powierzchni ok. 120 m kw. Do tego
basenu wchodziłoby się bezpośrednio z obecnej ciepłej hali basenowej. Dodatkowe elementy to także zewnętrzny wodny plac zabaw z brodzikiem dla dzieci i interaktywnymi atrakcjami wodnymi
oraz szeroka, rodzinna zjeżdżalnia zewnętrzna. W rozwiązaniach,
zaproponowanych przez łódzkie biuro architektoniczne, jest też
przewidziane miejsce dla funkcji gastronomicznych w sąsiedztwie
zewnętrznego basenu i brodzika. To pozwoli wydłużyć pobyt klientów w tej strefie i bez wątpienia spotka się z pozytywnym odbiorem.
Dodatkowe prace, prowadzone wewnątrz hali basenowej objąć
miałyby wymianę istniejącej zjeżdżalni na nową, z podwójnym ślizgiem o długości ok. 120 m, budowę dodatkowej zjeżdżalni dla małych dzieci w wieku 4-10 lat oraz wydzielenie plaży basenowej.
Zrealizowanie inwestycji w baseny rekreacyjne w połączeniu z
obecną ofertą pozwoli SOLPARKOWI zbudować solidniejszą pozycję na regionalnym rynku rekreacyjno-sportowo-turystycznym. Inne
obiekty nie wyróżniają się tak dużą wielofunkcyjnością jak kompleks w Kleszczowie, wyspecjalizowały się bowiem w konkretnej
dziedzinie prowadząc np. wyłącznie baseny, albo boiska sportowe,
albo sportowe hale).
„Zaniechanie inwestycji spowoduje regres oferty basenów Solparku na tle coraz lepszej, bardziej profesjonalnej i nowoczesnej
oferty konkurencji z województwa łódzkiego” - to jedna z konkluzji,
przekazanych już 27 lutego przedstawicielom Rady Gminy Kleszczów na zorganizowanym w SOLPARKU spotkaniu, podczas którego omawiana była koncepcja rozbudowy.
Sama rozbudowa zewnętrznej części basenowej i inwestycje towarzyszące nie wystarczą do znaczącego zwiększenia liczby osób, odwiedzających SOLPARK. „Biorąc pod uwagę strukturę
kosztów i przychodów konieczne jest zreorganizowanie sprzedaży oferty basenów i większy nacisk na sprzedaż karnetów (abonamentów), podpisywanie długoterminowych umów z grupami turystycznymi oraz sportowymi, sprzedaż eventów firmom” - czytamy
w opracowaniu przedstawionym przez spółkę.
Pierwsze pozytywne efekty decyzji inwestycyjnych powinny być
widoczne w sezonie 2018. Kilkumiesięczne prace modernizacyjne
zostaną skoordynowane z gwarancyjnym remontem wewnątrz hali
basenowej, który zaplanowany został pod koniec 2017 roku.
JS

Nowy proboszcz
w kleszczowskiej parafii

W

marcu nastąpiła zmiana proboszcza Parafii p.w. NMP
Anielskiej w Kleszczowie. Księdza Andrzeja Pękalskiego,
związanego ze wspólnotą kleszczowskiej parafii od 2009 roku, zastąpił ks. Benedykt Stanek. Pożegnanie odchodzącego proboszcza miało miejsce 9 marca, po wieczornej Mszy św. Uczestniczyli w niej nie tylko parafianie,
ale też delegacje szkół oraz
przedstawiciele samorządu gminy. Ks. A. Pękalski
wysłuchał podziękowań za
8-letnią posługę kapłańską,
a także życzeń na kolejne
lata duszpasterskiej pracy.
Następca ks. A. Pękalskiego, ks. Benedykt Stanek (na zdjęciu) przybył do
Kleszczowa z parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja
w Mierzynie. Wcześniej, w latach 2007-2013 był proboszczem parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Łyskorni.
JS

K

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała terminy i miejsca organizacji turnusów rehabilitacyjnych, z których w czasie tegorocznych wakacji będą mogły skorzystać dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Wskazaniem do skierowania
dziecka na rehabilitacyjny turnus jest rozpoznanie wad postawy,
choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego. Turnusy
są organizowane w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS i trwają 21
dni. Odpłatność za pobyt wynosi 200 zł plus koszty podróży.
Termin składania wniosków w oddziałach terenowych KRUS
upływa 28 kwietnia. Formularze wniosków są dostępne w placówkach terenowych KRUS lub na stronie krus.gov.pl.
Zostały zaplanowane następujące miejsca i terminy turnusów:
● dzieci z chorobami układu oddechowego - Szklarska Poręba od
12 lipca do 1 sierpnia, ● dzieci z chorobami układu oddechowego Świnoujście od 11 do 31 sierpnia, ● dzieci z chorobami układu ruchu - Jedlec od 31 lipca do 20 sierpnia.
JS

Policyjne podsumowanie
(cz. 2)

K

ierownik kleszczowskiego Posterunku Policji, Jarosław Popławski w podsumowaniu 2016 roku zwraca uwagę na
wzrost przestępstw związanych z narkotykami. „Na terenie gminy Kleszczów systematycznie likwidowane są duże plantacje konopi indyjskich. Tylko w roku 2016 zlikwidowano dwie plantacje
gdzie waga zabezpieczonego suszu roślinnego wynosiła 9,7 kg.
Dodatkowo zabezpieczono 98 sztuk roślin konopi w różnym stadium rozwojowym. Pomimo likwidowania plantacji i pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej osób zajmujących się tym procederem,
przestępczość w tym zakresie nadal rozwija się” - czytamy w dokumencie.
W ciągu całego roku policjanci przeprowadzili 109 postępowań
wyjaśniających w sprawie popełnionych na terenie gminy Kleszczów wykroczeń, godzących w porządek publiczny, bezpieczeństwo osób i mienia, bezpieczeństwo i porządek na drogach, a także
w inne przepisy porządkowe. Jeśli powiemy, że w roku 2015 takich
postępowań było 32, to widać że wzrost jest znaczący.
Prowadząc działalność prewencyjną kleszczowscy funkcjonariusze nałożyli 175 grzywien (w roku 2015 - 155), a 498 razy zastosowali pouczenie. W 443 przypadkach grzywny i pouczenia zastosowano wobec osób, które zakłócały ład i porządek publiczny,
miały na koncie nieobyczajne wybryki, bądź też spożywały alkohol
w miejscach publicznych.
W roku 2016 wyraźnie wzrosła liczba interwencji domowych,
przeprowadzonych przez policję (z 341 w 2015 r. do 424 rok później), a także liczba wylegitymowanych osób (2810 wobec 2336). W
26 przypadkach sprawców przestępstw udało się zatrzymać na gorącym uczynku (w roku 2015 takich przypadków było 20).
Do bilansu działań policji w minionym roku dodajmy jeszcze
zatrzymanie 5 praw jazdy, 14 dowodów rejestracyjnych, a także zatrzymanie 4 osób, poszukiwanych przez sądy i prokuratury.
Funkcjonariusze z posterunku w Kleszczowie prowadzili ponadto
czynności w ramach 17 postępowań, dotyczących procedury „Niebieskiej Karty”. Przypomnijmy, że „Niebieska Karta” to procedura, którą uruchamia się w związku z uzasadnionym podejrzeniem
istnienia przemocy w rodzinie. Odpowiednie czynności są w takim przypadku prowadzone przez zespół osób, w którego składzie
działają przedstawiciele GOPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.
JS
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O wielkanocnej tradycji
sprzed lat…
Barwienie jajek
Na całym obszarze ziem słowiańskich, znane było niegdyś
owo barwienie jajek, dziś ono zanika w Polsce, a szkoda - w ornamentyce bowiem, którą lud pokrywa takowe, mamy wzór estetyczny, nie zamącony wpływem postronnym. Dowodem tego
uderzające podobieństwo, dające się rozpoznać w owych pierwotnych rysunkach, zdobiących wykopywane po »żalnikach«
lub naszych »polach cmentarnych« urny czy popielnice, powtarzające się też w wyszyciach i haftach, którymi lud upiększać
zwykł szaty swoje.
Dosyć rozpatrzeć się w bogactwie owych rysunków, aby
przekonać wątpiących, że i pod tym względem, jak niegdyś
pieśń gminna stała się ożywczym źródłem poezji naszej, tak i
we wzorach sztuki ludowej artyści malarze mogą czerpać motywy do ornamentów czysto narodowych.
Nie wszędzie spotykamy jednakową pod tym względem
twórczość ludową. W okolicach Częstochowy znają tylko »malowanki«, czyli jaja malowane na jeden kolor, co zazwyczaj robią wieśniaczki, gotując je w łuskach cebuli dla otrzymania koloru żółtego, w życie lub świeżym sianie, dla otrzymania barwy
pomarańczowej. O ileż wyżej stanęli w poczuciu piękna domorośli artyści w Bendkowie, Babach lub Chorzęcinie pod Wolborzem. Tam «pisanki» błyszczą polichromią, a fantastyczny
rysunek liniowy dochodzi szczytu rozwoju w przedstawieniu
oblicza Najświętszej Panny. Farb dostarcza tu gleba rolnikowi, a więc żyto zielone, groch, łuski z fasoli lub cebuli, zastąpić muszą paletę.
„Kronika Piotrkowska”, nr 14, 1912 r.
Skromne święcone
Zasłużony zbieracz przyczynków obyczajowych, Zygmunt
Gloger, przytacza następujący opis święconego w domu swych
rodziców na początku drugiej połowy ubiegłego stulecia:
„Był w domu naszym pokoik narożny, w którym na święta
wielkanocne ustawiano święcone na dużych stołach, zasłanych
białymi obrusami. Więc najprzód dźwigały służące ostrożnie wysokie na łokieć walcowatego kształtu baby szafranowe,
przybrane w białe czepce z lukru, różnobarwnego maku i konfitur domowych. Ustawiono je w zwartym szeregu pod ścianami. U stóp ich leżały pokotem w drugim szeregu, niby wasale, placki pulchne a grube jak poduszki, wysadzane rzędami
białych migdałów i czarnych wielkich rodzynków. Dalej szły
słodkie mazurki jak kwadratowe kobierczyki przybrane w lukier, mak kolorowy i agrest smażony.
Oddzielny stół przeznaczony był dla mięsiwa. Tu królował
postawiony na środku pieczony baranek, przy którego poświęceniu kapłan oddzielne odmawia modlitwy. Na wielkiej misie
stos różnobarwnych i wzorzystych pisanek rozweselał obraz
tylu ofiar świata zwierzęcego, poświęconych gwoli uroczystości dorocznej i niekłamanych apetytów wiejskich.
Stos kiełbas podobny był do węża skręconego w sto pierścieni z niewidzialną głową i ogonem. Mięsiwo przyozdobione
było jak i ciasta gałązkami zielonego barwinku.
Na ziemi stały kopanie z galaretą, z nóg wołowych przyrządzoną oraz kosze z rumianymi pierogami, co wszystko przeznaczone było dla czeladzi. Tak wyglądała skromna zastawa wielkanocna w dworku szlacheckim przed 75-ciu laty, za
owych „dobrych, starych czasów”.
„Goniec Częstochowski” nr 71, 1932 r.

Szanowni Państwo,
składamy Państwu najlepsze życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i wiarą.
Życzymy pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Wiosennego, radosnego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
życzą
Zarząd i Pracownicy ARR „ARREKS” S.A.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
Mieszkańcom i partnerom
biznesowym
życzą
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz
sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym
Mieszkańcom Gminy Kleszczów
życzą
Zarząd i Pracownicy
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
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Szkolne wieści
Matematyka jest jego pasją
24 marca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się finałowa gala konkursu „Matematyka
moja pasja”. Uczeń klasy IV Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
w Kleszczowie - Mateusz Markiewicz zdobył wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie.

dyplom finalisty i tytuł Orła Ortograficznego
(z wynikiem 43 pkt. znalazła się w grupie
zajmującej 8. miejsce w kraju).
Wynik, przekraczający 40 pkt. uzyskali jeszcze uczniowie: Marta Kuc (kl. Va) 42 pkt. w konkursie ortograficznym; Natalia Szymanek (kl. VIb) - 42 pkt. w konkursie
czytelniczym; Mateusz Tarnowski (kl. IVd) 41 pkt. w konkursie czytelniczym.

Kulinarne warsztaty
W lutym i marcu na popołudniowych
zajęciach pozalekcyjnych spotykali się
uczniowie klas III, IV i V Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Członkowie kółka kulinarnego uczyli się samodzielnego przygotowywania prostych posiłków z wykorzystaniem
kuchni gazowo-elektrycznej oraz frytkownicy. Zajęcia służyły też poznawaniu właściwości produktów żywnościowych, ich składu oraz terminu przydatności do spożycia.

Kto najlepszy
w Stypendiadzie?
Zostały ogłoszone wyniki Stypendiady wczesnoszkolnej, w której udział wzięli m.in. uczniowie klas II i III SP Łękińsko.
W konkursie czytelniczym „Abecadło” najwięcej punktów (po 42) zdobyli Natasza
Karczewska i Jan Kralka. Wśród 15 drugoklasistów, którzy przystąpili do rywalizacji w matematycznym konkursie „Plusik” najlepiej wypadli Wiktor Karczyński
(37 pkt.) i Jakub Buresz (36 pkt.), a w gronie 26 uczestników z klas III - Małgorzata
Podlejska (31 pkt.) i Adam Olczyk (30 pkt.).
W konkursie „Ortografek”, sprawdzającym
znajomość zasad ortografii, wzięło udział
11 trzecioklasistów. Najlepszy wynik uzyskała w nim Julia Dwornik (42 pkt.). Troje
najwyżej ocenionych uczniów klas II w konkursie plastycznym „Plastuś” to Amelia Kot,
Karol Ryszka oraz Natalia Sosińska.

Stypendiada dla starszaków
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie
46 uczniów klas IV-VI rywalizowało w ogólnopolskiej Stypendiadzie Polonistycznej.
W konkursie czytelniczym „Kreator” należało wykazać się znajomością powieści:
klasa IV - „Mikołajek” (cz. 1) Sempé i Goscinnego; klasa V - „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnára; klasa VI - „Ten obcy”
Ireny Jurgielewiczowej. Konkurs ortograficzny „Ortograf” sprawdzał poprawne pisanie wyrazów z u - ó, ż - rz, h – ch, natomiast
w konkursie literackim „Polonus” należało napisać jednostronicowe wypracowanie,
stosując formę: opowiadania twórczego
(kl. IV), opowiadania twórczego z dialogiem (kl. V), listu prywatnego (kl. VI). Największy sukces odnieśli: Kacper Antosiewicz (kl. IVa) - dyplom finalisty i tytuł Orła
Czytelniczego (z dorobkiem 47 pkt. znalazł się w grupie sklasyfikowanej na 4. miejscu w kraju) oraz Martyna Bujacz (kl. Vb) -
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tradycję świąt wielkanocnych w różnych regionach Polski.
W uznaniu za pełną realizację konkursowych zadań szkoła podstawowa w Kleszczowie otrzymała certyfikat.

Poetycki początek wiosny
W ramach obchodów Światowego Dnia
Poezji szkoła podstawowa w Łękińsku zorganizowała trzy konkursy: recytatorski „Najpiękniejsze wiersze”, poetycki „Wiosna,
ach to ty”, plastyczny „Bohaterowie naszych lektur”. Konkurs recytatorski odbył
się 21 marca. W tym też dniu zostały ogłoszone wyniki pozostałych dwóch konkursów. W rywalizacji plastycznej I miejsce zajęli uczniowie Karol Ryszka, Maja Gaik oraz
Bartosz Kowalczyk. Zwycięzcami konkursu poetyckiego zostali Krzysztof Misiak z
kl. IIIa oraz Karolina Olczyk z kl. V. Z kolei
w konkursie recytatorskim jury pierwszymi
nagrodami uhonorowało w klasach I-III Michała Morenia i Natalię Sowę, natomiast w
klasach IV-VI - Maję Augustyńczyk i Katarzynę Dwornik.
Miłym przerywnikiem w obchodach
Światowego Dnia Poezji w Łękińsku były
wokalne występy, w których dominującym
tematem była - jakże by inaczej - wiosna.

Savoir-vivre na co dzień
i od święta
Podczas zajęć prowadzonych pod kierunkiem Małgorzaty Jegier mali kucharze opanowali sztukę przygotowywania
owsianki mlecznej, pączków serowych i zapiekanek wegetariańskich.

Zdobyli certyfikat
w ogólnopolskim konkursie
„Świetlica szkolna - przestrzenią dla
edukacji, rozwoju i zabawy III edycja” to temat ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Uczestniczyła w nim świetlica w Szkole
Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Od października ub. roku zostało przeprowadzonych siedem działań przewidzianych w regulaminie konkursu. Polegały one
na: przedstawieniu uczniom zasad dobrego
zachowania; prezentacji zasad ciekawego
i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu w zimie; zorganizowaniu szkolnej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać
zimę”; zorganizowaniu zabawy karnawałowej dla uczniów klas I-III oraz zajęć plastycznych, podczas których dzieci mogły
wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne związane z karnawałem; przygotowanie „Dni międzykulturowych”, które przybliżyły uczniom kultury wybranych krajów z
różnych zakątków świata; przeprowadzenie
pogadanki na temat podobieństw i różnic,
wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów czy inwalidztwa.
Ostatnie z konkursowych zadań polegało
na zorganizowaniu zajęć, przybliżających

Adam Jarczyński, znawca zasad dobrego wychowania i protokołu dyplomatycznego, autor poradników „Z klasą, na luzie”
oraz „Etykieta w biznesie” był 15 marca gościem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Spotkał się z uczniami klas
pierwszych i zaprezentował wykład, w którym opowiadał m.in. o tym, jak się z klasą
witać, przedstawiać, ubierać, rozmawiać,
dyskutować, zachowywać w miejscach publicznych czy przy stole. Podczas zajęć był
też czas na zadawanie pytań specjaliście
od savoir vivre’u.

Łatwiej będzie wybrać
zawód
Dwa wyjazdy do Łodzi zaliczyli w marcu
gimnazjaliści z Kleszczowa. Obydwa służyły lepszemu poznaniu nauki w dwóch różnych szkołach przygotowujących do zawodu. Zajęcia warsztatowe w szkole mody,
kosmetologii i fryzjerstwa „Anagra” przyciągnęły dziewczęta, natomiast wizytę w łódzkiej szkole mundurowej złożyły zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy. Uczniowie zapoznali się ze specjalnościami, w których
ciąg dalszy na str. 10
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ciąg dalszy ze str. 4

Przychodnia Salus rozpoczęła działalność
sie USG, spirometrii i innych. Podkreśliła chęć zapewnienia szerokiej oferty świadczeń zdrowotnych dla dzieci. Utworzenie zintegrowanej informacji medycznej
ma pomóc przychodni m.in.
w rozpoznaniu rzeczywistych
potrzeb mieszkańców w zakresie programów profilaktycznych.
- Naszym celem jest, aby
każdy mieszkaniec gminy
Kleszczów czuł się bezpiecznie, mając takie zaplecze medyczne. Serdecznie zapraszamy do nas! - powiedziała
pani prezes.
Z grona zaproszonych
gości wystąpił dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi,
Wiesław Chudzik. Przypomniał, że współpraca gminy z szpitalem trwa od ćwierć
wieku.
- Chciałbym pogratulować
panu wójtowi i pani prezes tej pięknej placówki - myślę, że na miarę najlepszej gminy w Polsce. Oferta przedstawiona przez panią
prezes jest tak bogata, że mam nadzieję znajdzie się w niej miej-

sce także na współpracę ze szpitalem im. Wojskowej Akademii Medycznej - stwierdził dyrektor W. Chudzik.
Po tym wystąpieniu nastąpił kluczowy moment każdej uroczystości otwarcia nowego, bądź
gruntownie przebudowanego
obiektu - przecięcie wstęgi. Dokonali tego wójt gminy wspólnie
z szefową spółki Salus.
Modlitwę poprzedzającą poświęcenie wyremontowanego
ośrodka zdrowia odmówił najpierw
proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie,
ks. Krzysztof Góral, a po nim głos
zabrał proboszcz Parafii pw. NMP
Anielskiej w Kleszczowie, ks. Benedykt Stanek.
Po poświęceniu ośrodka do
obejrzenia jego wnętrz zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy
uroczystości otwarcia. Od poniedziałku 3 kwietnia nowy podmiot
medyczny - należąca w 100 proc.
do gminy Kleszczowska Przychodnia Salus - rozpoczął swoją działalność.
J. Strachocki

Ośrodek zdrowia po remoncie - światło, kolory, nowe meble

Wejście do przychodni Salus

Te urządzenia zapewnią klimatyzację pomieszczeń

Tak wygląda główny hol…

…a tak poczekalnia

Jeden z gabinetów lekarskich

Tu będzie pracował pediatra

Barwne akcenty widać nie tylko na korytarzach…

… ale także w przebudowanych toaletach

„Dyżurka” karetki pogotowia
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 8

kształci szkoła mundurowa (policyjna, wojskowa, bezpieczeństwa wewnętrznego,
strażacka, a także bezpieczeństwa i obsługi pasażerów w portach lotniczych). Dodatkową atrakcją był udział w zajęciach
z musztry, pokazie pierwszej pomocy oraz
na strzelnicy.
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gimnazjaliści sprawdzali swoją wiedzę
matematyczną. 16 uczniów trzecich klas
gimnazjum w 4-osobowych grupach rywalizowało o konkursowe punkty, m.in. roz-

„Dracula” po angielsku
Fascynacja nastolatków wampirycznymi tematami w literaturze oraz filmie nie ma
już takiej mocy, jak jeszcze 3-4 lata temu,
ale klasyczne tematy (np. historia hrabiego Draculi) zainteresowanie wzbudzają zawsze. Tym razem uczniowie kleszczowskich szkół: gimnazjum i liceum poznawali
tę klasyczną historię w formie anglojęzycznego spektaklu teatralnego, pokazanego w
łódzkim Teatrze V6 przez ekipę brytyjskiego TNT Theatre Britain. „Wspaniała gra aktorska w połączeniu ze starannie dobranymi kostiumami oraz muzyką dostarczyły
nam niezapomnianych wrażeń. Spektakl
wystawiany w całości w języku angielskim
był jednocześnie doskonałą lekcją i okazją do rozwijania kompetencji językowych”
- czytamy na stronie www.zspkleszczow.pl.

Na gościnnych występach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie regularnie zaprasza do
współpracy uczniów sąsiedniego gimnazjum. 14 marca z okazji „Dnia Liczby Π”

wiązując test i matematyczne rebusy. Największą wiedzą matematyczną drużyna z
klasy III b w składzie: Julia Muskała, Paulina Pałecz, Jakub Bąkowicz oraz Jakub Pustelnik.
Z kolei 31 marca podczas I Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Palcem po mapie”, zorganizowanego z okazji
Dnia Otwartego ZSP, testowana była wiedza uczestników związana ze znajomością
położenia różnych obiektów geograficznych na mapach świata i Polski. Najwyższe
miejsca zajęli następujący uczniowie kleszczowskiego gimnazjum: ● I. Julia Sołtys (kl.
IIIc), ● II. Brunon Kukieła (kl. IIc), • III. Svenja Mikłaszewska (kl. IIIc).

Co interesuje mechatroników?
Uczniowie klasy IV Technikum Nowoczesnych Technologii wyjechali w marcu
do Piotrkowa Trybunalskiego, by móc poznać firmę Haering Polska. Wywodząca się
z Niemiec spółka jest producentem części

Wskoczyli na podium
w powiatowym konkursie

siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Bełchato29 marca
wie stała się miejscem powiatowych eliminacji ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”. Temat konkursu to nie tylko
zasady bezpieczeństwa ppoż oraz sprawy ochrony środowiska.
Wśród konkursowych pytań trafić można na zagadnienia z techniki pożarniczej, a także
historii i tradycji ruchu
strażackiego.
30 uczniów ze
szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
powiatu bełchatowskiego zaczęło od
Foto: Starostwo Powiatowe
rozwiązywania testu.
Jeśli zdobyli wymaganą liczbę punktów przystępowali do ustnej
części konkursu. Znakomity wynik odnotowali uczniowie szkół gminy Kleszczów. Gimnazjalistka Kinga Wysocka wywalczyła pierwsze miejsce w swojej kategorii, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Marcin Muskała po raz kolejny pokazał, że nie
ma sobie równych w powiecie. Tak jak przed rokiem zajął pierwsze
miejsce, a tuż za nim znalazł się kolega z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Łukasz Łyszkowicz.
Przy organizacji powiatowego etapu Komenda Powiatowa PSP
współpracowała z Oddziałem Powiatowym ZOSP RP w Bełchatowie, Starostwem Powiatowym oraz Nadleśnictwem Bełchatów.
JS

do układów wtryskowych i hamulcowych,
a także sensoryki i mechanizmów wykorzystywanych w przemyśle samochodowym. Uczniowie zwiedzili halę produkcyjną, magazyny, wydział kontroli jakości oraz
centrum kształcenia. Obejrzeli park maszynowy, sprzęt techniczny i dydaktyczny oraz
sale zajęć.
Uczniowie klasy III TNT mieli natomiast możliwość odwiedzenia największych
w Polsce targów branżowych z zakresu automatyki i sterowania Automaticon 2017
w Warszawie. Prezentowane tu były urządzenia i rozwiązania, które w najbliższych
latach decydować mogą o unowocześnieniu polskiej gospodarki. Technicy z Kleszczowa nie tylko mogli poznać najnowsze
trendy w zakresie sterowania i kontroli procesów przemysłowych, ale także znaleźć
kontakt ze swoimi potencjalnymi pracodawcami.

Edukacyjne targi
w gimnazjum
29 marca dyrektor Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta w Kleszczowie zaprosił gimnazjalistów i ich rodziców na Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych. Od godz.
16.45 można było tu pozyskać aktualne informacje o kierunkach kształcenia i warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć udostępnionych przez szkoły
samorządowe

W gminnej bibliotece

W

iesław Kot - znany krytyk filmowy, wykładowca, autor m.in.
„Manewrów miłosnych”, spotkał się 8 marca z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Przewodnim tematem wykładu
był… świat miłości w polskim filmie (nie tylko współczesnym, także
przedwojennym). Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Biblioteki
Szkolnej z Gminną Biblioteką Publiczną w Kleszczowie, w ramach
Projektu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
***
Nowoczesny design anektuje kolejne obszary, także te związane z dekoracjami, które towarzyszą tradycyjnym świętom. 6 kwietnia biblioteka zaprosiła dzieci na zajęcia, w trakcie których powstawały dekorowane
barwnymi nićmi lub wstążkami wielkanocne zawieszki (na zdjęciu).
***
4 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kleszczowie oraz Filii Bibliotecznej w Łękińsku odbyły się adresowane do przedszkolaków
spotkania z Ewą Chotomską. Pisarka opowiedziała
dzieciom o swojej pracy,
przybliżyła postać słynnej Ciotki Klotki z telewizyjnego TIK TAKA.
Do dziś dzieci chętnie śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego
zespołu „Fasolki”, założonego przez E. Chotomską („Szczotka, pasta”, „Mydło lubi zabawę”, „Fantazja”).
JS
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Odwiedzili ośrodek
dla niewidomych dzieci

O

ośrodku dla niewidomych w Laskach mówi się, że jest
to miejsce, gdzie niewidomi, ociemniali i głusi widzą więcej piękna i doświadczają więcej radości niż niejeden z nas. Ogólnie wiadomo, że trafia tam młodzież, a często kilkuletnie dzieci,
aby pod opieką sióstr franciszkanek uczyć się życia i zdobywać
wykształcenie. Wśród uczniów naszej szkoły narodził się pomysł
zwiedzenia zakładu w Laskach, aby bliżej poznać i zrozumieć jak
funkcjonuje wielkie dzieło stworzone przez Różę Czacką, późniejszą założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Skład naszej wycieczki stanowiła piętnastoosobowa grupa
uczniów klas I-III.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach jest własnością Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Jest
malowniczo usytuowany na skraju Puszczy Kampinoskiej i zajmuje obszar około 300 hektarów. Na tym terenie stoi około 70 budynków najprzeróżniejszej użyteczności, wkomponowanych w zieleń.
A są to: szkoły, przedszkola, zabudowania administracyjno-gospo-

darcze, obiekty rekreacyjno-rehabilitacyjne oraz obiekty sakralne.
Swój pobyt rozpoczęliśmy od udziału w warsztatach prowadzonych przez siostrę Benitę, umożliwiających poznanie organizacji
pracy nad dzieckiem i młodzieżą niewidomą. Oglądaliśmy z wielkim
zainteresowaniem film o pracy i nauce dzieci niewidomych. Poznaliśmy pismo Braille’a, pomoce dydaktyczne - przedmioty, na których pracują dzieci. Po aktywnym udziale w zajęciach zostaliśmy
zaproszeni na obiad do domu Św. Maksymiliana, gdzie czuło się
rodzinną, serdeczną, przyjemną atmosferę. Dajemy słowo - smakował znakomicie.
W spokój i zadumę wprawiła nas wizyta z siostrą Moniką w sercu Lasek, czyli w kaplicy, gdzie pokazano nam pokój założycielki Lasek - matki Elżbiety Róży Czackiej. Następnie przeszliśmy na
piękny, skromny cmentarz, gdzie znajdują się symboliczne mogiły
opatrzone prostymi krzyżami. Spoczywają tu przede wszystkim duchowni i świeccy, ale są tu również groby wybitnych Polaków, zna-

nych pisarzy, poetów, artystów scen teatralnych i polityków.
Choć czas szybko minął, otrzymaliśmy dawkę wiedzy wystarczającą, aby wizerunek Lasek nabrał dla nas barw i kształtów. I tak
zakończył się nasz dzień pobytu w Laskach. Naprawdę warto było!
Agnieszka Kowalczyk
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ZSP promuje swoją ofertę
ósmym roku swojej działalności ma do zaproponowania
Co wotwarty
w 2009 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kleszczowie? Absolwenci gimnazjów będą się mogli ubiegać
o przyjęcie do pierwszej klasy licealnej (1 a) o profilu językowym,
albo do licealnej klasy o profilu medyczno-ratowniczym (1 b), bądź
do klasy 1 t tworzonej w Technikum Nowoczesnych Technologii.
Co poza odpowiednim
profilem nauczania ma przyciągnąć uczniów do kleszczowskiego ZSP? Plakat, zamieszczony od kilkunastu dni
na stronie internetowej szkoły,
wymienia kolejne atuty liceum
i technikum: ● świetne warunki do nauki i rozwijania swoich
zainteresowań i zdolności, ●
życzliwi i wyrozumiali nauczyciele, ● bardzo dobra baza dydaktyczna i nowoczesne pracownie tematyczne, ● praktyki
zawodowe w nowoczesnych
zakładach w Polsce i za granicą, ● szeroki wachlarz zajęć
pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespół muzyczny, zespół cheerleaders i wiele innych).
Walory Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zostały podsumowane
hasłem promocyjnym, nawiązującym do nazwy gminy:
„Miejsce, które sprawi, że wiedza zakleszczy się w Tobie na
dłużej!”.
Już od 8 marca na zaproszenie gimnazjów z pobliskich powiatów Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych prezentował swoją ofertę. Uczniowie oraz nauczyciele ZSP
odwiedzili w tym celu: Bełchatów, Rozprzę, Gorzkowice, Radomsko, Rusiec, Strzelce Wielkie, Nową Brzeźnicę,
Kamieńsk, Działoszyn, Trębaczew i Łękawę. Każdej takiej
wizycie towarzyszyła przygotowana wcześniej prezentacja, spot reklamowy i… kolekcja robotów, skonstruowanych
przez uczniów technikum.
Uczniowie trzecich klas
gimnazjów pytali m.in. o terminy rekrutacji, o przedmioty
rozszerzone, o pilę dodatkowych zajęć w poszczególnych
klasach, o warunki zakwaterowania w szkolnym internacie. Te
same pytania pojawiały się podczas Dnia Otwartego, który w kleszczowskim zespole szkół odbył się w ostatnim dniu marca. Goście
odwiedzający liceum i technikum mogli na własne oczy przekonać
się, w jakich warunkach działają obie szkoły, jak wyglądają pracownie. Specjalnie dla nich szkoła zorganizowała konkursy, naukowe
pokazy i eksperymenty, loterię, występy, poczęstunek w kawiarence.
Na zdjęciach prezentujemy kilka migawek z Dnia Otwartego.
JS
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Dużo dowodów do wymiany

Nie cy wzór dowodu osobistego. W nowym dokumencie
nie ma już podanych informacji o adresie zameldowania, o kolorze

tak dawno, bo w 2015 roku, zmienił się obowiązują-

oczu i wzroście. Nie ma również zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary dowodu osobistego pozostały takie
jak wcześniej, ale fotografia jest już kolorowa
- taka, jak obowiązująca w paszportach.
W roku 2017 upływa 10-letni termin
ważności ponad 5,2
mln dowodów osobistych, wydanych w
miejsce starych dowoWzór dowodu wprowadzony w 2015 roku dów książeczkowych.
Wielu z nas będzie więc składać wnioski o wydanie nowego dokumentu. Zadbajmy o to, by odpowiednio wcześnie uzyskać nowy dokument. Bez aktualnego dowodu nie odbierzemy przesyłki pocztowej, nie wypłacimy pieniędzy w banku, będziemy mieli problem
z wyjazdem za granicę.
Co trzeba wiedzieć o dowodach?
Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi
mieć ważny dowód osobisty. Zawiera on aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Wniosek o wydanie dowodu złożyć można w dowolnym urzędzie gminy. Nie musi to być
urząd gminy właściwy dla miejsca zameldowania wnioskodawcy.
Do wniosku dołączyć należy jedno zdjęcie. Powinno być aktualne,
wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Po złożeniu wniosku urząd gminy wyda potwierdzenie jego złożenia. O tym, kiedy dowód będzie do odebrania można się dowiedzieć ze strony www.obywatel.gov.pl lub telefonując do urzędu
gminy (w przypadku złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Kleszczów - pod numer 44/ 731 31 10 wew. 116).
Dowód należy odebrać w tym urzędzie, w którym złożony został
wniosek. Trzeba to zrobić osobiście. Posiadany dotychczas dowód
osobisty należy zabrać ze sobą.
Masowa wymiana dowodów
„Urzędy w całej Polsce będą w kolejnych miesiącach tego roku
zmagały się z zalewem wniosków o wydanie nowych dokumentów.
Największe obciążenie zacznie się od sierpnia i będzie trwało do

końca 2017 roku. Wtedy urzędy będą wydawały pół miliona dowodów miesięcznie” - alarmują media, pisząc o wymianie dowodów,
które utracą ważność
w tym roku.
Jednocześnie coraz częściej natykamy się na doniesienia
o tzw. elektronicznym
dowodzie osobistym.
W maju tego roku będzie on testowany
w Łodzi i Ełku, zaś w
Strona Obywatel.gov – pomocna
lipcu - w całym kraju.
w „urzędowych” sprawach
Chodzi o wprowadzenie możliwości wylegitymowania się nie tradycyjnym dokumentem,
ale… noszonym stale przy sobie telefonem czy smartfonem.
„Przy weryfikacji tożsamości przez urzędnika właściciel dowodu elektronicznego podawałby swój numer PESEL lub numer telefonu komórkowego. Po wprowadzeniu tego numeru przez urzędnika system wysyłałby SMS z hasłem na numer telefonu obywatela.
Urzędnik wpisując prawidłowe hasło otrzymałby dostęp do danych
obywatela” - to fragment komunikatu Informacyjnej Agencji Radiowej z 6 kwietnia.
AB, JS

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 97a ust. 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 2147 ze zm.)
WÓJT GMINY KLESZCZÓW
zawiadamia o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Łękińsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/2, obręb geodezyjny 12, gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od ukazania się ogłoszenia do Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Bełchatowska Grupa
Ubezpieczeniowa

z siedzibą w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 44)
tel. 44/ 635 03 30, kom. 507 080 965
reprezentuje niżej wymienione towarzystwa ubezpieczeniowe

USŁUGI MINIKOPARKĄ 3,5 t
USŁUGI TRANSPORTOWE do 10 t
Wykonujemy usługi w zakresie:
● korytowanie i równanie terenu,
● przyłącza wodno-kanalizacyjne,
● wykopy pod fundamenty, prąd, gaz
● oczyszczalnie przydomowe itp.

● transport i sprzedaż (piasek, kamień, tłuczeń, czarnoziem)
Wolica 170, 97-410 Kleszczów, tel. 516-596-167

w imieniu których zawiera POLISY UBEZPIECZENIOWE w zakresie:
● komunikacji AC, OC, NNW
● majątkowe (budynki i budowle od ognia i innych żywiołów;
mienie od ognia i innych żywiołów, kradzieży, dewastacji)
● nieszczęśliwych wypadków
● odpowiedzialności cywilnej
● turystyczne
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE
Upoważniony przez Bełchatowską Grupę Ubezpieczeniową
do kontaktu:
RYSZARD KRUSZYŃSKI
Łuszczanowice 27
tel. 604-052-923
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Zabici strzałem w tył głowy
wrześniu 1939 roku, kiedy sowieckie wojska zajęły

We wschodnie terytoria Polski, wzięto do niewoli ponad 200
tys. polskich żołnierzy. Większość z nich odzyskała wolność już

w listopadzie. W więzieniach NKWD pozostawiono oficerów, żandarmów i policjantów. Byli przetrzymywani w obozach w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie. W kwietniu 1940 roku rozpoczęły się
masowe egzekucje, prowadzone przez funkcjonariuszy NKWD na
polecenie Komitetu Centralnego komunistycznej partii. Więźniom
krępowano z tyłu ręce i zabijano strzałem z pistoletu w tył głowy.
Polaków przetrzymywanych w Kozielsku (około 4,5 tys. osób)
zamordowano w Katyniu. Więźniów z Ostaszkowa (ok. 6,4 tys.
osób) mordowano w Twerze, skąd zwłoki ciężarówkami przewożono do lasu w Miednoje. Egzekucje na więźniach obozu w Starobielsku (ok. 4 tys. osób) wykonano na terenie więzienia NKWD w Charkowie. Miejscem ich pochówku stały się Piatichatki.
***
W marcu 1940 r. szef NKWD Ławrientij Beria w ściśle tajnej notatce skierowanej do J. Stalina wnioskował, aby sprawy 14,7 tys.
Polaków więzionych we wspomnianych obozach dla jeńców wojennych, a także 10,7 tys. polskich cywilów, przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi, „rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary
- rozstrzelanie. (…) sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”.
W jaki sposób Beria uzasadniał to „hurtowe” i zaoczne wydawanie wyroków śmierci na więzionych Polaków? „Wszyscy oni są zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej” informował Stalina. Ten jako pierwszy napisał „za” na notatce Berii.
Po nim zgodnie dopisali się inni członkowie Komitetu Centralnego
sowieckiej partii komunistycznej: Woroszyłow, Mołotow i Mikojan.
Ręką sekretarza na marginesie dokumentu dopisane zostało: „Kalinin - za, Kaganowicz - za”.
Masowe egzekucje zakończyły w maju 1940 roku. NKWD zorganizowało akcję w taki sposób, by o miejscu pogrzebania zamordowanych polskich oficerów nikt się nie dowiedział. Masowe groby
zaraz po dokonaniu zbrodni starannie zamaskowano, wyrównując
ziemię i sadząc dziesiątki drzew. Maskowanie śladów ułatwiał fakt,
że zbiorowe mogiły przygotowywano w lasach, na terenie odizolowanych od świata ośrodków wypoczynkowych NKWD. Rodziny
uwięzionych przez Sowietów polskich wojskowych, policjantów, nauczycieli i urzędników daremnie czekały na wiadomość o ich losie.
***
Po niemieckiej agresji na Związek Sowiecki Polska stanęła po
tej samej stronie frontu co ZSRR. W wyniku zawarcia układu Sikorski - Majski zaczęła powstawać polska armia, do której trafiły tysiące Polaków dotąd przetrzymywanych w 138 sowieckich więzieniach. Generał Władysław Anders do ich wyszkolenia potrzebował
wojskowych z doświadczeniem. Wiedział, że kilkanaście tysięcy
polskich oficerów i podoficerów we wrześniu 1939 roku trafiło do
sowieckiej niewoli. Nikt nie był w stanie udzielić informacji, gdzie
mogą przebywać ci wojskowi. Specjalną misję ich poszukiwania
otrzymał rotmistrz Józef Czapski. Z osobistym glejtem Stalina przepytywał w setkach więzień, łagrów, urzędów. Bez efektu. Stalin,
którego zapytano co stało się z polskimi oficerami miał podobno odpowiedzieć cynicznie: „widocznie uciekli”.
Na ślad pierwszych masowych grobów Polaków rozstrzelanych
przez NKWD hitlerowskie wojska natknęły się w ostatnim tygodniu
lutego 1943 roku w Katyniu. O rozmiarach tego znaleziska niemieckie radio poinformowało świat 11 kwietnia, a 2 dni później w Berlinie
odbyła się specjalna konferencja prasowa. Sowieci od razu zaprzeczyli. I zaprzeczali przez następne dziesięciolecia, obarczając winą
za katyńską zbrodnię hitlerowców.
W powojennej Polsce słowo „Katyń” miało być zapomniane.
Unikano go nie tylko w publikacjach historycznych, ale także w encyklopediach i publicystyce. Skrupulatnie pilnowała tego cenzura.
Dopiero zmiany polityczne przełomu lat 80. i 90. zmieniły podejście

do zakazanego tematu. 13 kwietnia 1990 r. prezydent Gorbaczow
ogłosił na Kremlu w obecności prezydenta W. Jaruzelskiego, że

Narodowy Pomnik Katyński – 20 metrowy
monument w Baltimore (USA)
Foto ze strony bywajtu.pl

oficerów Polskich z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska zamordowali funkcjonariusze NKWD. Latem 1991 roku na trzech cmentarzach rozpoczęły się tzw. ekshumacje śledcze. W październiku
1992 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał Lechowi Wałęsie
kopie tajnych dokumentów, dotyczących egzekucji tysięcy Polskich
więźniów, w tym także tych, którzy spoczywają w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje i Piatichatkach.
***
Wydarzenia sprzed lat, których próbę odtworzenia podjął Andrzej Wajda w filmie „Katyń”, przywołujemy nie tylko ze względu
na katyński Dzień Pamięci. Warto wiedzieć, że w gronie tysięcy
ofiar NKWD zgładzonych wiosną 1940 r. są osoby związane miejscem swojego urodzenia z gminą Kleszczów. O ppor Edmundzie
Mielczarku, urodzonym w Łękińsku, więźniu Starobielska, informowaliśmy na łamach „Informatora” już parę lat temu. Kopie poświęconych mu dokumentów otrzymaliśmy od mieszkającego w Bełchatowie Mariana Misiaka.
Dziś podajemy nazwiska kolejnych trzech osób, urodzonych
w Kleszczowie, Łękińsku i Kucowie, a zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Są to prawnik, ppor rez. Ludwik Różycki,
pracujący w Moszczenicy policjant, st. posterunkowy Andrzej Góra
i nauczyciel (absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy), ppor rez. Anzelm Sztajnert.
Ich nazwiska znalazły się w opracowanej przez Adama Chęcińskiego publikacji „Sowieckie zbrodnie na polskiej ludności z okolic
Bełchatowa, cz. III”, zamieszczonej na stronie https://pthbelchatow.
wordpress.com/.
Jerzy Strachocki
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W szkolnych rajdach…
... w naszym regionie często uczestniczą członkowie Szkolnego Koła PTSM z
SP Kleszczów. Oprócz typowo turystycznych i towarzyskich atrakcji (gry terenowe,
zabawy przy ognisku, poznawanie nowych ludzi i miejsc) rajdy takie zapewniają
okazję do sprawdzenia się w różnorodnych konkursach.
17 i 18 marca na rajd „Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku” wybrało się 8 uczniów kleszczowskiej podstawówki.
- Głównym zadaniem konkursowym było zaprezentowanie wesołej scenki w języku angielskim lub niemieckim - mówi jedna z opiekunek grupy, Agnieszka Szczęsna. - W tym roku po raz pierwszy braliśmy udział w prezentacji w języku
niemieckim. Weronika Różańska z klasy Va zdobyła II miejsce.
Także na drugim miejscu zakończyły swój udział w konkursie języka angielskiego dziewczęta z kl. VIc - Julia Bujacz, Zuzanna Kamińska i Anna Szafrańska.
Trzecie miejsce przypadło Marii Kościelak i Wiktorii Żebrowskiej (VIa) oraz Marcelowi Pierzakowi (VIb). Do udziału w konkursowych zmaganiach uczniowie przygotowywali się pod okiem swoich nauczycieli języków obcych.
Uczniowie SP Kleszczów wzięli też udział w XXI Rajdzie „Wiosna w Czarnocinie”. Jednodniowa impreza odbyła się 1 kwietnia. Organizatorzy dali uczestnikom szansę sprawdzenia wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej,
przeprowadzili też konkurs plastyczny i turniej sportowy. Anna Szafrańska zdobyła
I miejsce w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej.
JS

PROSTO Z SOLPARKU
Otwarcie sezonu grillowego
W piątek 28 kwietnia SOLPARK zaprasza na otwarcie sezonu
grillowego, które umili zabawa z DJ’em. Od godz. 18.00 można będzie skosztować pysznych dań z grilla w specjalnie zaaranżowanym patio na świeżym powietrzu.
Piekielny Grill SOLPARKu to miejsce, które umożliwia organizację wieczorków tematycznych, imprez okolicznościowych, wieczorów panieńskich, kawalerskich. Kibice siatkówki mogą tu liczyć
na transmisję meczów, jakie będą rozgrywane podczas Mistrzostw
Europy w Siatkówce Mężczyzn ‘Polska 2017.
SOLPARK w Święta Wielkanocne
SOLPARK informuje, iż w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną cały obiekt będzie nieczynny. Miłośników sportu i rekreacji kompleks zaprasza w Poniedziałek Wielkanocny. Obiekty będą czynne w następujących godzinach: ● basen 9:00-22:00, ● Strefa SPA
12:00-22:00, ● Strefa Gier 14:00-22:00.
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Sport
Kiedy grają piłkarze?

K

ibicom, którzy weekendowe 2 godziny chcieliby spędzić
na świeżym powietrzu, dopingując drużyny piłkarskie LKS
Omega Kleszczów, występujące w kilku klasach rozgrywkowych,
podajemy terminy meczów rundy wiosennej, rozgrywanych na miejscowych boiskach.
IV liga
• 22 kwietnia o godz. 16.00 - RKS UKS Mechanik Radomsko
• 3 maja o godz. 17.00 - Zjednoczeni Stryków
• 13 maja o godz. 17.00 - Termy Poddębice
• 20 maja o godz. 17.00 - KS Warta Działoszyn
• 31 maja o godz. 17.00 - Polonia Piotrków
• 10 czerwca o godz. 17.00 - KS Paradyż
• 14 czerwca o godz. 17.30 - GKS Bełchatów SA
Czwartoligowy zespół Omegi rozgrywa mecze na stadionie przy
ul. Sportowej.
Klasa A, grupa II
• 29 kwietnia o godz. 16.00 - LZS Victoria Woźniki
• 7 maja o godz. 16.00 - KS Victoria Żytno
• 21 maja o godz. 16.00 - RKS UKS Mechanik II Radomsko
• 4 czerwca o godz. 17.00 - LUKS Gomunice
Drużyna Omegi II mecze rozgrywa na stadionie przy ul. Sportowej.
II liga wojewódzka A1 Junior
• 23 kwietnia godz. 15.00 - Polonia Piotrków
• 7 maja o godz. 14.00 - Zawisza Rzgów
• 20 maja o godz. 15.00 - Concordia 1909 Piotrków Tryb.
• 4 czerwca o godz. 13.00 - LKS Mierzyn
Swoje mecze juniorzy Omegi rozgrywają w Łękińsku.
II liga wojewódzka B2 Junior Młodszy
• 22 kwietnia o godz. 11.00 - MUKS Pelikan Łowicz
• 3 maja o godz. 17.00 - Łodzianka
• 20 maja o godz. 11.00 - RKS UKS Mechanik Radomsko
• 3 czerwca o godz. 11.00 - MGUKS Pogoń Zduńska Wola
• 17 czerwca o godz. 15.00 - LKS Mierzyn
Juniorom młodszym kibicować można na boisku w Łękińsku.

Sport
Alfa zaczęła porażką

P

rzegrana Alfy 1:5 w meczu z KS Ruch 1951 Chrzanowice, rozegranym 1 kwietnia to nie primaaprilisowy żart. Początek wiosennej rundy rozgrywek naszych piłkarzy, występujących w klasie B grupa II nie wypadł najlepiej. W kolejnych meczach,
zwłaszcza tych rozgrywanych na własnym boisku, „Alfiorzy” będą
wspierać wierni kibice. Oto terminy meczów:
• 29 kwietnia o godz. 16.00 - LKS Warta-Carbo Pławno
• 13 maja o godz. 16.00 - LKS VIS Gidle
• 28 maja o godz. 13.00 - KS EBE SPN Bełchatów
Wiosenną rundę Alfa zakończy wyjazdowym meczem z KS
Grocholice Bełchatów 4 czerwca.

Sport
Patryk Kusiak piąty

W

XIX Mistrzostwach Polski w Shorin-Ryu Karate, rozegranych w Warszawie, rywalizowało ok. 250 zawodników. Byli
w tym gronie także podopieczni Zbigniewa Berłowskiego z LKS
Omega Kleszczów: Patryk Kusiak, Oliwia Widera, Ewa Więckowska, Natasza Karczewska, Mateusz Karasiński i Filip Anszperger.
Najbardziej udany start zanotował P. Kusiak, który wywalczył
piąte miejsce w kategorii kata seniorów młodszych. Piąte miejsce
w klasyfikacji drużynowej w kata kumiwaza wywalczyła trójka naszych karateków: P. Kusiak, O. Widera, E. Więckowska.
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Sport
Zagrali w turnieju Tymbarku

uczniowie klas III SP Kleszczów wystąpili w finale wojewódzkim ogólnopol23 marca
skiego turnieju „Tymbark - z podwórka na stadion”. Na boisku Chojeńskiego Klubu

Sportowego w Łodzi w kategorii wiekowej do lat 10 rywalizowały 24 najlepsze zespoły województwa. Mali piłkarze z
Kleszczowa rozegrali 3 mecze, uzyskując wyniki: z Pogonią Zduńska Wola 1:2 (bramka: Dawid Gałwa); z SP Maków 1:2 (bramka: D. Gałwa); z SP Rogów 8:1 (bramki: 3x
Krzysztof Kuśmierek, 3x D. Gałwa oraz Jakub Roczek, Sebastian Olkowski).
Zespół nie uzyskał co prawda awansu do finału turnieju, jednak dla każdego ucznia było to cenne doświadczenie. Życzymy, by owocowało kolejnymi sukcesami w przyszłości. Skład drużyny SP Kleszczów: Tomasz Biegała,
Dawid Gałwa, Jan Gwoździk, Mateusz Karasiński, Maciej
Kokosiński, Krzysztof Kuśmierek, Sebastian Olkowski, Jakub Roczek, Karol Szczepanik, Bartosz Żebrowski. Opiekun: Michał Dzwonkowski

Sport
Podium w pływackim Grand Prix

W

pływackich zawodach z cyklu Grand Prix Pucharu Polski zorganizowanych 18 i 19
marca w Warszawie sekcję pływacką LKS Omega Kleszczów reprezentował Przemysław Gawrysiak. Wywalczył on III miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym (czas
0’23”67) oraz miejsce X na 50 m stylem motylkowym (0’25”06). W zawodach udział brało
478 zawodników z 83 klubów.

Sport
Świetne wyniki Wiktora

S

trzeleckie zawody stają się coraz popularniejsze wśród młodzieży. Ten sport przyciąga zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Miło nam poinformować o kolejnych
sukcesach mieszkającego w Wolicy Wiktora Blady, który reprezentuje OKSS „10-ka” z Radomska. W X Ogólnopolskim Zlocie Orlików wygrał w konkurencji pistolet pneumatyczny
młodzików, a w finale „Strzelania w Sieci” wywalczył II miejsce. Jedne i drugie zawody odbywały się w Siedlcach od 16 do 19 marca.
W kolejnej imprezie zorganizowanej znacznie bliżej, bo w Sulmierzycach, uczestniczyli
oprócz „10-ki” strzelcy z klubów prowadzących sekcje strzeleckie (Sokół Zduńska Wola, Iglica Bełchatów, Salwa Szczerców, Społem Łódź, OSiR Koluszki, Grot Płock). Zawody Strzeleckie „Puchar Wiosny”, zorganizowane przez Gminę Sulmierzyce, OKSS „10-ka” i Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego, okazały się zwycięskie dla W. Blady, który w strzelaniu
z pistoletu zajął pierwsze miejsce wśród młodzików.
JS

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

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44)
731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Urząd Gminy
Centrala 731-31-10
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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Grand Prix dla kleszczowskiego zespołu
„Otwarci na Innych”

30

marca w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie odbył się
I Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i
bezpieczni”. Służył on inspirowaniu środowisk szkolnych do działań w zakresie problematyki uzależnień oraz profilaktyki agresji i przemocy, a także kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów i przemocy.
Każda z dziewięciu grup teatralnych, które zgłosiły się do konkursu,
miała - oprócz spektaklu - przygotować afisz teatralny zapraszający publiczność. Na plakacie do przedstawienia kleszczowskiego zespołu „W
złotej klatce” możemy przeczytać:
„Przedstawienie opowiada o tym, że czasem zamykamy siebie bądź
innych w złotej klatce. I wtedy wszystko na pozór jest dobre, szczęśliwe,

skiego Renata Frach. - Staraliśmy się pokazać, jakie mechanizmy rządzą
dzisiejszym światem. Życie w ciągłym pędzie, nieustanna pogoń za mamoną, szukanie ideałów tam, gdzie znaleźć ich nie można. I w tym wirze,
w tej trudnej rzeczywistości postawiliśmy dziecko.
Spektakl „W złotej klatce”, tak jak i pozostałe, oceniało czteroosobowe jury. W jego składzie znaleźli się: Dariusz Opałka - koordynator zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej Straży Miejskiej w Bełchatowie,
Marta Płomińska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, Anna
Guszczar - koordynator Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii,
a zarazem pedagog w Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie oraz Renata Janus
- nauczyciel i pedagog w Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie.
Grupa „Otwarci na Innych” wraz z członkami jury

Nawet złota klatka pozostaje ciągle klatką

wartościowe. Dopiero po jakimś czasie zauważamy, że tkwimy w szponach uzależnienia, że zabrano nam wolność, że potrzebujemy pomocy!”.
- Na scenie zostały pokazane dwie rzeczywistości : świat ludzi dorosłych i świat dzieci - mówi opiekunka grupy, nauczycielka języka pol-

Jurorzy wysoko ocenili wartość przekazu, zawartego w przedstawieniu kleszczowskiej grupy „Otwarci na Innych”, przyznając najważniejsze
wyróżnienie - nagrodę Grand Prix.
JS

