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PGE hojne  
dla najlepszych uczniów

Kończy się pierwszy rok edukacji w klasach, nad którymi pa-
tronat sprawuje Polska Grupa Energetyczna. 27 maja siedmiorgu 

uczniom Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie oraz 
Zespołu Szkół Ponad�łu Szkół Ponad� Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 im. 
gen. L. Czyżewskiego 
w Bełchatowie prezes 
PGE GiEK S.A. Robert 
Ostrowski przekazał 
stypendia.

Więcej na str. 5

Wyborcze podsumowanie
W niedzielę 26 maja odbyły się w całej Polsce wybory do Par-

lamentu Europejskiego. Wyborcy w powiecie bełchatowskim pode-
szli bardzo poważnie do pierwszej w tym roku elekcji. Z prawa do 
oddania głosu skorzystało aż 45,37 proc. Po-
dobną średnią obliczono dla całej Polski.

Z rekordową frekwencją mieliśmy do czy-
nienia w Gminie Bełchatów. Wyniosła ona 
47,54 proc. Na drugim miejscu uplasowali się 
mieszkańcy Gminy Rusiec (47,14 proc.). W 
Gminie Szczerców frekwencja wyniosła 45,11 
proc., natomiast w trzech kolejnych gminach 
(Zelów, Kluki, Drużbice) mieściła się pomiędzy 
41 a 42 proc. Najsłabszy wynik frekwencyjny odnotowany został 
tym razem w Gminie Kleszczów, gdzie do urn poszło 39,11 proc. 
uprawnionych. Bardzo możliwe, że to wyborcze rozleniwienie wy-
nikło z… Dni Kleszczowa, obchodzonych w sobotę i niedzielę.

Więcej na str. 2

X Dyktando Kleszczowskie…
… zorganizowane staraniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Kleszczowie miało 153 uczestników. Osobom, które 12 
maja zasiadły w auli SOLPARKU przyszło się zmierzyć z tekstem 
„Rozważania Ważysła-
wa” (znajdą go Państwo 
na str. 9), opracowanym 
przez Ewę Szczepaniak-
�Sieradzką, a podykto-
wanym przez Aleksandrę 
Ignasiak�Smelę. Komisja 
konkursowa oceniła pra-
ce i wskazała mistrzów 
i wicemistrzów ortografii. 
Wręczenie nagród mia-
ło miejsce w niedzielę, 26 
maja podczas Dni Klesz-
czowa.

Więcej na str. 6

Pogodne, majowe święto
XXII Dni Klesz-

czowa za nami. W 
ostatni weekend 
maja mieszkańcy 
gminy oraz przy-
jezdni bawil i  s ię 
w g igantycznym 
wesołym miastecz-
ku, słuchali koncer-
tów muzycznych, 
korzystali ze stoisk 
gastronomicznych, 
oglądali popisy wo-
kalne i taneczne 
dzieci i młodzieży.

Co zmieniły wybory 
4 czerwca 1989?

Rok 2019 sprzyja przywoływaniu pamięci o tak ważnych dla 
Polski wydarzeniach, jak: pierwsza pielgrzymka papieża Jana 
Pawła II (40. rocznica), wybuch II wojny światowej (1 września mi-
nie 80 lat), wreszcie przeprowadzenie częściowo wolnych wybo-
rów do Sejmu PRL oraz całkowicie wolnych wyborów do Senatu 
(30. rocznica).

Co o wydarzeniach sprzed trzech dekad wie dzisiejsza mło-
dzież? Jak zmiany rozpoczęte w czerwcu 1989 roku wpłynęły na 
życie ich rodzin, na przeobrażenia gminy Kleszczów? Bezcenną 
wiedzę na ten temat zdobyło 12 uczniów gimnazjum w Kleszczo-
wie, którzy 10 lat temu brali udział w projekcie badawczym „Wielka 
historia w małej gminie � Wybory 1989 roku w gminie Kleszczów”.

Więcej na str. 6

Więcej na str. 7

Trwa przebudowa  
ul. Głównej

Rozbudowa głównej drogi,  prowadzą -
cej przez Kleszczów wkroczyła w najtrudniej-
szą fazę. Trudną zwłaszcza dla mieszkańców, 
bo centrum jest obecnie nieprzejezdne. Prowa-
dzone tu roboty ziemne oraz instalacyjne są ko-
nieczne, zanim swoje zaczną robić drogowcy. 
Wykonawca zapowiada, że ulicą Główną przez 
centrum Kleszczowa da się znowu przejechać po 
12 czerwca.

Więcej na str. 2
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KRÓTKO

Jak głosowali wyborcy?
prawnionymi do oddania głosu byli mieszkańcy w wieku co 
najmniej 18 lat. W zależności od miejsca zamieszkania od-

dawać mogli głosy w jednej z pięciu utworzonych na te wybory ob-
wodowych komisji wyborczych. W tych pięciu OKW oddano na po-
szczególne ugrupowania następującą ilość ważnych głosów:

OKW nr 
1 Żłob-

nica

OKW nr 
2 Klesz-

czów

OKW nr 
3 Łękiń-

sko

OKW nr 4 
Łuszcza-
nowice

OKW nr 
5 DPS w 

Kleszczowie
Konfederacja 22 39 43 27 6
Wiosna 4 35 16 16 1
Koalicja 
Europejska 39 134 104 59 4
Prawo 
i Sprawiedliwość 140 342 372 237 12
Lewica Razem 4 23 3 11 0
Kukiz 15 4 34 22 15 1
Frekwencja (proc) 37,13 39,31 40,31 36,65 96,43

Najwięcej głosów oddano na dwie „jedynki” � Witolda Waszczy-
kowskiego, który kandydował z listy PiS (otrzymał w sumie 373 gło-
sy) oraz na Marka Belkę z listy Koalicji Europejskiej (211 głosów). 
Oprócz nich z regionu łódzkiego mandat do Parlamentu Europej-
skiego zdobyła Joanna Kopcińska (PiS).

Trzy listy, które w Gminie Kleszczów otrzymały w tych wy-
borach największe poparcie to: Prawo i Sprawiedliwość (62,35 
proc.), Koalicja Europejska (19,22 proc.) oraz Konfederacja Kor-
win Braun Liroy Narodowcy (7,74 proc.). W powiecie bełchatow-
skim na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości oddano łącznie 
60,92 proc. głosów, a na Koalicję Europejską � 22,57 proc. Konfe-
deracja podobnie jak w naszej gminie uzyskała trzeci wynik (6,69 
proc.).

Dodajmy, że w tych wyborach frekwencja w polskich gminach 
była bardzo zróżnicowana. Rozpiętość procentowa sięgała od 
21,8 proc. (Zębowice w woj. opolskim) do 72,8 proc. (Rewal w woj. 
zachodniopomorskim).

Na koniec warto wrócić pamięcią do wyborów sprzed czte-
rech lat. W maju 2015 roku głosowaliśmy na osoby kandydujące 
aż z 12 list (Solidarna Polska, Ruch Narodowy, SLD�UP, Prawo 
i Sprawiedliwość, Europa+Twój Ruch, Polska Razem, Nowa Pra-
wica, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, De-
mokracja Bezpośrednia, Samoobrona oraz Partia Zieloni). Przy 
bardzo niskiej frekwencji (19,29 proc.) w Gminie Kleszczów naj-
większe poparcie otrzymali kandydaci PiS (ponad 45 proc.). Lista 
Platformy Obywatelskiej otrzymała 16,7 proc. poparcia.

JS

Letnie półkolonie odbędą się w lipcu
Po raz kolejny organizowane są w Kleszczowie stacjo-

narne półkolonie. Dzieci z najmłodszych klas szkół pod-
stawowych będą mogły ciekawie i aktywnie spędzić dwa 
wakacyjne tygodnie - od 15 do 26 lipca. Zajęcia z dziećmi 
odbywać się mają w godzinach 7.00-16.00. Główną bazą 
dla uczestników półkolonii będą pomieszczenia szkolne Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz obiekty kompleksu 
SOLPARK. Obok edukujących zajęć i zabaw przewidziano 
wyjazdy i wycieczki. Organizatorem najbliższych wakacyj-
nych półkolonii będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. Zapisy dzieci na półkolonie letnie prowa-
dzone były od 21 do 31 maja.

Konkurs na dyrektorów szkół
28 maja wójt gminy ogłosił konkursy na stanowiska 

dyrektorów dwóch, prowadzonych przez gminę szkół pod-
stawowych - w Kleszczowie i w Łękińsku. W wydanym za-
rządzeniu zostały szczegółowo określone wymagania, jakie 
spełniać muszą kandydaci. Ich oferty wraz z wymaganymi 
załącznikami, których szczegółowy wykaz zawiera wspo-
mniane zarządzenie wójta, będą przyjmowane do godz. 
15 w dniu 17 czerwca w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.

Zgłaszane na konkurs oferty muszą zawierać koncep-
cję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Warto dodać, że do 
konkursu mogą przystąpić nie tylko zawodowi nauczyciele, 
ale również osoby nie będące nauczycielami. Więcej szcze-
gółów znaleźć można na stronie www.bip.kleszczow.pl.

Zespół szkół miejscem konferencji  
metodycznej

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Piotrkowie Tryb. i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie to organizatorzy IV konferencji metodycznej, 
adresowanej do ambitnych nauczycieli języków obcych. 16 
maja ponad 50 uczestników ze szkół regionu łódzkiego 
dowiadywało się o przetestowanych w praktyce formach 
uatrakcyjnienia zajęć językowych z uczniami. Tematy pre-
zentacji brzmiały: „Praca metodą projektu na przykładzie 
muzyki”; „Technologie informacyjno-komunikacyjne. TIK-
-owe pomysły na lekcji języka angielskiego”; „Nowa pod-
stawa programowa dla szkół ponadpodstawowych: nowe 
wyzwania, Nowe rozwiązania, nowe narzędzia”.

JS

Gdzie staną ławki solarne?
maja Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udziele-
nia z budżetu województwa pomocy finansowej w postaci tzw. grantów so-

łeckich. Dotacje celowe są przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy 
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych. Gmina Kleszczów otrzyma dofi-
nansowanie do zakupu i montażu ławek solarnych. Jest to wyposażenie zaliczane 
do tzw. małej architektury.

Ławki mają wbudowane panele fotowoltaiczne, a wytwarzana przez nie ener-
gia służy do doładowywania urządzeń mobilnych. Osoby korzystające ze smartfona 
czy tabletu mogą doładować swoje sprzęty za pośrednictwem wbudowanych w ław-
kę portów USB.

Wybrane zostały trzy miejsca. Ławki solarne staną w Łuszczanowicach (na te-
renie placu zabaw i siłowni zewnętrznej obok kortów tenisowych i obok skatepar-
ku), w Kleszczowie (na dziedzińcu SOLPARKU), w Łękińsku (na placu zabaw, w są-
siedztwie siłowni zewnętrznej przy ul. Północnej).

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Gmina Kleszczów otrzyma 
zaliczki (po 10 tys. złotych) na każdą ławkę i przystąpi do realizacji zadania.

JS

28

U

Rozbudowa ulicy Głównej

Specjalna maszyna do rozkładania mieszanki 
piasku i cementu

Prace bitumiczne w sąsiedztwie 
Urzędu Gminy

Instalatorzy przy sieciach energetycznych 
i światłowodowych

Miejsce, w którym konieczna była przebudo-
wa magistrali gazowej
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KOMUNIKATY
Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka
3 czerwca rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka 
w Kleszczowie. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z po-
zostałymi załącznikami zainteresowani rodzice będą mogli skła-
dać do piątku 21 czerwca w sekretariacie Gminnego Żłobka 
(Kleszczów, ul. Jagodowa 4) w godz. 7:30-15:30.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Za-
rządzeniu Dyrektora Gminnego Żłobka w Kleszczowie w spra-
wie ustalenia zasad rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019/2020. 
Wspomniane zarządzenie jest dostępne na stronie interneto-
wej Gminnego Żłobka www.zlobekkleszczow.pl. Kartę zgłosze-
nia dziecka do żłobka wraz z pozostałymi załącznikami można 
pobrać również ze strony internetowej www.zlobekkleszczow.pl 
lub odebrać w sekretariacie żłobka.
Więcej informacji pod numerem telefonu 44/ 731-45-77.

Pracownia RTG w lipcu
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w lipcu pra-
cownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 02.07. 
godz. 15-18, ● 06.07. godz. 10-14, ● 11.07. godz. 15-18, ● 
16.07. godz. 15-18, ● 20.07. godz. 10-14, ● 23.07. godz. 15-
18, ● 25.07. godz. 15-18, ● 30.07. godz. 15-18.

Apelujemy do właścicieli psów
Pomimo często powtarzanych apeli i komunikatów nie wszy-
scy właściciele psów dbają o to, by zabezpieczyć posesję w taki 
sposób, by czworonogi biegające swobodnie po jej terenie nie 
mogły jej opuścić. W ubiegłym roku kary za brak nadzoru nad 
zwierzętami zostały podwyższone. Grzywna za nieprzestrzega-
nie przepisów dotyczących trzymania psów na swojej posesji 
może wynieść nawet 1000 zł, a jeśli pies stanie się zagrożeniem 
dla życia i zdrowia przechodniów grzywna sięgać może 5 tys. zł.
Przypominamy również, że wyprowadzane na spacer psy po-
winny być na uwięzi. Jeśli są agresywne to dodatkowo powinny 
mieć założony kaganiec.

NFZ wprowadza dłuższe godziny pracy  we wtorki
Delegatury Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Try-
bunalskim są obecnie czynne we wtorki dłużej, bo do godz. 17. 
W pozostałe dni robocze delegatury pracują w godzinach 8 - 16.
Sala obsługi ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi rów-
nież jest otwarta w każdy wtorek w godzinach 8 - 17.

Informacja  
dla abonentów 

telekomunikacyjnych
Gwałtowne burze i towarzyszące im wyładowania elek-

trostatyczne są nieodłącznym elementem letniej aury. Dlate-
go warto pamiętać, że zjawiska te są szkodliwe dla sprzętów 
elektronicznych. W związku z powyższym, by uchronić się 
od niespodziewanych zniszczeń w czasie burzy powinniśmy 
wszelkie urządzenia teleinformacyjne (modemy DSL, route-
ry DSL) bezwzględnie odłączyć z gniazdka elektryczne-
go i sieci telekomunikacyjnej. W przypadku użytkowania 
terminala ONT na sieci światłowodowej wyłączamy tylko 
zasilacz z gniazda elektrycznego.

Równocześnie informujemy, że w przypadku stwierdze-
nia przez serwis techniczny ARREKS, iż przyczyną zgła-
szanej awarii jest spalony sprzęt teleinformacyjny naliczane 
będą następujące opłaty: ● modem/ router DSL: 98,40 zł 
brutto, ● terminal ONT: 738,00 zł brutto.

Zarząd Agencji Rozwoju 
Regionalnego „ARREKS” S.A.

24
Majowa sesja

maja na dziewiątym posiedzeniu w kadencji 2018�2023 zebrała się Rada 
Gminy Kleszczów. W trakcie sesji radni przychylili się do prośby wójta gmi-

ny Drużbice o podwyższenie kwoty pomocy finansowej, przyznanej w lutym tego roku 
na przebudowę drogi z miejscowości Rasy do Bukowia Górnego. Wsparcie finanso-
we zostało zwiększone do 300 tys. zł.

Rada zmieniła obowiązujące od 2011 roku zasady, na jakich sołtysom z terenu 
Gminy Kleszczów przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Obec-
nie zryczałtowana dieta miesięczna, otrzymywana przez sołtysów naszej gminy, bę-
dzie stanowić 28 proc. kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska państwowe. Od czerwca br. dieta sołtysa wyniesie 
500 zł miesięcznie. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Kleszczów sołtysom 
będzie potrącane 15 proc. należnej diety. „Dieta powinna stanowić formę rekompen-
saty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem czynności 
w ramach sprawowanej funkcji” � czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

W kolejnej uchwale rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie przez Gminę Klesz-
czów na kolejne 3 lata Polskiej Spółce Gazownictwa nieruchomości położonej w ob-
rębie geodezyjnym Kolonia Łuszczanowice oraz sieci gazowej średniego ciśnienia 
wraz z  przyłączami. Rozpatrzono też projekt uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 
tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mie-
sięczna stawka za odpady segregowane, którą obciążany będzie mieszkaniec gminy 
Kleszczów, wynosić ma 4 zł. Jeśli oddawane odpady komunalne nie będą segrego-
wane stawka wzrośnie do 15 zł miesięcznie od osoby.

Inne uchwały procedowane i podjęte podczas majowej sesji Rady Gminy Klesz-
czów dotyczyły:
● wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat części nie-

ruchomości gruntowej położonej w Bogumiłowie,
● wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (łącznie 3 działki), położo-

nych w Żłobnicy,

W dniu 1 czerwca zmarła
Ś.P. TEODOZJA KARASIŃSKA,

długoletni pracownik  
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci Mamy

składają Pani 
Magdalenie Muskała

Wójt Gminy Kleszczów 
oraz współpracownicy

z Urzędu Gminy w Kleszczowie

Panu 
Pawłowi 

Karasińskiemu
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci

Matki
składa 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów 

wraz z członkami Rady

Trwa nabór na ławników
bełchatowskiego Sądu Rejonowego i piotrkowskiego Sądu Okręgowego 
będą potrzebni ławnicy na nową kadencję 2020�2023. Ławnik to sędzia 

społeczny, niezawodowy członek składu orzekającego w polskich sądach. Poprzez 
udział ławników w pracach sądów realizowany jest artykuł 182 Konstytucji RP, mó-
wiący o udziale obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Kandydatów na ławników spośród mieszkańców gminy Kleszczów mogą zgła�ławników spośród mieszkańców gminy Kleszczów mogą zgła�mogą zgła-
szać do 1 lipca (włącznie) organizacje społeczne (np. fundacje, stowarzyszenia) lub 
grupy co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców. Aby pełnić funkcję ławnika nie trzeba 
być prawnikiem, rozprawom sądowym przewodniczą bowiem sędziowie zawodowi.

Ławnikiem może zostać osoba, która ma ukończone 30 lat, ale nie przekroczyła 
70 lat, a ponadto jest obywatelem polskim, posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie była karana i ma dobre zdrowie. 
Ławnik jest zaangażowany w prace sądu maksymalnie 12 dni w roku.

Spośród zgłoszonych kandydatur Rada Gminy Kleszczów dokona w tajnym gło-
sowaniu wyboru dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Bełchatowie (w tym jedne-
go do Sądu Pracy) oraz sześciu do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej informacji o tym, jakie dokumenty są niezbędne do dokonania zgłosze-
nia kandydata na ławnika znaleźć można na stronie internetowej Gminy Kleszczów.

JS

å ciąg dalszy na str. 5
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Poradnie specjalistyczne w lipcu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w lipcu br. poradnie specjalistycz-

ne będą pracować według poniższego harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni 
Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00�18.00, tel. 44/ 731�30�80. 
Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

L.p. Poradnia specjalistyczna Lekarz Termin Godzina

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 08.07. 14-18
2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 29.07. 14-18
3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 06.07. 9-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 11.07. 15-18
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 29.07. 8.30-14
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 03.07. 14.30-18
7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 03.07. 14.30-18
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 06.07. 9-14
9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 02.07. 13-17

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 09.07. 13-17
11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 23.07. 13-17
12. Ginekolog. - położnicza prof. dr. n. med. Dariusz Borowski 09.07. 10-15
13. Ginekolog. - położnicza prof. dr. n. med. Dariusz Borowski 30.07. 10-15
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 08.07. 16-18
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 22.07. 16-18
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 05.07. 8-15
17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 12.07. 8-15
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 03.07. 13-17.30
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 10.07. 9-14
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 17.07. 13-17.30
21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 24.07. 9-14
22. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 31.07. 13-17.30
23. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska 25.07. 12.30-17
24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 05.07. 9-14
25. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 19.07. 9-14
26. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 05.07. 9-14
27. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 19.07. 9-14
28. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 06.07. 8.15-14
29. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 20.07. 8.15-14
30. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 19.07. 9-14
31. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 26.07. 9-14
32. Okulistyczna lek med. Sylwia Konarska 15.07. 9-16
33. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr. n. med. Kryspin Niedzielski 31.07. 14-18
34. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 04.07. 13-18
35. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 18.07. 13-18
36. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 11.07. 15.30-18
37. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 25.07. 15.30-18
38. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 22.07. 11-14
39. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 01.07. 10-17
40. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 15.07. 10-17
41. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 11.07. 8.30-14
42. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 16.07. 9.30-14.30
43. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 04.07. 9-14
44. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 01.07. 12.30-15.30
45. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 18.07. 12.45-15.45
46. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 02.07. 15.30-18
47. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 09.07. 15.30-18
48. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 16.07. 15.30-18
49. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 23.07. 15.30-18
50. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 30.07. 15.30-18

51. Specjalista alergologii dr. n. med. Elżbieta Dółka w każdy 
wtorek 12-14

FUNDACJA INFORMUJE
Nagrody dla uczniów 

i studentów
Fundacja Rozwoju Gminy Klesz-
czów informuje, że przyjmowane są 
wnioski w ramach programu ,,Ple-
biscyt Talent”, który nagradza wy-
bitne osiągnięcia uczniów i studen-
tów w roku szkolnym 2018/2019. W konkursie 
mogą wziąć udział uczniowie i studenci będący 
mieszkańcami gminy Kleszczów lub uczniowie 
szkół, których organem prowadzącym jest Gmi-
na Kleszczów.
Wnioski wraz  wymaganymi dokumentami przyj-
mowane są do dnia 30 czerwca 2019 r. w sie-
dzibie Fundacji w Kleszczowie, ul. Sportowa 3, 
w godz. 8�16.
Szczegółowy Regulamin  „Plebiscytu Talent” do-
stępny jest na stronie Fundacji: www.frgk.pl � 
w zakładce „Mieszkańcy � Regulaminy i wnioski”.

Dostawy wapna dla rolników
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, 
że 1 lipca 2019 r. rozpocznie się dostawa wapna 
nawozowego dla uprawnionych rolników z gminy 
Kleszczów. Dostawcą wapna jest Kopalnia i Pra-
żalnia Dolomitu Żelatowa, 32�500 Chrzanów, ul. 
Borowcowa 125.
Dostawa podzielona została na dwa etapy. 
W I etapie tj. w dniach 1-12 lipca wapno bę-
dzie dostarczone do  rolników, których grunty rol-
ne wymagają mniejszego nawożenia (poniżej 20 
ton). Wapno będzie dostarczone we wskazane 
przez rolnika miejsce, przez lokalnego dostawcę 
z miejsca składowania w Kleszczowie.
W II etapie tj. w dniach 1-31 lipca wapno będzie 
dostarczone do rolników, których grunty rolne wy-
magają zwiększonego nawożenia (powyżej 20 
ton). Dostawa w tym etapie będzie realizowana 
bezpośrednio przez dostawcę tj. Kopalnię i Pra�ę i Pra� i Pra-
żalnię Dolomitu Żelatowa.
Dostawca ma obowiązek wcześniejszego awizo-
wania dostawy z 3�dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie informacje rolnicy mogą uzyskać w sie-
dzibie Fundacji, lub telefonicznie pod  numerem 
44/ 731�46�36.

Pożyczki z programu JEREMIE 2
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje 
przedsiębiorców o możliwości pozyskania po-
życzki inwestycyjno�obrotowej (PIO) dla mikro�, 
małych i średnich przedsiębiorstw w ramach re-
alizacji programu JEREMIE 2.
•	 Maksymalna kwota pożyczki - 500.000 zł.
•	 Okres udzielania pożyczek - do 120 miesię-

cy.
•	 Oprocentowanie od 2,47% do 5,87%.
Przeznaczenie pożyczek i okresy spłat:
•	 pożyczka udzielana z przeważającym prze-

znaczeniem na pokrycie kapitału obrotowego,
•	 pożyczka udzielana z przeważającym prze-

znaczeniem na zakup środków trwałych.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc 
pod nr tel. 44/ 731-46-37, tel. kom. 531-409-577. 
Są także dostępne na stronie internetowej 
www.frgk.pl oraz w siedzibie Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3.
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Najlepsi uczniowie  
klas patronackich PGE 

otrzymali stypendia
rednia ocen wynosząca co najmniej 4,5 z przedmiotów 
kształcenia zawodowego oraz bardzo dobra ocena z za-

chowania to wyjściowe kryteria, które należało spełnić, by � będąc 
uczniem klasy objętej patronatem Polskiej Grupy Energetycznej � 
móc ubiegać się o stypendium. W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie aż 10 uczniów kończących naukę w pierw-
szych klasach TNT o specjalności technik mechatronik spełniło te 
kryteria. Aby wybrać trzech stypendystów konieczne było ustalenie 
dodatkowych kryteriów.

Uroczystość przyznania stypendiów w wysokości 2,5 tys. zł na 
jednego stypendystę, odbyła się w Bełchatowie 27 maja. Stypendia 
PGE otrzymało sześciu uczniów kleszczowskiego technikum: Pau-
lina Piorun, Wiktor Łażewski i Norbert Mordal z klasy mechatroni-
ków oraz Michał Dusza, Daniel Prochoń i Kacper Szafrański z kla-
sy automatyków.

Oprócz stypendystów i ich rodziców w uroczystości wzięli 
udział: dyrektor ZSP Agnieszka Nagoda�Gębicz, Aneta Walczyk � 
kierownik kształcenia praktycznego i wychowawcy klas pierwszych 
TNT w Kleszczowie: Adam Grodek i Marcin Szymak. Listy gratula-
cyjne wręczył stypendystom prezes zarządu PGE GiEK S.A. Robert 
Ostrowski. Przyznane stypendia to dla uczniów kończących pierw-
szy rok kształcenia w technikum 
nagroda za postawę i chęć osią-
gania jak najwyższych wyników.

Przypomnijmy, że klasy pa-
tronackie PGE zaczęły funkcjo-
nować w Technikum Nowocze-
snych Technologii w Kleszczowie 
od początku roku szkolnego 
2018/2019. Klasom o profilu me-
chatronik patronuje PGE GiEK 
S.A. Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów, nato-
miast patronat PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia Bełchatów 
dotyczy klas o profilu technik au-
tomatyk.

Porozumienia patronackie zostały podpisane w lutym ubiegłego 
roku przez władze PGE, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli or-
ganu prowadzącego szkoły. Będą obowiązywać przez 10 lat, a sty-
pendia dla najlepszych uczniów to tylko jeden z elementów całego 
projektu, który ma służyć wyłonieniu przyszłych pracowników firm, 
które patronują przedsięwzięciu. W ramach współpracy uczniowie 
techników biorą udział w wizytach zawodoznawczych na terenie 
kopalni i elektrowni, organizowane są dla nich zajęcia praktyczne 
i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia.

JS

Paulina Piorun to jedyna dziewczyna 
wśród uhonorowanych stypendiami PGE

Fot. www.pgegiek.pl

Kolejne maszyny  
w firmie Kersten

koło 450 ton łuków, wykonanych z rur o wymiarach 508x20 
i 508x30 zostało dostarczone z Kleszczowa do Katowic na bu-

dowę nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ulicy Sądowej.
- Wszystkie elementy, jakie wykonywaliśmy w ramach tego za-

mówienia, były gięte na gorąco z pomocą giętarki indukcyjnej � 
mówi Michał Antosiewicz, dyrektor techniczny, który z początkiem 
marca zastąpił dotychczasowego dyrektora zarządzającego w spół-

ce Kersten Europe. - Część elementów była poddana dodatkowo 
obróbce cieplnej. Po gięciu rury były docinane z pomocą posiada-
nego przez naszą firmę specjalnego robota do wykonywania połą-
czeń trójwymiarowych.

Budowa centrum przesiadkowego w Katowicach rozpoczę-
ła się wiosną ubiegłego roku. Konstrukcje z rur stalowych, giętych 
w Kleszczowie, utworzyły konstrukcję wiaty peronowej. Jak widać 
na załączonym rysunku dzięki wykorzystaniu tego materiału oraz 
niejednolitego zadaszenia ze specjalnych paneli, powstała forma 
architektoniczna, która nie przytłacza i � pomimo dużych gabarytów 
� jest doświetlona naturalnym, dziennym światłem. Katowicki węzeł 
przesiadkowy przy ul. Sądowej ma służyć głównie obsłudze daleko-
bieżnego ruchu autobusów.

W zakładzie produkcyjnym spółki Kersten Europe w Kleszczow-
skiej Strefie Przemysłowej nr 2 na giętarce indukcyjnej są już re-
alizowane kolejne zamówienie. Jednym z najważniejszych, wyjąt-
kowym pod względem precyzji, jest gięcie rur przeznaczonych dla 
coraz bardziej „rozkręcających się” w Polsce inwestycji w linie prze-
syłowe gazu. Na maszynie indukcyjnej są gięte rury o średnicach 
406, 508, 610 i 711 mm.

- Całość jest dla nas 
wielkim wyzwaniem nie tylko 
technologicznym, ale i orga-
nizacyjnym, gdyż łuki produ-
kowane na potrzeby prze-
mysłu gazowego muszą 
spełniać restrykcyjne wyma-
gania techniczne � przyznaje 
dyrektor M. Antosiewicz.

W ciągu czerwca w hali 
produkcyjnej przy ul. Prze-
mysłowej 6 w Kleszczowie 
pojawią się dwie nowe ma-

szyny, które poszerzą ofertę usług firmy Kersten. Pierwsza z nich 
to ogromna walcarka do blach, wyprodukowana przez włoską spół-
kę Faccin S.p.A. Potężne walce o średnicy 630 mm umożliwią wal-
cowanie blachy do grubości 70 mm i szerokości 3 metrów. Z kolei 
słupowysięgnik spawalniczy, wyprodukowany w Finlandii, w firmie 
Pemamek Oy pomoże w dokładnym spawaniu blach, które zostaną 
wywalcowane na najnowszej i tych starszych maszynach.

Zakup obydwu maszyn został dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Przy okazji rozbudowy potencjału spółki Kersten po-
wstaną nowe miejsca pracy. JS

Wykorzystano zdjęcia dostarczone przez spółkę Kersten Europe

O

● wyrażenia zgody na zakup przez gminę działki w Kleszczowie, na 
której położony jest kolektor kanalizacji deszczowej,

● zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie; stwierdze-
nia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła 
II w Kleszczowie w liceum czteroletnie; stwierdzenia przekształce-
nia TNT im. Jana Pawła II w Kleszczowie w technikum pięcioletnie,

● przyjęcia programu polityki zdrowotnej (szczepienia przeciw pneu-
mokokom),

● powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandy-
datach na ławników sądowych; w skład zespołu weszli radni Da-
riusz Bujacz, Arkadiusz Kowalczyk, Ewa Michalczyk oraz Tade-
usz Kuśmierek). JS

Majowa sesja
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Mistrzowie ortografii
jubileuszowej X edycji Dyktanda Kleszczowskiego ty-
tuły Mistrza i Wicemistrza Ortografii przyznano w czte-

rech kategoriach. W kategorii „Szkoła podstawowa/gimna-
zjum” mistrzem została Milena Tomalka (Blok Dobryszyce), 
a wicemistrzem � Wiktoria Żebrowska (SP w Kleszczowie). W 
kategorii „Szkoła ponadgimnazjalna” tytułem mistrza ortogra-
fii uhonorowano Macieja Wilka (ZSP w Kleszczowie), zaś ty-
tuł wicemistrza zdobyła Martyna Morawska (ZSP w Kleszczo-
wie). W kategorii „Open” po mistrzowsku napisał dyktando 
Tomasz Kulicki (Ząbki). Tytuł wicemistrza otrzymał Jarosław 
Jurkowski (Zakrzew).

Regulamin jubileuszowej edycji Dyktanda Kleszczowskie-
go dopuścił do udziału laureatów poprzednich edycji. Z za-

proszenia organizatorów ochoczo 
skorzystała Joanna Hawełek, która 
kolejny raz przyjechała do Kleszczo-
wa aż z okolic Cieszyna, z miejscowo-
ści Górki Wielkie. Zdobyła tytuł mistrza 
w kategorii „Laureat”.

- Przyjazd na Dyktando Klesz-
czowskie to łączenie przyjemnego 
z pożytecznym - podkreśla pani Jo-
anna, która w tym roku była w Klesz-
czowie po raz trzeci. - Dodatkiem do 
dyktanda są spotkania z ciekawy-

mi ludźmi (jak np. z Aleksandrem Dobą), albo takie koncer-
ty, jak tegoroczny koncert Zelowskich Dzwonków. Dziękuję za 
te atrakcje organizatorom i zachęcam, by tego nie zaniechali.

Bohaterowie dyktanda odebrali swoje nagrody 26 maja. 
Ale byli też cisi bohaterowie, nagrodzeni już 12 maja, zaraz 
po napisaniu podyktowanego tekstu. Zgodnie z kleszczow-
ską tradycją nagradza się najliczniejsze grupy, które zbiorowo 
zgłosiły się do udziału w pisaniu ortograficznych łamańców. 
Po raz kolejny największy team wśród piszących dyktando 
stanowili członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Radom-
ska. Marzy mi się, że w którejś edycji w auli SOLPARKU zasią-
dzie do pisania dyktanda równie liczna grupa członków Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kleszczowie, albo 
choćby pojedyncze osoby z tego grona.

W  u r o c z y -
stości rozdania 
nag ród  l au re -
atom X Dyktanda 
Kleszczowskiego 
uczestniczył wójt 
g m i n y  K l e s z -
c z ó w ,  S ł a w o -
mir Chojnowski, 
k t ó r y  u f u n d o -
wał nagrody dla 

mistrzów i wicemistrzów trzech kategorii (open; szkoły po-
nadgimnazjalne; szkoła podstawowa i gimnazjum). W imie-
niu starosty bełchatowskiego nagrodę dla mistrza w kategorii 
„Laureat” wręczyła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Beł-
chatowskiego, Renata Skalska. 

Dodajmy, że sponsorami nagród dla najliczniejszej grupy 
uczestników oraz pierwszej osoby, która zgłosiła się do dyk-
tanda byli: Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, SOL-
PARK Kleszczów sp. z o.o., Urząd Gminy w Kleszczowie oraz 
Rada Rodziców ZSP w Kleszczowie. Sponsorem spektaklu 
„Bez�senność” w wykonaniu Teatru Strefa Otwarta z Wrocła-
wia była Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, natomiast 
koncert „Zelowskich Dzwonków” był możliwy dzięki spółce 
SOLPARK.

J. Strachocki

Powrót pamięcią
kwietniu 2009 roku 12 gimnazjalistów z klas II a i II b przystą-
piło do projektu „Wielka historia w małej gminie � Wybory 1989 

roku w gminie Kleszczów”. Celem projektu realizowanego przez Funda-
cję na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej Bruchejon 
było ukazanie efektów wydarzeń, jakie zaszły po 1989 roku. 

Pod opieką nauczycieli gimnazjum w Kleszczowie i w porozumieniu 
z moderatorkami projektu (dr Inga Kuźma i dr Beata Wasilewska�Klam-
ka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkie-
go) uczniowie prowadzili mini�badania we własnej rodzinie i w najbliż-
szym otoczeniu.

Wspomnienia i fotografie
Zadania uczniów polegały m.in. na poszukiwaniu zdjęć oraz przed-

miotów z przeszłości; na dokumentowaniu za pomocą fotografii efektów 
zmian we współczesności; wreszcie na przeprowadzaniu wywiadów 
z członkami rodzin. Efekty wykonanej wówczas pracy są nadal prezen-
towane na stronie internetowej http://www.gimkleszczow.pl/projekt_
strona/index1.html. Trzeba przyznać, że w perspektywie kończącej 
swą 20�letnią działalność szkoły gimnazjalnej taka pamiątka zachowa-
na w Internecie to coś wyjątkowo cennego.

Zakończenie i podsumowanie projektu nastąpiło w październiku 
2009 roku, a z jego rezultatem mogli zapoznać się wszyscy zaintere-
sowani mieszkańcy naszej gminy. Przypomnijmy, że gimnazjalistami, 
którzy podjęli wyzwanie i przystąpili do projektu byli: Piotr Bujacz, Ka-
rolina Chojka, Anna Kołomak, Monika Krasoń, Marta Marcinkowska, 
Michał Mielczarek, Patrycja Rutkowska, Anna Szczęsna, Paulina Tur-
lejska, Kamila Walasiak, Zuzanna Walczak i Paulina Woch. Do poszu-
kiwań dopingowały ich i o przebiegu poszukiwań rozmawiały nauczy-
cielki gimnazjum: Aleksandra Ignasiak, Izabela Marcinkowska i Joanna 
Mądrzyk.

Z perspektywy szarego obywatela
Realizatorki projektu z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego postawi-

ły sobie za cel spojrzenie na odbywające się 20 lat wcześniej wybory 
do Sejmu i Senatu, pierwsze częściowo wolne wybory w Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej. Jaki wpływ na późniejsze losy małej wiejskiej 
gminy, jaką był wówczas Kleszczów, mogło mieć to historyczne wyda-
rzenie? Jak niedzielę 4 czerwca 1989 roku zapamiętali niektórzy człon-
kowie gminnej wspólnoty?

„Skupiłyśmy uwagę na tzw. szarych obywatelach, bezimiennych 
bohaterach przemian, którzy swoimi ówczesnymi decyzjami współ-
kształtowali rzeczywistość i zarazem byli przez nią kształtowani. Od-
wołałyśmy się do ludzi niemal zupełnie anonimowych - niewidocznych 
w podręcznikach historii czy w mediach” � przyznają w opisie projektu 
Inga Kuźma i Beata Wasilewska�Klamka.

Ocenę tego czym dla mieszkańców naszej gminy były wybory prze-
prowadzone w niedzielę 4 czerwca 1989 roku i opis ich późniejszych 
następstw znaleźć można w rozmowach, które gimnazjaliści zaanga-
żowani do projektu przeprowadzili z członkami swoich rodzin: głównie 
z rodzicami, rzadziej z dziadkami czy wujostwem.

„Ze względu na kontekst historyczny i przedział czasowy, rozmowy 
o pamiętnych wyborach i 20 latach transformacji ustrojowej, były prowa-
dzone głównie z osobami pełnoletnimi w momencie wyborów w 1989 r.”

Oprócz zapisów rozmów uczniowie zbierali także materiały ikono-
graficzne (głównie fotografie) sprzed 1989 r. i z lat późniejszych. Miały 
one ilustrować przemiany zachodzące zarówno w rodzinnych domach, 
jak też na wiejskich podwórkach i ulicach kilku miejscowości gminy 
Kleszczów. Zbiór tych starych, najczęściej czarno�białych fotografii uzu-

å ciąg dalszy na str. 12
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Pogodne, majowe święto
Gminne święto otworzyła III Kleszczowska Parada Młodzieżo-

wych Orkiestr Dętych, która była zarówno przeglądem muzycznego 
dorobku młodych muzyków, jak i okazją do podziwiania układów cho-
reograficznych, 
wykonywanych 
p rzez  ba rwn ie 
u b r a n e  m a ż o -
retki.

Niespodzianką w obfitym programie muzycznych występów było 
zastąpienie zapowiadanego wcześniej zespołu LOKA przez grupę 
Papa D. Najliczniejszą widownię zgromadziły koncerty w wykonaniu 
zespołu IRA oraz znakomitego Michała Szpaka.

Niedzielne popołudnie 
należało do rodzimych wy-
konawców. Gminny Ośro-
dek Kultury w Kleszczowie 
pokazał dorobek kół tanecz-
nych oraz wokalistów. Ro-
dzice i dziadkowie ściska-
li kciuki za pomyślny występ 
swoich pociech.

„Bumper cars”, teatralne po-
kazy i zjeżdżalnie uzupełnia-
ły rozrywkową ofertę dla rodzin. 
Do kina „9D” ustawiały się kolej-
ki osób żądnych wrażeń.
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Finał konkursu  
„Od ignoranta do eleganta”

maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
miał miejsce finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Od 

ignoranta do eleganta”. W tym roku zmieniła się formuła tego kon-
kursu, promującego zasady savoir�vivre’u. Eliminacje dla uczniów, 
zainteresowanych udziałem w rywalizacji, odbywały się w formie te-
stu online.

Do finału zakwalifikowano najlepsze dwuosobowe zespoły. Ich 
zadaniem było m.in. odegranie scenek (zarówno przygotowanych 
wcześniej, jak i improwizowanych), udział w turnieju pytań, oce-
nianie zgodności zachowań z zasadami savoir�vivre’u, sprawdze-
nie swoich umiejętności w poprawnym pisaniu maili oraz nakrywa-
niu stołu.

Zmagania uczest-
ników finałowej roz-
grywki oceniało jury 
w składzie: Adam Jar-
czyński (znawca ety-
kiety, protokołu dyplo-
matycznego, public 
relations i marketingu); 
Michał  Stempczyń-
ski (instruktor ds. ani-
macji i imprez w Miej-
skim Centrum Kultury 
w Bełchatowie); Agnieszka Nagoda�Gębicz (dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie); Lena Wojewoda�Pokora (na-
uczycielka ZSP w Kleszczowie, jedna z organizatorek konkursu).

Laureatami VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Od ignoran-
ta do eleganta” zostali: ● I miejsce: Michał Deszcz, Gabriel Peryt 
(Łódź); ● II miejsce: Zuzanna Ryś, Maja Kuniecka (Tomaszów Ma-
zowiecki); ● III miejsce: Wiktor Matyja, Natalia Kotlarek (Stobiecko 
Szlacheckie). Wyróżnienia otrzymały: ● Maja Stefanek, Marta Rybak 
(Stobiecko Szlacheckie), 
● Dominika Doromoniec, 
Wiktoria Golus (Toma-
szów Mazowiecki).

Częścią f inałowej 
uroczystości był eks-
percki wykład Adama 
Jarczyńskiego. Wysłu-
chali go nie tylko ucznio-
wie liceum i technikum 
w Kleszczowie, ale rów-
nież młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w Łękiń-
sku oraz Gimnazjum w Kleszczowie. Mówca opowiadał uczniom 
o zasadach savoir�vivre’u, zachęcając pytaniami do oceniania po-
prawności zachowań. Były też przerywniki w formie praktycznych 
ćwiczeń.

Obszerną galerię zdjęć z finału konkursu „Od ignoranta do ele-
ganta” znaleźć można na internetowej stronie zspkleszczow.pl. Z 
niej pochodzą publikowane przez nas ilustracje.

JS

Szkolne wieści
Mateusz Tyl stypendystą marszałka

Wśród 58 osób, którym marszałek województwa łódzkiego przy-
znał tegoroczne stypendia artystyczne i naukowe znalazł się ab-
solwent Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, 
Mateusz Tyl. Wręczenie stypendiów nastąpiło 21 maja w gmachu 
Filharmonii Łódzkiej. „Mateusz może poszczycić się nie tylko bar-
dzo dobrymi wynikami w nauce, ale także osiągnięciami w konkur-
sach; jest dwukrotnym laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej, 
brał udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej 
a także w licznych konkursach tematycznych” – można przeczytać 
na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie.
Mechatronicy dyplomowani

Wszyscy spośród 29 tegorocznych absolwentów TNT w Klesz-
czowie odebrali 27 maja dyplomy potwierdzające uzyskanie kwali-
fikacji w zawodzie „technik mechatronik”. Prawo otrzymania takich 
dyplomów mają posiadacze kompletu świadectw za zdanie egza-
minów kwalifikacyjnych oraz świadectw ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej. Dodatkowym dokumentem, jaki uzyskali nasi technicy 
mechatronicy są suplementy noszące nazwę Europass, sporządzo-
ne w języku polskim i angielskim. To uzupełnienie informacji zawar-
tych w dyplomie, które może być przydatne w rozmowach z praco-
dawcami (także zagranicznymi).
Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zajęcia z uczniami liceum i technikum przeprowadziła psycho-
log Alicja Ciszewska z Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej CSK UM 
w Łodzi. Przedstawiła krótką charakterystykę zaburzeń psychicz-
nych najczęściej występujących u młodzieży, opisując najważniej-
sze objawy i sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o po-
jawiającym się problemie. Zwróciła uwagę, że uzależnienia od 
różnych środków psychoaktywnych są również zaburzeniem psy-
chicznym, a Internet i różne fora nie są dobrym źródłem do diagno-
zowania psychicznych problemów młodzieży.

Dzięki zajęciom uczniowie mogli poznać zasady wspierania się 
w grupie rówieśniczej. Poznali m.in. następujące zasady: ● jeśli zamie-
rzamy pomóc, to przede wszystkim należy nawiązać rozmowę, ● jeśli 
ktoś nie chce rozmawiać to zakomunikujmy mu, że w razie potrzeby 
może liczyć na naszą pomoc, ● jeśli problem jest poważny wskazane 
jest szukanie zaufanego dorosłego, który będzie potrafił pomóc. 

„Prowadząca przedstawiła również różnice pomiędzy psycholo-
giem, psychoterapeutą oraz lekarzem psychiatrą. Zajęcia były waż-
nym elementem psychoedukacji uczniów, ponieważ coraz częściej 
słyszymy o różnych problemach wśród młodzieży i warto posiadać 
odpowiednią wiedzę na ten temat” � to podsumowanie zajęć, prze-
prowadzonych z udziałem uczniów ZSP w Kleszczowie.
Dotacja na zakup książek

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie uzyskała 
wsparcie (12.000 zł) z rządowego programu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”. Wraz z wkładem własnym (3 tys. zł) naj-
większa ze szkół w gminie Kleszczów będzie mogła w sumie prze-
znaczyć 15 tys. zł na zakup nowości wydawniczych, które trafią 
do szkolnej biblioteki. Dyrektor Mariola Świderska�Kulka zaprosi-
ła uczniów, ich rodziców, a także podległych sobie nauczycieli do 
zgłaszania propozycji tytułów, które powinny znaleźć miejsce na 
półkach szkolnej książnicy. Wiadomo, że pozyskane środki mogą 
zostać wydane na: ● nowości wydawnicze; ● nowe egzemplarze 
lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych; ● audiobooki; ● książ-
ki obrazkowe; ● książki z powiększoną czcionką; ● książki uwzględ-
niające potrzeby osób niepełnosprawnych. Pozyskanych środków 
biblioteka nie może natomiast przeznaczyć na nowe podręczniki, 
słowniki, encyklopedie, filmy, a także gry komputerowe i planszowe.

Proponowane tytuły książek można zgłaszać osobiście w biblio-
tece szkolnej lub przesyłać na adres mailowy biblioteka@spklesz-
czow.pl.

å ciąg dalszy na str. 12
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Program profilaktyki 
gruźlicy…

… powinien zainteresować osoby dorosłe, które � choć w do-
tychczasowych wywiadach lekarskich nie miały rozpoznanej 
gruźlicy � miały ostatnio bezpośredni kontakt z osobami z już roz-
poznaną gruźlicą. Wstępnej ocenie stanu zagrożenia gruźlicą 
płuc powinny się również poddać: ● osoby bezrobotne, ● oso-
by niepełnosprawne, ● osoby obciążone długotrwałą chorobą, ● 
osoby obciążone problemem alkoholowym i/lub narkomanią, ● 
bezdomni. Ze statystyk, prowadzonych w służbie zdrowia wyni-
ka, że osoby z wymienionych grup są najbardziej podatne na za-
chorowanie na gruźlicę.

Program profilaktyki gruźlicy dla mieszkańców gminy Klesz-
czów realizuje Kleszczowska Przychodnia SALUS w ramach 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Z pacjentami, zainteresowanymi udziałem w programie, pie-
lęgniarka POZ przeprowadza poufną ankietę w celu wstępnej 
oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dal-
szej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Świadcze-
nia w ramach programu profilaktycznego są udzielane nieodpłat-
nie, bez skierowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji Przy-
chodni SALUS od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00, lub pod numerem telefonu 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15.

JS

Kto może zapisać dziecko  
do opiekuna dziennego?
gminie Kleszczów podstawową formą zapewnienia opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 jest otwarty w 2018 roku Gminny Żłobek w Klesz-

czowie. Dzienny opiekun to dodatkowa forma opieki nad małym dzieckiem. 
Jest kierowana do rodziców, mieszkających w gminie Kleszczów, pracują-
cych w różnych formach zatrudnienia, którzy wychowują dzieci w wieku od 
ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Z tej formy opieki korzystać mogą też ro-
dzice aktywnie poszukujący pracy zawodowej i mający szanse na jej podję-
cie. Dodatkowymi warunkami są: niezakwalifikowanie dziecka do Gminnego 
Żłobka w Kleszczowie; brak we wspólnym gospodarstwie domowym innych 
domowników, mogących w tym czasie zapewnić opiekę dziecku.

Rodzice dziecka, zgłaszanego do opiekuna dziennego, zostaną zobo-
wiązani do: ● zapewnienia dziecku dziennego wyżywienia, w tym napojów; 
● ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka i uiszczanie tych opłat w termi-
nie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie lub przelewem bankowym na podane w umowie konto 
bankowe.

Najbliższe zapisy dzieci do opiekunów dziennych odbędą się od 22 lipca 
do 02 sierpnia br. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Kan-
celarii Urzędu Gminy w Kleszczowie lub przesyłać drogą elektroniczną. „Kar-
tę zgłoszenia dziecka do opiekuna dziennego” można pobrać w Punkcie Ob-
sługi Klienta lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

W terminie od 05 do 14 sierpnia danego roku przeprowadzone zostanie 
postępowanie rekrutacyjne. Rodzice biorący udział w rekrutacji zostaną te-
lefonicznie powiadomieni o wynikach rekrutacji. Jeżeli okaże się, że liczba 
zgłoszonych dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do opiekuna dziennego, bę-
dzie większa od liczby wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka zdecyduje kolej-
ność złożenia przez rodzica (prawnego opiekuna) „Karty zgłoszenia dziecka 
do opiekuna dziennego”.

Umowa z rodzicem poszukującym pracy, dotycząca powierzenia opie-
ki nad dzieckiem opiekunowi dziennemu. jest zawierana w przypadku wol-
nych miejsc u opiekuna dziennego. Jest podpisywana na czas poszukiwania 
pracy, jednak nie dłużej niż 2 miesiące. Po znalezieniu pracy przez rodzica, 
umowa zostanie przedłużona na kolejne miesiące.

Dodatkowych informacji w Urzędzie Gminy udziela: Referat Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Promocji (stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad 
dziećmi do lat 3., pokój nr 5), tel. 44/ 731�66�25.

(opr. JS)

W

Tekst X Dyktanda Kleszczowskiego
Ważysław, trzydziestokilkuletni mężczyzna, trzymając w ręce 

fastfoodowe danie, siedział zamyślony na placu Łukiskim i roz-
myślał o bezpowrotnie zaprzepaszczonych szansach matrymo-
nialnych. Swoją pierwszą miłość poznał w ósmej klasie, uczęsz-
czając do grupy juniorów w sekcji lekkoatletyki. Oboje woleli 
skoki w dal niż skoki wzwyż, przedkładali bieg sprinterski nad 
maraton. 

Ważysław zakochał się - po prostu, naprawdę i na pewno. 
Ta pół dziewczyna, pół anioł o niepospolitej urodzie i niebanal-
nym poczuciu humoru zmieniła diametralnie jego życie. Żeby jej 
zaimponować sprawnością fizyczna i nietuzinkowym wyglądem, 
wstawał codziennie o wpół do szóstej i uprawiał jogging, robił 
pompki i przewroty w tył i w przód. Kupował także w markowych 
butikach ekstranowoczesne ciuchy i buty.

Z czasem Ważysław i Aurelia zaczęli wspólnie chodzić do 
galerii na bezpłatne wernisaże wileńskich artystów plastyków, 
a ona zaczęła marzyć o studiach współczesnego designu za gra-
nicą, więc wyjechała do Holandii. Pamięta to dżdżyste popołu-
dnie i rzewne pożegnanie przed wyjazdem. Odwiedzał ją nie raz 
i nie dwa, uczucie wszakże nie wytrzymało próby odległości.

Nie dość, że zaczęła nadsyłać zdjęcia w towarzystwie czar-
nookiego Włocha, to jeszcze przeprowadziła się do niego.

Ważysław dotychczas był nieżonaty, kiedyś niezmiernie cenił 
tę kawalerską wolność, jednakże ostatnio przeżywał nie najlep-
szy okres w swoim życiu i z coraz większą niechęcią wracał do 
nieprzytulnego mieszkania.

Zastanawiając się, gdzie by znaleźć kandydatkę na żonę, po-
stanowił, że uda się albo nad morze Marmara, albo nad Morze 
Śródziemne, a tam zapewne nie brak hożych jasnowłosych ko-
biet, bo takie na ogół były w jego guście. Niemal w okamgnieniu 
przygotował się do podróży na od dawna wymarzoną Majorkę. 
Kilkugodzinny lot bez międzylądowań nie był uciążliwy, a Wa-
żysław oczyma wyobraźni widział już siebie spacerującego po 
złocistożółtej plaży z superatrakcyjną dziewczyną.

Marzenia omal nie stały się rzeczywistością. Grając w ping-
-ponga, poznał piękną pół Polkę, pół Czeszkę, Żanetę z Żyrzyna 
w województwie jeleniogórskim. Naprawdę nie sposób było się 
oprzeć jej urodzie - długie blond włosy, fitnessowa sylwetka, hol-
lywoodzki uśmiech. Nasz bohater zadurzył się w niej nie na żarty 
i o mało się nie oświadczył w przededniu jej odjazdu podczas 
romantycznego spaceru wzdłuż wybrzeża, gdyby nieopatrznie 
mu nie rzekła, że za półtora miesiąca wychodzi za mąż. Czyżby 
niespełnione marzenia Ważysława nie miały się w ogóle ziścić?

„Rozważania Ważysława” opracowała Ewa Szczepaniak-Sieradzka 
(w oparciu o tekst „Rozterki singla” aut. dr Barbary Danielewicz i dr Ireny 
Masojć).

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204 ze zm.), zawiadamia o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 
5 lat części nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Bogumiłów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 465/1.
Wykaz tej nieruchomości podaje się do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, za-
mieszczenie na stronach internetowych Gminy Kleszczów www.klesz-
czow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Rozważania Ważysława
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W szkolnym sporcie
Piłkarki na podium. W Mistrzostwach Powiatu Bełchatow-

skiego w Piłce Nożnej Dziewcząt, zorganizowanych w ramach Li-
cealiady uczennice ZSP w Kleszczowie zdobyły awans do pół-
finału wojewódzkiego. 22 maja w Pajęcznie wywalczyły drugie 

miejsce. Wystąpiły w składzie: Sven-
ja Mikłaszewska � bramkarz, Nikola 
Góra � kapitan, Zuzanna Zysiek, Mo-
nika Ludwiczak, Natalia Kurczewska, 
Paulina Szafrańska, Wiktoria Nowa-
kowska, Aleksandra Rogut, Karoli-
na Kęsy, Aleksandra Krawczyk i Kin-
ga Wysocka.

Podium piłkarzy nożnych. W 
Zelowie 16 maja rywalizowały w mi-
strzostwach powiatu bełchatowskie-
go drużyny szkół ponadgimnazjalnych, 
w tym również kleszczowskiego ZSP. 
Nasz zespół w „małym finale”, walcząc 

o trzecie miejsce pokonał ZSP nr 3 z Bełchatowa. Skład drużyny: 
Jakub Skrzypek � bramkarz, Michał Piotrowski, Kacper Zatorski, Fi-
lip Zatorski, Adrian Chrząszcz, Mikołaj Michalczyk, Kacper Szy-
moniak, Jakub Zych, Sebastian Łyźniak, Kacper Wiernicki, Michał 
Garstka i Jakub Ociepski.

Omega mistrzem województwa LZS

Zarząd Omegi  
na kolejną kadencję

dbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo�Wyborcze LKS 
Omega Kleszczów. Uczestniczyło w nim 62 delegatów, 

przedstawiciele dotychczasowych władz, był także obecny wójt 
gminy Sławomir Chojnowski. Skład zarządu, który wybrano na 
nową, 4�letnią kadencję nie zmienił się. Najstarszym klubem spor-
towym w Kleszczowie kierować będą prezes Jan Gurazda, wice-
prezes Tomasz Bednarski, sekretarz Łukasz Kuc, Roman Urbań-
ski i Robert Pawlicki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został 
Sebastian Ołubek. Oprócz niego w składzie komisji będą pracować 
Piotr Jabłoński i Artur Podawca.

Sukcesy lekkoatletów
uwagę zasługują wyniki uzyskiwane przez lekkoatletów 
Omegi Kleszczów. 1 maja w mitingu otwarcia sezonu 

w Częstochowie brało udział 8 zawodników z Kleszczowa. Najlep-
sze wyniki uzyskali startujący na dystansie 600 m Sergiusz Urba-
niak (1:23.98) i Milena Gierach (1:37.56). Są to ich nowe „życiów-
ki”. Oboje zajęli drugie miejsca.

12 maja S. Urbaniak oraz M. Gierach pobiegli na dłuższym dy-
stansie (800 m) podczas Międzynarodowego Mitingu U20 w Cho�ędzynarodowego Mitingu U20 w Cho�dzynarodowego Mitingu U20 w Cho-
rzowie. Oboje uzyskali rekordy życiowe.

Podobnego wyczynu dokonał w czasie Mitingu Kwalifikacyjne-
go ŁOZLA w Łodzi Marcel Kozłowski. Biegł na 2000 m, a jego czas 
to 6:43.24. Na tych samych zawodach Benedykt Baryś wygrał bieg 
na 400 m z wynikiem 50.59. 

Następną okazję do startów lekkoatleci LKS Omega mieli pod-
czas kolejnego weekendu majowego. Brali wówczas udział w bie-
gach zorganizowanych w Krakowie, Szczecinku i Łodzi.

Cieszą zwłaszcza udane starty młodszego narybku lekkoatle-
tycznego. Martyna Witkowska zdobyła w Bełchatowie brązowy 
medal I Otwartych Mistrzostw Województwa Łódzkiego U12 i U14 
w biegu na 600 m. Na tych samych zawodach Miłosz Stawiak wy-
walczył 2 razy czwarte miejsca – na dystansie 60 m i 300 m.

Dwa biegi uliczne  
we wrześniu

egoroczna edycja imprezy biegowej „Kleszczowska Dzie-
siątka” odbędzie się w niedzielę 1 września. Dwa tygodnie 

później także w Kleszczowie rywalizować będą uczestnicy drugiej 
z kleszczowskich imprez biegowych � „Kleszczów na Piątkę”. Oso-
by zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony http://klesz-
czowna5.pl/. Na niej ogłaszane są wszelkie komunikaty organiza-
cyjne, znaleźć można także regulaminy i trasy biegów. 

Zapisy uczestników ogólnopolskiego biegu „Kleszczowska 
Dziesiątka” trwają od połowy maja. Przypominamy, że do dokona-
nia zgłoszenia na zawody należy posiadać konto w serwisie zapi-
sy.inessport.pl.

Pełnia sezonu biegowego
ie ma weekendu, by w dużych i mniejszych miastach pol-
skich nie organizowano biegów ulicznych. A to oznacza, że 

pasjonaci biegania mają nieustannie okazje do sprawdzania swo-
jej formy. Zawodnicy z grupy Pozytywnie Zabiegani � Omega Klesz-
czów byli ostatnio obecni m.in. na 5�kilometrowej trasie w Swarzę-
dzu. Dawid Mielczarek zajął VI miejsce. 5 maja, w Poznaniu w biegu 
Wings For Life 2019 uczestniczył Sebastian Koniarski, a 11 maja 
w Poczesnej w biegu na 12 km Tadeusz Rośkowski.

Czworo zawodników z kleszczowskiej grupy pobiegło w Gmin-
nej Zadyszce w gminie Bełchatów. Najlepszy wynik „zrobił” Grze-
gorz Trajdos (miejsce 16.). W Działoszyńskiej Dziesiątce (12 maja) 
Rafał Ozga był 59.

W nocnym biegu na 6 km na Górę Kamieńsk czwarte miejsce 
wywalczył Sebastian Koniarski. Na 6. Bieg Nocny do Krakowa wy-
brali się natomiast Lesław Jańczyk oraz Marian Anszperger.

***
Pozytywnie Zabiegani postanowili zadbać o profesjonal-

ne treningi. W co drugi czwartek pod okiem trenera LKS Omega 
Kleszczów Mateusza Urbaniaka odbywają rozgrzewkę, a także 
rozciąganie i ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Kolejny trening za-
planowany został na czwartek 13 czerwca o godz. 19 na boisku 
w Łękińsku. „Wszystkich zainteresowanych zapraszamy, zarówno 
osoby, które dopiero zaczynają przygodę z bieganiem, jak i te, któ-
re już mają za sobą starty w zawodach” � zachęca grupa na swo-
im profilu facebookowym.

boiskach w Łuszczanowicach i Żłobnicy rywalizowało 
siedem drużyn piłkarskich, występujących w wojewódz�karskich, występujących w wojewódz-

kim finale turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Najlepiej poradzi-
ła sobie drużyna Omegi Kleszczów. Wygrywając finałowy mecz 
z Sulmierzycami 5:0 zdobyła awans do ogólnopolskiego finału.

Skład Omegi: Mikołaj Sokołowski (został najlepszym bramka-
rzem turnieju), Jakub Bujacz, Sebastian Drab, Miłosz Dylak, Hubert 
Kowalczyk, Patryk Kowalczyk, Eryk Krzympiec, Mateusz Miarka (naj-
lepszy strzelec turnieju), Michał Piróg, Szymon Rejek, Maciej Roczek 
i Mateusz Zagórski. Trenerzy: Dawid Peroński i Michał Zientarski.
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• 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

Mamy też wicemistrza Polski
awodnik sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów, Przemysław Gawrysiak uzy-

skał znakomity wynik podczas Mistrzostw 
Polski Seniorów i Młodzieżowców. W Olszty-
nie wywalczył srebrny medal na 100 metrów 
stylem dowolnym z czasem 0:49,41. Ten wy-
nik dał naszemu zawodnikowi mistrzowską 
klasę sportową.

P. Gawrysiak pływał również na dystan-
sie 50 m: w stylu motylkowym był 9. (0:24,85), 
a w stylu dowolnym – 10. (0:23,04).

(opr. JS)

Ogniwo Łękińsko z pucharem wójta
oroczny piłkarski turniej ogniw LZS o Puchar Wójta Gminy Kleszczów jest roz-
grywany w ramach imprez towarzyszących Dniom Kleszczowa. W tym roku na 

boisku piłkarskim w Łękińsku rywalizowało pięć zespołów. W meczach rozgrywanych 
systemem „każdy z każdym” padły następujące wyniki: ● Oldboy Kleszczów � Młode 
Ogniwo Kleszczów 1:0, ● Oldboje Łuszczanowice � Ogniwo Łękińsko 0:2, ● Młode Ogni-
wo Kleszczów � Ogniwo Żłobnica 0:0, ● Oldboy Kleszczów � Oldboje Łuszczanowice 2:1, 
● Ogniwo Żłobnica � Ogniwo Łękińsko 0:0, ● Młode Ogniwo Kleszczów � Oldboje Łusz-
czanowice 0:0, ● Oldboy Kleszczów � Ogniwo Łękińsko 0:0, ● Ogniwo Żłobnica � Old-
boje Łuszczanowice 0:1, ● Ogniwo Łękińsko � Młode Ogniwo Kleszczów 1:0, ● Ogniwo 

Żłobnica � Oldboy Kleszczów 1:0. Po podsu-
mowaniu wyników okazało się, że pierwsze 
miejsce przypadło drużynie Ogniwa Łękiń-
sko, drugie � Oldboyom Kleszczów, a trzecie 
� Ogniwu Żłobnica.

Oto skład Ogniwa Łękińsko: Patryk Klim-
czyk, Dominik Kociniak, Kamil Kubiak, Piotr 
Michałek, Jakub Misiak, Maciej Misiak, Jan 
Sławiński i Marcin Sulikowski.

Klaudia Ołubek mistrzynią Polski
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23, które odbyły się w Stoku Łąckim 
sekcję podnoszenia ciężarów Omegi Kleszczów reprezentowała Klaudia Ołubek. 

Startowała w kategorii wagowej do 49 kg. Jej wynik w rwaniu to 55 kg, a w podrzucie � 
70 kg. Te rezultaty dały Klaudii złoty medal.
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Powrót pamięcią
å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści
„Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanali-

zowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytel-
ników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na 
stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z warun-
kami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopinio-
wania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski” � można prze-
czytać na szkolnej stronie internetowej.
Nagrodzeni w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym

Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez świetlicę przy Szko-
le Podstawowej w Kleszczowie i adresowany do wychowanków 
świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego. Zadaniem 
uczestników było zilustrowanie hasła „Bycie życzliwym jest fajne”. 
Aż 9 z 10 przyznanych równorzędnych nagród trafiło do uczniów 
podstawówki w Kleszczowie. Laureaci to: Nikola Bednarczuk, 
Franciszek Jakubik, Alicja Jarząbek, Hanna Kamińska, Kacper Ku-
siak, Izabela Masłowska, Anna Misiak, Oskar Napieraj, Nadia Pe-
rońska oraz jedyny uczestnik z SP w Łękińsku � Bartosz Kowal-
czyk.
,,Król Maciuś Pierwszy’’…

… to najbardziej popularna z powieści, których autorem jest 
Janusz Korczak, patron SP w Kleszczowie. Gminny konkurs pla-
styczny ogłoszony przez szkołę w Kleszczowie miał na celu zebra-
nie prac, które byłyby interpretacją losów króla Maciusia. Spośród 
prac spełniających kryteria konkursu jury wybrało i nagrodziło w ka-
tegorii klas IV�VI szkół podstawowych: I m. � Jakuba Koniarskiego 
(V a); II m. � Paulinę Turek (IV c); III m. � Zofię Kuc (IV d). Wyróżnie-
nia otrzymali: Konrad Ryszka (SP w Łękińsku) oraz uczniowie SP 
w Kleszczowie: Zuzanna Stępień, Aleksandra Retkiewicz, Zofia Na-
turalna. W gronie starszych uczestników (kl. VII�VIII) nagrodę spe-
cjalną otrzymała Maria Najmrodzka (VII b).
Mocni w matematyce

W tym roku nie brakowało okazji do sprawdzania matematycz-
nych talentów i umiejętności w różnorodnych konkursach. Chęt-
nie z tej możliwości korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej im M. 
Kopernika w Łękińsku. W ogólnopolskim konkursie GALILEO, or-
ganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie test 
złożony z 26 zadań matematycznych rozwiązywało 27 uczniów.  
Z klasy IV a najlepsze wyniki uzyskali Natasza Karczewska i Ja-
kub Buresz. Wśród uczniów klas piątych najlepsze wyniki uzyska-
li: Krystian Wiśniewski, Julia Dwornik, Natalia Sowa i Adam Olczyk. 
Najlepsze rezultaty w klasie siódmej uzyskali: Wojciech Szafrański 
i Amelia Sujata.

Z grona 31 uczniów SP w Łękińsku, którzy zdecydowali się 
na start w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Panda 2019 
z matematyki najlepsze wyniki uzyskali: ● w klasach IV: Jakub Bu-
resz, Natasza Karczewska, Wiktor Karczyński; ● w klasach V: Piotr 
Ciesielski; ● w klasach VI: Maksymilian Muskała, Zofia Sujata; ●  
w klasie VII: Wojciech Szafrański, Antoni Rejek; ●  w klasie VIII: 
Wiktoria Mikołajczyk.
Niestraszny im sprawdzian z chemii

Do Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik” przy-
stąpiła grupa uczniów klas VII i VIII SP w Łękińsku. Właśnie do-
wiedzieliśmy się, jak poradzili sobie z testem, który składał się z 25 
pytań zamkniętych i jednego pytania otwartego. Dodajmy, że rywa-
lizowali z ponad 8000 rówieśników z blisko 700 szkół w całej Pol-
sce. W grupach uczestników sklasyfikowanych najwyżej znaleźli 
się: Wojciech Szafrański (IV m.), Amelia Sujata (V m.), Karolina Ol-
czyk, Eryk Krzympiec i Przemysław Muskała (VI m.), Jakub Bednar-
ski i Katarzyna Dwornik (VII m.).

Przygotował JS na podstawie informacji 
i z wykorzystaniem zdjęć, publikowanych 
na stronach www szkół Gminy Kleszczów

å ciąg dalszy ze str. 8
pełniony został współczesnymi zdjęciami, wykonanymi na terenie 
gminy przez dwie gimnazjalistki. Efektem współpracy pań etno-
grafek z gimnazjalistami z Kleszczowa stała się strona interneto-
wa, szczegółowo opisująca projekt. Znajdziemy na niej utrwalone 
materiały: zapisy rozmów, a także zbiór starych fotografii, wyjętych 
z domowych albumów i szuflad. Dokumentacja ta dostępna jest 
ciągle pod wymienionym wcześniej adresem.

Ciągle żywe emocje z czerwca 1989
Lektura zanotowanych wspomnień starszych mieszkańców 

naszej gminy to nie tylko obraz ich emocji, związanych z ocze-
kiwaniami, jakie miały spełnić się po zmianie ustroju państwa. 
To w wielu fragmentach opis wyglądu wiosek gminy Kleszczów 
sprzed kilku dekad. Gimnazjaliści, którzy wzięli udział w projek-
cie „Wielka historia w małej gminie � Wybory 1989 roku w gminie 
Kleszczów” to dziś osoby 25�letnie. Część z nich ma już własne ro-
dziny, a każdy z dwunastki miał okazję już kilka razy wrzucać do 
urny kartkę z postawionym samodzielnie krzyżykiem przy nazwi-
skach typowanych przez siebie kandydatów (na radnego, wójta 
gminy, senatora, posła czy też prezydenta Polski). Tym wyborom 
nie towarzyszyły już takie emocje, jak te przeżywane przez ich bli-
skich 4 czerwca 1989 roku.

Do rozmów spisanych przez gimnazjalistów 10 lat temu wróci-
my w kolejnym wydaniu „Informatora”.

Jerzy Strachocki


