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å ciąg dalszy na str. 3

Wszystkim energetykom zatrudnionym 
w spółce PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna - Oddział Elektrownia 
Bełchatów składamy serdeczne życzenia 
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz 

wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu 
osobistym.

Dziękujemy za to, że z poświęceniem 
i zaangażowaniem wytwarzacie 

i dostarczacie potrzebną wszystkim energię 
elektryczną.

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR  
CHOJNOWSKI

Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów

KATARZYNA 
BIEGAŁA

Upalny lipiec
W mediach pojawiły się informacje o tym, że tegoroczny lipiec był najgoręt-

szy w historii. Seria upalnych dni i brak deszczów dały się we znaki szczegól-
nie tym osobom, które nie mogły w tym czasie wybrać się na urlop i skwarne 
dni spędzały w pracy. Szczególnie trudno było rolnikom, pracownikom budu-
jącym oraz remontującym drogi oraz osobom, pracującym w nie klimatyzowa-
nych pomieszczeniach 

Wystarczy przewertować stare roczniki gazet i przejrzeć archiwa, by prze-
konać się, że np. lipiec 1963 roku niewiele odbiegał od tegorocznego. Lipiec 
sprzed 56 lat szczególnie mocno zapamiętali mieszkańcy Żłobnicy.

Więcej na str. 10

Program  
DOŻYNEK GMINNYCH

25 sierpnia, boisko sportowe  
w Wolicy

● 13.40 - zbiórka uczestników korowodu dożynko-
wego (plac przy domu kultury w Wolicy)
- przemarsz korowodu dożynkowego 
(poprzedzanego przez Młodzieżową Or-
kiestrą Dętą Gminy Kleszczów) na miej-
sce uroczystości

● 14.00 - plenerowa, dziękczynna Msza Święta
● 15.00 - oficjalna ceremonia dożynkowa

- wręczanie nagród w gminnych kon-
kursach: ● na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, ● na najsmaczniejsze cia-
sto z warzywami, ● na największe, 
najdziwniejsze warzywo lub owoc, ● 
na najschludniejszą posesję w Gminie 
Kleszczów

● 15.30 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Kleszczów oraz mażoretki

● 15.50 - dziecięcy zespół tańca ludowego z GOK 
w Kleszczowie

● 16.00 - kapela PIECZARKI
● 17.30 - Tomasz Niecik
● 19.10 - zespół BABSZTYL
● 21.00 - zespół VARIUS MANX & Kasia Stan-
kiewicz
ATRAKCJE POZASCENICZNE: ● Warsztaty pie-
czenia chleba, ● Wystawa rękodzieła artystyczne-
go, wykonanego przez uczestników zajęć oraz in-
struktorów GOK, ● Urządzenia rekreacyjne, strefa 
zabaw dla dzieci.

Na letnich półkoloniach…
… dwa tygodnie lipca spę-

dziło blisko 70 dzieci. W ra-
mach zorganizowanych wy-
cieczek uczestnicy półkolonii 
odwiedzili Osikową Dolinę 
w Koziegłowach (na zdjęciu), 
Planetarium EC1 oraz Cen-
trum Kultury i Nauki w Ło-
dzi, a także ogród zoologiczny 
w Borysewie.

Więcej na str. 12

Nie będzie zmiany granic  
Gminy Kleszczów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów,

Rada Ministrów w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw 30 
lipca br. zadecydowała, że obręb Wola Grzymalina, na terenie którego znajdu-
je się m.in. Elektrownia Bełchatów, pozostanie w granicach Gminy Kleszczów. 
To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Oznacza, 
że nie podzieliliśmy losu m.in. gmin położonych w sąsiedztwie Opola, a także 
gmin Stare Miasto, Rzekuń czy gmin podrzeszowskich, gdzie - mimo często 
dramatycznych protestów mieszkańców - zmiany zostały dokonane.

W tym roku Rada Ministrów zatwierdziła kilka zmian granic administracyj-
nych. Dotyczą one miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski i gminy 
Santok w województwie lubuskim, gminy Pątnów i gminy Wierzchlas w woje-
wództwie łódzkim oraz miasta Łaziska Górne i miasta Orzesze w wojewódz-
twie śląskim.

W procesie trwającej ponad rok walki o utrzymanie integralności naszych 
granic mogliśmy poznać doświadczenia innych gmin w tym zakresie. Okazu-
je się, że niektóre z nich musiały już wiele razy odpierać ataki sąsiadów. Re-
kordzista, podrzeszowska gmina Krasne, już czternaście razy zmierzyła się 
z wnioskiem o uszczuplenie jej terytorium.

Po to, by przeciwdziałać takim nękającym działaniom, Gmina Kleszczów 
wespół z kilkoma innymi gminami i najliczniejszą organizacją polskich samo-
rządów - Związkiem Gmin Wiejskich RP pracuje nad przygotowaniem eks-
pertyzy prawnej, która będzie podstawą do opracowania projektu zmian le-
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KRÓTKO
Złożono trzy oferty
Jedną z największych inwestycji w naszej gminie będzie 
w najbliższych latach zadanie złożone z czterech przedsię-
wzięć: rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Łę-
kińsku; budowa tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocz-
nym z Kleszczowa do Łękińska; rozbiórka oczyszczalni 
ścieków w Kleszczowie; budowa Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w nowej lokalizacji. Całość tej 
złożonej inwestycji realizowana będzie w formule „Zapro-
jektuj i wybuduj”.
28 czerwca nastąpiło otwarcie ofert złożonych na gminny 
przetarg. O gminne zamówienie, którego realizacja ma się 
zamknąć w ciągu 33 miesięcy, ubiegają się trzy firmy: z Bu-
dzynia, Poznania i Warszawy. Na sfinansowanie całości za-
dania gmina zaplanowała w budżecie maksymalnie 50,3 
mln zł brutto.

Dostawa wapna - zakończona
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów poinformowała, że 31 
lipca Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” S.A. z Chrza-
nowa zakończyła dostawę wapna nawozowego dla rolników 
z terenu gminy Kleszczów. Z programu pomocy w zakresie 
rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez po-
prawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie 
Gminy Kleszczów skorzystało w tym roku 59 rolników. Łącz-
na ilość dostarczonego wapna wyniosła 1147 ton.
Kwota jaką Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przezna-
czyła w tym roku na zakup wapna nawozowego wyniosła 
81.713 zł.

Akcja badań mammograficznych
W ramach umowy z Gminą Kleszczów Kleszczowska Przy-
chodnia Salus realizuje w tym roku na rzecz mieszkańców 
gminy program gminnej polityki zdrowotnej „Profilaktyka 
chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem 
nowotworów piersi”. 7 czerwca na badania mammogra-
ficzne zaproszono kobiety w wieku od 35 do 60 lat. Bada-
nie poprzedzone było konsultacją lekarską (w celu wyklu-
czenia przeciwskazań) oraz zakwalifikowaniem pacjentki 
do badania.
Z zaproszenia na badania skorzystało w sumie 15 pań, 
z czego 13 w ramach programu profilaktycznego oraz 2 - 
poza programem. W tym roku jest planowana w Kleszczo-
wie jeszcze jedna tego typu akcja.

Bezrobocie na minimalnym poziomie
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie podał dane doty-
czące poziomu bezrobocia na koniec II kwartału br. Wśród 
wszystkich gmin naszego powiatu Kleszczów wyróżnia się 
najniższą liczbą osób bezrobotnych. Jest ich 73, a zdecy-
dowana większość (51) to mieszkańcy w wieku 18-44 lata.
Na terenie powiatu bełchatowskiego na koniec czerwca za-
trudnienia nie miało łącznie 2797 osób. Warto przypomnieć, 
że siedem lat temu pracy było pozbawionych 7024 miesz-
kańców naszego powiatu, a w gminie Kleszczów było w tym 
czasie 190 bezrobotnych.

Wędkarskie mistrzostwa Polski…
… przyciągnęły na teren gminy Kleszczów zawodników 
z całej Polski. O tytuły mistrzowskie w wędkarstwie spła-
wikowym walczyli kadeci U-15 i juniorzy U-20. Na czas 
trwania zawodów od 5 do 7 lipca włącznie szlak rowerowy 
prowadzący wzdłuż zbiornika Słok był zamknięty dla pozo-
stałych użytkowników.
Z grona 42 startujących kadetów najlepszy okazał się Kon-
rad Koluszka (Okręg PZW w Piotrkowie Tryb.), a wśród 65 
juniorów najwyższą lokatę zdobył Bartosz Krzyżak (Okręg 
Mazowiecki PZW).

JS

Kolejne podejście  
do rozbudowy szkoły

Zajmą się utrzymaniem  
oznakowania dróg

łaściwe i kompletne oznakowanie dróg to jeden z warunków bezpiecznego ko-
rzystania z nich. Bieżące utrzymanie oznakowania dróg w latach 2019-2021, któ-

rych zarządcą jest wójt gminy Kleszczów, 
było przedmiotem rozstrzygniętego niedaw-
no przetargu gminnego. Łączna długość dróg, 
których przetarg dotyczył, wynosi około 176 
km. W tej liczbie 96 kilometrów to drogi gmin-
ne, 38 km - drogi powiatowe, 42 km - drogi 
wewnętrzne.

W ogłoszeniu, umieszczonym w Biulety-
nie Informacji Publicznej, zostały podane mi-
nimalne wymagania techniczne, jakie speł-
niać ma oznakowania pionowe oraz poziome. 
Od potencjalnych wykonawców wymagano 
udzielenia 3-letniej gwarancji na całość wyko-
nanych prac. Do 13 czerwca oferty na prze-
targ złożyły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych PEUK S.A. w Piotrkowie Trybunalskim, Inżynieria Ruchu Drogowego sp. 
z o.o. z Częstochowy oraz Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. Wszystkie złożone 
oferty mieściły się w granicach kwoty, którą gmina przeznaczyła na realizację tego zada-
nia (640 tys. zł).

1 sierpnia na stronach gminnego BIP-u ukazała się informacja o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty. Za taką uznano propozycję częstochowskiej spółki Inżynieria Ruchu Dro-
gowego. Koszt prowadzenia zleconych przez gminę prac firma ta wyceniła na 505.050,50 
zł brutto. JS

Linie i pasy, wykonane na odnowionej jezdni, 
ulegają z czasem wytarciu

W

F irmy z branży budowlanej mają 
wysokie oczekiwania cenowe za 

realizowane przez siebie usługi. Prze-
wyższają one znacząco kosztorysowe 
kwoty, jakie w swoich planach budżeto-
wych zakładają samorządy. Z tego wła-
śnie powodu wójt gminy Kleszczów unie-
ważniał dwa razy w tym roku przetarg na 
rozbudowę siedziby Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku. Oferty skła-
dane przez potencjalnych wykonawców 
były nawet o 3,5 mln zł wyższe od kwoty, 
jaką samorząd Gminy Kleszczów zamie-
rza przeznaczyć na to przedsięwzięcie 
(10.465.000 zł). Ogłoszenie o unieważ-
nieniu pierwszego postępowania prze-
targowego wydane zostało na począt-
ku kwietnia, a o unieważnieniu drugiego 
przetargu - pod koniec maja.

Jak widać ze statystyki, pokazującej 
liczbę pobrań dokumentów dotyczących 
przetargów, przetarg na rozbudowę pod-

stawówki w Łękińsku spotkał się ze spo-
rym zainteresowaniem potencjalnych wy-
konawców. W przypadku pierwszego 
ogłoszenia dokumenty pobierano prawie 
1100 razy, zaś przy ponownym ogłosze-
niu - ponad 700 razy. Zapadła decyzja 
o ogłoszeniu następnego przetargu. Ter-
min składania ofert wyznaczono na dzień 
13 sierpnia br.

Przypomnijmy, że dwupiętrowy budy-
nek, którego wykonanie zamierza zlecić 
Gmina Kleszczów, ma pomieścić jedena-
ście sal lekcyjnych z niezbędnym zaple-
czem, świetlicę, szatnie dla 150 uczniów, 
pokój nauczycielski, gabinety dyrektora 
i wicedyrektora, a także szkolne toalety 
i pomieszczenia pomocnicze. Nowy bu-
dynek szkolny zajmie powierzchnię po-
nad 900 m kw. i będzie liczył przeszło 9 
metrów wysokości. Z istniejącą obecnie 
szkołą zostanie połączony łącznikiem.

JS

Tak mają wyglądać elewacje północna i południowa nowego szkolnego budynku.
Wizualizacja: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD
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å ciąg dalszy ze str. 1

KOMUNIKATY
GOPS przypomina o terminowym 
złożeniu wniosku
● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie przyjmuje wnioski na świadczenia z pro-
gramu „Rodzina 500+”, dostarczane drogą trady-
cyjną (osobiście lub listownie). Aby świadczenie 
na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrów-
naniem od lipca br. wniosek należy złożyć do 30 
września.
● Od 1 sierpnia do 30 listopada GOPS przyjmuje 
„papierowe” wnioski osób uprawnionych do sko-
rzystania z programu „Dobry Start”. Świadcze-
nie w postaci 300-złotowej wyprawki przysługu-
je w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 
Świadczenie jest niezależne od wielkości docho-
du, przeliczonej na członka rodziny.
● GOPS przypomina, że od 1 sierpnia przyjmuje 
także składane drogą tradycyjną wnioski o wypła-
tę zasiłku rodzinnego, a także świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłko-
wy 2019/2020.

Paliwowa akcyza do zwrotu
Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski produ-
centów rolnych o zwrot podatku akcyzowego, 
zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego 
przy pracach rolniczych. Do wniosku składanego 
w Urzędzie Gminy należy dołączyć faktury VAT 
(lub ich kopie) na paliwo, zakupione w okresie od 
1 lutego do 31 lipca 2019 r. Wzór wniosku jest do-
stępny w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych 
(pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

Bezpłatne dyżury psychologa 
W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca można ko-
rzystać nieodpłatnie z porad psychologa. Dyżu-
ry prowadzone w ramach programu wsparcia, re-
alizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, są organizowane w godz. 16-18 w sie-
dzibie Kleszczowskiej Przychodni Salus (ulica 
Osiedlowa 2 w Kleszczowie, wejście od strony 
Pogotowia Ratunkowego, poziom -1, pokój -22).

Dzwoń, jeśli widzisz zagrożenie 
stanu środowiska!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi uruchomił telefon interwencyjny, na któ-
ry mieszkańcy regionu mogą zgłaszać zauwa-
żone przypadki naruszenia przepisów z zakresu 
ochrony środowiska, w tym również nieprawidło-
wości w gospodarowaniu odpadami. Numer tele-
fonu czynnego przez całą dobę - 721-11-12-13.

Informacja w sprawie dostępności sal
Aby na terenie gminy Kleszczów móc zarezerwo-
wać sale na przyjęcia, pokazy, konferencje itp. 
należy kontaktować się z gospodarzami poszcze-
gólnych obiektów tj.: ● z dyrektorami szkół (sale 
w szkołach), ● z dyrektorem GOK (sale w do-
mach kultury), ● z prezesami OSP (sale w remi-
zach), ● z prezesem Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Wsi Żłobnica (sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji 
o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych z podjęty-
mi w tej sprawie uchwałami Rady Gminy.

 (opr. JS)

Jeszcze o czerwcowej sesji
Z braku miejsca informacje zamiesz-

czone w poprzednich wydaniach, 
a dotyczące spraw, którymi Rada Gmi-
ny Kleszczów zajmowała się podczas se-
sji, zwołanej pod koniec czerwca, odnosiły 
się tylko do części poruszonych wówczas 
tematów. Jakie jeszcze uchwały przy-
jęto podczas tego posiedzenia? Jedna 
z najkrótszych uchwał dotyczyła likwidacji 

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-
czowie. Ustalono, że dniem likwidacji tej 
gminnej jednostki organizacyjnej będzie 30 
sierpnia. Należności i zobowiązania likwido-
wanego gimnazjum przejmuje Urząd Gminy 
w Kleszczowie, zaś majątek likwidowane-
go gimnazjum pozostaje własnością naszej 
gminy. Dokumenty dotyczące przebiegu 
nauczania w tej szkole trafią do archiwum 
prowadzonego przez łódzkie kuratorium, 
natomiast pozostała dokumentacja znajdzie 
swoje miejsce w gminnym archiwum przy 
Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Rada Gminy Kleszczów zajęła się 
w czerwcu kwestią przedłużenia dzier-
żawy majątku gminnego dla spółki SOL-
PARK Kleszczów. 25 sierpnia skończy się 
10-letni okres dzierżawy, którego dotyczyła 
pierwsza umowa, zawarta pomiędzy Gmi-
ną Kleszczów i gminną spółką SOLPARK. 
Dzierżawą przez kolejny, 10-letni okres bę-
dzie objęta nieruchomość o łącznej po-
wierzchni ponad 2,88 hektara, zabudowa-
na obiektami kleszczowskiego kompleksu 
oraz części budynku o powierzchni, która li-
czy ponad 15 tys. m kw.

Kolejna z przyjętych uchwał dotyczy-
ła „pozbawienia drogi gminnej kategorii 
drogi publicznej i nadania jej statusu dro-
gi wewnętrznej”. Chodzi o dwa odcinki dro-
gi gminnej nr 101356E w Dębinie. Jeden 
z odcinków liczy 515 mb, drugi - 140 mb. W 
przyszłości droga ta zostanie zajęta przez 
wyrobisko kopalni Bełchatów. W Dębinie 
odkrywki Bełchatów i Szczerców zostaną 

z sobą połączone. Zmiana ka-
tegorii wspomnianej drogi jest 
elementem trwającej właśnie 
aktualizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego (MPZP) dla miejscowości 
Dębina. Zmiany będą dotyczyć 
tzw. wyrobiska oraz wysadu 
solnego „Dębina”.

Ostatnia z uchwał, przyję-
tych podczas czerwcowej se-

sji dotyczyła zmiany MPZP miejscowości 
Bogumiłów i Karolów. Przypominamy na-
szym Czytelnikom, że każda z podjętych 
uchwał Rady Gminy Kleszczów zamiesz-
czona jest w internetowym Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

***
Kolejna sesja Rady Gminy Kleszczów 

została zwołana 9 lipca. Poprzedziło ją wy-
stąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kleszczowie, dotyczące wdroże-
nia lokalnego programu pomocy społecznej 
dla rolników. Celem tego programu jest czę-
ściowe zrekompensowanie strat w plono-
waniu upraw z powodu dramatycznej su-
szy, jaka objęła m.in. nasz region. Warunki 
przyznania gminnego wsparcia dla poszko-
dowanych rolników określa w szczegółach 
załącznik do uchwały. Zgodnie z jego za-
pisami (par. 2, pkt. 3) „Pomoc pieniężna 
w kwocie stanowiącej iloczyn liczby hekta-
rów użytków rolnych, dotkniętych zdarze-
niem losowym przysługuje rolnikom w wy-
sokości 1500 zł/ha, lecz nie wyższej niż 
15.000 zł - w roku 2019”.

JS

gislacyjnych. Mają one ucywilizować procesy związane z przesunięciem granic jednostek 
samorządu terytorialnego, poprzez ograniczenie częstotliwości składania wniosków o zmia-
nę granic oraz przyznanie społecznościom lokalnym większej roli w procesie konsultacji, 
a także poddać ten proces kontroli sądowej. Ma to pozwolić jednostkom samorządu tery-
torialnego czuć się znacznie bezpieczniej. Założeniami zmian zainteresowaliśmy zarówno 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, jak też Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozstrzygnięcie Rady Ministrów, które pozostawia bez zmian dotychczasowe granice 
Gminy Kleszczów, jest satysfakcjonujące. Ten pomyślny dla nas finał wymagał dużego za-
angażowania i przemyślanej strategii. Pragnę jeszcze raz podziękować Mieszkańcom Gmi-
ny Kleszczów za udział w konsultacjach, za roztropne zaangażowanie w obronę naszych 
granic, za zrozumienie potrzeby działania według określonych reguł.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Nie będzie zmiany granic  
Gminy Kleszczów
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Od

Poradnie specjalistyczne we wrześniu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że we wrześniu br. 

poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogra-
mu. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. Informacje na te-
mat 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 02.09. 14-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 03.09. 14-18

3. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 16.09. 14-18

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 04.09. 15.30-18

5. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 05.09. 15.30-18

6. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 19.09. 16-18

7. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 28.09. 16-18

8. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 30.09. 8.30-14
9. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 04.09. 14.30-18

10. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 04.09. 14.30-18
11. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 28.09. 9-14
12. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 

Wyrzykowska-Rabe 03.09. 13-17

13. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 17.09. 13-17

14. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 24.09. 13-17

15. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 03.09. 10-14

16. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 24.09. 10-14

17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 06.09. 9-15
18. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 13.09. 9-15
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 04.09. 13-18
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 18.09. 9-14
21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 25.09. 9-14
22. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 02.09. 16-18
23. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 16.09. 16-18
24. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 30.09. 16-18
25. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-

Drobińska 26.09. 12.30-17
26. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 06.09. 9-14
27. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 27.09. 9-14
28. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 

Sewerynek 25.09. 9-14
29. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 02.09. 12.30-15.30
30. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 16.09. 12.45-15.45
31. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 14.09. 8.15-14
32. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 28.09. 8.15-14
33. Okulistyczna lek. med. Sylwia Konarska 02.09. 9-16
34. Okulistyczna lek. med. Sylwia Konarska 18.09. 9-16
35. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 06.09. 9-14
36. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 20.09. 13-18
37. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 19.09. 13-18
38. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 26.09. 10-15
39. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 12.09. 15.30-18
40. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 26.09. 15.30-18
41. Ortopedyczna prof. dr hab. n. med. Kryspin 

Niedzielski 25.09. 14-18
42. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 16.09. 11-14
43. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 14.09. 9-14
44. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 02.09. 10-17
45. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 09.09. 10-17
46. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena 

Wiewióra 05.09. 8.30-15
47. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 03.09. 15.30-18
48. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 10.09. 15.30-18
49. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 17.09. 15.30-18
50. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 24.09. 15.30-18
51. USG lek. Robert Stępnicki 14.09. 9-13
52. USG lek. Robert Stępnicki 28.09. 9-13
53. Specjalista alergologii dr. n. med. Elżbieta Dółka w każdy 

wtorek 12-14

Rehabilitacja we wrześniu
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.09. godz. 8-15, ● 04.09. godz. 8-15 - kwalifikacja pa-
cjentów, ● 05.09. godz. 8-17.30, ● 09.09. godz. 8-17.30, ● 
10.09. godz. 8-15, ● 12.09. godz. 8-15, ● 13.09. godz. 8-17.30, 
● 16.09. godz. 8-15 - kwalifikacja pacjentów, ● 17.09. godz. 
8-17.30, ● 18.09. godz. 8-15, ● 20.09. godz. 8-15, ● 24.09. 
godz. 8-15, ● 25.09. godz. 8-17.30, ● 26.09. godz. 8-15, ● 
30.09. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepa-
nik
● 09.09. godz. 15-18, ● 13.09. godz. 15-18, ● 23.09. godz. 15-
18, ● 27.09. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja 
pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobro-
wolska
● 03.08. godz. 8.10-14, ● 24.08. godz. 8.10-14.

FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii 
Piotr Szałański
● każda środa godz. 8.30-16.30.

FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przy-
bylska, Julita Zagórska, Mariusz Kopala
● codziennie godz. 8-18.

Każda kropka  
to ofiara śmiertelna

początku wakacji (20 czerwca) do 7 sierpnia na pol-
skich drogach miały miejsce wypadki, których ofiara-

mi stało się 379 osób. Mapa Polski, umieszczona na stronie 
internetowej policji (http://www.policja.pl/pol/mapa-wypad-
kow-drogowych) i codziennie aktualizowana, informuje o miej-
scach tragedii drogowych. Inicjując tę akcję profilaktyczno-in-
formacyjną uprzedzono: „z każdym dniem mapa będzie coraz 
mniej przejrzysta, ponieważ przybywać będą nowe punkty. Pod 
każdym punktem kryje się ludzki dramat!”.

Próbując trafić do rozsądku i wyobraźni użytkowników dróg, 
a przede wszystkim kierowców, policja przypomina podstawo-
we zasady, których respektowanie pozwoli zmniejszyć liczbę 
śmiertelnych ofiar na polskich drogach. Oto one:

1) Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególno-
ści w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, 
stanu trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właści-
wego przewożenia dzieci w pojazdach.

2) Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w ra-
zie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Roz-
mowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekon-
centruje kierującego pojazdem.

3) Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, dro-
gowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego.

4) Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprze-
dzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestni-
ków ruchu.

5) Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przy-
stankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami.

6) Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie 
przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach.

7) Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych 
podróży.

8) Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, 
w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eks-
ploatacyjnych. (opr. JS)
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„Arreks” S.A. 
w Kleszczowie 

zaprasza do udziału w kursach:
1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 

godz.
2. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
3. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
4. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 

50 godz.
5. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem 
telefonu 727-500-728, w siedzibie Agencji „ARREKS”, 
Kleszczów, ul. Główna 122. Zapraszamy również do 
odwiedzenia naszego Facebooka.

INFOdoradca  
- 1000 zawodów w pigułce

czym polega praca agenta klarującego? Czym zajmuje 
się dydaktyk multimedialny? Jakimi kwalifikacjami powi-

nien się wyróżniać broker edukacyjny? Czy na rynku polskim bę-
dzie rosnąć znaczenie zawodu „osoba do towarzystwa”? Informa-
cje o wspomnianych profesjach, a także setkach innych zawodów 
zostały umieszczone w ogólnodostępnej bazie, na którą trafi-
my pod adresem http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-da-
nych/infodoradca.

W tym zasobie znajdziemy nie tylko szczegółowy opis kon-
kretnego zawodu i wymaganych kompetencji, ale też odniesienia 
do sytuacji na rynku pracy. To cenny materiał zarówno dla insty-
tucji pośrednictwa pracy, dla doradców zawodowych, dla rekrute-
rów prowadzących nabór na nietypowe stanowiska pracy. Z IN-
FOdoradcy skorzystają też kadrowcy, opisujący zakres czynności 
danego pracownika, a także instytucje prowadzące szkolenia do-
pasowane do potrzeb klientów.

Projekt powstał dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, przyznanej  dla konsorcjum kilku  podmiotów.

JS

W firmach gminy Kleszczów

Maszyny dla rolnictwa…
… będzie produkować w Kleszczowskiej Strefie Przemysło-

wej nr 3 (Żłobnica) ukraińska firma Kobzarenko. Na rodzimym ryn-
ku jest obecna od blisko 25 lat. Znaczna część jej produkcji trafia na 

rynki zagraniczne, w tym do krajów 
Unii Europejskiej. Ulokowanie fabry-
ki na terenie unijnego kraju, jakim 
jest Polska, ułatwi ekspansję w tym 
kierunku.

W zak ładz ie ,  powsta jącym 
w Żłobnicy, prowadzona będzie ob-
róbka elementów metalowych, ich la-
kierowanie oraz montaż podzespo-
łów i wyposażenia do powstających 
tu maszyn. 

Chcą przejąć spółkę Energomontaż - 
Północ Bełchatów

Giełdowa spółka Polimex Mostostal złożyła wniosek do UOKiK 
w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Energomontaż - Północ Beł-

Kto trafi do rejestru średnich 
źródeł spalania paliw?

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że firmy emitujące gazy 
i pyły do powietrza są każdego roku zobowiązane do sporządza-
nia wykazu, zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania 
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Brak raportowa-
nia może pośrednio skutkować sankcją za nie sporządzenie i/lub nie 
wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBi-
ZE) gromadzi w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw informa-
cje dotyczące źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie 
mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnie-
niem trzeciej zasady łączenia. Każdy podmiot korzystający ze środo-
wiska, którego działalność powoduje emisje, powinien sporządzać 
i wprowadzać do krajowej bazy raport, zawierający informacje m.in. 
o: ● oznaczeniu prowadzącego instalację, adresie siedziby; ● adre-
sie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja insta-
lacji; ● sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub za-
kład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod PKD); ● nominalnej 
mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; ● rodzaju źró-
dła spalania paliw, ● dacie oddania źródła spalania paliw do użytko-
wania; ● przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw 
w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użyt-
kowania wyrażonym w procentach.

Podmiot korzystający ze środowiska, który dotychczas nie reali-
zował obowiązku wprowadzania raportu do KOBiZE, jest zobowiąza-
ny do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyj-
nego. Znajduje się on na stronie internetowej krajowej bazy.

W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiąz-
ków należy się kontaktować z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą 
KOBiZE IOŚ-PIB. Infolinia systemu Krajowej bazy - tel. 22/ 569-65-
96, https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

chatów (EPB). W komunikacie zamieszczonym na stronie UOKiK 
podano, iż Polimex jest już udziałowcem tej spółki i planuje zwięk-
szyć swój pakiet udziałów do 55 proc. 

Spółka EPB, działająca od wielu lat na terenie gminy Kleszczów, 
specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji 
stalowych, urządzeń energetycznych oraz w kompleksowym wyko-
nawstwie obiektów przemysłowych. Jak wynika z rocznego raportu 
spółki Polimex Mostostal S.A. za rok 2018 obecnie jest ona właści-
cielem 32,82 proc. udziałów w spółce EPB.

Nowy katalog Uponor
Spółka Uponor, której największy zakład produkcyjny funkcjo-

nuje w Kleszczowskiej Strefie Prze-
mysłowej nr 2 (Kleszczów), wydała 
w trzech językach nowy katalog pro-
duktów, który obowiązuje od 1 lipca.

Licząca ponad 80 stron broszura 
jest źródłem wiedzy o polietylenowych 
rurach, studniach i łącznikach, które 
są wykorzystywane w gospodarce ko-
munalnej, drogownictwie i przemyśle. 

JS

Na

Do 15 sierpnia przedłużono…
… termin zgłaszania kandydatów do konkursu Nagroda Gospo-

darcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. Udział w konkur-
sie jest okazją do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Przed-
siębiorcy mają do wyboru jedną z czterech kategorii: ● „Świadomi 
w biznesie”- Nagroda Publiczności, ● „Eksportowy Produkt Roku”, ● 
„Łódzkie - Projekt przyszłości”, ● „Łódzkie - Edukacja dla Biznesu”.

Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym dniu XII Europejskiego 
Forum Gospodarczego, 16 września. Więcej szczegółów - https://
biznesnaplus.lodzkie.pl. JS



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 15/511

31 sierpnia - ważny termin dla osób starających 
się o dotację do termomodernizacji

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina osobom, które chcą uzyskać dofinansowanie do kosztów 
termomodernizacji w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kleszczów, że warunkiem 
koniecznym jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Zgodnie z regulaminem dofinansowania au-
dyt wykonuje firma, wybrana przez Gminę Kleszczów. Termin składania wniosków o przeprowadze-
nie audytu mija 31 sierpnia.

Przeprowadzenia audytu energetycznego pozwala wskazać na te elementy konstrukcji budynku, któ-
rych wymiana lub uzupełnienie pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną budynku poprzez zmnie-
jszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania. Aby ubiegać się o wsparcie w ramach gminnego pro-
gramu, wnioskodawca będzie musiał zmniejszyć zapotrzebowanie na energię budynku o minimum 10 
proc. Maksymalne przewidziane wsparcie finansowe dla pojedynczego beneficjenta wynosi 40.000 zł.

Przypominamy, że budynek, którego dotyczy wniosek o przeprowadzenie audytu energetycznego 
musi być budynkiem mieszkalnym, oddanym do użytkowania oraz aktualnie zamieszkiwanym od mini-
mum 5 lat przed dniem złożenia wniosku. 

W przypadku, gdy w budynku istnieją nieekologiczne piece (np. węglowe), nie spełniające 5 klasy 
wg normy PN-EN 303-5:2012, wnioskodawca musi dokonać na własny koszt ich likwidacji. Poza tym wa-
runkiem otrzymania dotacji dla budynków posiadających pokrycie dachowe zawierające azbest (pokrycie 
z eternitu) jest jednoczesna wymiana pokrycia dachowego.

Elektrownia 
w programie 

Discovery
Elektrowni Bełchatów zrealizowano naj-
nowszy odcinek programu Discovery 

z cyklu „Jak funkcjonuje miasto?”. O roli Elek-
trowni Bełchatów w polskim systemie elektro-
energetycznym opowiadał Robert Ostrowski, 
prezes zarządu PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna. Moc bloków energetycz-
nych pracujących obecnie w tej elektrowni wy-
nosi 5298 MW. To prawie 22 proc. łącznej mocy 
zainstalowanej 
w polskiej ener-
getyce zawo -
dowej .  Rocz -
na p rodukc ja 
na poziomie ok. 
35 TWh energii 
elektrycznej po-
zwala na zaspo-
kojenie potrzeb 
blisko 11,5 mln 
g o s p o d a r s t w 
domowych. Te 
liczby pokazują 
jednoznacznie, że Elektrownia Bełchatów wraz 
z pobliską kopalnią są fundamentem bezpie-
czeństwa energetycznego Polski.

W programie Discovery pokazano działania 
podejmowane przez elektrownię dla zmniejsze-
nie jej oddziaływania na środowisko naturalne. 

„Miliardowe projekty modernizacyjno-od-
tworzeniowe w elektrowni wpłynęły na znacz-
ną redukcję emisji i dostosowanie jednostek 
wytwórczych do przyszłych wymagań środo-
wiskowych i, co najważniejsze, spowodowa-
ły poprawę jakości powietrza. Od lat 90. do 
chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emi-
sja dwutlenku siarki zredukowana została o 90 
proc., emisja tlenku azotu o 47 proc., a pyłów 
o 97 proc. Wszystko to, dzięki zastosowaniu 
najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań 
technicznych w instalacjach. Wszystkie prze-
prowadzone działania inwestycyjne i moder-
nizacyjne o charakterze proekologicznym sta-
wiają bełchatowską elektrownię w czołówce 
najnowocześniejszych elektrowni na świecie. 
Na te działania, tylko w ostatnich latach prze-
znaczonych zostało aż 9 miliardów złotych” - to 
fragment wypowiedzi prezesa R. Ostrowskie-
go, zacytowany na stronie internetowej PGE 
GiEK S.A..

Ekipa filmowa z Discovery odwiedziła nie 
tylko teren elektrowni. Filmowcy oglądali rów-
nież Górę Kamieńsk, by obejrzeć efekty wielo-
letniej rekultywacji. Mogli też obejrzeć działają-
cą na szczycie farmę wiatrową o mocy 30 MW. 
PGE Park Wiatrowy Kamieńsk produkuje ener-
gię elektryczną wystarczającą do zaopatrzenia 
ok. 6 tysięcy gospodarstw domowych.

Premierowa emisja odcinka, poświęconego 
kompleksowi energetycznemu na terenie gmi-
ny Kleszczów miała miejsce 6 sierpnia na ka-
nale Discovery. Szansę na jego obejrzenie bę-
dziemy mieli jeszcze we wtorek, 13 sierpnia, 
o godz. 18:00. JS

W elitarnym gronie …

Fot. www.pgegiek.pl

Kolejne gminne inwestycje
ozbudowa ulicy Głównej w Kleszczowie wolno zbliża się do końca. Na różnych eta-
pach planowania znajdują się kolejne przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku mają szan-

sę rozpocząć się prace na najstarszym kleszczowskim osiedlu, zabudowanym jednorodzinny-
mi domami. Wzdłuż ulic Osiedlowej, Niskiej, Poprzecznej, Cichej i Wysokiej ruszy rozbudowa 

infrastruktury elektroenergetycznej oraz sieci światłowodowych (FTTH).
Przyjmowanie ofert firm, mających odpowiedni potencjał i doświad-

czenie w realizacji podobnych prac, trwało do 30 lipca. Tego samego 
dnia w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona została 
informacja z otwarcia ofert. Zleconych przez gminę prac gotowe są się 
podjąć cztery podmioty: z Jaskrowa koło Częstochowy (PPUH „Fenix” 
sp. z o.o.), Zgierza (SP - Instal Sebastian Przepiórski) oraz z Rogowca 
(Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. i Elbox sp. z o.o.).

Trzy spośród czterech ofert mieszczą się w granicach tej kwoty, którą 
gmina Kleszczów chce przeznaczyć na przeprowadzenie inwestycji (2,2 
mln zł). Roboty przy rozbudowie gminnej sieci energetycznej i światłowo-
dowej na osiedlu w Kleszczowie mają potrwać maksymalnie 12 miesięcy.

Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej dotyczyć ma nie tylko 
kleszczowskiego osiedla. W wyniku rozstrzygniętego wcześniej prze-
targu prace polegające na doprowadzeniu światłowodowych mikroka-
bli oraz uruchomieniu instalacji abonenckich FTTH zostaną przeprowa-
dzone łącznie w 23 lokalizacjach na terenie miejscowości Antoniówka, 
Czyżów, Łękińsko (ul. Klonowa, ul. Akacjowa i ul. Poprzeczna), Wola 
Grzymalina - Kolonia oraz Wolica. Dzięki temu zadaniu długość gmin-
nych sieci światłowodowych zwiększy się o ok. 4,6 km. Wykonawcą, 
któremu gmina zleciła przeprowadzenie robót jest łódzka spółka FU-
REL Inwestycje. Wartość umowy to 191.326,50 zł (brutto). JS

Także na osiedlu w są-
siedztwie przychodni 
Salus zostaną ułożone 
podziemne kable ener-
getyczne

R

W

… nazywanym „Największymi Brylanta-
mi Polskiej Gospodarki” Instytut Europejskie-
go Biznesu sklasyfikował tysiąc działających 
w naszym kraju firm. O tym, które miejsce zaj-
mie to czy inne przedsiębiorstwo, decydowała 
jego wartość rynkowa. Instytut policzył wartość 
rynkową firm na koniec marca 2017, porównu-
jąc ich wyniki do wycen spółek akcyjnych noto-
wanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Badania objęły podobno łącznie 
51 tysięcy podmiotów.

Czołówkę rankingu „Największych Brylan-
tów Polskiej Gospodarki 2018” otwiera, rzecz ja-
sna,  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. War-
tość tej spółki oszacowano na ponad 72,35 mld zł. 
Drugie miejsce zajęło Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. (44,52 mld zł), a trzecie - PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A. (40,34 mld zł).

Wśród tysiąca firm znajdujemy też znajo-
mo brzmiące nazwy spółek, które od lat funk-
cjonują na terenie gminy Kleszczów. Pozycję 
430 zajmuje Knauf Bełchatów, którego ryn-
kową wycenę oszacowano na 778 mln zł. Na 
miejscu 472 znajdujemy Sempertrans Beł-
chatów, z wyceną na poziomie 721 mln zł. 
W drugiej pięćsetce na miejscu 524 sklasy-
fikowana została spółka Colep Polska (659 
mln zł), natomiast na pozycji 696 - Constan-
tia Teich Poland z wyceną szacowaną na 
497 mln zł. 

Naturalnie trzeba wziąć pod uwagę, że 
są to wyceny historyczne, sprzed niemal 2 
i pół roku. Aktualna wartość rynkowa „brylan-
tów” może być inna, a wraz z nią zmieniły się 
zajmowane w rankingu miejsca. JS
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... obchodzone jest od 1993 roku w dniu 14 
sierpnia. Zostało ustanowione stosownym za-
pisem w dokumencie o nazwie „Ponadzakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników 
Przemysłu Energetycznego”. Dzień ten świętu-
ją wszystkie osoby, związane z elektroenerge-
tyką, czyli wytwarzaniem, przesyłem oraz roz-
działem energii elektrycznej.

Energetycy jako grupa zawodowa zosta-
li dowartościowani już w 1956 roku, kiedy usta-
nowiono Kartę Energetyka. Był to gest ozna-
czający duże uznanie dla tego zawodu i jego 
rosnącej roli w gospodarce powojennej Polski. 
Karta Energetyka wyznaczyła dzień 1 września 
na branżowe święto. Termin ten zmieniono nie-
znacznie w 1972 roku, wybierając pierwszą nie-
dzielę września, a więc dzień świąteczny. 

Kolejna, już wspomniana zmiana miała 
miejsce w 1993 roku. Odtąd dzień 14 sierpnia 
jest wolnym od pracy dniem dla ludzi z branży 
energetycznej - oczywiście nie dla tych, którzy 

Blok nr 1 już nie daje prądu
rzez niecałe 38 lat pracy najstarszy blok energetyczny w Elek-
trowni Bełchatów, oznaczony numerem 1, wyprodukował ponad 

78 773 000 MWh energii elektrycznej. Przepracował przeszło 240 tys. ro-
boczogodzin. W tym roku 31 maja o godz. 19.55 „jedynka” poszła w od-
stawkę. W dniu, w którym bełchatowska „jedynka” przeszła na zasłużo-
ną emeryturę, do eksploatacji został przekazany nowoczesny blok nr 5 
w Elektrowni Opole.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że już od 1 stycznia 2016 roku 
blok energetyczny nr 1 był traktowany ulgowo. Służył jako jednostka 
szczytowo-rezerwowa z rocznym limitem pracy 1500 roboczogodzin. Na 
bardziej intensywną eksploatację nie pozwalały coraz surowsze unijne li-

mity środowiskowe.
Pomimo wyłączenia „je-

dynki” Elektrownia Bełcha-
tów pozostaje największym 
w Polsce wytwórcą energii 
elektrycznej.

***
Postępy budowy tej 

elektrowni od początku pil-
nie śledziły krajowe media. 

„Obiekt imponuje rozmiarami. Budynek o kubaturze 5.800 tys. m sześć. 
będzie miał ponad 700 m długości i 130 m szerokości. Dwa kominy wy-
strzelą w górę na 300 m, a 6 wielkich chłodni kominowych, tak charak-
terystycznych dla pejzażu każdej elektrowni, sięgnie 132 m wysokości” - 
ekscytował się dziennikarz „Życia Warszawy”, opisując w styczniu 1979 
roku plac budowy.

Pierwszy prąd z Elektrowni Bełchatów trafił do sieci energetycznej 
29 grudnia 1981 roku. Kiedy prowadzona była pierwsza synchronizacja 
pierwszego turbozespołu z krajową siecią, trwał w Polsce stan wojenny. 
W całym kraju wychodziły wówczas tylko dwa kontrolowane przez władze 
dzienniki - „Trybuna Ludu” oraz „Żołnierz Wolności”. Nic zatem dziwnego, 
że relacja z uruchamiania pierwszego bloku Elektrowni Bełchatów trafiła 
właśnie na strony „Trybuny”.

Paulin Płomiński, piotrkowski dziennikarz, relacjonował tamte waż-
ne chwile w iście sportowym stylu: „Wszyscy z niecierpliwością czeka-
my. O godzinie 13.14 turbina osiąga nominalne 3 tys. obrotów na minutę. 
Sprawdza się zabezpieczenia technologiczne. Male kłopoty. Obroty tur-
biny spadają i operacja się powtarza.

Godzina 15.07 - turbina znów ma 3 tys. obrotów na minutę. Inż. Piotr 
Prochownik wydaje odpowiednie polecenie do rozdzielni. O 15.20 rozle-
gają się brawa. Blok zsynchronizowany z krajową siecią.

- 30 megawatów na sieciowej - potwierdza przez telefon Tomasz Cie-
pierski, dyżurny ruchu elektrowni. Z Bełchatowa popłynął pierwszy prąd” 
(„Trybuna Ludu”, 30.12.1981 r.).

Na terenie największej w owym czasie polskiej inwestycji nie mo-
gło też zabraknąć ekipy Telewizji Polskiej. Reportaż z przeprowadze-
nia pierwszej synchronizacji, przygotowany przez redaktora Adama Bro-
nikowskiego otwierał wieczorne wydanie „Dziennika Telewizyjnego” 29 
grudnia 1981 roku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez pierwsze dni pracy blok 
energetyczny nr 1 był opalany mazutem (olej opałowy), a dopiero po No-
wym Roku przeszedł na opalanie węglem brunatnym. Przez pewien czas 
nie mógł przekraczać mocy 200 MW, choć jego moc nominalna wynosi-
ła 360 MW. Pracował w tzw. ruchu regulacyjnym. Uroczyste przekazanie 
bloku do eksploatacji nastąpiło 8 maja 1982 roku (choć według niektórych 
źródeł oficjalnie nastąpiło to dopiero pod koniec lipca).

***
W latach 70. blok energetyczny o mocy 360 MW traktowany był 

w Polsce jako jednostka prototypowa. „Otwiera on nową generację ma-
szyn energetycznych o mocy 360 megawatów, które jak już wykazały 
pierwsze doświadczenia są znacznie sprawniejsze od dotychczas stoso-
wanych na węglu brunatnym bloków o mocy 200 MW” - pisał wspomnia-
ny już P. Płomiński w maju 1982 roku.

Generalny projektant elektrowni, Damazy Laudyn tak wspominał za-
kup szwajcarskich technologii dla największej w Polsce elektrowni: „Wy-
bierając licencje z neutralnej Szwajcarii: na turbozespół - BBC i na kocioł 
- Sulzera miano pełną świadomość, że unikano w ten sposób wiązania 
się z krajami NATO. Lecz i tak, po latach, na początku budowy musiałem 
odpowiadać Komisji Planowania, dlaczego nie budujemy Elektrowni Beł-
chatów na radzieckich blokach energetycznych o mocy 300 MW? Wyka-
zanie wyższości bloków szwajcarskich nie było trudne i na pytaniu spra-
wa się skończyła”.

Jan Tokarz, który w latach 1982-90 pracował w Elektrowni Bełchatów 
na stanowisku zastępcy dyrektora ds. technicznych doświadczenia z eks-
ploatacją pierwszych 360-megawatowych jednostek podsumowuje tak:

„W planach wprowadzenia do eksploatacji bloków 360 MW w Pol-
sce Elektrownię Bełchatów wyprzedzała Elektrownia Opole. Życie jed-
nak przekreśliło te plany. Wprowadzenie do eksploatacji pierwszego blo-
ku 360 MW nastąpiło właśnie w El. Bełchatów ponad 10 lat wcześniej 
niż w El. Opole. Oznaczało to odbycie tzw. „chorób wieku dziecięcego” 
w obszarze projektowania, wykonawstwa i eksploatacji właśnie w El. Beł-
chatów, choć przecież, z natury swego przeznaczenia, w El. Bełchatów 
miały to być bloki energetyczne pracujące podstawowo z czasem wyko-
rzystania mocy zainstalowanej ponad 6500 h rocznie. Trzeba przyznać, 
że gigantycznym wysiłkiem przede wszystkim służb eksploatacji w latach 
1983-1990 wskaźnik ten osiągano prowadząc równolegle z procesem 
eksploatacji proces modernizacji i wdrażania zmian projektowych 
w elektrowni”. JS

W opracowaniu wykorzystane zostały fragmenty 
monografii „Elektrownia Bełchatów 1973-1998”

pracując w ruchu ciągłym dbają o wystarcza-
jącą produkcję i niczym niezakłócone dostawy 
prądu do odbiorców.

Dzień, w którym od 26 lat energetycy ob-
chodzą swe święto jest zbieżny z datą męczeń-
skiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
14 sierpnia 1941 r. stracił on życie w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym w Auschwitz, ratu-
jąc przed śmiercią współwięźnia. To św. Mak-
symilian Kolbe jest patronem energetyków. 
Wybór podyktowany był tym, że ten słynny za-
konnik i misjonarz zajmował się wynalazczo-
ścią i elektryką.

***
Najstarsi pracownicy Elektrowni Bełcha-

tów oraz emerytowani energetycy słyszeli za-
pewne o organizowanych w latach 80. i później 
wrześniowych „Sympozjach u Zeusa”. Pomysł 
na takie właśnie święto energetyków, podob-
ne do ugruntowanej wieloletnią tradycją górni-
czej Karczmy Piwnej, powstał w Elektrowni Beł-

Branżowe święto energetyków… chatów w 1986 albo 1987 roku. Towarzyskie 
spotkanie odbywało się w scenerii mitycznego 
Olimpu, a w kielichach, które rozstawiano przed 
uczestnikami znajdował się nie tylko nektar…

Przy okazji Dnia Energetyka wspominamy 
także o tym święcie, bo zawierało ono pewien 
kleszczowski wątek. Uczestnicy „Sympozjum 
u Zeusa” rozpoczynali swe biesiadowanie hym-
nem, śpiewanym na melodię „Szła dzieweczka 
do laseczka”. Treść pierwszych zwrotek była 
następująca:

W Bełchatowie pod Kleszczowem
robią jakiś cud
Biorą węgiel z jakiejś dziury
wypuszczają smród!
Gdzie jest ta energia/ gdzie jest ten prąd?
Czy zjada go naród/ czy kradnie rząd?
Wodę także chłepcą z rzeki
zamieniają w mgłę,
Która w niebo sobie leci
przez calutkie dnie!
Gdzie jest ta energia itd. JS

Fot. www.pgegiek.pl

P
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Maturzyści  
kleszczowskich szkół - górą

tegoroczne wakacje nie sposób zapomnieć o tematach edu-
kacyjnych. Absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz ich rodzicom kanikuła mija na nerwowym sprawdzaniu wyników 
rekrutacji i szukaniu miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Matu-
rzyści na początku lipca poznali wyniki tegorocznych matur. Mogli je 
sprawdzać na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, albo 
w macierzystych szkołach. 

Cieszą bardzo dobre wyniki, uzyskane przez maturzystów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz Technikum 
Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. „Wyniki 
tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyj-
ną w Warszawie jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała 
z przedmiotów obowiązkowych zdecydowanie lepsze wyniki od śred-
nich w powiecie, w województwie łódzkim i w kraju” - informuje dy-
rektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Agniesz-
ka Nagoda-Gębicz.

Z udostępnionej nam analizy wyników maturzystów szkół w Klesz-
czowie prezentujemy dwa zestawienia, które pokazują jak nasi matu-
rzyści wypadli na tle swoich rówieśników ze szkół powiatu bełchatow-
skiego, województwa łódzkiego oraz całej Polski.

W

W

Samodzielne pokoje 
dla UCZNIÓW.

Łękińsko, tel. 608-026-380.

Dla kogo  
stypendium pomostowe?

terminie do 14 sierpnia (godz. 16.00) można składać dro-
gą elektroniczną wnioski o przyznanie stypendium pomo-

stowego. Takie wsparcie jest wypłacane na pierwszym roku stu-
diów w wysokości 500 zł na miesiąc.

Stypendium pomostowe zdobyć możesz, jeśli jednocześnie: 
● dostałeś się na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dzien-
nych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich 
akademickich uczelniach publicznych; ● osiągnąłeś na egzaminie 
maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, ● pochodzisz ze 
wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, fakt ten musi być po-
twierdzony zameldowaniem – okres zameldowania nie może być 
krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.
stypendia-pomostowe.pl; ● pochodzisz z rodziny, której dochód 
na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świad-
czeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

Dodatkowo trzeba spełnić jeden z tych warunków: ● po-
chodzisz z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub 
opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata lub ● je-
steś uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ● 
jesteś członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem ro-
dziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu so-
cjalizacyjnego lub ● posiadasz rekomendację lokalnej organizacji 
pozarządowej.

Oryginał wniosku o stypendium należy po wydrukowaniu 
wraz z załącznikami przekazać do Oddziału Terenowego Krajo- 
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, ul. Północna 27/29, 
91-420 Łódź, w terminie do 23 sierpnia 2019 r. Więcej informa-
cji - na stronie www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem  
tel. 42 636 53 26. JS

Wyniki w Liceum Ogólnokształcącym

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii

Warto dodać, że w maju br. do egzaminu maturalnego przystąpiło 
81 uczniów naszych szkół: 53 z Liceum Ogólnokształcącego (LO) i 28 
z Technikum Nowoczesnych Technologii (TNT). JS

Szczególny rok  
w historii parafii

zymskokatolicka Parafia p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie 
będzie świętować w tym roku 100-lecie swojego istnienia. 

Najważniejszą część uroczystości ma stanowić Jubileuszowa Msza 
św., odprawiona we wtorek 15 października pod przewodnictwem 
ks. arcybiskupa Wacława Depo. Msza rozpocznie się o godz. 17. 

Przygotowaniem do tego parafialnego święta będą Jubileuszo-
we Misje Święte. Dzień po dniu począwszy od 6, a na 13 paździer-
nika kończąc, odbywać się będą nauki misyjne, poświęcone kolej-
no następującym zagadnieniom: ● Tajemnica Chrztu św.; ● Wierzyć 
dzisiaj; ● Grzech - śmierć ducha; ● Sakrament pokuty odkryty na 
nowo; ● Małżeństwo - Rodzina; ● Tajemnica krzyża; ● Ja w Koście-
le; ● Nawrócenie - codzienność chrześcijanina.

Zaproszenia do udziału w jubileuszu wraz z programem misji 
mają trafić do każdego domu na terenie kleszczowskiej parafii. JS

R
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Program CZYSTE POWIETRZE
ZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program, którego ce-
lem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych za-

nieczyszczeń, wprowadzonych do atmosfery przez domy jednoro-
dzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na 
paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 
Wszystko po to, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie 
tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy 
budżet beneficjentów, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program jest skierowany do osób fizycznych, będących właści-
cielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego. Korzystając z programu 
można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny 
możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt 
realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł wówczas dodatkowe kosz-
ty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt pro-
jektu to 7 tys. zł.

Program CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie 
m.in. na: ● wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe), ● docieplenie przegród budynku, ● wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, ● montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej, ● instalację odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), ● mon-
taż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków jest prowadzony w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w trybie ciągłym. 
Dla wygody użytkowników WFOŚiGW w Łodzi uruchomił PORTAL 
BENEFICJENTA -internetowy serwis informacyjny, w którym znaleźć 
można niezbędne informacje. Dodatkowo przez portal można: ● po-
brać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwia-
jąca wypełnienie) wraz z załącznikami; ● złożyć elektroniczną formę 
wniosku, korzystając ze skrzynki podawczej; ● otrzymywać informa-
cje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku (obu-
stronna komunikacja).

Na swojej stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi przekazuje 
również następującą informację: „Szanowni Państwo, jeśli w 2018 
roku złożyliście wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Pro-
gramu Priorytetowego <Czyste powietrze> w WFOŚiGW w Łodzi 
przy ul. Dubois 118 (bez względu na datę zawarcia umowy), to nie 
możecie jednocześnie składać wniosku o dotowanie całości lub czę-
ści kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych w urzę-
dach: gminnych, miejskich i powiatowych.” (opr. JS)

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi nadal prowadzi nabór wniosków mieszkańców 

naszego województwa o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest. Jak wiadomo takie wsparcie przeznaczane 
jest najczęściej na bezpieczne pozbycie się eternitowych pokryć 
dachowych.

Wnioski mogą składać w WFOŚiGW osoby fizyczne będące 
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (po-
twierdzenie własności - księga wieczysta), z których będą usunię-
te wyroby zawierające azbest. Wspomniane budynki muszą być po-
łożone na obszarze województwa łódzkiego, a ich właściciele nie 
mieli dotąd możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych 
programów na tego typu działania.

W tym roku kwota dotacji wyniesie łącznie 600 tys. zł, a dota-
cja może sięgać do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wnio-

WAŻNE DLA ROLNIKÓW
Prewencyjne kontrole KRUS

Do 31 sierpnia na terenie wszystkich gmin powiatu bełchatow-
skiego, a więc również w gminie Kleszczów, będą prowadzone wi-
zytacje prac polowych, dotyczące przestrzegania zasad BHP pod-
czas żniwnych prac polowych. Przedstawiciel KRUS zwróci uwagę 
rolników na zagrożenia wypadkowe, charakterystyczne dla letnich 
prac gospodarskich oraz oceni stan użytkowanych maszyn i urzą-
dzeń. Każdy z uczestników instruktażu otrzyma stosowne ulotki pre-
wencyjne.

Szczegółowe informacje na temat tych działań prewencyjnych 
można uzyskać w PT KRUS w Bełchatowie (tel. 44/ 635-64-13). Za-
powiedź przeprowadzenia kontroli została opublikowana na stronie 
https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/.

PROW 2014-2020 - aktualny 
harmonogram naboru wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji har-
monogramu naborów wniosków, zaplanowanych do przeprowadze-
nia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do 
końca tego roku. Planowane działania mieszczą się w takich obsza-
rach tematycznych, jak: rozwój gospodarstw; wzmacnianie przedsię-
biorczości; rozwój terytorialny; transfer wie-
dzy i innowacji; systemy jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych; inwestycje 
w rozwój obszarów leśnych i poprawę ży-
wotności lasów.

Jak widać projekty dotyczą nie tylko 
tych osób, które zajmują się rolnictwem. Za-
chęcamy zatem wszystkich mieszkańców 
do zapoznania się z pełną ofertą. Jest ona dostępna pod adresem 
www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html.

Dadzą pieniądze na nawadnianie
W aktualnym harmonogramie PROW na lata 2014-2020 znala-

zły się dwie nowości. Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubie-
gać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc 
finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel deta-
liczny. Już we wrześniu ma ruszyć nabór wniosków o dotację do bu-
dowy zbiorników wodnych, studni głębinowych oraz do zakupu sys-
temów nawadniających i pomiarowych. Kwota dotacji ma wynieść do 
100 tys. zł.

W październiku będą przyjmowane wnioski rolników, którzy zaj-
mują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego. Do 100 tys. zł dofinansowania przewidziano na m.in. 
budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń do 
przechowywania produktów, zakup potrzebnych do tego sprzętów 
i urządzeń.

(opr. JS)

Wynajmę mieszkanie 
studentom, blisko uczelni  

w Łodzi i Krakowie.
Tel. 792-654-554.

sków o udzielenie dotacji prowadzony będzie do 30 września br. lub 
do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie 
przez łódzki WFOŚiGW.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się w szczególności wy-
datki poniesione na: ● demontaż z budynków wyrobów zawiera-
jących azbest, ● przygotowanie do transportu, ● załadunek oraz 
transport, ● rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodli-
wienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowa-
nia w Polsce. Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej 
na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków nie może 
przekroczyć 700 zł za tonę.

Ten i inne projekty wsparcia działań proekologicznych podejmo-
wanych przez osoby fizyczne znaleźć można na stronie http://wfo-
sigw-lodz.home.pl/cg2/_www/fundusz/osoby_fizyczne,46,482.html.

JS

Dotacje na usuwanie azbestu
W

C
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W organizacjach pozarządowych
Pozyskali dotację  

z rządowego programu
Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych (ASOS) zaplanowany został na lata 2014-2020. W tym 
roku resort rodziny, pracy i polityki społecznej miał do rozdyspo-
nowania 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty, 
działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie od 20 do 200 tysięcy zł w ramach 4 priorytetów: ● eduka-
cja osób starszych, ● aktywność społeczna promująca integrację 
wewnątrz- i międzypokoleniową; ● partycypacja społeczna osób; 
● usługi społeczne dla osób starszych.

Projekt „Senior w centrum uwagi” złożony przez Fundację Se-
rvire Homini z Kleszczowa został zgłoszony w ramach czwartego 
priorytetu. Fundacja otrzymała 71,5 tys. dofinansowania do orga-
nizacji działań na rzecz seniorów, zaproponowanych w zgłoszo-
nym projekcie.

Pobyt w ośrodku sanatoryjnym
W ramach dofinansowanego przez Gminę Kleszczów projektu 

„W pogoni za marzeniami” stowarzyszenie Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zorganizowało w maju dwa 7-dniowe pobyty dla miesz-
kańców gminy w Ośrodku Sanatoryjnym Geovita w Lądku-Zdro-
ju. Do urokliwego miasteczka, położonego w Kotlinie Kłodzkiej 

pierwsza gru-
pa wyjechała 
19 maja, druga 
zaś 26 maja. 
Obok  za jęć , 
oferowanych 
w ośrodku, or-
g a n i z o w a n e 
były także re-
kreacyjno-tury-
styczne space-
ry i wycieczki. 
Jedna z nich 
prowadziła do 

podziemnego miasta „Osówka”, reklamującego się hasłem „W po-
szukiwaniu tajemnic Trzeciej Rzeszy”.

***
W komunikacie zamieszczonym 1 sierpnia na stronie interne-

towej stowarzyszenia (www.utwkleszczow.pl) zarząd przekazał 
następującą wiadomość: „Przypomina się, iż zgodnie z uchwa-
łą Zarządu wstrzymane jest przyjmowanie nowych członków 
do Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kleszczo-
wie. Decyzja została podjęta przez Zarząd na spotkaniu w dn. 
21.02.2019 r. O ponownym przyjmowaniu wniosków poinformuje-
my w oddzielnym komunikacie”.

Piknik integracyjny 
19 lipca na terenie ośrodka „Wielki Ptak” w Wolicy odbył się 

integracyjny piknik Fundacji „Przekraczać Granice”. Uczestnicy 
mieli okazję poznać nową dyscyplinę sportową o nazwie orien-
tacja precyzyjna. Odbyła się również prezentacja wózków elek-
trycznych i specjalnych przystawek dla osób niepełnosprawnych. 
W programie znalazły się bezpłatne przejażdżki na koniach dla 
dzieci, występ artystyczny na żywo, a także poczęstunek przy 
grillu.

Z obszernej relacji, zamieszczonej na stronie Fundacji „Prze-
kraczać Granice”, dowiadujemy się że lipcowa impreza odbyła 
się w ramach dwóch projektów: „Mieć wybór - konsultacje dla ON 
i opiekunów z terenu Gminy Kleszczów” (dofinansowany z bu-
dżetu Gminy Kleszczów) oraz „Bliżej natury 2019” (sfinansowany 
ze środków własnych fundacji i przy wsparciu życzliwych osób).

JS

Uczestnicy wyjazdu przed ośrodkiem Geovita

Lipcowe susze i upały
iemniejszą stroną wakacji i generalnie pory letniej są zdarzają-
ce się tu i ówdzie niszczycielskie zjawiska pogodowe i równie 

niszczycielskie susze. Te pierwsze stają się groźne dla ludzkiego życia 
i zdrowia, a jedne i drugie są powodem strat materialnych. Stają się przy 
tym tematem agencyjnych doniesień, wrzucanych najchętniej na pierw-
sze strony gazet codziennych. Oto przykłady takich newsów:

„Gwałtowne burze we Włoszech. Przez cały dzień 20 lipca w połu-
dniowych Włoszech trwały gwałtowne o wyjątkowej sile burze. W wyniku 
huraganów sześć osób poniosło śmierć, a straty materialne są wysokie. 
Szczególnie wielkie zniszczenia zanotowano na Sardynii oraz w okoli-
cach Salerno”.

„Upały w Europie. W Genewie temperatura wzrosła do 30 stopni po-
wyżej zera. W Paryżu już o 7 rano było 20,3 stopnia powyżej zera. W 
Madrycie termometr przy zachmurzonym niebie wskazywał 33 stopnie. 
W Lizbonie upały były jeszcze dotkliwsze”.

„Najsuchsze lato. W czwartek w Pradze termometry wskazywa-
ły rekordową w bieżącym roku temperaturę 34 stopni ciepła (…) Desz-
cze niemal w ogóle nie padają. Gwałtownie obniża się w związku z tym 
poziom wody w rzekach. Trudna sytuacja wytworzyła się w większości 
zbiorników wodnych”.

I jeszcze kilka tytułów gazetowych: „Lasy w niebezpieczeństwie”, 
„Akcja SUSZA trwa do odwołania”, „Przeciwpożarowy alarm trwa”, „Lasy 
nie muszą płonąć!”.

Brzmi znajomo? Z pewnością. Skojarzenia z aurą, jaką poczęsto-
wał nas tegoroczny lipiec są jak najbardziej słuszne. Tyle, że wszyst-
kie podane tytuły i cytaty zostały wybrane z kilkunastu wydań „Dzienni-
ka Łódzkiego”, które ukazały się na przełomie lipca i sierpnia 1963 roku, 
a więc 56 lat temu. W tamto lato padały rekordy temperatur, a w pro-
gnozach pogody na następne dni wypatrywano z nadzieją ochłodzenia 
i deszczu. Jednym z najgorętszych dni w regionie łódzkim był 25 lipca 
1963 roku. Wydany tego dnia „Dziennik Łódzki” zapowiadał taką pro-
gnozę, jak na załączonym wycinku. Su-
sza narastała od paru tygodni. Wszystkim 
doskwierał brak opadów, mnożyły się co-
raz liczniejsze pożary lasów i pól, płonęły 
chłopskie zagrody.

Ogień nie oszczędził wtedy miesz-
kańców Żłobnicy. 

„Ostatni pożar wybuchł dziś rano (26 
VII). Spaliła się obora, 1 krowa, 2 owce 
oraz budynek mieszkalny. Pożar był rów-
nież kilka dni temu (23 VII). Spaliły się 
2 stodoły ze zbożem, obora i 2 szopy. 
W akcji ratunkowej brali udział również 
uczestnicy naszego obozu - studenci polscy i czescy” - notowała stu-
dentka Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczka prowadzonych w tym cza-
sie w Żłobnicy badań etnograficznych, W. Wąsikiewicz.

Kilka dni później jej koleżanka Wilczyńska, także uczestniczka pro-
wadzonych w Żłobnicy badań, uzupełniła wiadomości o pożarze z 26 lip-
ca: „W domu tym mieszkały dwie kobiety: matka z córką. Matka została 
silnie poparzona, po kilku dniach zmarła w szpitalu”.

Paliło się nie tylko w Żłobnicy. W lipcu 1963 roku ogień był przy-
czyną poważnych strat m.in. mieszkańców Ruśca. „We wsi Rusiec po-
wiat Pajęczno spłonęło 8 domów mieszkalnych i 24 stodoły, częściowo 
ze zbożem. Suma strat sięga 700 tysięcy zł” - taką informację znajduje-
my w kronice wypadków „Dziennika Łódzkiego” z dnia 27 lipca. Oprócz 
wspomnianego już pożaru w Ruścu żywioł ognia niszczył lasy. W Lubcu 
koło Szczercowa spłonęły 4 hektary 10-letniego lasu.

Przyczyny pożarów były różne, nie tylko nieostrożne obchodzenie 
się z ogniem czy uderzenia piorunów. O jednym z najczęstszych źró-
deł zaprószenia ognia (choć to nie odnosiło się akurat do terenów gmi-
ny Kleszczów) donosił „Dziennik Łódzki” wydany w środę 24 lipca: „Na 
30 zanotowanych pożarów w woj. Łódzkim, 16 spowodowali maszyniści 
PKP. W większości z ich przyczyny płoną lasy, łany zbóż i trawy. Wyda-
je się, że sita kominowe nie są najlepszej jakości”.

Latem 1963 r. mordercze upały miały miejsce również w pierwszej 
połowie sierpnia. 8 sierpnia „Dziennik Łódzki” donosił, że poprzedniego 
dnia termometry w Łodzi wskazywały 35 st. C.

J. Strachocki

C
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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

Medal w dwóch częściach

Motopower Kleszczów…
… to kolejny krąg osób, połączonych wspólnymi zainteresowaniami. Pasjonuje ich 

jazda motorami crossowymi oraz quadami. Miejscem treningów i lokalnych spotkań 
jest przygotowany, piaszczysty tor w Złotnikach (na pograniczu naszej gminy oraz gmi-
ny Sulmierzyce). Odwiedzając regularnie profil FB Motopower Kleszczów dowiemy się 
o sukcesach, odnoszonych przez członków tej ekipy, znajdziemy także zapowiedzi kolej-
nych, zbliżających się imprez motocrossowych. Jedną z nich będzie Xtreme Day w Złot-
nikach, zaplanowany na niedzielę 25 sierpnia. JS

Kronika biegowych imprez

Reportaż – nie tylko o kleszczowskiej piłce
internetowej stronie http://weszlo.com pod hasztagiem #PowiatBet są 
publikowane reportaże z tych miejscowości, których nazwy występują na 

mapie IV-ligowej piłki nożnej. 1 sierpnia zamieszczony został reportaż „Czwarta liga 
w polskim Kuwejcie”. Poruszone w nim zostały nie tylko sprawy klubu Omega, ale też 
inne tematy gminne.

sierpnia na facebookowym profi-
lu grupy sportowej „Pozytywnie Za-

biegani” ujawniono projekty medali, które 
będą wręczane uczestnikom dwóch bie-
gów ulicznych, organizowanych we wrze-
śniu w Kleszczowie.

„Startując w dwóch naszych biegach 
na koniec będziecie mogli złożyć dwa me-
dale w herb gminy Kleszczów” - czytamy.

W 3. Ogólnopolskim Biegu „Klesz-
czowska Dziesiątka”, zaplanowanym 

w niedzielę 1 września maksymalną licz-
bę miejsc startowych organizatorzy usta-
lili na 200. 6 sierpnia zapisanych było 205 
zawodników (55 kobiet, 150 mężczyzn), 
w tym 171 - z opłaconym wpisowym. Cią-
gle jeszcze przyjmowane są zgłoszenia do 
towarzyskich biegów dla dzieci. Zaplano-
wano tutaj 250 miejsc startowych, a do 6 
sierpnia zapisanych było 64 zawodników.

6 sierpnia były jeszcze wolne miejsca 
na 7. Ogólnopolski Bieg „Kleszczów na 
Piątkę”, który odbędzie się dwa tygodnie 
później. Na ustaloną maksymalną liczbę 
miejsc (350) zgłoszonych było tego dnia 
226 zawodników (74 kobiet, 152 męż-
czyzn), w tym 193 - z opłaconym wpiso-
wym. Było też przeszło 100 miejsc na bie-
gi dziecięce.

Z l istą zgłoszonych zawodników 
można się zapoznać wchodząc na stro-
nę https://zapisy.inessport.pl i klikając 
w odpowiednią nazwę biegowej imprezy 
(a jest ich tutaj kilkanaście), natomiast tra-
sy obydwu biegów zostały zaprezentowa-
ne na stronie www.kleszczowna5.pl.

ozytywnie Zabiegani - Omega Klesz-
czów co weekend zamieszczają na 

swoim profilu informacje o wynikach kolej-
nych imprez biegowych, w których udział 
brali członkowie tej ekipy. Niedawno pro-

fil odnotował 600 polubień. Ten wynik ma 
sporo szans na szybką poprawę, bo im bli-
żej wrześniowych biegów, organizowanych 
w Kleszczowie, tym zainteresowanie bie-
gaczy oraz ich kibiców będzie rosło.

1
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W gminnej bibliotece

Biblioteka ogłosiła konkurs 
„Przyłapani na czytaniu”

otograficzny konkurs „Przyłapani na czytaniu” to od kilku lat 
stały punkt w wakacyjnej ofercie Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Kleszczowie. Fotografowie - amatorzy mogą do 31 sierpnia 
przesyłać zdjęcia, które w zaskakujący, niecodzienny sposób poka-
zują czytelników i samą czynność czytania. Szczegółowe warunki 
konkursu znaleźć można w regulaminie, zamieszczonym na stronie 
www.biblioteka.kleszczow.pl.

Przesłane na konkurs zdjęcia zostaną później poddane głoso-
waniu publiczności. Fotografia, na którą padnie najwięcej głosów, 
zostanie nagrodzona nagrodą publiczności.

Wakacyjna promocja czytelnictwa
Wielu dorosłych wykorzystuje letni urlop do nadrobienia czytelniczych 

zaległości. Leniwie płynący czas plażowania i długie letnie wieczory to 
świetna okazja do spotkań z dobrą lekturą. Nowe technologie sprawia-
ją, że książki nie muszą zajmować zbyt wiele miejsca w wakacyjnym ba-

gażu. Jeden czytnik e-booków pomieści set-
ki książek.

Dla dzieci i młodzieży wakacje mogą być 
czasem przyjemnych spotkań z nieobowiąz-
kową literaturą, taką dla której w roku szkol-
nym, wypełnionym obowiązkami szkolnymi, 
nie znajdują czasu. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kleszczowie rozpoczęła w połowie 
czerwca akcję, która ma być zachętą do się-
gania po książki z jej zbiorów. Za dwie książ-
ki, wypożyczone w bibliotecznych placów-
kach naszej gminy można otrzymać jedną 
naklejkę. Dwadzieścia zgromadzonych na-
klejek można będzie wymienić w bibliotece 
na gadżety czytelnika.

Akcja „Naklejkomania” potrwa do poło-
wy września (chyba, że zakupione przez bi-
bliotekę nagrody ulegną wcześniej wyczer-
paniu). Szczegółowy regulamin czytelniczej 
kampanii znaleźć można na stronie http://bi-
blioteka.kleszczow.pl/.

Wakacyjne zajęcia w sierpniu
Wakacje powoli zbliżają się do końca. Przez dwa ostatnie ich tygo-

dnie nie zabraknie jednak okazji do udziału w ciekawych, inspirujących 
zajęciach, które zorganizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. 
Oto szczegóły:
KLESZCZÓW
● 19 sierpnia, godz. 11.00-12.00 - animacje dla dzieci w wieku 4-12 lat 

z Teatrem MASKA „Wyspa pełna Minionków” - animacje, quizy, zaba-
wy i konkursy, muzyka i wspólne śpiewy, bańki mydlane (liczba miejsc 
ograniczona, zapisy w bibliotece)

● 26 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - zajęcia plastyczne „Zakładka do książki”
ŁĘKIŃSKO
● 14 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - zajęcia plastyczne „Wakacyjny lampion 

cały w kwiatach”
● 21 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - zajęcia plastyczne „Drzewko szczę-

ścia”
● 28 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - zajęcia plastyczne „Torebka na książ-

kę z biblioteki”
ŻŁOBNICA
● 13 sierpnia, godz.12.00-13.00 - zajęcia plastyczne „Wakacyjna piłka”
● 27 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - zajęcia literackie „Zabawy literackie 

z książką”

Spektakl „Bajka do zjedzenia”
25 lipca aktorzy Teatru TAK (ta nazwa to skrót od angielskich słów 

Theatre, Art, Kids) zaprezentowali w bibliotece interaktywne przedstawie-
nie dla dzieci „Bajka do zjedzenia”. Pokazano w nim, jak wielką moc i do-
bry wpływ na ludzkie zdrowie mają warzywa oraz owoce. Pod szatą dow-
cipnej fabuły przekazano widzom ważne zasady, dotyczące prawidłowego 

żywienia. Dzieci dowiedziały się np. dla-
czego cukier jest zły, czy podjadanie jest 
zdrowe, dlaczego tak ważny jest ruch. 
Dodatkowym - obok interaktywnego cha-
rakteru - walorem przedstawienia były 
elementy języka angielskiego, „przemy-
cone” przez wykonawców.

Do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kleszczowie na ten edukacyjny spek-
takl przyszło ok. 35 dzieci oraz kilkoro 
dorosłych. JS

Lampki do czytania, koloro-
we kubki i poduszki – takie 
gadżety ufundowała biblio-
teka dla najaktywniejszych 
czytelników

Migawki z letnich półkolonii
czestnikami półkolonii byli uczniowie trzech najmłodszych 
roczników ze szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękiń-

sku. Za organizację zajęć edukacyjnych, warsztatowych i sporto-
wych, a także za wycieczki i zabawy odpowiadał w tym roku Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Dzieci miały zagospo-
darowany czas od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00. 
Oprócz trzech posiłków mogły liczyć na ogromną porcję nowych 
wiadomości i wrażeń, możliwość poznania nowych kolegów i kole-
żanek oraz okazję do licznych zabaw. Opiekę nad poszczególny-
mi grupami sprawowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie.

Obszerną dokumentację fotograficzną z tegorocznych półkolo-
nii znaleźć można na internetowej stronie www.zspkleszczow.pl. 
Z tej galerii pochodzą publikowane zdjęcia.

JS

Dyrektor ZSP 
wręcza dokument 
potwierdzający 
udział 
w półkoloniach

Dzięki tym 
zajęciom dzieci 
poznawały sporty 
walki

Wyjazd do Łodzi 
pozwolił poznać 
wiele technicznych 
ciekawostek

Edukacyjna wyprawa 
do Rezerwatu 
„Łuszczanowice”
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