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Dwudniowe

Blisko 90 lat temu…
… samorząd gminy Kleszczów tworzyli: wójt Józef Różyc-

ki oraz 12 radnych: Andrzej Andrysiak (zamieszkały w Łękińsku), 
Józef Bujacz (Łuszczanowice), Józef Gola (Folwark), Antoni Ja-
kóbczyk (Modrzewiec), Konstanty Kawka (Łuszczanowice), Jan 
Kasikowski (Rogowiec), Józef Misiak (Wola Grzymalina), Mar-
celi Różycki (Kleszczów), Franciszek Szczepocki (Łękińsko), Ja-
kub Sztuk (Folwark), Emil Swoboda (Kuców) oraz Władysław Li-
zak (Antoniówka).

O tym, jakimi sprawami zajmowała się ta właśnie Rada Gminy 
na posiedzeniach, zwoływanych w ciągu 1931 roku, informujemy 
w czwartej już części „Historii zapisanej w protokołach”.

Więcej na str. 6 i 10

Kolejne laptopy 
do nauki zdalnej
Gmina Kleszczów pozyskała 45 tys. zł 

z rządowego programu na rozwój zdalne-
go nauczania. Za tę kwotę kupiono 18 lapto-
pów i wyposażono je w zestawy słuchawek 
z mikrofonem. Odbiorcy laptopów z programu 
„Zdalna szkoła Plus” to dwie szkoły podstawo-
we - z Kleszczowa oraz Łękińska.

Więcej na str. 2

SOLPARK  
znów otwarty

Po ponad trzech miesiącach przerwy, spowodowanej epide-
mią COVID-19, kompleks SOLPARK zaprosił ponownie do korzy-
stania z oferowa-
nych usług. Od 
soboty 20 czerw-
ca można tu ko-
rzystać z basenu 
(przy sprzyjają-
cych warunkach 
pogodowych tak-
że z basenu ze-
w n ę t r z n e g o ) , 
strefy SPA, strefy 
gier, siłowni i za-
jęć fitness. 

Więcej  
na str. 11

Koniec rocznej inwestycji
Na terenie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (SUW) w Łę-

kińsku jarocińska spółka Hydro-Marko zakończyła prace objęte 
umową, zawartą wiosną zeszłego roku. Poza pracami instalacyj-
nymi i robotami budowlanymi, których przebieg śledziliśmy dość 
regularnie, opisując na łamach „Informatora”, firma dokończyła 
układanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej 
i porządkowanie rozległego terenu po przeprowadzonych robo-
tach. Była to najpoważniejsza modernizacja, jaką przeszło to po-
wstałe w 1973 roku ujęcie wody.

Oddali prawie 14 litrów krwi
Na kolejną akcję honorowego krwiodawstwa, zorganizowaną 

19 czerwca przez Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie, zgłosiło 
się 34 dawców. Trzy osoby nie spełniały wymogów zdrowotnych, 
w związku z czym ostatecznie krew oddało 31 osób. Dzięki nim 
regionalny bank krwi wzbogacił się o 13,95 litra bezcennego, nie-
możliwego do zastąpienia leku.

Zarząd Gminnego Klubu HDK PCK do uczestników tej ak-
cji kieruje wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania: „W tak 
trudnym czasie pandemii daliście przykład solidarności z osoba-
mi potrzebującymi krwi”. Podziękowania trafiły również do ekipy 
łódzkiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-egionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa za sprawny przebieg akcji, prowadzonej z zachowaniem naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa.

Więcej na str. 7
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Gmina pozyskała pieniądze  
na kolejne laptopy

„Zdalna szkoła Plus” to następny rządowy program, z którego samorządy 
mogły pozyskać pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Efek-
tem wniosku, złożonego przez Gminę Kleszczów, było pozyskanie 45 tys. zł, 
które pozwoliły zakupić 18 laptopów HP 250 G7 EDU i3/8 GB/256 GB_SSD. 
Dostawcą, który zrealizował gminne zamówienie, była warszawska spółka 
One System. Każdy z zakupionych komputerów otrzymał dodatkowe wyposa-
żenie w postaci słuchawek z mikrofonem. Kupowane laptopy są przeznaczo-
ne do uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadali dotychczas odpowiednich 
warunków sprzętowych do prowadzonych zdalnie lekcji.

Program „Zdalna szkoła Plus” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 
stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finanso-
wany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 - Oś prioryteto-
wa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyelimi-

nowanie terytorialnych róż-
nic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Interne-
tu o wysokich przepustowo-
ściach”.

Przypomnijmy, że tak-
że w pierwszej odsłonie programu „Zdalna szkoła” nasza gmina pozyskała 
pieniądze z rządowej dotacji. Za 70 tys. zł kupione zostało 28 laptopów mar-
ki Dell, które trafiły do obu naszych szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. JS

Do 30 czerwca złóż 
wniosek o stypendium

nioski o przyznanie stypendium motywacyj-
nego za II semestr roku szkolnego 2019/2020 

uczniowie mogą składać do 30 czerwca br. Jeśli wnio-
sek o stypendium dotyczy wyników w nauce ucznia, 
uczącego się w szkołach prowadzonych przez Gmi-
nę Kleszczów, wówczas należy go złożyć we właściwej 
szkole. W Urzędzie Gminy są natomiast przyjmowane 
wnioski uczniów o wypłatę stypendiów motywacyjnych 
za szczególne osiągnięcia (w zawodach sportowych, 
turniejach, konkursach lub olimpiadach).

Także uczniowie szkół ponadpodstawowych działa-
jących poza terenem gminy Kleszczów, którzy są miesz-
kańcami gminy (wymagane zameldowanie na jej terenie 
od minimum 3 lat) i na koniec II półrocza uzyskali średnią 
ocen minimum 4,00 lub mają na swoim koncie szczególne 
osiągnięcia (w zawodach sportowych, turniejach, konkur-
sach lub olimpiadach), wnioski o przyznanie stypendium 
motywacyjnego powinni złożyć w Urzędzie Gminy Klesz-
czów. Tu również obowiązuje termin 30 czerwca. Do wnio-
sku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, potwierdza-
jące uzyskaną średnią ocen lub osiągnięcia w II semestrze 
zakończonego roku szkolnego.

Więcej informacji na ten temat: https://www.klesz-
czow.pl/termin-skladania-wnioskow-o-stypendia/. JS

niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na nową, 5-letnią kadencję. Mieszkańcy gminy 

Kleszczów będą mogli głosować w pięciu obwodowych komisjach wy-
borczych.

Podajemy siedziby poszczególnych komisji oraz granice obwodów 
głosowania:
1. Dom Kultury w Żłobnicy. Granice obwodu głosowania: Antoniówka, 

Dębina, Kocielizna, Żłobnica.
2. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4. Granice obwo-

du głosowania: Kleszczów.
3. Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul. Szkolna 20. Granice obwo-

du głosowania: Adamów, Biłgoraj, Bogumiłów, Czyżów, Kamień, Łę-
kińsko, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefanowizna, Wola Grzymalina-Kolo-
nia, Wolica.

4. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, ul. 
Turkusowa 8. Granice obwodu głosowania: Łuszczanowice, Łusz-
czanowice Kolonia.

5. Dom Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie, ul. Ogro-
dowa 1. Granice obwodu głosowania: Dom Pomocy Społecznej św. 
Barbary.

Zbliżają się wybory Prezydenta RP
Wyborcy, którzy do 16 czerwca zgłosili chęć głosowania kore-

spondencyjnego będą mogli oddać głos w takiej właśnie formie. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 
czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

15 czerwca Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim 
wydał postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wybor-
czych w gminie Kleszczów. Z treścią obwieszczenia, w którym 
zostały podane nazwiska osób, wchodzących w ich skład, moż-
na zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-
ny Kleszczów (https://www.bip.kleszczow.pl/res/serwisy/pliki
/24158424?version=1.0).

W gminnym BIP w zakładce WYBORY publikowane są 
wszystkie obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty, które do-
tyczą nadchodzących wyborów prezydenckich. Wyborców, któ-
rzy chcieliby poznać informacje o wszystkich 11 kandydatach na 
urząd Prezydenta RP, odsyłamy do obwieszczenia Państwowej 
Komisji Wyborczej, dostępnego pod adresem https://www.bip.
kleszczow.pl/res/serwisy/pliki/24136573?version=1.0.

JS

W

W

Inwestycyjne          latoRozpoczęte w tym roku, a także kontynuowane od ubiegłego roku gminne inwesty-
cje znajdują się w różnym stanie zaawansowania. Prezentujemy je na kolejnych zdję-
ciach.

W sąsiedztwie 
Urzędu Gminy, na 
t y ł a c h  b u d y n k u 
mieszczącego ar-
chiwum zakładowe, 
powstaje parking 
dla samochodów 
osobowych. Będzie 
na nim mogło par-
kować 21 aut.

Na gminnej działce przy ulicy Tulipanowej na „Zaci-
szu” powstają dwa budynki, mieszczące osiem mieszkań 
socjalnych. W połowie czerwca gotowe były ściany jednego 
z tych domów wielorodzinnych.
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KOMUNIKATY

Akcja „Żniwa 2020”
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. informuje, że koszenie zbóż będzie przebie-

gało tak jak w latach ubiegłych - według poniższej kolejności:
1) Czyżów, Wolica; 2) Żłobnica, Antoniówka; 3) Kleszczów, Kamień; 4) Łuszczanowice, Ro-
gowiec; 5) Łękińsko, Dębina
● Zakład dysponuje 5 kombajnami ze ścinaczem.
● Sołectwa zostały połączone w pary na małe + duże pod względem obsianych areałów.
● W danym dniu wszystkie kombajny kierowane są na dwa sołectwa zgodnie z harmono-

gramem j.w. Kombajny, które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie wspomogą ko-
szenie drugiego sołectwa zgodnie z harmonogramem.

● Praca kombajnu wg zasady kolejności pól (zgodnie z lokalizacją pole obok pola), zaczy-
nając w danym dniu od skrajnych pól ku środkowi.

● Te kombajny które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie zaczynają od środka sołec-
twa ze swojej pary.

● Kombajny przechodzą w następnych dniach wg kolejności w harmonogramie j.w.
● Osoby, które nie skorzystają w danym terminie z usługi koszenia zboża będą mogli sko-

rzystać w następnym terminie zgodnie z harmonogramem.
● W przypadku, gdy kombajn nie zakończy wykonywanej usługi z powodu załamania się 

stanu pogodowego, kolejne prace żniwne zostaną wznowione dnia następnego przy 
sprzyjających warunkach pogodowych.

● Obowiązywać będzie zasada zminimalizowania drogi przejazdów.
Prosimy o zachowanie powyższych zasad.
CENY USŁUG (brutto):
Kombajn zbożowy      315,00 zł/godz.
Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem    350,00 zł/godz.
Prasa do słomy ze sznurkiem    225,00 zł/godz.
Kombajn zbożowy New Holland    380,00 zł/godz.
Kombajn zbożowy New Holland z rozdrabniaczem  415,00 zł/godz.

Przyjmują stomatolodzy
Gabinet stomatologiczny w Kleszczowskiej Przy-
chodni Salus wznowił swoją działalność. Pacjenci 
są przyjmowani po uprzednim zgłoszeniu telefonicz-
nym (tel. 695-737-857) i po ustaleniu terminu ze sto-
matologiem. W gabinecie są przyjmowani pacjenci 
z bólem oraz tzw. pilne przypadki.
Na wizytę należy przychodzić zgodnie z wyznaczo-
ną godziną. Wejście do gabinetu stomatologicznego 
wyznaczono od strony Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie. Przed wejściem należy 
skorzystać z dzwonka i poczekać na asystentkę sto-
matologa. Przypominamy, że pacjenci muszą być 
wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki 
i jednorazowe rękawiczki).
Harmonogram pracy gabinetu w przychodni SALUS:
Dr med. Olga Orłowska: ● poniedziałek - 8.00-
16.00, ● wtorek - 8.00-16.00 (konsult. protetyczne 
15.00-16.00), ● środa - 9.00-18.00, ● II sobota mie-
siąca - 8.00-14.00.
Dr n. med. Łukasz Biesaga: ● czwartek - 8.00-
16.00, ● piątek - 8.00-16.00.

Harmonogram pracy gabinetu RTG
Przychodnia Salus podała harmonogram pracy ga-
binetu RTG na lipiec. Pacjenci będą mogli zgłaszać 
się do gabinetu RTG w następujących terminach: ● 
02.07. godz. 14-18, ● 04.07. godz. 10-14, ● 07.07. 
godz. 14-18, ● 09.07. godz. 14-18, ● 14.07. godz. 
14-18, ● 16.07. godz. 14-18, ● 18.07. godz. 10-14, 
● 21.07. godz. 14-18, ● 23.07. godz. 14-18, ● 28.07. 
godz. 14-18.

Fundacja przyjmuje wnioski
Do 10 lipca Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
przyjmuje wnioski rolników z terenu gminy Klesz-
czów o dofinansowanie zakupu kwalifikowanego 
materiału siewnego zbóż ozimych. Rolnicy posiada-
jący gospodarstwo rolne do 20 ha użytków rolnych 
mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materia-
łu siewnego zbóż ozimych, natomiast posiadający 
gospodarstwo powyżej 20 ha - do 1000 kg. Zgodnie 
z regulaminem realizowanego przez fundację pro-
gramu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosz-
tów produkcji rolniczej do składanego wniosku nale-
ży obowiązkowo dołączyć kopię nakazu płatniczego 
z bieżącego roku lub 2019 roku.
Druki wniosków wraz z załącznikami są do pobrania 
na stronie: www.frgk.pl/dokumenty-do-pobrania 
lub bezpośrednio w biurze fundacji oraz u sołtysów.

Znów działa grupa wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie poinformował o wznowieniu spotkań, organizo-
wanych w ramach grupy wsparcia. Osoby zaintere-
sowane mogą się zgłaszać we wtorki od godz. 13.00 
do godz. 16.00.
Spotkania odbywają się w Kleszczowie przy ulicy 
Osiedlowej 2 (siedziba Kleszczowskiej Przychodni 
Salus, wejście od strony Pogotowia Ratunkowego, 
poziom -1, pokój -22).

Jaka wysokość składek na KRUS?
4 czerwca prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego ogłosił, że wysokość miesięcznej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie w III kwartale 2020 roku za każdego 
ubezpieczonego wynosi 42 zł.

(opr. JS)

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, 
że od 1 stycznia 2020 r. uległa zmianie uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbior-
ców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Kleszczów (Uchwała nr XV/136/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.). W związku z powyż-
szym stawki opłat za dostawę wody i odbiór nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem dopłat 
przez Gminę Kleszczów w roku 2020, przedstawiają się następująco:

TARYFOWA GRUPA 
ODBIORCÓW WODA ŚCIEKI

stawki brutto w I, 
II, IV kwartale*

stawki brutto 
w III kwartale

stawki brutto w I, 
II, IV kwartale*

stawki brutto 
w III kwartale

Gospodarstwa domowe 
i osoby indywidualne 0,15 zł/m3 0,50 zł/m3 0,87 zł/m3 1,10 zł/m3

Przemysł, handel i usługi 1,87 zł/m3 2,20 zł/m3 2,75 zł/m3 3,00 zł/m3

*Stawki dla odbiorców za I, II, IV kwartał pozostaną bez zmian w stosunku do roku 2019.

Inwestycyjne          lato
Coraz bliższy jest koniec robót instalacyj-

nych przy przebudowywanym fragmencie uli-
cy Krótkiej w Kleszczowie. Wkrótce drogowcy 
przystąpią do ustawiania krawężników oraz 
wykonywania podbudowy pod nową jezdnię.

Na budowie nowej części siedziby szkoły w Łę-ły w Łę- w Łę-
kińsku trwa docieplanie ścian 18-centymetrową 
warstwą wełny. We wnętrzu są kontynuowane pra-
ce instalacyjne i tynkarskie, rozpoczęto wykonywa-
nie wylewek podłogowych.
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Poradnie specjalistyczne w lipcu
Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że w lipcu br. poradnie specjalistyczne będą funkcjonować we-

dług poniższego harmonogramu. Rejestracja przychodni Salus działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00, tel. 44/ 731-30-80. Aktualne informacje o działalności spółki Salus są publikowane na stronie www.
saluskleszczow.pl.

L.P. PORADNIA SPE-
CJALISTYCZNA LEKARZ FORMA TER-

MIN GODZINA

1. Pediatryczna z aler-
gologią dr n. med. Violetta Gołąbek przyjęcia 03.07. 13-18

2. Pediatryczna z aler-
gologią dr n. med. Violetta Gołąbek przyjęcia 31.07. 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak przyjęcia 04.07. 8-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak przyjęcia 18.07. 8-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak przyjęcia / teleporady 27.07. 8.30-14
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło przyjęcia / teleporady 01.07. 14.30-18

7. Otolaryngolog 
dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek przyjęcia 23.07. 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill przyjęcia / teleporady 18.07. 9-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-
-Rabe przyjęcia / teleporady 07.07. 12-16

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-
-Rabe przyjęcia / teleporady 21.07. 12-16

12. Ginekolog. - położ-
nicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski przyjęcia 07.07. 10-14

13. Ginekolog. - położ-
nicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski przyjęcia 28.07. 10-14

14. Ginekolog. - położ-
nicza dr n. med. Błaszczyk przyjęcia 13.07. 16-18

15. Ginekolog. - położ-
nicza dr n. med. Błaszczyk przyjęcia 27.07. 16-18

16. Ginekolog. - położ-
nicza dr n. med. Dorota Wyrwas przyjęcia 01.07. 8-12.30

17. Ginekolog. - położ-
nicza dr n. med. Dorota Wyrwas przyjęcia 31.07. 8-15

18. Ginekolog. - położ-
nicza lek. med. Radosław Pigoń przyjęcia 01.07. 13-18

19. Ginekolog. - położ-
nicza lek. med. Radosław Pigoń przyjęcia 08.07. 9-14

20. Ginekolog. - położ-
nicza lek. med. Radosław Pigoń przyjęcia 15.07. 13-18

21. Ginekolog. - położ-
nicza lek. med. Radosław Pigoń przyjęcia 29.07. 9-14

22. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-Dro-
bińska przyjęcia 18.07. 9-14

23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa przyjęcia / teleporady 03.07. 9-14
24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa przyjęcia / teleporady 17.07. 9-14
25. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek termin w trakcie ustalania
26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak przyjęcia / teleporady 04.07. 8.30-14
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak przyjęcia / teleporady 18.07. 8.30-14

28. Ortopedyczna dla 
dzieci

prof. dr hab. n. med. Kryspin Nie-
dzielski przyjęcia 29.07. 14-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba przyjęcia 02.07. 13-14
30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba przyjęcia 16.07. 13-18
31. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba przyjęcia 23.07. 10-14.30
32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki przyjęcia 09.07. 15.30-18
33. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki przyjęcia 23.07. 15.30-18
34. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk przyjęcia 20.07. 11-14
35. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik przyjęcia 06.07. 10-17
36. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik przyjęcia 20.07. 10-17
37. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra przyjęcia 02.07. 9-14
38. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra przyjęcia 23.07. 9-14
39. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński przyjęcia 03.07. 8.30-17
40. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal przyjęcia / teleporady 06.07. 12.30-15.30
41. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal przyjęcia / teleporady 16.07. 12.30-15.30
42. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa Przyjęcia 07.07. 15.30-18
43. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa Przyjęcia 14.07. 15.30-18
44. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa Przyjęcia 21.07. 15.30-18
45. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa Przyjęcia 28.07. 15.30-18

46. Specjalista aler-
gologii dr. n. med. Elżbieta Dółka przyjęcia / teleporady w każdy 

wtorek 12-14

Poradnia 
rehabilitacji…

…w Przychodni SALUS będzie w lip-
cu działać zgodnie z tym harmonogramem:
FIZJOTERAPIA 
- dr n. med. Michał Kaczmarek
● 01-10.07. - urlop, ● 13.07. godz. 8-17, ● 
14.07. godz. 8-15, ● 16.07. godz. 8-15, ● 
20.07. godz. 8-15 – kwalifikacja pacjentów 
dorosłych, ● 21.07. godz. 8-17, ● 22.07. 
godz. 8-15, ● 28.07. godz. 8-15, ● 29.07. 
godz. 8-17, ● 30.07. godz. 8-15, ● 31.07. 
godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik
● 03.07. godz. 15-18, ● 13.07. godz. 15-18, 
● 17.07. godz. 15-18, ● 27.07. godz. 15-18, 
● 31.07. godz. 15-18. W każdym dniu przy-
jęć kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI  
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 04.07. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI - Anna Nowak-Bary-
ła, Agnieszka Przybylska
● codziennie godz. 8-18.

Dla kogo nagrody 
w „Plebiscyt 

Talent”?
ealizowany przez Fundację Rozwoju 
Gminy Kleszczów projekt „Plebiscyt 

Talent” dotyczy nagradzania za wybitne 
osiągnięcia uczniów i studentów, będących 
mieszkańcami gminy Kleszczów. O na-
grody mogą się starać ci uczniowie, którzy 
mają na swoim koncie osiągnięcia w presti-
żowych olimpiadach, zawodach, turniejach, 
konkursach, projektach.

Zarząd FRGK w zmienionym w maju 
br. roku regulaminie wprowadził trzy dzie-
dziny, w których będą przyznawane nagro-
dy. Jest to nauka, kultura i sport. W każ-
dej z tych dziedzin przewidziano przyznanie 
trzech nagród dla każdej z trzech kategorii 
wiekowych, tj. dla: ● uczniów szkół podsta-
wowych, ● uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, ● studentów.

Zostanie również przyznana jedna do-
datkowa nagroda pieniężna spośród zwy-
cięzców z wymienionych dziedzin i katego-
rii. Otrzyma ją Talent Roku.

Obowiązujący regulamin nagradza-
nia najwybitniejszych uczniów i studentów 
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów 
- „Plebiscyt Talent” oraz formularze wnio-
sków dostępne są na nowej stronie FRGK 
pod adresem www.frgk.pl/dokumenty-do-
-pobrania/.

Do 30 czerwca fundacja przyjmuje wnio-
ski uczniów, natomiast do 15 lipca czas na 
złożenie wniosku mają studenci. Wręcze-
nie nagród laureatom nastąpi najpóźniej do 
30 września w siedzibie Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów. JS

R
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Wójt Gminy Kleszczów - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów 
na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia 

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Po-
wszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) 
Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości informację 
o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów 
terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych, 
związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego, przewidzianego 
w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym 
w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gmi-
ny Kleszczów. 
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 
30 listopada 2020 r.
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następują-
ce warunki: ● być pełnoletni, ● zamieszkiwać na terenie gminy Klesz-
czów, ● posiadać co najmniej średnie wykształcenie, ● posługiwać 
się językiem polskim w mowie i piśmie, ● nie może być skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.
Dodatkowe umiejętności: ● obsługa komputera i funkcjonowa-
nie GPS, ● praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych, ● 
dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umie-
jętność organizacji własnej pracy, ● znajomość terenu gminy, ● ko-
munikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie 
kontaktów, skuteczne komunikowanie się).
II. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału 
w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu  
statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakre-
sie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się 
z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bez-
pośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym 
sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogra-
mowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego. Szkolenie 
kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę.
Następnie jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów te-
renowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod 
warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 
% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według 
liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
III. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego woje-
wódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały naj-
wyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejno-
ścią na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 
IV. Kandydat na rachmistrza przedkłada ksero dokumentu potwier-
dzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
V. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie 
o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
VI. Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu wyłącznie na 
urządzeniu mobilnym.
VII. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna za-
wierać:
● Kwestionariusz zgłoszeniowy na rachmistrza terenowego  do PSR 
2020,
● Ksero dokumentu potwierdzającgo ukończenie szkoły średniej,
● Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyśl-
nie, w tym przestępstwo skarbowe.
VIII. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kleszczowie osobi-
ście w kopercie z napisem ,,Nabór kandydata na rachmistrza tere-
nowego do PSR 2020” (Punkt Obsługi Klienta) w godzinach pracy 
Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w terminie od dnia 15.06. do 
08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatry-
wane.

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
   Wójt Gminy Kleszczów/Gminny Komisarz Spisowy

O co nas zapytają  
w spisie rolnym?

1 września do 30 listopada tego roku Główny Urząd Staty-
styczny zaplanował przeprowadzenie Powszechnego Spi-

su Rolnego. Według GUS, podstawowym celem Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020 jest: ● dostarczenie źródła informacji o gospo-
darstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rol-
nej i społecznej na wsi; ● analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni lat 2010-2020 (ostatni spis rolny w Polsce odbył się wła-
śnie w 2010 r.); ● wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostar-
czenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych FAO, 
OECD i inne; ● aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rol-
nych, a tym samym przygotowanie operatów do różnych badań z za-
kresu rolnictwa, które będą przeprowadzone w następnych latach.

Z przepisów, które regulują procedurę przeprowadzania spi-
su wynika, że wszystkie wymienione podmioty zobowiązane są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpo-
wiedzi na zadane pytania.

Obecnie służby statystyki publicznej opracowują scenariusze or-
ganizacji Powszechnego Spisu Rolnego. Będą one uzależnione od 
rozwoju sytuacji w kraju. Udział w tym spisie będzie obowiązkowy. 
Takie badanie statystyczne jest przeprowadzane raz na 10 lat i obej-
muje wszystkie gospodarstwa rolne, istniejące w Polsce. Dotyczy 
zarówno gospodarstw, których właścicielami są osoby fizyczne, jak 
i tych, których właściciele to osoby prawne oraz jednostki organiza-
cyjne, niemające osobowości prawnej.

Jeśli w terminie, wyznaczonym na przeprowadzenie PSR nie bę-
dzie obecnych ograniczeń epidemicznych, wówczas rolnicy będą 
mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą samo-
spisu internetowego, udzielając informacji telefonicznie, albo odpo-
wiadając na pytania zadawane bezpośrednio przez rachmistrza te-
renowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Pytania, jakie będą skierowane do właściciela gospodarstwa, 
dotyczyć mają następujących kwestii: ● osoba kierujące gospodar-
stwem rolnym, ● położenie gospodarstwa na obszarach o ograni-
czeniach naturalnych, ● osobowość prawna, ● typ własności użyt-
ków rolnych, ● rodzaj użytkowanych gruntów, ● powierzchnia 
zasiewów według upraw, ● zużycie nawozów mineralnych i orga-
nicznych, ● pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-
-użytkowych, ● rodzaj budynków gospodarskich. JS

Od

Umowa z nowym inwestorem
nwestorem, który zdecydował się na zakup nieruchomo-
ści w strefie przemysłowej w Żłobnicy, jest firma Inspire Pol-

ska sp. z o.o. Trójstronna umowa o współpracy podpisana została 4 
czerwca. Gminę Kleszczów reprezentował wójt Sławomir Chojnow-ę Kleszczów reprezentował wójt Sławomir Chojnow- Kleszczów reprezentował wójt Sławomir Chojnow-
ski, w imieniu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów podpisy złożyli 
prezes zarządu Mariola Rybarczyk i członek zarządu Jacek Baryła.

Spółka Inspire Polska specjalizuje się w co-packingu czyli kom-
pleksowych usługach pakowania, bądź przepakowywania pro-
duktów. Co-packing jest zlecany przez producentów firmom ze-
wnętrznym, bo pozwala to ograniczać koszty wynajmu powierzchni, 
zatrudniania pracowników oraz zakupu wyposażenia służącego do 
pakowania produktów.

Inwestycja planowana przez nowego inwestora w Żłobnicy prze-
widuje budowę obiektów magazynowych o łącznej powierzchni ok. 
900-1500 m kw. Będzie w nich prowadzone m.in. pakowanie pro-
duktów w opakowania detaliczne, pakiety zbiorcze i promocyjne, 
wklejanie próbek i ulotek w czasopismach, druk etykiet i kodów kre-
skowych, foliowanie, etykietowanie, odzyskiwanie gadżetów promo-
cyjnych do redystrybucji, czy też znakowanie produktów.

Nowy zakład ma powstać na działce o powierzchni ok. 0,8 ha. 
Jak wynika z deklaracji inwestora, pełne zakończenie inwestycji ma 
nastąpić do 31 grudnia 2023 roku. W ramach zawartej umowy gmina 
zobowiązała się do zapewnienia dostępu do sieci elektroenergetycz-
nej oraz do pozostałych mediów. KK

I
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å ciąg dalszy na str. 10

Historia zapisana 
w protokołach (4)

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 8

Konkursy wiedzy o Janie Pawle II
Maj ze względu na przypadającą w nim setną rocznicę urodzin 

Jana Pawła II był czasem licznych konkursów, poświęconych wiedzy 
o życiu i dziele polskiego papieża. Dwanaścioro uczniów szkoły w Łę-
kińsku próbowało swoich sił w zorganizowanej 12 maja Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II. Znaleźli się w grupie ponad 1400 
uczniów z całej Polski, sprawdzających swoją wiedzę. Najlepszy wynik 
spośród uczestników z Łękińska uzyskał Michał Grącki (kl. VI a). Zdo-
był tytuł laureata - znalazł się w grupie osób, sklasyfikowanych na 14 
miejscu w Polsce. Drugi, najlepszy wynik (20 miejsce w Polsce) uzy-
skał Jakub Buresz (kl. V a).

Z kolei 22 maja piętnaścioro uczniów SP Łękińsko brało udział 
w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. Konkurs odbywał się 
w trybie on-line w dwóch kategoriach: klasy V-VI i VII-VIII. W pierwszej 
z tych kategorii na I miejscu uplasowali się Michał Grącki (VI a), Jakub 
Buresz (V a), Maja Buraczyńska (V a). W starszej kategorii najlepszy 
wynik uzyskali Filip Gaik (VIII) oraz Karolina Olczyk (VIII).
W konkursie „Kartka świąteczna”…

… zorganizowanym dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie i - z powodu epidemicznych ograniczeń - rozstrzygniętym po 
Wielkanocy wzięło udział dziesięcioro uczniów. Spośród uczestników 
z najmłodszych klas (I-III) nagrodzeni zostali: Amelia Soboń (kl. I d), 
Julia Skulimowska (I c) oraz Franciszek Jakubik (III b). W kategorii 
klas IV-VIII jury postanowiło nagrodzić Zofię Kuc (V d), Patrycję Szy-
manek (VII b) oraz Zuzannę Stępień (VI a). „Oficjalne podsumowanie 
konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom nastąpi z po-
czątkiem nowego roku szkolnego” - zapowiedziano na stronie www.
spkleszczow.pl. 
W polonistycznym Olimpusie…

… uczestnicy rywalizowali on-line. Do sprawdzianu wiedzy przy-
stąpiło w wiosennej edycji Olimpusa 19 uczniów SP w Łękińsku. Nie-
którzy uczestnicy napotkali na problemy techniczne, co nie pozwoli-
ło im ukończyć testu w przewidzianym czasie. Tytuł laureata zdobyło 
sześcioro uczniów szkoły w Łękińsku. Najlepiej poradził sobie Jan 
Grącki, który znalazł się w grupie uczestników sklasyfikowanych na 
czwartym miejscu. Oprócz dyplomu laureata zdobył nagrodę książ-
kową. Kolejni laureaci to: Jakub Uchroński (VII m.), Eryk Krzympiec 
i Antoni Rejek (XIII m.), Wojciech Szafrański (XIV m.) i Karolina Ol-
czyk (XV m.).
Mistrz ortografii ze szkoły w Łękińsku

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczyste-
go odbyło się I Gminne Dyktando Szkolne. Organizatorem była Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka. Tytuł „Mistrza Ortografii” w kate-
gorii klas VII-VIII zdobył Przemysław Muskała, uczeń klasy VIII szko-
ły w Łękińsku. W jego pracy komisja konkursowa nie znalazła ani jed-
nego błędu.
Utalentowani matematycznie

28 uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku 
uczestniczyło w marcu w ogólnopolskim konkursie matematycznym 
Galileo 2020. Jak można przeczytać na szkolnej stronie interneto-
wej „na podstawie opublikowanych wyników konkursu zostały przy-
znane uczniom dyplomy uznania oraz dyplomy wyróżnienia zgodnie 
z ujętymi w regulaminie zasadami. Za miejsca 11 - 15 przyznano dy-
plomy wyróżnienia dla następujących uczniów: Jakub Uchroński, Kry-
stian Wiśniewski, Piotr Ciesielski, Zofia Sujata, Maksymilian Muskała 
oraz Karolina Olczyk”.
Sześć uczennic laureatkami konkursu EDI Panda

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Panda z języka polskie-
go odbył się 3 czerwca. O jego dużej popularności może świadczyć 
fakt, że wzięło w nim udział aż 32 uczniów SP w Kleszczowie. Na-
zwiska tych, którzy zostali sklasyfikowani na pozycjach 1-20, znaleźć 

2 kwietnia 1931 r.
Przed gminą Kleszczów pojawiła się okazja do powiększe-

nia swojego terytorium oraz liczby mieszkańców. Miało to nastą-
pić w toku całkiem pokojowych (nie zaborczych) działań, a starania 
o przyłączenie pięciu miejscowości zainicjowało Starostwa Powia-
tu Radomszczańskiego, kierując pismo do Starostwa Powiatowe-
go w Piotrkowie. Chodziło o tzw. eksklawę, będącą częścią gmi-
ny Brudzice. „Wyspę administracyjną”, jak nazywano w oficjalnej 
korespondencji terytorium zajmowane przez miejscowości Alek-
sandrów, Bogumiłów, Faustynów, Karolów oraz folwark Maźnica, 
próbowano zintegrować z gminą Kleszczów już w roku 1925 roku. 
Odpowiednie działania zostały podjęte na wniosek mieszkańców 
wymienionych miejscowości, lecz - z nieznanych przyczyn - nie do-
prowadziły one do oczekiwanego efektu.

Temat powrócił w 1931 roku na kwietniowym posiedzeniu Rady 
Gminy Kleszczów. Cały proces przyłączania musiał się zacząć od 
nowa, bowiem „zbierany w r. 1925 w tej sprawie materiał jest prze-
starzały, nieaktualny i nieodpowiadający obecnemu stanowi fak-
tycznemu”. Rada Gminy Kleszczów została zatem poproszona 
przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie o ponowne podjęcie sto-
sownej uchwały.

Uzasadnieniem dla uporządkowania statusu owej „wyspy” były 
ponoszone przez jej mieszkańców „ogromne niewygody i trudno-
ści pod względem kontaktu z obecną gminą przynależności”. Klesz-
czowscy radni podjęli stosowną uchwałę i wyrazili zgodę na włącze-
nie „wyspy” do terytorium gminy Kleszczów.
6 czerwca 1931 r.

Czerwcowe posiedzenie rady zdominowały wątki społeczne. Na 
początku protokołu z tej sesji znajdujemy dłuższy zapis dyskusji na 
temat narzuconych przez Wydział Powiatowy zbyt dużych wydat-
ków, jakie musiała ponosić gmina Kleszczów na wynajem lokali dla 
nauczycieli. Powszechna niezgoda na wydatkowanie znacznych 
kwot na ten cel z gminnej kasy wynikała z dotkliwego, trapiącego 
wszystkich kryzysu gospodarczego.

Długo dyskutowano również nad sprawą wiejskiej akuszerki, 
Teodozji Cz. Licząca zaledwie 19 lat dziewczyna wykonywała bar-
dzo odpowiedzialne zajęcie, pomagając w porodach mieszkankom 
gminy Kleszczów. Efektem braku doświadczenia oraz braku odpo-
wiednich kwalifikacji młodej akuszerki były cierpienia rodzących, a 
nawet przywołany podczas sesji przypadek zgonu jednej z miesz-
kanek Kucowa. Temat podniósł radny Jakub Sztuk. Przekonywał, 
że sprawą należy się zająć jak najpilniej, bowiem „wszystkie te po-
łożnice, którym Cz. udziela pomocy akuszeryjnej chorują bardzo 
ciężko i długo w czasie samego porodu, jak i po porodzie”.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy wystąpiła do 
Powiatowego Urzędu Zdrowia domagając się przeprowadzenia do-
chodzenia w sprawie przyczyn zgonu kobiety z Kucowa. W przyję-
tym wniosku domagano się również zabronienia wykonywania pra-
cy dotychczasowej akuszerce „do czasu zdobycia należytej wiedzy 
i praktyki”.

Ogłoszone w połowie lipca 1931 roku wyniki policyjnego docho-
dzenia potwierdziły winę niedoświadczonej akuszerki. Uznano, że 
błędem było nie wezwanie do rodzącej kobiety lekarza. Skutkiem 
tego zaniechania okazała się śmierć kobiety. Kara nałożona na 
Teodozję Cz. była surowa - grzywna 50 zł z ewentualną zamianą, 
w razie niezapłacenia, na areszt. Dodatkowo zobowiązano akuszer-
kę do odbycia kursu dla położnych.

Wróćmy jeszcze na chwilę do tematów, jakimi w kwietniu 1931 
roku zajmowała się kleszczowska Rada Gminy. Otóż na wniosek 
Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych w Piotrkowie rad-
ni zdecydowali się zwolnić z obowiązkowych szarwarków na rzecz 
gminy inwalidę z Łękińska - Feliksa M. Podobnie postanowiono 
(choć bez odrębnego wniosku wspomnianej organizacji) w stosun-
ku do dwóch inwalidów z Łuszczanowic: Czesława M. oraz Jana B.
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Koniec rocznej inwestycji
od koniec czerwca 2019 roku teren rozpoczętych właśnie ro-
bót modernizacyjnych na ujęciu wody w Łękińsku widać było 

jak na dłoni. Koparki zakończyły odsłanianie rur, studni i zbiorników, 
ukrytych dotąd pod ziemią. Nawet osoba spoza branży instalacyj-
nej złapałaby się za głowę widząc odkopane spod ziemi różne typy 
studni, rur i złączek. Wodociągowa infrastruktura umieszczona była 

na różnych poziomach, często w najmniej oczekiwanych miejscach. 
Przy jej odkrywaniu masę pracy mieli do wykonania robotnicy wy-
posażeni w zwykłe łopaty.

Zeszłoroczne lato było upalne i niemal bezdeszczowe. Do bez-
problemowego zaopatrzenia odbiorców w odpowiednią ilość wody 
niezbędne okazało się również czynne ujęcie w Łękińsku, zasilane 
z trzech studni głębinowych i wyposażone w dwa zbiorniki, groma-
dzące po 500 m sześć. 
wody. Z rozpoczęciem 
tych prac, które wyma-
gały wyłączenia pomp 
w Łękińsku, firma Hy-
dro-Marko czekała do 
końca września. Wcze-
śniej wykonano nie-
zbędne wykopy i zajęto 
się robotami budowla-
nymi przy budynku sta-
cji uzdatniania wody 
(SUW). Opóźnienia 
grożące na początku 
robót pozwoliła nadro-
bić z nawiązką arcyłagodna zima. Przez wszystkie zimowe miesią-
ce można było kontynuować roboty, prowadzone na kilku frontach.

Stąd pompują wodę od 47 lat
Krzysztof Jasnos, prezes zarządu spółki Zakład Komunalny 

„Kleszczów”, która zajmuje się eksploatacją gminnych sieci, za-
pytany w kwietniu przez ekipę radomszczańskiej telewizji NTL 
o przyczyny modernizacji ujęcia wody w Łękińsku mówił nie tyl-
ko o zużyciu znajdujących się tu urządzeń, ale również o potrzebie 
zastosowania nowych technologii uzdatniania i zyskaniu większej 
pewności co do niezawodnej pracy tej stacji.

Studnie głębinowe i stacja uzdatniania w Łękińsku zostały od-
dane do użytku w 1973 roku. Zbudowano je, by zrekompensować 
mieszkańcom spadek poziomu wód gruntowych, wywołany przez 
planowaną na terenie gminy odkrywkową kopalnię węgla brunat-
nego. Przez wiele kolejnych lat za sprawne funkcjonowanie tego 
obiektu odpowiadał Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Me-
lioracyjnych i Wodnych w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Polichnie. W 
latach 90., kiedy powstały samodzielne gminy, samorząd Kleszczo-
wa przejął ujęcie wody na swój majątek. Jego eksploatację powie-
rzył Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Rolnej w Kleszczowie - prawnemu poprzednikowi spółki Zakład 
Komunalny „Kleszczów”.

W roku 1994 gmina zleciła przeprowadzenie remontu ujęcia 
wody w Łękińsku. Większość zamontowanych wówczas urządzeń 
była eksploatowana przez ćwierć wieku, aż do ubiegłego roku, kie-

dy ruszyła zakończona właśnie modernizacja. W tzw. międzyczasie 
były prowadzone bieżące naprawy, a na początku XXI wieku, w od-
powiedzi na wzrastające zużycie wody gmina zdecydowała się wy-
wiercić nową studnię głębinową.

Czekanie na urzędniczą decyzję
Kierownik robót, Patryk Bajerowski zapytany w połowie czerw-

ca br. o aktualny status inwestycji informuje, że o zakończeniu robót 
został zawiadomiony Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny oraz Państwowa Straż Pożarna. Po kontrolach, 
przeprowadzonych przez te instytucje nie było 
uwag co do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
zmodernizowanej SUW. Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny wydał również pozytywną ocenę higienicz-
ną dla materiałów i wyrobów, zastosowanych pod-
czas modernizacji ujęcia wody i stacji uzdatniania. 
Z kolei Urząd Dozoru Technicznego dokonał odbio-
ru urządzeń ciśnieniowych.

- Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego złożyliśmy wniosek o uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu - dodaje P. Bajerowski. - 
Procedura uzyskania tego dokumentu wydłuża się 

z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Terminy są dłuż-
sze ze względu na sytuację w kraju związaną z rozprze-

strzenianiem się COVID-19.
Po tak długotrwałej inwestycji, wymagającej zatrzymania pracy 

studni i opróżnienia zbiorników oraz urządzeń filtrujących, woda wy-
dobywana spod ziemi w Łękińsku musiała być przed wprowadzeniem 
jej do komunalnej sieci poddana skrupulatnemu badaniu. Sprawdzo-
no zarówno jej skład fizykochemiczny, jak i mikrobiologiczny.

To samo miejsce w czerwcu 2019 roku i w czerwcu br.

Część urządzeń we wnętrzu wyremontowanej stacji

P

Jak wygląda obecnie proces uzdatniania wody z tego ujęcia? 
Woda surowa pompowana przez trzy studnie głębinowe jest pod-
dawana automatycznemu procesowi napowietrzania. Najpierw od-
bywa się to w dwóch mieszaczach rurowych nazywanych miksera-
mi, a następnie w dwóch mieszaczach wodno-powietrznych (tzw. 
aeratory ciśnieniowe). Później kierowana jest do zespołu ośmiu 
filtrów ciśnieniowych. Filtry to potężne zbiorniki, wypełnione spe-
cjalnym złożem filtracyjnym. Tu odbywa się właściwe oczyszcza-
nie wody przed jej przepompowaniem do dwóch zbiorników re-ów re- re-
tencyjnych. Czysta woda za sprawą pompowni sieciowej złożonej 
z 5 czynnych pomp i jednej, stanowiącej rezerwę, jest tłoczona ze 
zbiorników do sieci wodociągowej.

Zdalny monitoring i zapas mocy
- Wyremontowana stacja uzdatniania wody w porównaniu z tą 

starą posiada prawie trzykrotnie większą powierzchnię filtracji wody 
- informuje Patryk Bajerowski. - To pozwala wydłużyć cykl filtracji 
wody i daje lepsze efekty uzdatniania wody.

SUW w Łękińsku wyposażono w niezależne źródło zasilania 
(agregat prądotwórczy), a także w zdalny monitoring układu uzdat-
niania wody. To pozwala na bieżąco śledzić pracę najważniejszych 
układów w siedzibie spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”.

Obecnie wydajność stacji uzdatniania wody w Łękińsku wynosi 
(zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) 240 m sześć. na godzinę, 
natomiast maksymalna wydajność stacji uzdatniania wody możliwa 
do uzyskania sięga 320 m sześć./h. Jerzy Strachocki
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

można na szkolnej stronie. My podajemy wy-
łącznie nazwiska sześciu laureatek. W kla-
sach IV najlepszy wynik osiągnęła Emilia Kło-
but (IV miejsce w kraju), a w klasach piątych 
Zofia Kuc (III m.), Aleksandra Frach (III m.) 
i Bianka Cybulska (VI m.). Listę laureatów 
z SP Kleszczów uzupełniają jeszcze uczen-
nice klas VIII: Marta Kuc i Maria Najmrodzka 
(obie na III m.).
Geograficzna i biologiczna EDI Panda

Także na początku czerwca zorganizo-
wany został Ogólnopolski Konkurs Przedmio-
towy EDI Panda, sprawdzający wiedzę z geo-
grafii i biologii. W SP Kleszczów w pierwszym 
konkursie brało udział 28 osób, a w drugim - 
48. Zadaniem uczestników było rozwiązanie 
w czasie 45 minut testu, złożonego z 30 py-
tań zamkniętych. Trzeba było wybrać jedną 
poprawną spośród czterech odpowiedzi. Li-
sta kleszczowskich uczniów, którzy znaleź-
li się w grupach sklasyfikowanych od 1 do 20 
miejsca w Polsce jest dość obszerna. Poda-
jemy wyłącznie nazwiska tych, którzy zosta-
li laureatami. 

GEOGRAFIA: ● Klasa 5 - Zofia Kuc (III 
m.), ● Klasa 6 - Amelia Zaremba (III m.), Kata-
rzyna Olbrych (III m.), Aleksandra Retkiewicz 
(V m.), Agata Ślęzak (V m.), Maria Rełkow-
ska (V m.), ● Klasa 8 - Karolina Kuśmierek (III 
m.), Miłosz Dylak (III m.), Weronika Różań-
ska (V m.), Julia Stawiak (V m.), Oliwia Kę-
dzierska (V m.)

BIOLOGIA: ● Klasa 5 - Zofia Kuc (I m.), 
Bianka Cybulska (I m.), Filip Dylak (I m.), Ju-
liusz Mądrzyk (I m.), Oskar Staryga (III m.), ● 
Klasa 6 - Aleksandra Retkiewicz (V m.), Pa-
trycja Górazda (V m.), ● Klasa 7 - Oliwia Ry-
barczyk (V m.).
Innowacja „Sposób na lekturę”  
podsumowana

Zawieszenie zajęć szkolnych i przej-
ście na zdalny tryb nauki uniemożliwiło prze-
prowadzenie wielu konkursów z udziałem 
uczniów. Wielu nauczycielom trudno było 
wprowadzać innowacje pedagogiczne, zgod-
ne z planem przyjętym na początku roku 
szkolnego. Są jednak takie, które zakończy-
ły się powodzeniem. Nauczycielka języka 
polskiego ze Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie, Agnieszka Gos-Stacherska podsu-
mowała na szkolnej stronie internetowej prze-
bieg innowacji pedagogicznej „Sposób na 
lekturę”, realizowanej w kończącym się roku 
szkolnym z uczniami klas IV a, V c oraz VI d. 
Metody, które zostały wykorzystane podczas 
pracy z kilkoma wybranymi książkami, mia-
ły zachęcić uczniów do spojrzenia na lekturę 
w inny sposób niż dotychczas, pomóc w za-
pamiętaniu treści lektury i rozwijać umiejętno-
ści plastyczne. Podsumowanie innowacji zo-
stało zilustrowane efektami pracy uczniów.

Przygotował JS na podstawie informacji,  
publikowanych na stronach www  

szkół Gminy Kleszczów

Biblioteka zaprasza w lipcu
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K

Kiedy wystawić pojemnik  
przed posesję?

odajemy terminy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczów. Poniż-
szy harmonogram, przygotowany przez bełchatowską spółkę Eko-Region będzie 

obowiązywał w drugim półroczu br.

MIEJSCOWOŚĆ Metale i tworzy-
wa szt.

Papier i tek-
tura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpa-

dy komunalne
Antoniówka, Biłgo-
raj, Dębina, Kamień, 
Kocielizna, Rogo-
wiec, Żłobnica

13 lipca
10 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

17 sierpnia
16 listopada

13 lipca
12 października

14 i 28 lipca
11 i 25 sierpnia
8 września
13 października
10 listopada
8 grudnia

13 lipca
10 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

Kleszczów 14 lipca
11 sierpnia
8 września
13 października
10 listopada
8 grudnia

17 sierpnia
16 listopada

14 lipca
13 października

14 i 28 lipca
11 i 25 sierpnia
8 września
13 października
10 listopada
8 grudnia

14 lipca
11 sierpnia
8 września
13 października
10 listopada
8 grudnia

Adamów, Czyżów, 
Kolonia Wola Grzy-
malina, Łękińsko, 
Słok - Młyn, Stefano-
wizna, Wolica

28 lipca
25 sierpnia
22 września
27 października
24 listopada
21 grudnia

20 lipca
19 paździer-
nika

28 lipca
27 października

7 i 21 lipca
4 i 18 sierpnia
1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia

28 lipca
25 sierpnia
22 września
27 października
24 listopada
12 grudnia

Łuszczanowice, 
Łuszczanowice 
Kolonia

13 lipca
10 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

20 lipca
19 paździer-
nika

13 lipca
12 października

7 i 21 lipca
4 i 18 sierpnia
1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia

13 lipca
10 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00.
Przypominamy, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sta-

nowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opła-
ty, wynoszącej 4 zł od osoby za odpady segregowane.

Ustalone zostały następujące terminy regulowania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: ● I kwartał - do 15 kwietnia, ● II kwartał - do 15 lipca, ● III kwartał - do 15 paź-
dziernika, ● IV kwartał - do 20 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uregulować: ● w kasie Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy, wskazany 
w książeczce opłat. Do regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych wprowadzone 
zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdej osoby, która w Urzędzie Gminy złożyła 
(bądź złoży) deklarację konieczną do przygotowania umowy. Informacje o indywidualnych 
numerach rachunków można uzyskać pod numerem telefonu: 44/ 731-66-10 lub w pokoju 
nr 6 w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 45.

JS

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy

na sprzedaż ogrodzenia betonowego/przęsła.
Lp. Nazwa Ilość Rok 

zakupu
Cena wywoławcza
brutto za sztukę

1. Przęsła górne 64 2000 10,00 zł
2. Przęsła środkowe 55 2000 10,00 zł
3. Przęsła dolne 11 2000 10,00 zł
4. Słupki 5 2000 5,00 zł

1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją: Przetarg na sprzedaż ogro-
dzenia betonowego/przęsła dnia 07 lipca 2020 r.

2. Termin składania ofert upływa z dniem 07 lipca 2020 roku o godz. 12.00.
3. Termin otwarcia ofert: 07 lipca 2020 roku.
4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się regulaminem dostępnym 

na stronie www.bip.kleszczow.pl (Tablica ogłoszeń).
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 13, 

tel. 44 /731-66-43.
6. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez poda-

nia przyczyny.

P

WÓJT  
GMINY KLESZCZÓW

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (t. j. Dz.U.2020.65 ze 
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głów-
nej 47 zostały wywieszone na tablicy 
ogłoszeń oraz zostały opublikowane na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów 
www.kleszczow.pl i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej dwa wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, 
położonych w miejscowości Żłobnica, 
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie.

Wszelkie niezbędne informacje do-
tyczące wykazu można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44/ 
731-66-31; 44/ 731-66-55.

Nawet 23 tys. zł 
dotacji…

… można będzie uzyskać w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w ra-
mach trzech projektów aktywizacyjnych. Od 
1 do 15 lipca będą tu przyjmowane wnioski 
dotyczące:
● refundacji kosztów wyposażenia lub do-

posażenia stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego,

● przyznania jednorazowo środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej przez 
osoby młode, poniżej 30 roku życia, 
w tym osoby z niepełnosprawnościami,

● przyznania jednorazowo środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej przez 
osoby po 29. roku życia, pozostające bez 
pracy w powiecie bełchatowskim 

Wszelkie informacje można uzyskać 
w siedzibie PUP przy ul. Bawełnianej 3 (po-
kój nr 22) oraz telefonicznie 44/ 631-40-70.

JS

Nie kupisz  
węgla brunatnego

opalnia Węgla Brunatnego „Bełcha-
tów” poinformowała na swojej stro-

nie internetowej o zaprzestaniu z dniem 1 
czerwca br. sprzedaży węgla brunatnego, 
przeznaczonego do użycia:

1) w gospodarstwach domowych;
2) w instalacjach spalania o nominalnej 

mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
Wprowadzony zakaz wynika z dwóch 

aktów prawnych: ustawy z 5 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw sta-
łych oraz ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej.

JS
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Schronisko  
zachęca do adopcji

ełchatowskie Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt wznowiło swoją działal-

ność na takich zasadach, jakie obowiązywały 
przed epidemią koronawirusa. Przed odwiedze-
niem placówki, która działa przy ul. Zdzieszulic-
kiej w Bełchatowie, warto zajrzeć na stronę www.
schroniskobelchatow.pl. Znajdziemy na niej 
zdjęcia i opisy psów i kotów, dzięki czemu moż-
na poznać potencjalnych czworonożnych kandy-
datów do adopcji. W schronisku przebywa teraz 
około 300 zwierząt.

Schronisko jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-17.00, a w sobotę w godz. 
10.00-16.00. Kontakt telefoniczny - 44/ 633-38-
77. Pierwsze spotkanie z wybranym do adopcji 
zwierzęciem odbywa się na specjalnie przygoto-
wanym wybiegu w obecności pracownika przytu-
liska. Adopcja następuje po podpisaniu umowy 
i wniesieniu opłaty (50 zł za psa, 25 zł za kota).

Obecnie podczas wizyty w schronisku należy 
zachować epidemiczne środki ostrożności. Obo-
wiązuje noszenie maseczek i rękawiczek.

JS

Nagrodzą ogródki 
przyjazne pszczołom

ojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi 
zachęca do wysiewania roślin miododaj-

nych na działkach, w ogródkach przydomowych, a 
także do tworzenie mini ogródków na balkonach. 
Tego typu działania pomogą ochronić, niezwy-
kle ważne dla życia człowieka, owady zapylają-
ce. Po to, by zachęcić do wysiewania roślin, które 
od czerwca do września obficie kwitną i stwarza-
ją przestrzeń przyjazną dla pszczół pszczelarska 
organizacja ogłosiła konkurs „Pamiętajmy o ogro-
dach”. Aby wziąć w nim udział należy wykonać do 
10 fotografii takiego ogródka i przesłać je do koń-
ca września do siedziby WZP w Łodzi. 

Zdjęcia na konkurs można wysyłać drogą 
mailową lub nagrane na płytę CD. Bliższe infor-
macje - tel. 42/ 678-92-74, a regulamin konkursu 
- na stronie www.wzp-lodz.com.pl.

JS

å ciąg dalszy ze str. 6
Historia zapisana w protokołach (3)

W

BCzerwiec 1931 r.
W tym miesiącu Rada Gminy spotykała się aż dwa razy. O pierwszym z tych po-

siedzeń pisaliśmy w cyklu „Historia zapisana w protokołach” już wcześniej. Przypomni-
my więc tylko, że 6 czerwca radni zajmowali się zmianami w gminnym budżecie na rok 
1931/32, narzuconymi przez Wydział Powiatowy Sejmiku w Piotrkowie.

Podczas kolejnego posiedzenia, zwołanego 27 czerwca rada nie zajmowała się 
poważniejszymi gminnymi sprawami. Tego dnia radni wyznaczyli swojego przedsta-
wiciela do zarządu straży ogniowej w Kleszczowie. Został nim radny z Folwarku - Ja-
kub Sztuk.
29 sierpnia 1931 r.

Jednym z głównych tematów, jakie kleszczowscy radni omawiali (poza standardo-
wym porządkiem posiedzenia) była sprawa opóźnień w wypłacie odszkodowań dla po-
gorzelców. Wniosek o podjęcie interwencji w tej sprawie w państwowym Powszech-
nym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych zgłosił radny Andrzej Andrysiak. Przytaczał 
on przykłady mieszkańców gminy Kleszczów poszkodowanych w wyniku pożarów, ja-
kie wybuchły 20 maja oraz 1, 20 i 24 czerwca. Trzy pierwsze nastąpiły z powodu ude-
rzeń piorunów. „Poszkodowani nie tylko nie otrzymali dotąd odszkodowań, ale do chwili 
obecnej nie została uskuteczniona likwidacja szkód u nich” - informował radny podczas 
sierpniowej sesji, a więc dwa miesiące po wystąpieniu ostatniego z wymienionych zda-
rzeń.

Podjęty temat odszkodowań dla rolników był kontynuowany, kiedy zajęto się zgło-
szoną przez powiatowe władze propozycją wprowadzenia przymusowych ubezpieczeń 
ruchomości rolnych. Radni w Kleszczowie nie poparli tego pomysłu. Uznali, iż takie roz-
wiązanie może „wpłynąć na zwiększenie się palności i tak już katastrofalnej w ostatnich 
latach, ludność obarczona będzie nowymi opłatami, co zwiększy jeszcze trudną sytu-
ację materialną rolników w tym ciężkim kryzysie”.
17 października 1931 r.

Lektura protokołu sporządzonego po posiedzeniu rady, zwołanym w tym właśnie 
dniu, pozwala zdobyć nieco wiedzy o sanitarnych bolączkach ówczesnych wsi. Miesz-
kańcy wiosek, należących do gminy Kleszczów byli zapewne przyzwyczajeni do wyglądu 
mijanych codziennie ulic, miejsc składania odpadków czy publicznych toalet. Z powodu 
owych przyzwyczajeń nikt z miejscowych nie interesował się przez lata poprawą istnie-
jących warunków.

Na szczęście na szczeblu powiatu były służby, zajmujące się kontrolowaniem stanu 
sanitarnego. Zauważone niedostatki w tym zakresie zgłaszały lokalnemu samorządowi, 
domagając się wprowadzenia zmian. W 1931 roku lekarz rejonowy apelował do klesz-
czowskiej rady, by ze względów zdrowotnych zadbała o zbudowanie przy szkole i urzę-
dzie gminy tzw. dołu kloacznego ze szczelnie zamykaną klapą, a także nowych ustępów 
i śmietnika. Pismo rejonowego lekarza radni przyjęli do wiadomości, ale budowę wymie-
nionych obiektów odłożyli do wiosny.

Za pilne uznali natomiast zadbanie o porządek przy studni, znajdującej się obok sie-
dziby urzędu. „Ponieważ zaś ze studni znajdującej się przy urzędzie gminnym bierze 
wodę większość mieszkańców rynku i ci robią przy studni nieporządek, przeto należy 
studnię zamknąć i pozostawić do użytku tylko lokatorów w domu urzędu gminnego i bez-
pośrednich sąsiadów”.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Do czego służy  
Portal IRZplus?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa udostępniła rolnikom aplikację Portal IRZ-
plus, która pozwala na szybkie i wygodne składa-
nie dokumentów IRZ przez Internet bezpośrednio 
do systemu informatycznego ARiMR. Korzysta-
nie z Portalu IRZplus daje hodowcy takie moż-
liwości, jak m.in.: ● przegląd danych zwierząt, 
znajdujących się w siedzibie stada, ● przegląd 
zgłoszonych zdarzeń, ● składanie zgłoszeń infor-
mujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt, 
● składanie zapotrzebowania na numery kolczy-
ków dla bydła, owiec i kóz, ● zamawianie duplika-
tów paszportów dla bydła. Składanie elektronicz-
nych zgłoszeń poprzez Portal IRZplus zwalnia 
posiadacza zwierząt z prowadzenia Księgi Reje-
stracji Zwierząt w formie „papierowej”.

ARiMR podkreśla, że korzystanie z Porta-
lu IRZplus w okresie epidemii COVID-19 słu-
ży ochronie zdrowia zarówno beneficjentów, jak 
i pracowników agencji. Pozwala też na zaoszczę-
dzenie czasu.
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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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,  
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

28 czerwca  
nad zbiornikiem Kamień…

… spotkają się uczestnicy otwartych zawodów wędkarskich, organizowanych przez 
Koło „Górnik”. Epidemia i związane z nią ograniczenia sprawiły odwołanie kilku imprez, 
zaplanowanych przez to koło w kwietniu i maju. Pierwszą okazją do wędkarskiej ry-

walizacji będą Federowe Mistrzostwa Koła nr 
3 „Górnik”. Ta impreza open odbędzie się 28 
czerwca na zbiorniku Kamień III (na zdjęciu).

O wznowieniu wędkarskiej rywalizacji zdecy-
dował 6 czerwca Okręgowy Kapitanat Sportowy 
w Piotrkowie Trybunalskim. Odtąd na wodach 
Okręgu PZW Piotrków Tryb. jest możliwe orga-
nizowanie zawodów, gromadzących nie więcej 
niż 150 osób,. 

Terminy kolejnych imprez (w tym dwóch ma-
jowych, przeniesionych na lipiec) można zna-
leźć na internetowej stronie koła „Górnik”. JS

Prosto z SOLPARKU
Wznowione zajęcia w SOLPARKU

W sobotę 20 czerwca spółka SOLPARK uruchomiła zajęcia rekreacyjne i usługi 
spa. Spółka wprowadziła niezbędne standardy w kwestii higieny i organizacji zajęć, sto-
sując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zasa-
dy korzystania ze strefy basenowej i strefy saun zostały przedstawione na stronie www.
solpark-kleszczow.pl w zakładce „Aktualności”.

Uczestnicząc w zajęciach ruchowych oraz relaksujących pamiętajmy o zachowaniu 
niezbędnych zasad bezpieczeństwa, tak ważnych dla przeciwdziałania rozprzestrze-
nianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Atrakcje na basenie zewnętrznym
W przypadku sprzyjającej aury basen zewnętrzny SOLPARKU będzie dostępny 

w godzinach 10:00-20:00. Osoby, które nie miały jeszcze okazji odwiedzić tego miejsca 
informujemy, że działa tu m.in. zatoka do wytwarzana sztucznej fali, gejzer powietrzny, 
dysza szeroka. Basen ma powierzchnię całkowitą lustra wody 112,3 m kw. i głębokość 
1,20 m. Jest jeszcze bezpieczny brodzik dla dzieci (powierzchnia lustra wody 18,8 m 
kw. i głębokość 0,2-0,4 m).

Harmonogram zajęć ruchowych
Aktualny harmonogram zajęć ruchowych uwzględnia 30-minutowe przerwy pomię-

dzy kolejnymi grupami: ● aerobik - poniedziałek 17:00; ● trening obwodowy - wtorek 
17:30; ● zumba - wtorek 19:30; ● joga - środa 17:30; ● krav maga - środa 19:00; ● fat 
killer - czwartek 17:00; ● boks - czwartek 18:30. Na zajęcia obowiązują zapisy - oso-
biście lub pod nr tel. 44/ 731-65-01 - w dniach odbywania się zajęć (od godz. 10:00).
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Odwaga świętości...

N
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Zapraszamy na intensywny kurs j. angielskiego, przy-
gotowujący do egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
ósmoklasisty oraz na kurs konwersacyjny dla dorosłych.

Organizujemy zajęcia indywidualne lub w grupie 3-oso-
bowej.

Dofinansowanie 50 % z Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów dla pełnoletnich mieszkańców gminy.

Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. 505-890-354

www.schoolkleszczow.pl.

WAKACYJNE KURSY

Napisz opowiadanie  
o roku 1920

15 sierpnia Biuro Programu „Niepodległa” będzie 
przyjmować teksty na konkurs, poświęcony setnej 

rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zgłaszana praca nie może mieć wię- Zgłaszana praca nie może mieć wię-
cej niż 30 tys. znaków ze spacjami. Konkurs jest przeznaczony dla 
osób, które mają ukończony 16. rok życia. Organizatorzy przewi-
dzieli nagrody pieniężne: do 10 nagród równoważnych, w wysoko-

ści 4 tysięcy złotych brutto każda. Niewy-
kluczone są także nagrody dodatkowe, 
nieujęte w regulaminie.

„W naszym konkursie gatunek nie 
stawia ograniczeń - przyjmiemy zarów-
no klasyczne opowiadania, jak i prace 
stylizowane na reportaże czy listy. Prace 
mogą być wymysłem wyobraźni autorów, 
mogą opierać się na prawdziwych wy-
darzeniach i postaciach, mogą być tak-
że zapisem rodzinnych historii (…) Ze 
względu na przypadające w tym roku stu-
lecie Bitwy Warszawskiej zachęcamy, 
aby w pracach pojawił się motyw wal-

ki o wolność, wojny polsko-bolszewickiej bądź związany z Bitwą 
Warszawską” - czytamy w ogłoszeniu o konkursie, zamieszczo-
nym na stronie www.niepodległa.gov.pl. Na tej stronie znaleźć 
można też regulamin i druki oświadczeń.

JS

Nagrodzeni  
w konkursie „Mój las”

adleśnictwo Bełchatów ogłosiło wyniki II edycji konkursu 
plastycznego „Mój las”. W tym roku konkurs został ograni-

czony tylko do części indywidualnej. „Komisja podczas oceniania 
nadesłanych prac mogła nacieszyć oczy różnorodną formą oraz po-
mysłowością, jaką uczestnicy wykazali się podczas wykonania ma-
łych dzieł sztuki. Wysoki poziom wykonania prac spowodował jed-
nak ogromne trudności przy wyborze zwycięskich prac, lecz po 
kilku godzinach obradowania, komisji udało się wyłonić zwycięz-
ców” - czytamy w informacji zamieszczonej 9 czerwca na interneto-
wej stronie bełchatowskiego nadleśnictwa.

Na liście laureatów pojawiły się również nazwiska uczestników 
ze szkół naszej gminy. W gronie uczniów Szkoły Podstawowej im. 
J. Korczaka w Kleszczowie znaleźliśmy następujące nazwiska: ● 
1. Wiktor Kochel (klasa II b); ● 2. (ex aequo) Nadia Perońska (III 
b), Antoni Lipiński (I d); ● 3. Wiktor Zatorski (II a). Przygotowaniem 
uczniów do udziału w konkursie zajmowała się w kleszczowskiej 
podstawówce Renata Cieślak.

Nagrodę z nadleśnictwa otrzyma również uczeń Szkoły Podsta-
wowej im. M. Kopernika w Łękińsku, Szymon Kudra. Był jedynym 
uczestnikiem konkursu, reprezentującym tę szkołę. Ze względu 
na obecne zagrożenia i ograniczenia związane ze stanem epide-
mii uroczyste wręczenie nagród organizator zapowiedział na wrze-
sień br. JS

Zareklamuj fundację 
lub stowarzyszenie

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie przygotowuje publika-
cję, w której stowarzyszenia działające na terenie powia-

tu bełchatowskiego będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia. 
Ze względów epidemicznych zdecydowano się na taką formę pro-
mocji, zamiast na organizację corocznego Pikniku Stowarzyszeń. 
Zarówno kolportaż, jak i udział w publikacji będzie dla organizacji 
pozarządowych bezpłatny.

Informacje na temat organizacji (dane kontaktowe, profil działal-
ności, opis już zrealizowanych i planowanych działań oraz 1-2 zdję-
cia) należy przesłać do 31 lipca na adres pełnomocnika ds. współ-
pracy z organizacjami (mselerowicz@powiat-bełchatowski.pl). 

Więcej informacji - na stronie internetowej powiatu oraz pod te-
lefonami 44/ 733-65-32 lub 44/ 635-86-95. JS

Wystawa haftu 
krzyżykowego

ie od dziś wiadomo, że zręczne dłonie hafciarek i precyzja, 
z jaką nanoszą różnokolorowe krzyżyki z muliny na mate-

riale, nazywanym kanwą, pozwalają im tworzyć prawie malarskie 
dzieła. Wystarczy przypomnieć zespołową pracę twórczą kilkudzie-
sięciu osób, które metodą haftu krzyżykowego wykonały prezen-
towane także mieszkańcom gminy Kleszczów kopie monumental-
nych dzieł Jana Matejki („Bitwa pod Grunwaldem”, „Jan Sobieski 
pod Wiedniem”).

Duża dostępność ma-
t e r i a ł ó w ,  p o m o c n y c h 
w uprawianiu rękodzieła 
n a z y w a n e g o  h a f t e m 
krzyżykowym, a także 
programy komputerowe, 
p o z w a l a j ą c e  n p . 
w y k o n y w a ć  n a d r u k 
p r z y s z ł e g o  d z i e ł a 
bezpośrednio na kanwie, 
są ważnym ułatwieniem dla współczesnych twórczyń.

W naszej gminie nie brakuje pasjonatek, tworzących haftowa-
ne pejzaże, portrety, bukiety kwiatów. Na przełomie 2018 i 2019 r. 
w  Gminnym 
Ośrodku Kul-
tury w Klesz-
czowie można 
było oglądać 
najciekawsze 
prace, wybra-
ne z dorobku 
Alicji Bujacz 
o r a z  A n n y 
S t a r o s t e c -
kiej. Ekspozy-
cja haftowanych obrazów obu pań, uzupełniona o prace wykonane 
przez Annę Kuśmierek została przygotowana na Zamku Królew-
skim w Inowłodzu. Prezentujemy fragment tej wystawy. Zdjęcia 
udostępnione zostały przez GOK. JS
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