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Szkoła w budowie
Trwa kolejny etap prac przy rozbudowie siedziby Szko-

ły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku. Południowa 
i wschodnia elewacja zostały już docieplone i przygotowane do 
nałożenia ostatecznego tynku. Zakończono izolację docieplonego 
dachu, budowana jest droga wewnętrzna, trwają prace we wnę-
trzu nowego budynku.

Więcej na str. 7

Kolej na „Kolej Plus”
4 sierpnia wójt Sławomir Chojnowski uczestniczył w spotka-

niu samorządowców, zainteresowanych budową nowej linii kole-
jowej Wieluń-Kleszczów-Bełchatów-Piotrków Trybunalski-Srock-
-Tuszyn-Rzgów-Łódź Kaliska. Podczas dyskusji zorganizowanej 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim 
włodarze uznali, że nowa linia kolejowa byłaby dodatkowym im-
pulsem do rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu. Inwe-
stycja pozwoliłaby poprawić dostępność komunikacyjną w regionie 
i pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne.

Więcej na str. 3

Trwają letnie półkolonie
3 sierpnia rozpo-

częły się stacjonarne 
półkolonie letnie, któ-
rych organizatorem 
jest  Gminny Ośro -
dek Kultury w Klesz-
czowie. Na trwające 
przez dwa tygodnie 
zajęcia zostały przy-
jęte wszystkie dzieci, 
których rodzice w ter-
minie dokonali zapisu.

Więcej na str. 3Fot: www.gok.kleszczow.pl

14 sierpnia - urząd nieczynny
W piątek, 14 sierpnia, czyli dzień przed Świętem Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętem Wojska Polskiego, 
Urząd Gminy w Kleszczowie będzie nieczynny. W tym dniu pra-
cownicy urzędu odbiorą dzień wolny od pracy w zamian za sobo-
tę 15 sierpnia czyli za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, 
który przypada w innym dniu niż niedziela.

Prosimy mieszkańców gminy, by planując załatwienie spraw 
w urzędzie uwzględnili ten fakt.

Wyniki egzaminu 
… ósmoklasistów zostały ogłoszone 31 lipca. Uczniowie 

szkół podstawowych naszej gminy wypadli całkiem przyzwoicie. 
Ich wyniki w przypadku egzaminu z matematyki oraz języka an-
gielskiego okazały się najlepsze wśród wszystkich gmin powiatu 
bełchatowskiego. W przypadku języka polskiego egzamin lepiej 
zdali tylko uczniowie gminy Kluki oraz gminy Drużbice.

Więcej na str. 5

Zaczęli od frezowania
W ostatnim tygodniu lipca ruszyły prace przy kolejnej wielkiej in-

westycji drogowej. Rozbudowa 7-kilometrowego odcinka drogi po-
wiatowej nr 1500E prowadzona będzie przez najbliższe dwa lata. Na 
początek drogowcy z firmy P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z Borono-
wa zajęli się przebudową fragmentu od Łękińska do Czyżowa oraz 
prowadzącego przez las łącznika, który skróci dojazd do wschodniej 
części Łękińska. Frezowanie starej nawierzchni bitumicznej zosta-
ło tu już zakończone, a pozyskany materiał (tzw. destrukt) zdepono-
wano na wydzierżawio-
nym placu w Czyżowie. 
Będzie wykorzystany 
p r z y  w y k o n y w a n i u 
p o d b u d o w y 
p o m o c n i c z e j  n a 
p r z e b u d o w y w a n e j 
drodze.
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Dotacja na 
darmowe 

podręczniki
onad 80,3 tys. zł kosztować będą 
podręczniki oraz ćwiczeniówki, za-

mówione dla uczniów szkół podstawo-
wych w Kleszczowie i Łękińsku na nowy 
rok szkolny. Zapotrzebowanie na darmo-
we, fundowane przez państwo materiały 
edukacyjne obie te szkoły złożyły w Urzę-
dzie Gminy w maju. 1 czerwca do łódz-
kiego kuratorium oświaty trafiło wysłane 
z Kleszczowa zbiorcze zamówienie. 

W tym roku nowe wydania podręcz-
ników do przedmiotów obowiązkowych 
przewidziano dla uczniów klas I, IV i VII. 
Z kolei ćwiczeniówki i karty do pracy in-
dywidualnej należą się każdemu ucznio-
wi szkoły podstawowej bez względu na to, 
do której klasy chodzi.

Szkoła w Kleszczowie przygotowu-
je się w nowym roku szkolnym na przy-
jęcie 480 uczniów, a szkoła w Łękińsku - 
233 uczniów. Zapotrzebowanie zgłoszone 
przez SP w Kleszczowie ma wartość po-
nad 54,5 tys. zł. Z kolei szkoła w Łękińsku 
po uwzględnieniu liczby uczniów w po-
szczególnych oddziałach klasowych zgło-
siła zapotrzebowanie na pomoce nauko-
we o łącznej wartości ponad 25,8 tys. zł.

Ponieważ zgłaszanie zapotrzebowa-
nia na podręczniki i ćwiczeniówki jest od 
paru lat akcją ogólnopolską, proces za-
mawiania obsługuje specjalna aplika-
cja, udostępniana urzędom miast i gmin. 
Zgłaszana w czerwcu liczba uczniów po-
szczególnych klas nie jest nigdy liczbą 
ostateczną, dlatego szkoły mają jeszcze 
możliwość jej zweryfikowania. Odbywa 
się to pod koniec wakacji. JS

Aneksy do umów 
na kompostowniki

tych mieszkańców gminy Kleszczów, 
którzy w formie użyczenia korzysta-

ją z bezpłatnych, gminnych kompostowników 
zostały w lipcu br. wysłane pisma, informujące 
o potrzebie podpisania aneksów. Aneksy doty-
czące najstarszych umów, zawieranych w 2013 
roku, przedłużają ważność umów do końca 2025 
roku, natomiast w przypadku umów z 2014 roku 
nastąpi przedłużenie do końca 2026 roku.

W wysłanych pismach zawarta jest prośba 
o podpisanie dołączonego aneksu i jego dostar-
czenie (osobiście lub pocztą) do siedziby Urzędu 
Gminy w terminie dwóch tygodni od otrzymania.

Z powodu sezonu urlopowego, bądź za-
niedbania tej prostej formalności część miesz-
kańców nie dostarczyła podpisanych aneksów. 
Istotne jest to, by aneks podpisała ta osoba, któ-
rej podpis widnieje pod umową w rubryce „Biorą-
cy w użytkowanie”.

Jeśli od czasu podpisania umowy na kompo-
stownik nastąpiły zmiany (np. zmiana właściciela 
posesji, na której znajduje się kompostownik) 
należy zgłosić się do Urzędu Gminy w celu aktu-
alizacji umowy. Prosimy mieszkańców, by zwró-
cili uwagę na następujący zapis, zawarty w li-
ście z urzędu:

„W przypadku braku zgody na dalsze prze-
dłużenie umowy należy po telefonicznym uzgod-
nieniu zwrócić czysty kompostownik w terminie 
dwóch tygodni. Na tę okoliczność zostanie spi-
sany protokół zwrotu. Zachęcamy, by w trosce 
o środowisko jak najdłużej użytkować kompo-
stowniki, a w razie niewielkich uszkodzeń pró-
bować je naprawić, zanim przeznaczymy je do 
przetworzenia”.

Kontakt: tel. 44/731-66-81, Urząd Gminy, 
pok. nr 20, poczta elektroniczna: martak@klesz-
czow.pl. JS

Remont skateparku w Łuszczanowicach
5 sierpnia były przyjmowane oferty w gminnym przetargu, dotyczącym remontu ska-
teparku, znajdującego się w Łuszczanowicach. Katalog prac, jakie będą realizowane 

w ramach tego zadania obejmuje m.in. dokładne oczyszczenie obecnej nawierzchni skatepar-
ku wraz z dylatacjami, elementami betonowymi rolkowiska (rampy, murki, pochylnie itd.) oraz 
małą architekturą (kosze na śmieci i ławki). Te części rekreacyjnego obiektu mają być czysz-
czone metodą szlifowania lub śrutowania, a następnie odpylone.

Oczyszczone będą też barierki i ślizgi rolkowiska, a później - zabezpieczone antykorozyj-
nie. Kolejnym etapem będzie dokładne zagruntowanie całej nawierzchni rolkowiska i jego ele-
mentów betonowych oraz uzupełnienie wszystkich ubytków. Na całej powierzchni rolkowiska 
oraz wszystkich elementach betonowych wykonana zostanie nowa powłoka izolacyjno-za-
bezpieczająca (łącznie około 690 m kw.). Gminne zamówienie obejmować ma również mon-
taż dodatkowych wypełnień barierek, a - po zakończeniu robót - przywrócenie przyległych te-
renów zielonych do stanu pierwotnego.

Prace zostały zaplanowane na dwa miesiące. Na czas ich realizacji teren skateparku ma 
być otoczony tymczasowym ogrodzeniem. JS

Ulice Klonowa i Poprzeczna  
wyłączone z ruchu

W związku z rozpoczęciem inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych ul. Klonowej i ul. Po-
przecznej z budową ronda w Łękińsku o dł. dróg ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną” 
od 3 sierpnia zamknięte są dla ruchu odcinki dróg gminnych:

●  nr 101386E - ul. Klonowa w Łękińsku, ● nr 101361E - ul. Poprzeczna w Łękińsku.
Zamknięcie rozbudowywanych ulic w Łękińsku przewidziano do czasu odbioru zakończo-

nej inwestycji. Zgodnie z umową ma to nastąpić w czerwcu 2021 roku.
Prosimy użytkowników dróg o stosowanie się zmienionej organizacji ruchu.

Do

Do

Energooszczędnie 
w przedszkolnych 

budynkach
od koniec lipca nastąpiło otwar-
cie ofert w ogłoszonym przez gmi-

nę przetargu, dotyczącym wykonania wie-
lobranżowej dokumentacji projektowej 
związanej z planowaną termomodernizacją 
dwóch przedszkolnych budynków: w Łękiń-
sku oraz Łuszczanowicach. Do tego dwuczę-
ściowego postępowania zgłosiło się w sumie 
9 wykonawców.

W ramach termomodernizacji budyn-
ku przedszkola w Łękińsku (na zdjęciu) in-
westor czyli Gmina Kleszczów planuje do-
cieplenie: ścian fundamentowych, podłogi 
na gruncie, dachu i stropu, ścian zewnętrz-
nych z zastosowaniem elementów architek-
tonicznych (takich jak np. bonie, sztukateria, 
płyty HPL). Projekt ma uwzględnić również 
częściową wymianę stolarki okienno-drzwio-
wej zewnętrznej, modernizację instalacji c.o. 
i c.w.u., wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
oraz wymianę oświetlenia.

P

Jeśli chodzi o przedszkolny budynek 
w Łuszczanowicach projekt termomoderni-
zacji ma uwzględnić przeprowadzenie prac 
obejmujących docieplenie: ścian fundamen-
towych oraz zewnętrznych z zastosowaniem 
elementów architektonicznych (po zdemon-
towaniu istniejącego docieplenia), częścio-
wą wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
wymianę zewnętrznych rolet, moderniza-
cję instalacji c.o. i c.w.u., a także wymianę 
oświetlenia.

Dodatkowo w dokumentacji technicznej 
dla przedszkola w Łuszczanowicach mają 
zostać zaprojektowane takie działania, jak 
m.in. wymiana poszycia dachowego na bla-
chodachówkę, remont kominów, wzmocnie-
nie drewnianej konstrukcji dachu, wykonanie 
nowej instalacji klimatyzacji mechanicznej 
i wentylacji mechanicznej oraz wymiana 
orynnowania i parapetów.

Wybrany w przetargu wykonawca na re-
alizację projektów będzie miał osiem mie-
sięcy, przy czym w pierwszym etapie ma 
zaproponować trzy szczegółowe koncep-
cje termomodernizacji budynku, z uwzględ-
nieniem kolorystyki elewacji oraz wizualiza-
cji komputerowej. Drugi etap polegać będzie 
na wykonaniu wielobranżowej dokumen-
tacji na podstawie koncepcji zatwierdzonej 
w etapie I.

Obecnie trwa weryfikacja dokumentów, 
które na przetarg złożyły firmy projektowe.

JS
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KOMUNIKATY
Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmo-
nogram pracy gabinetu RTG na wrzesień. Pacjen-
ci będą mogli zgłaszać się na wykonanie zdjęć rent-
genowskich w następujących terminach: ● 01.09. 
godz. 14-18, ● 03.09. godz. 14-18, ● 05.09. godz. 
10-14, ● 08.09. godz. 14-18, ● 10.09. godz. 14-
18, ● 15.09. godz. 14-18, ● 17.09. godz. 14-18, ● 
19.09. godz. 10-14, ● 22.09. godz. 14-18, ● 24.09. 
godz. 14-18.

Druga tura zwrotu paliwowej akcyzy 
dla rolników
Od 3 sierpnia Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmu-
je wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawarte-
go w cenie oleju napędowego, który jest wykorzy-
stywany do produkcji rolnej. Do składanego wniosku 
rolnik dołącza dowody (oryginały faktur VAT, bądź 
ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Wypła-
ta należnego podatku akcyzowego nastąpi w termi-
nie od 1 do 30 października 2020 r.
Wzór wniosku jest dostępny w Referacie Podatków 
i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsłu-
gi Klienta.

Zanim zadzwonisz do ZK „Kleszczów”…
…  s p r a w d ź ,  j a k 
zmieniły się nume-
ry telefonów do po-
szczególnych dzia-
łów gminnej spółki. 
W informacji przesła-
nej do Urzędu Gmi-
ny Zakład Komunal-
ny „Kleszczów” sp. 
z o.o. poinformował 
o zmianie numerów 
telefonów.
Oto aktualne numery poszczególnych komórek or-
ganizacyjnych:
● Sekretariat   44/ 731 58 58
● Dział Rachunkowo-Księgowy 44/ 731 58 52-54
● Dział Usługowo-Transportowy 44/ 731 58 55-57
● Dział Eksploatacji   44/ 731 58 61-65
● Dział Administracyjno-Inwestycyjny 
    44/ 731 58 71-73

ARR Arreks zmienia godziny pracy 
Biura Obsługi Klienta
Gminna spółka ARR Arreks poinformowała o wpro-
wadzeniu zmian w harmonogramie pracy BOK. Od 
początku sierpnia Biuro Obsługi Klienta jest czynne 
według następującego harmonogramu:
● poniedziałki, środy i czwartki: godz. 7:00-15:00,
● wtorki i piątki: godz. 7:00-17:00.

Informacja w sprawie dostępności sal
Aby na terenie gminy Kleszczów móc zarezerwo-
wać sale na przyjęcia, pokazy, konferencje itp. nale-
ży kontaktować się z gospodarzami poszczególnych 
obiektów tj.: ● z dyrektorami szkół (sale w szko-
łach), ● z dyrektorem GOK (sale w domach kultu-
ry), ● z prezesami OSP (sale w remizach), ● z pre-
zesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica 
(sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji 
o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych z podjętymi 
w tej sprawie uchwałami Rady Gminy.

 (opr. JS)

Samorządowe poparcie  
dla nowej linii kolejowej

udowa nowego połączenia wiąże się z wysokimi kosztami, podobnie jak późniejsze 
utrzymanie połączeń. Szansą na rozbudowę infrastruktury kolejowej w Polsce jest dofi-

nansowanie z rządowego programu „Kolej Plus”. Już teraz mogą się o nie ubiegać samorządy. 
Podczas spotkania w piotrkowskim starostwie doszło do podpisania listu intencyjnego.

Wspólne stanowisko sa-
morządowców, przedstawiają-
ce argumenty za powstaniem in-
frastruktury kolejowej łączącej 
większe i mniejsze miasta w re-
gionie zostało wysłane do mar-
szałka województwa łódzkiego, 
premiera oraz ministra infrastruk-
tury. Wspólny głos wyrażony w li-
ście ma na celu uwzględnienie 
omawianej inwestycji w planach 
uzupełniania lokalnej i regional-
nej infrastruktury kolejowej. 

W porównaniu ze wspomnianą inicjatywą znacznie bardziej zaawansowane są starania 
Gminy Kleszczów o doprowadzenie połączenia kolejowego do Strefy Przemysłowej w Bogu-
miłowie. Po wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
w której uczestniczył wójt Sławomir Chojnowski oraz prezydent Bełchatowa Mariola Czechow-
ska podjęto przygotowania do przystąpienia do programu „Kolej Plus” z projektem nazwanym 
„Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów 
z wydłużeniem do Bogumiłowa”.

Celem wspólnej inicjatywy jest ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w wysokości 85 
proc. kosztów kwalifikowalnych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do naboru, pro-
wadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Termin składania projektów upływa 26 sierp-
nia 2020 r. Doprowadzenie linii kolejowej do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie dałoby szansę 
na uruchomienie obsługi połączeń pasażerskich, ale przede wszystkim budowę bocznicy kole-
jowej, która poprawi dostępność komunikacyjną podmiotów gospodarczych, działających w tej 
strefie i poprawi atrakcyjność wolnych terenów inwestycyjnych w Bogumiłowie. MSz

ymogi sanitarne, związane z ciągle 
trwającym stanem epidemii, wymusi-

ły na organizatorze odpowiednie ustawienie 
stolików w salach do prowadzenia zajęć. Wy-
znaczono też specjalne miejsce przy wejściu 
do byłego gimnazjum (kompleks SOLPARK), 
gdzie w godzinach 6:30-8:00 przyjmowane 
są dzieci, przywożone na zajęcia.

Uczestnicy półkolonii mogą uczestniczyć 
w zajęciach edukacyjnych, warsztatach ar-
tystycznych, grach i zabawach ruchowych. 
Mają też zapewnione trzy posiłki: śniadania, 
obiady i podwieczorki.

Jak wynika z programu, zamieszczone-
go na stronie GOK, dzieci korzystają z obiek-
tów znajdujących się w obrębie kompleksu 

SOLPARK: figloraju, groty solnej, kręgielni 
i -szczególnie często - z basenu. W ramach 
warsztatów, prowadzonych przez instrukto-
rów GOK, uczestnicy półkolonii mogą m.in. 
poznawać sztukę tworzenia ceramiki, ma-
lować obrazki ilustrujące przeczytany tekst, 
tworzyć ramkę na zdjęcia, projektować wzór 
graficzny na T-shircie, wykonywać bransolet-
ki i zdobić kubki z wykorzystaniem modeliny.

W programie znalazły się ponadto zajęcia 
ruchowe, spacery po okolicy, wizyta w ośrod-
ku agroturystycznym „Wielki Ptak”, zajęcia 
twórcze związane z teatrem i… talent show. 
Liczne zdjęcia z przebiegu warsztatów i za-
baw uczestników półkolonii Gminny Ośrodek 
Kultury publikuje na swojej stronie. JS

Na letnich półkoloniach
W

Apel o oddawanie krwi
ajbliższa akcja krwiodawcza w Kleszczowie, organizowana przez Gminny Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK, odbędzie się w piątek 28 sierpnia. Za naszym pośrednictwem zarząd klubu oraz Re-

gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apelują do krwiodawców o jak najliczniejsze 
zgłaszanie się na tę akcję, która - jak zwykle - odbędzie się w SOLPARKU. Początek od godz. 9:00, koniec 
- o godz.13:00. Rejestracja krwiodawców kończy się o godz. 12:00.

- Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się do udziału w akcji pod numerem tel. 574-049-170. Umożliwi 
to nam przybliżone określenie liczby osób chętnych do oddania krwi i przygotowanie przez ekipę z RCKiK 
Łódź odpowiedniej ilości pakietów do pobierania krwi - przekazuje zarząd. 

W okresie wakacyjnym w całej Polsce brakuje krwi. Wynika to z wakacyjnych wyjazdów krwiodawców, 
ze zwiększonej liczby wypadków komunikacyjnych, a obecnie także z obaw towarzyszących epidemii koro-
nawirusa. Ekipa pobierająca krew zapewnia przeprowadzenie akcji w SOLPARKU zgodnie z najwyższymi 
standardami higienicznymi.

O tym, jakie wymagania spełniać musi osoba, chcąca oddać krew można przeczytać na stronie http://
krwiodawstwo.pl/. JS
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Poradnia rehabilitacji…
…w Przychodni SALUS będzie we wrześniu działać zgodnie z za-
mieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.09., godz. 8-15, ● 03.09., godz. 8-17.30, ● 04.09., godz. 8-15, 
● 07.09., godz. 8-17.30, ● 08.09., godz. 8-15.30, ● 10.09., godz. 
8-15, ● 11.09., godz. 8-17.30, ● 14.09., godz. 8-15, ● 15.09., godz. 
8-17.30, ● 16.09., godz. 8-15 - kwalifikacja pacjentów, ● 18.09., godz. 
8-15, ● 22.09., godz. 8-15, ● 23.09., godz. 8-17.30, ● 24.09., godz. 
8-15, ● 28.09., godz. 8-15, ● 30.09., godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 07.09., godz. 15-18, ● 11.09., godz. 15-18, ● 21.09., godz. 15-18, 
● 25.09., godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska  
● 19.09., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska
● codziennie godz. 8-18.

Poradnie specjalistyczne 
we wrześniu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że we wrze-
śniu br. poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższe-
go harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest 
prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 
731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane 
na stronie www.saluskleszczow.pl.

Lp. Poradnia 
Specjalistyczna Lekarz Termin Godzina

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 11.09. 13-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 25.09. 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 05.09. 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 19.09. 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.09. 8.10-14

6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-
Piontek 29.09. 15.30-18

7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska urlop  
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 19.09. 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 01.09. 12-16

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 15.09. 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 01.09. 10-14

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 22.09. 10-14

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 14.09. 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 28.09. 16-18
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 15.09. 9-14
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 29.09. 9-14
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 02.09. 13-18
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 23.09. 9-14
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 30.09. 13-18

20. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-
Drobińska 19.09. 9-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 04.09. 9-14
22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 18.09. 9-14

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

termin w trakcie 
ustalania

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 05.09. 8.30-14
25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 19.09. 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin 
Niedzielski 30.09. 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 03.09. 13-18
28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 17.09. 13-18
29. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 10.09. 15.30-18
30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 24.09. 15.30-18
31. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 21.09. 11-14
32. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 21.09. 10-17

33. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena 
Wiewióra 04.09. 8.30-14

34. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 17.09. 8-17
35. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 07.09. 12-15.30
36. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 24.09. 12-15.30

37. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy 
wtorek 15.30-18

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

Wakacyjne porady  
nie tylko dla pacjentów

„Wakacyjny Poradnik Pacjenta” to broszura wydawana przez 
Rzecznika Praw Pacjenta, co roku aktualizowana o najważniejsze in-
formacje, dotyczące praw przysługujących osobom, które korzystają 
z systemu opieki zdrowotnej podczas wyjazdu.

Tegoroczne wakacje całkowicie różnią się od poprzednich, które 
znamy. Pandemia koronawirusa zdecydowanie zmieniła plany waka-
cyjne części z nas. Większość osób 
swój urlop spędzi w kraju.

W tegorocznej wersji „Wakacyj-
nego Poradnika Pacjenta” zawarte 
są m.in. informacje na temat koro-
nawirusa, praktyczne porady o za-
sadach, których powinniśmy prze-
strzegać żeby się nie zarazić. Są też 
informacje o tym, co zabrać ze sobą 
w wakacyjnej apteczce, jak skorzy-
stać z pomocy lekarza poza miej-
scem zamieszkania oraz w jakich 
sytuacjach należy korzystać z noc-
nej i świątecznej pomocy lekarskiej, 
a w jakich powinniśmy zgłosić się na 
szpitalny oddział ratunkowy.

Wspomnianą publikację znajdziemy pod adresem https://www.
kleszczow.pl/wakacyjne-porady-nie-tylko-dla-pacjentow/. (opr. JS)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. 
zaprasza do skorzystania z oferty 

TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX

● Atrakcyjne ceny  ● Możliwość pakietu Internet + TV.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta ARR „ARREKS” 
S.A., które od 01.08.2020 r. czynne jest w następujących godzinach:
● pn. śr. czw. - 7:00-15:00  ● wt. i pt. - 7:00-17:00

Tel. 44/ 731-37-13
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Agencja Rozwoju Regionalnego  
,,Arreks” S.A. w Kleszczowie  

zaprasza do udziału w kursach:

1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych  
- ok. 10 tygodni

2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz.
5. Kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz. 
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.

Bliższych informacji udzielamy  
pod numerem telefonu 727-500-728.

W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy oso-
biście do ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie, ul. Główna 122. 
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Facebooka.

KOBZARENKO Sp. z o.o.
Zakład produkcji maszyn rolniczych w Żłobnicy

poszukuje kandydata na stanowisko
MALARZA

Zakres obowiązków: ● przygotowywanie elementów do 
malowania, ● obsługa urządzeń lakierniczych tj. obsługa pistoletu 
do malowania (malowanie ręczne), malowanie natryskowe, wodne, 
pompą niskociśnieniową, ● Malowanie naczep, przyczep rolniczych.
Wymagania: ● doświadczenie w zawodzie malarza /lakiernika, ● 
wykształcenie średnie min. zawodowe.
Firma oferuje: ● stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, ● 
atrakcyjne wynagrodzenie, ● system 1-zmianowy od poniedziałku 
do piątku, ● pełne szkolenie stanowiskowe, ● nowe urządzenia.
Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są 
o przesłanie swojego CV na adres e-mail j.slezak@kobzarenko.eu 
do 14.08.2020 r. Przewidywane zatrudnienie - od 08.2020 r.

KRÓLIKI MŁODE
do chowu

SPRZEDAM.
Łękińsko, tel. 663-663-825

Jak wypadłeś, ósmoklasisto?
gzamin ósmoklasisty jest zwieńczeniem nauki w szkole 
podstawowej. Wyniki uzyskane w trzydniowej batalii są bra-

ne pod uwagę przy naborze do szkół ponadpodstawowych. W tym 
roku ze względu na epidemię koronawirusa ustalony pierwotnie ter-
min opóźniono aż o 56 dni. Dla wielu uczniów, a także dla niejedne-
go rodzica takie odwlekanie w czasie egzaminacyjnej próby okaza-
ło się niezwykle stresujące. 

Już wiadomo, jakie wyniki uzyskali uczniowie w czerwcowym 
egzaminie ósmoklasisty, który sprawdzał wiedzę z zakresu trzech 
przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka 
obcego. W piątek 31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogło-
siła oficjalne wyniki. Komplet informacji, podanych przez CKE za-
mieszczono na internetowej stronie https://mapa.wyniki.edu.pl/. 
Znajdziemy tu zarówno wyniki egzaminu z poszczególnych przed-
miotów w każdym z województw, jak też średnie wyniki dla powia-
tów oraz gmin.

W dniach 16-18 czerwca do pisania egzaminu zasiadło w na-
szym województwie 20.148 ósmoklasistów, z czego 995 przypa-
dło na powiat bełchatowski, a 66 - na gminę Kleszczów. Uśrednio-
ny wynik z rozwiązania zadań z języka polskiego dla całej Polski to 
59 proc. wszystkich możliwych do zdobycia punktów. W wojewódz-
twie łódzkim średnia wyniosła 57,97 proc. W powiecie bełchatow-
skim ósmoklasiści uzyskali w tym egzaminie 55,43 proc., natomiast 
w gminie Kleszczów - 58,18 proc. Blisko 5,5 proc. lepiej wypadli 
w tym przedmiocie egzaminowani ósmoklasiści z gminy Kluki.

Egzamin z matematyki uznawany przez ósmoklasistów za naj-
trudniejszy przyniósł w skali kraju średni wynik na poziomie 46 proc. 
W województwie łódzkim był lepszy o niecały procent (46,93 proc.), 
w powiecie bełchatowskim wyniósł natomiast 44,51 proc. Z ma-
tematycznymi wyzwaniami znakomicie poradzili sobie uczniowie 
szkół podstawowych gminy Kleszczów, uzyskując średnią 53,74 
proc. (najwyższą wśród gmin powiatu).

Spośród języków obcych najchętniej wybierano do zdawania ję-
zyk angielski. Średnia ogólnopolska dla tego przedmiotu to 54 proc. 
punktów. Wynik województwa łódzkiego okazał się nieco gorszy 
(53,72 proc.)., a średnia dla powiatu bełchatowskiego jeszcze niż-
sza (51,46 proc.). Ósmoklasiści z gminy Kleszczów wypadli znaczą-
co lepiej, uzyskując aż 59,04 proc. możliwych do zdobycia punktów. 
To również najlepszy wynik spośród wszystkich gmin powiatu beł-
chatowskiego. JS

Bony rozwojowe  
po raz siódmy

ramach projektu Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kom-
petencji – edycja 2 rozpocznie się 18 sierpnia od godz. 13.00 

nabór wniosków na bony rozwojo-
we. Do rozdysponowania jest tym 
razem 500 tys. zł, przeznaczonych 
na sfinansowanie studiów podyplo-
mowych. Ustalone w naborze limi-
ty dofinansowania na jedno przed-
siębiorstwo wynoszą: ● dla mikro 
przedsiębiorstw - 15.000 zł, ● dla 
małych przedsiębiorstw - 30.000 
zł, ● dla średnich przedsiębiorstw - 
30.000 zł.

Jak przypominają twórcy projek-
tu bonów rozwojowych każdy przed-
siębiorca jest zobowiązany do re-
jestracji w systemie ŁORKK2 (dotyczy to również przedsiębiorców, 
którzy utworzyli konta w ramach pierwszych edycji). Link do strony re-
jestracji - https://lorkk2.pl/.

Po więcej informacji przedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego 
mogą się zwracać telefonicznie (nr 881-551-200) lub mailowo (d.kle-
czek@ppt.belchatow.pl). Kontakt z biurem projektu: 90-135 Łódź, ul. 
Narutowicza 34, pok. 204, tel. 508-024-439, e mail: bonyrozwojowe@
lorkk2.pl. JS

Wszystko o wsparciu dla firm
ykl spotkań organizowanych po to, by w jednym miejscu za-
prezentować aktualną ofertę dotacji, pożyczek, bonów rozwo-

jowych oraz funduszy UE, dostępnych dla przedsiębiorców został za-
tytułowany „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”. Informacje 
prezentują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Łodzi. Każdy uczestnik otrzymuje materiały, poświę-
cone tematyce spotkania.

Na sierpień zaplanowano 24 takie spotkania w miastach powiato-
wych naszego regionu. Jedno z nich miało miejsce 6 sierpnia w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Przedsiębiorcy z gmi-
ny Kleszczów jeśli nie mogli zjawić się na tym wydarzeniu mogą 
jeszcze wybrać się na spotkanie w innym powiecie (np. 24 sierpnia 
w Radomsku lub w Pajęcznie). Harmonogram podany został na stro-
nie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Udział w spotkaniu wymaga rejestracji. Do wyboru są trzy formy 
rejestracji: formularz (można go znaleźć na stronie https://larr.pl/spo-
tkania-informacyjne-2020), e-mail: bok1@larr.pl lub telefon (w godz. 
9.00-15.00) nr tel. 724-544-019. W zgłoszeniu należy podać: imię, na-
zwisko, nazwę firmy. Z rejestracją warto się pospieszyć - liczba miejsc 
ograniczona. JS

W
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Jeszcze o stuleciu 
kleszczowskiej parafii (cz. 2)

waj księża, którzy byli proboszczami kleszczowskiej para-
fii pw. NMP Anielskiej przeżyli okupację. Ks. Mariana Junga 

wybuch II wojny światowej zastał właśnie w Kleszczowie. Niemcy 
aresztowali tego kapłana już 20 marca 1940 roku, a więc kilkana-
ście miesięcy wcześniej niż została przeprowadzona w Kraju War-
ty skoordynowana akcja zatrzymań księży rzymskokatolickich. Ta 
- przypomnijmy - miała miejsce nad ranem 6 października 1941 r.

Ksiądz M. Jung był początkowo przetrzymywany w przejścio-
wym obozie w Łodzi. Do obozu koncentracyjnego w Dachau trafił 
8 lipca 1940 r. Następnie - jak informuje ks. Jan Związek - od 16 
sierpnia do 8 grudnia był więziony w obozie Gusen. Stąd ponow-
nie trafił do Dachau, gdzie w październiku 1941 r. dołączył do gru-
py kapłanów z parafii powiatu wieluńskiego. Miał obozowy numer 
22070. Po wyzwoleniu nie powrócił do Polski - pozostał w Niem-
czech.

Ksiądz Józef Michałowski…
… zanim trafił do Kleszczowa (przypomnijmy, że proboszczem 

był tu w latach 1923-1930) był wikariuszem w parafiach: Chełmo 
koło Radomska, Bogdanów koło Piotrkowa, Osjaków, Rusocice, 
Kalisz, Piotrków. W 1930 r. po opuszczeniu Parafii pw. NMP Aniel-
skiej został proboszczem w Kobielach. Osiem lat później znalazł się 
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie k. Częstochowy. Był 
tu proboszczem od 1938 do 1956 roku.

„W swoich kazaniach w latach 1942-1944, jego apele o ratowa-
nie życia i nie wydawanie współobywateli dodawały siły i odwagi 
i pomogły wytrwać (…).Jak wspominają mieszkańcy Olsztyna sam 
ksiądz Michałowski często pomagał ukrywając czy to partyzantów 
czy ludność żydowską np. w krypcie olsztyńskiego kościoła” - to 
fragmenty z dłuższej publikacji poświęconej temu kapłanowi, a za-
mieszczonej na stronie www.olsztyn-jurajski.pl.

Ks. Józef Michałowski zmarł jako pensjonariusz Domu dla Księ-
ży Emerytów w Częstochowie 25 kwietnia 1969 roku.

Pierwszym po wojnie…
…proboszczem kleszczowskiej parafii był ks. Mieczysław Taj-

ber. Jego życiorys został przedstawiony w wydaniu nr 5/1997 „Wia-
domości Archidiecezji Częstochowskiej”. Jak podaje ks. Marian Mi-
kołajczyk - autor tekstu M. Tajber urodzony w 1910 r. w Kamienicy 
Polskiej święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 roku. Zanim trafił do 
Kleszczowa był wikarym w Dąbrowie Zielonej i w Targoszycach. 
Później miał trafić do Gorzkowic.

„Wybuch II wojny światowej pokrzyżował jednak i w tej sprawie 
decyzje władzy diecezjalnej. Ks. M. Tajber zamiast w Gorzkowicach 
znalazł się w Kamienicy Polskiej jako tymczasowy administrator ro-
dzinnej parafii. Po roku 30 października 1940 r. ze względów zdro-
wotnych zrezygnował z tej placówki. Do czerwca 1941 r. korzystał 
z urlopu zdrowotnego. 21 czerwca tegoż roku został mianowany wi-
kariuszem w Konopiskach. Parafia ta była ostatnim Jego wikaria-
tem. Datę 15 lutego 1945 r. nosi nominacja na administratora para-
fii Kleszczów”.

Ks. Mieczysław Tajber widząc w jak złym stanie jest budynek 
kleszczowskiej świątyni, zamienionej przez Niemców na magazyn 
zboża, na cele sakralne wydzierżawił kościół parafii ewangelicko-
-augsburskiej. Po wojnie wyznawcy luteranizmu opuścili teren gmi-
ny Kleszczów. Wspomniana świątynia ewangelicka stała w rejonie 
obecnej ulicy Szkolnej w Kleszczowie. 

Proboszczem parafii w Kleszczowie ks. M. Tajber przestał być 
25 sierpnia 1948 r. Zmarł 22 lutego 1997 r. we Wrześni i tam został 
też pochowany.

Jednym z kapłanów…
… o najdłuższym „stażu proboszczowskim” był w powojen-

nej historii parafii ks. Jan Burchardt. Nic dziwnego, że zapisał się 
w pamięci wielu mieszkańców gminy. Ten fragment historii parafii 
zilustrujemy zdjęciem komunijnym dziewczynek, stojących w towa-

å ciąg dalszy na str. 8

D

Stypendia pomostowe 
na I rok studiów

typendia pomostowe to rozbudowany program stypendialny, 
w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata 

studiów. Jest on adresowany do zdolnych, ambitnych maturzystów 
ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, 
którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 stypendia 
pomostowe na I roku studiów wyniosą 500 zł miesięcznie i będą wy-
płacane przez 10 miesięcy.

Do ubiegania się o stypendium na pierwszy rok studiów może 
aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który: ● zda dobrze matu-
rę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów 
zgodną z wymaganiami programu); ● zostanie przyjęty w roku aka-
demickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów w polskich pu-
blicznych uczelniach akademickich; ● mieszka na wsi lub w mieście 
do 20 tys. mieszkańców; ● pochodzi z niezamożnej rodziny (w któ-
rej dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto); a ponadto speł-
nia jeden z następujących warunków: pochodzi z rodziny byłego pra-
cownika PGR lub jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad 
przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub jest członkiem ro-
dziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej 
bądź państwowego domu dziecka lub ma rekomendację lokalnej or-
ganizacji pozarządowej, uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii ko-
ronawirusa, wówczas o stypendium pomostowe w segmencie IB apliko-
wać mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) eta-
pu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu prowadzona będzie on-line na www.
stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie 
aktywna od 12 sierpnia do 14 września 2020 r. (do godziny 16.00).

W kolejnych latach studiów stypendyści, którzy osiągną dobre wy-
niki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, 
stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczel-
nię, stypendiów doktoranckich oraz ze staży zagranicznych.

JS
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Po zakończeniu gruntownej modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Łękińsku (jest już po końcowym odbiorze i znów 

zaopatruje odbiorców w wodę) największą z realizowanych obecnie 
kubaturowych inwestycji w gminie Kleszczów jest rozbudowa szkoły 
podstawowej w Łękińsku. Prace na budowie przebiegają w tak dy-
namicznym tempie, że zamieszczone obok zdjęcia mają dziś war-
tość… historyczną. Były bowiem wykonane 23 lipca.

Tego dnia korzystając z uprzejmości kierownika budowy Jac-
ka Mularczyka, reprezentującego firmę PHU Barbara Maziarz z My-
szaków k. Bełchatowa, która jest generalnym wykonawcą, mogłem 
obejrzeć teren inwestycji. Elewacje ścian południowej i wschodniej 
po dociepleniu 18-centymetrową warstwą fasadowej wełny mineral-
nej zostały pokryte warstwą kleju i pomalowane specjalną podkła-
dową powłoką. Ostatnią pracą będzie nałożenie wyprawy tynkowej, 
w dwóch barwach, zbliżonych kolorystycznie do tynku, widocznego 
na elewacji starej części szkoły.

Wyraźnie widać już miejsca, którymi przebiegać ma droga wjaz-
dowa na teren szkoły. Zgodnie z sugestiami Urzędu Gminy projek-
tant przygotował takie rozwiązania komunikacyjne, jakie zostały 
wcześniej sprawdzone na terenie szkoły podstawowej w Kleszczo-
wie. Droga okrąży szkolne budynki po południowej stronie. Dzięki 
temu kierowcy autobusów szkolnych nie będą musieli wykonywać 
kłopotliwych manewrów zawracania, a uczniowie będą bezpiecznie 
wysiadać i wsiadać w obrębie szkolne-
go placu.

Na parterze i piętrze nowej czę-
ści szkoły uwija się kilkunastu pracow-
ników. To nie tylko murarze i tynkarze. 
Trwa wykonywanie wylewek w kolej-
nych salach, zajęcie mają hydraulicy 
i elektrycy. Zasilanie stanowisk kompu-
terowych będzie wyprowadzane wprost 
z podłogi. W tym celu przed wykona-
niem wylewek są montowane skrzyn-
ki z wyprowadzeniem dla okablowania.

Warto wiedzieć, że wszystkie okna 
(z wyjątkiem świetlicy) pozbawione są 

Tak wygląda ostateczne pokrycie dachu 
nowej części szkoły

Wielkie budowanie w Łękińsku
funkcji otwierania. Projektant postawił na dużą izolacyjność prze-
gród. Okna w aluminiowych ramach są dwukomorowe i … czte-
roszybowe. Od wewnątrz zastosowano bezpieczny wariant prze-
szklenia, wykonany z dwóch sklejonych z sobą tafli szkła.

Za wymianę powietrza w szkolnych salach i na korytarzach od-
powiadać będzie rozbudowany system klimatyzacji, obsługiwany 
przez 6 central. Pod stropami rozprowadzane są przewody systemu 
klimatyzacji. Wszystkie te urządzenia zostaną zamaskowane z wy-
korzystaniem podwieszanych sufitów. Ich montaż ma się rozpocząć 
w połowie sierpnia.

Do ogrzewania szkolnych pomieszczeń oraz podgrzewania 
wody użytkowej będzie wykorzystana kotłownia gazowa, ulokowa-
na na piętrze nowego budynku. Piec gazowy będzie mieć 200 kW 
mocy. Część energii elektrycznej, zużywanej przez szkolne urzą-
dzenia i instalacje zostanie wytworzona na miejscu, dzięki ogniwom 
fotowoltaicznym. Zostanie nimi pokryty cały dach, a także pas ele-
wacji po południowej stronie. Jak informuje kierownik budowy Jacek 
Mularczyk łączna moc zainstalowanych ogniw wynieść ma 40 kWp.

Po to, by nie uszkodzić solidnie docieplonego dachu (24-centy-
metrowa warstwa styropianu o odpowiedniej twardości, pokrytego 
dwiema warstwami papy) do montażu ogniw PV będzie wykorzysta-
ny system stelaży obciążonych specjalnym balastem.

J. Strachocki

Tędy prowadzić będzie droga otaczająca 
szkolne budynki

Docieplona elewacja przed nałożeniem tynku

Dla powiększenia szkolnej stołówki 
konieczne było wyburzenie części ściany

Szkolna świetlica wyróżnia się wielką, 
przeszkloną ścianą

Posadzka w sali informatycznej przygotowana 
do wykonania wylewki

Ten korytarz połączy nową i starą część 
szkolnego budynku

Urządzenia i przewody klimatyzacyjne 
zamontowane pod stropem
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Powalcz  
o 4 tys. zł

konkursie „Lubię Polskę” trzeba 
pokazać mniej i bardziej znane, 

a także jeszcze nieodkryte polskie inno-
wacyjne rozwiązania, najciekawsze fak-
ty z naszej historii, malarstwa lub muzy-
ki, najpiękniejsze miejsca i wszystko to, 
co młodzi mieszkańcy Polski uważają za 
powód do dumy. Najlepsze prace, wybra-
ne w konkursie organizowanym przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji, będą promować 
Polskę podczas 16. Forum Zarządzania 
Internetem (IGF 2021), którego gospoda-
rzem będzie Polska.

Prace konkursowe mogą mieć formę 
krótkiego filmu, plakatu albo zdjęcia. Je-
den uczestnik może przesłać maksymal-
nie trzy prace z tej samej lub ze wszyst-
kich trzech kategorii (np. trzy plakaty lub 
jeden plakat, film i zdjęcie). Tworząc pra-
cę konkursową można użyć dowolny śro-
dek wyrazu: malarstwo, rysunek, grafi-
kę komputerową, fotografię, film, etiudę 
filmową.

Nagrody będą przyznawane w dwóch 
kategoriach wiekowych: ● A: 12 do 17 lat, 
● B: 18 do 24 lat. W puli nagród przewi-
dziano kwoty: ● I miejsce - 4000 zł; ● II 
miejsce - 2000 zł; ● III miejsce - 1000 zł 
oraz 16 dodatkowych wyróżnień po 500 
zł. Termin wysłania prac - 30 września 
2020 roku. Szczegółowy regulamin moż-
na pobrać ze strony www.mojestypen-
dium.pl/wp-content/uploads/2020/06/
Regulamin_konkursu.pdf. JS

W

å ciąg dalszy ze str. 6

Jeszcze o stuleciu kleszczowskiej parafii (cz. 2)

rzystwie ks. Burchardta. Zdjęcie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości 
dwóch pasjonatów lokalnej historii: Stanisława Hejaka - mieszkańca 
Wolicy oraz Andrzeja Brauna - autora bloga historycznego (https://

Nie bój się smartfona
hoć większość Polaków dysponuje dziś starszym lub nowszym modelem smartfona to 
możliwości tego przenośnego minikomputera wykorzystuje w znikomym stopniu - trochę 

z obaw przed nowymi technologiami, trochę zaś z powodu braku wystarczającej wiedzy.
Odpowiedzią na te uprzedzenia i niedostatek wiedzy może być cykl lekcji, udostępnionych 

na You Tube. Kurs przeznaczony dla osób, które chcą lepiej poznać świat nowych technologii 
i lepiej wykorzystywać możliwości techniczne smartfonów, przygotowany został przez Centralny 
Dom Technologii, za którego powstanie odpowiada Polski Fundusz Rozwoju.

Czy warto poświęcić kilka godzin na pozna-
nie zawartości tych lekcji wideo? Odpowiedź wy-
daje się oczywista - na oglądanie filmowych seriali, 
które w znikomym stopniu wzbogacają nas wewnętrz-
nie, tracimy dziesiątki godzin. Tymczasem opanowa-
nie nowych, tworzonych dla naszej wygody aplikacji, 
może być ułatwieniem codziennego funkcjonowania. 
Oto tematy poszczególnych lekcji:

1. Wprowadzenie do aplikacji. Dowiadujemy się 
czym są i do czego mogą służyć aplikacje czyli pro-
gramy na smartfona. Ćwiczymy wyszukiwanie potrzebnych nam aplikacji oraz bezpieczne ich in-
stalowanie oraz usuwanie.

2. Połączmy się, czyli aplikacje do komunikacji. Zajęcia poświęcone tym aplikacjom, któ-
re pomagają nam się komunikować. Szczególne miejsce zajmują wśród nich komunikatory oraz 
narzędzia do telekonferencji. Dzięki nim możemy zobaczyć i usłyszeć naszych bliskich.

3. Smartfon pomocnik, czyli aplikacje pożyteczne. Zajęcia poświęcone wykorzystywaniu 
na co dzień takich aplikacji, które pomogą nam odnaleźć się na mapie, zadbać o zdrowy styl ży-
cia, sprawdzić prognozę pogody.

4. Facebook bez tajemnic, czyli aplikacje społecznościowe. Omówienie wszystkich naj-
ważniejszych funkcji najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie. Informacja 
o tym, w jaki sposób zadbać o swoją prywatność i kontrolować to, co inni wiedzą o nas.

5. Cyfrowa kreatywność, czyli aplikacje zdjęciowe. Dowiemy się, jak wykorzystać nasz 
smartfon do robienia ładnych zdjęć i nagrywania dobrych filmów, jak za pomocą różnych aplika-
cji edytować te materiały i dzielić się nimi.

6. Programować każdy może! Kurs kończą zajęcia, poświęcone podstawom programowa-
nia. To pozwoli lepiej zrozumieć zasady działania otaczającej nas technologii.

Aby poznać zawartość lekcji należy wejść na stronę https://www.youtube.com/playlist?li-
st=PLu9QKDijC7CWg8f3Le01O4ZNOh2b4PMEY. JS

C

Zdjęcie wykonane przed kościołem kleszczowskim w 1955 r. Oznaczone cyframi 
dzieci to: 1. Jadwiga Mantyk,  2. Helena Mantyk, 3. Maria Wójcik, 4. Leokadia..., 
5. Wiesława Zarzycka, 6. Teodozja Woszczyk, 7. Czesława Krężoch, 8. Liliana 
Śluga, 9. Wanda Malinowska, 10. Maria Pikus, 11. Halina Frach, 12. Jadwiga 
Kępa,13. Barbara Grat, 14. Barbara Kuśmierek, 15. Zdzisława Łętos.

historia-nieznana.blogspot.com/). Zdjęcie to pojawiło się kilkana-
ście miesięcy temu na wspomnianym blogu. Udało się rozszyfro-
wać imiona i nazwiska kilkunastu znajdujących się na nim uczennic.

Proboszcz J. Burchardt prowadził sprawy kościoła przez 18 lat 
(1948-1966). W tym czasie m.in. przywrócił do funkcjonowania pier-

wotną, drewnianą świątynię (1954) i zaczął przygotowania do 
zbudowania nowej, murowanej.

Obszerniejsza publikacja, poświęcona temu kapłanowi za-
mieszczona jest na stronie http://szkicehistoryczne.blogspot.
com/2017/05/. Znajdziemy na niej - oprócz kilku zdjęć - in-
formacje o kolejach losów księdza, który po przeżyciu 61 lat 
spoczął na cmentarzu w swojej ostatniej parafii, w Kraszewi-
cach. „Święcenia kapłańskie przyjął w 1940. W okresie okupa-
cji ukrywał się na terenie plebanii parafii w Zajączkach” - czy-
tamy o księdzu.

Jego następcą na probostwie w Kleszczowie został ks. 
Eugeniusz de Ville. Parafią kierował od 1966 do 1975 roku. 
Zmarł w wieku 70 lat w Dąbrowie Górniczej.

Najdłuższą z dotychczasowych kart w dziejach Parafii 
NMP Anielskiej w Kleszczowie zapisał ks. Czesław Jabłoń-
ski. Kierował nią przez 32 lata (1975-2007), doprowadzając 
do pomyślnego finiszu budowę murowanej świątyni, której 
projektantem był jeden z czołowych łódzkich architektów - Wi-
tolda Millo.

Wspomnienie o księdzu proboszczu Cz. Jabłońskim za-
mieściliśmy na łamach „Informatora” po jego śmierci w lip-
cu 2015 r. (wydanie IK nr 14/2015, w internecie dostęp-
ne pod adresem http://www.kleszczow.pl/wp-content/
uploads/2019/03/14-2015.pdf).

Jerzy Strachocki
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å ciąg dalszy na str. 10

Historia zapisana 
w protokołach (7)

16 grudnia 1933 r. 
Podobnie jak na wcześniejszych sesjach z początku lat 30. rów-

nież na tym posiedzeniu Rady Gminy Kleszczów pojawiły się wątki do-
tyczące złej sytuacji materialnej części podatników. Na wniosek An-
drzeja Andrysiaka radni zgodzili się na ulżenie płatnikom specjalnych 
opłat drogowych, wnoszonych na rzecz sejmiku powiatowego, którzy 
nie byli w stanie wnosić opłat. Ich należność miała być „odrobiona” 
dostawami kamienia, przeznaczonego do naprawy drogi z Kamień-
ska do Kleszczowa. Na tej samej sesji zdecydowano się wesprzeć 
zasiłkami najbiedniejsze osoby w gminie. Na wniosek radnego Fran-
ciszka Szczepockiego w związku ze zbliżającymi się świętami wspar-
cie w wysokości od 2,50 zł do 5 zł na osobę przyznano 14 mieszkań-
com gminy.

28 kwietnia 1934 r.
Łagodną wobec podatników politykę kontynuowano również na 

tej sesji. Ławnik Józef Różycki (w poprzedniej kadencji wójt gminy) 
wystąpił z wnioskiem o odroczenie płatności pierwszej raty podatku 
gruntowego do 1 września tegoż roku (a więc do okresu po żniwach), 
w dodatku bez obciążania ich odsetkami za zwłokę.

„Wiadomo bowiem powszechnie, że płatnik, zwłaszcza drobny rol-
nik, obawiając się kosztów egzekucyjnych, zbywa swoje produkty rol-
nicze za bezcen, po dowolnie zaoferowanej mu cenie przez nabyw-
ców, którzy moment ten (okres płacenia podatków) wykorzystują do 
niebywałych granic i pozbawiając częstokroć siebie i rodzinę ostatnich 
środków żywności, rujnuje rodzinę na zdrowiu a siebie materialnie, 
pogarszając coraz więcej swoje i tak już ciężkie położenie” - uzasad-
niał wnioskodawca. Radni nie byli przekonani do takiego rozwiązania. 
Zdecydowali się natomiast umorzyć zaległe podatki wyrównawcze 8 
podatnikom. Zaległości niektórych sięgały jeszcze lat 1930 i 1931. 
Łączna kwota przyznanych umorzeń sięgała ponad 90 zł. 

Decyzje podatkowe, podejmowane w tym czasie przez samorząd 
Kleszczowa wydawały się cokolwiek schizofreniczne. Z jednej strony 
radni hojną ręką wprowadzali umorzenia, bądź ulgi, z drugiej zaś sta-
wiali przed ówczesnym wójtem gminy, Franciszkiem Grzegorczykiem 
dość karkołomne zadanie. Wójt miał bowiem „wpływać na podatników 
o dobrowolne wpłacanie zaległości. W tym celu winien osobiście uda-
wać się do płatników i nakłaniać ich do dobrowolnego zapłacenia za-
ległości pod zagrożeniem egzekucji przymusowej, dopiero po wyczer-
paniu tych środków i stwierdzonym uporze w zapłaceniu lub złej woli, 
kierować wnioski do egzekucji…”

28 maja 1934 r.
Protokoły z majowego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów oraz 

z obrad zarządu gminy rzucają nieco światła na politykę kadrową 
w ówczesnym samorządzie. Na sesji rady przesądzono o tym, że od 1 
czerwca zostanie utworzony nowy etat pomocnika sekretarza gminne-
go. Określone zostały wymagania, które spełniać musieli kandydaci, 
aspirujący do tej funkcji. Konieczne było ukończenie 7 klas szkoły po-
wszechnej 4 klas szkoły średniej oraz posiadanie trzyletniej praktyki. 
Te kryteria miały jednak obowiązywać w przyszłości. Jedynym preten-
dentem okazał się dotychczasowy nieetatowy pomocnik sekretarza 
gminy T. Rogaczewskiego, Mieczysław Kasznicki. W protokole wspo-
mniano o nim: „jakkolwiek nie posiada wymaganych powyżej kwali-
fikacyj, lecz w gminie tutejszej na tym stanowisku pracuje już ósmy 
rok i jest dostatecznie uzdolniony na zajmowanym stanowisku. Rada 
gminna postanawia uznać jego kwalifikacje za dostateczne i przyznać 
mu uposażenie poczynając od 1 czerwca 1934 r. według grupy XIV 
szczebla z dodatkami rodzinnymi”.

Dyskusja na temat potrzeby utworzenia nowego etatu urzędnicze-
go mocno podzieliła radnych. Nie jest wykluczone, że największe wąt-
pliwości budził stan zdrowia kandydata. Wystarczy sięgnąć do proto-
kołu z czerwcowego posiedzenia zarządu gminnego. Rozpatrywano 
wtedy m.in. prośbę M. Kasznickiego o udzielenie mu 4-tygodniowego 
urlopu „ze względu na zły stan zdrowia i konieczność leczenia się”. Na 
sesji przy równowadze głosujących 9:9 uchwała przeszła jedynie dzię-
ki rozstrzygającemu głosowi przewodniczącego rady czyli wójta gmi-
ny F. Grzegorczyka.

Premia dla młodego rolnika
Oddziały regionalne ARiMR będą do 17 sierpnia przyjmować 

wnioski o premie dla młodych rolników. Kwota premii (150 tys. zł) 
będzie wypłacana w dwóch ratach: - 120 tys. zł po złożeniu wniosku 
o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warun-
ków; - 30 tys. zł po realizacji biznesplanu.

Premia musi być w całości przeznaczona na prowadzenie go-
spodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim 
produktów rolnych. Minimum 70 proc. premii należy przeznaczyć na 
inwestycje w środki trwałe.

Wnioski o przyznanie premii można składać drogą elektroniczną, 
osobiście lub przesyłać pocztą.

Najlepsze gospodarstwa 
agroturystyczne

Do 31 sierpnia będą przyjmowane zgłoszenia do konkursu wo-
jewódzkiego na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Konkurs 
„Weekend na wsi” ma na celu wyłonienie takich miejsc, które wyróżnia-
ją się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, 

możliwości spędzenia wolnego 
czasu, degustacji tradycyjnych, 
lokalnych potraw.

Aby wziąć udział w konkur-
sie należy do formularza zgło-
szeniowego dołączyć m.in. film, 
który zostanie oceniony przez 

komisję konkursową. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagro-
dy pieniężne o łącznej wartości 18.400 zł.

Więcej szczegółów na stronie http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/ 
15651-oglaszamy-wojewodzki-konkurs-na-najlepsze-gosp.html.

Rolnicze studia 
podyplomowe

Absolwenci nierolniczych studiów wyższych mają szansę zdo-
być wiedzę z zakresu rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych. 
Organizuje je Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) w Warszawie.

Zakres studiów obejmuje wiedzę o produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, ekonomice i organizacji gospodarstw rolnych, organizacji ryn-
ków rolnych, finansach, podatkach i ubezpieczeniach w rolnictwie, 
podstawach rachunkowości, a także agrobiznesie.

Studia będą prowadzone od października 2020 r. do czerwca 
2021 r. w budynku IERiGŻ-PIB w Warszawie przy ul. Świętokrzy-
skiej 20. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-nie-
dzielnych. Szczegółowe informacje - na stronie www.ierigz.waw.pl.

(opr. JS)

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (t. j Dz.U.2018.2204 ze zm.) zawiadamia, że w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia, położonej w obrębie geodezyjnym Bogumiłów, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wia-
domości, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipklesz-
czow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2018.2204 ze zm.) zawiadamia, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości przeznaczonej 
do wydzierżawienia, położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. 

Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wia-
domości, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipklesz-
czow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Prosto z SOLPARKU

Co można było kupić 
za złotówkę w 1934 roku?

ytając cykl „Historia zapisana w protokołach” natrafiają Państwo na 
podane tam kwoty wynagrodzeń, stawki gminnych podatków, kwo-

ty wypłacanych ubogim zasiłków. Być może rozważają przy tym, jaką wartość 
nabywczą w latach 30. dwudziestego wieku miała ówczesna złotówka. Co dla 
miejscowego przedsiębiorcy oznaczało podwyższenie wynagrodzenia za bru-
kowanie gminnego placu o 9 złotych?

Wiarygodne informacje na ten temat można zaczerpnąć nie tylko z ukazu-
jących się w okresie międzywojnia gazet. Wydawany w tym czasie urzędowy 
„Łódzki Dziennik Wojewódzki” publikował co pewien czas tabelę z podany-
mi kosztami dziennego utrzymania rodziny pracowniczej, złożonej z czterech 
osób. Na koszty te składały się wydatki: na żywność, „opał, światło i pranie”, 
mieszkanie i przejazdy, potrzeby kulturalne, odzież, bieliznę i obuwie.

Ustalaniem kosztów utrzymania i porównywaniem miesięcznego wzrostu 
(bądź spadku) cen zajmowała się „Komisja miejscowa do badania zmian kosz-
tów utrzymania”, pracująca pod kierunkiem dr med. St. Skalskiego. Dzienna 
norma żywieniowa przewidziana dla 4-osobowej rodziny obejmowała asorty-
ment, złożony z 16 pozycji. Wskażemy tylko kilka pozycji z tego wykazu i ich 
koszt w sierpniu 1934 r.:
● chleb pytlowy - 1,23 kg - 32,6 grosza,
● ziemniaki - 1,5 kg - 7,8 grosza,
● mleko niezbierane (a więc pełnotłu-
ste) - 0,75 litra - 16,35 grosza,
● jajka kurze - 1,5 szt. - 10,05 grosza
● mąka pszenna - 0,25 kg - 9,84 grosza.

Z innych grup codziennych wydat-
ków wybierzemy również kilka przy-
kładów:
● Węgiel kamienny - 6,15 kg - 36,29 grosza
● Dwa przejazdy tramwajem dla 4 osób - 40 groszy
● Gazeta codzienna - 18,78 grosza

Z podsumowania wszystkich pozycji wynika, że stałe wydatki dzienne 
4-osobowej rodziny pracowniczej wynosiły w tamtym czasie 4,74 zł.

JS

CzJeszcze jeden wątek personalny, który w maju 1934 r. zajmo-
wał głowy samorządowców z Kleszczowa, związany był z osobą 
woźnego gminnego, Franciszka Klimaszewskiego. Liczył on wów-
czas 74 lata, był już niedołężny i schorowany. Od paru miesięcy 
obowiązki woźnego przejął nieformalnie zięć. Do Zarządu Powia-
tu w Piotrkowie wystosowano pismo „z żądaniem rychłego prze-
niesienia na emeryturę woźnego Klimaszewskiego i przyznanie 
mu odpowiedniego wynagrodzenia emerytalnego z Powiatowe-
go Funduszu Emerytalnego”. Był to kolejny już wniosek w tej spra-
wie. Na pierwszy, złożony w styczniu tegoż roku Wydział Powiato-
wy sejmiku nie raczył w ogóle odpowiedzieć. 

Oficjalna zmiana gminnego woźnego rozstrzygnięta została 
w czerwcu tegoż roku. Władze powiatowe przyznały emeryturę F. 
Klimaszewskiemu, więc zarząd gminy mógł oficjalnie wyznaczyć 
jego następcę. Z dwóch kandydatów (Stefan Podawca ze wsi Ku-
ców oraz Stanisław Gorzędowski, zięć poprzedniego woźnego), 
wybrano tego drugiego, przyznając mu miesięczne uposażenie 60 
zł brutto oraz służbowe mieszkanie.

Latem 1934 roku…
… w gminie Kleszczów nie prowadzono znaczących inwesty-

cji. Władze gminy zdecydowały się jedynie na utwardzenie na-
wierzchni kleszczowskiego placu targowego. Liczył on zaledwie 
313 m kw., a zadanie brukowania powierzono lokalnemu przed-
siębiorcy - Władysławowi Bujaczowi. Kwota, jaką zaoferowano 
mu za tę pracę okazała się na tyle skromna, że w sierpniu 1934 r. 
zarząd gminy był zmuszony rozpatrzyć jego wniosek o podwyż-
szenie wynagrodzenia. Za każdy metr wybrukowanego placu 
zgodzono się przyznać zaledwie 3 grosze więcej. Łączne wyna-
grodzenie za prace brukarskie podwyższone zostało zatem o nie-
co ponad 9 zł.

Wraz z pracami, polegającymi na utwardzeniu nawierzch-
ni rynku władze Kleszczowa starały się rozwiązać sprawę odpro-
wadzenia nadmiaru wód, spływających po opadach do sąsiadują-
cego z rynkiem stawu w samym centrum Kleszczowa. Ponieważ 
odbywało się w to sposób samoistny woda po każdej większej ule-
wie czyniła szkody, wypłukując też nawierzchnię sąsiedniej drogi.

Sposobem na rozwiązanie problemu miało być wykonanie 
specjalnego, utwardzonego odpływu, szerokiego na 1 metr i dłu-
giego na 40 metrów. Jerzy Strachocki

(ciąg dalszy nastąpi)

Historia zapisana 
w protokołach (7)

å ciąg dalszy ze str. 9

PRZYJMĘ  NA  STANCJĘ 
uczennicę lub ucznia ZSP w Kleszczowie
	Lokalizacja blisko szkoły!
	Warunki bardzo dobre!
	Cena przystępna!

Więcej informacji pod numerem 
tel. 667-108-887

Wystawa psów rasowych
Miłośnicy rasowych czworonogów nie mogą przegapić tej imprezy! W 

ostatni weekend wakacji (29-30 sierpnia) będzie można podziwiać w SOL-
PARKU psie piękności. Okazją ku temu będzie Krajowa Wystawa Psów 
Rasowych, którą zorganizuje Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział 
Łódź. Oprócz wystawy na zwiedzających czekać będą dodatkowe atrakcje.

Szczegóły już wkrótce na stronie www.solpark-kleszczow.pl/aktual-
nosci.

Nowe zasady - limit osób podniesiony
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. podnosi limit 

osób korzystających jednocześnie z basenu do 75 proc. obłożenia. W przy-
padku kleszczowskiego SOLPARKU na terenie strefy basenowej oznacza 
to limit wynoszący 193 osoby!

Dodatkową zmianą wprowadzoną przez Radę Ministrów jest zniesie-
nie limitu osób przebywających równocześnie na torach pływackich w base-
nach sportowych. Od teraz można trenować niezależnie od liczby chętnych.

Korzyści z zabiegów w kriosaunie
SOLPARK w ramach zachęty do korzystania ze zdrowotno-regenera-

cyjnych właściwości kriosauny wprowadził promocję w postaci niższych 
cen karnetu na 10 wejść oraz biletów na jednorazowy zabieg.

Przypomnijmy, że zabieg taki polega na krótkotrwałym schłodzeniu cia-
ła w temperaturze od minus 100 st. C. Jego cykliczne powtarzanie daje ko-
rzyści zdrowotne, sprzyja też utrzymaniu urody, zwiększa wydolność spor-
towców. Szczegóły i zapisy pod nr tel. 44/ 731-65-01.

Kurtyna wodna i zimne lody dla ochłody
Już na początku tegorocznych wakacji SOLPARK zainstalował kurtynę 

wodną na swoim dziedzińcu, w okolicach fontanny. Z kurtyny leci zraszają-
ca mgiełka, która daje orzeźwienie w upalny dzień. Dodatkowe ochłodze-
nie miłośnikom słodkości zapewnią oferowane w SOLPARKU zimne lody!
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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
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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”  731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

Dla miłośników staroci
śród kolekcjonerów starych bibelotów od lat popularna jest organizowana przy 
piotrkowskim muzeum „Giełda staroci”. W tym roku pierwsze takie wydarzenie 

w ramach IX edycji imprezy z powodu epidemicznych 
ograniczeń odbyło się dopiero 19 lipca. W tym roku ko-
lekcjonerzy będą mieli jeszcze dwie okazje do wybra-
nie się na zakupy i oglądanie oferowanych przedmiotów. 

Organizowana z inicjatywy Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Piotrkowskiego Klubu Kolekcjonerów 
„Giełda staroci” jest planowana na 16 sierpnia i 20 wrze-
śnia. Zainteresowani znajdą starocie pod adresem Plac 
Zamkowy 4, w godz. 7-14.

Regulamin imprezy zamieszczony został na stronie 
http://muzeumpiotrkow.pl/aktualnosci/ix-gielda-staroci-
przy-zamku-krolewskim-w-piotrkowie-trybunalskim/. Jak 
w nim zaznaczono zarówno wystawiających, jak i kupują-
cych obowiązują maseczki. I dodatkowa uwaga: w razie 
niepogody ta plenerowa impreza może zostać odwołana.

JS

Rowerem po leśnych trasach
eśli lubisz jeździć rekreacyjnie rowerem po leśnych szlakach, a znudziły ci się te 
same trasy pokonywane wielokrotnie w okolicznych lasach, może cię zaintereso-

wać wakacyjna oferta Nadleśnictwa Radomsko. Przygotowało ono osiem różnych dróg, 
liczących po ok. 20 km. Trasy mają kształt pętli, dzięki czemu zmotoryzowany turysta 
może powrócić do miejsca, w którym pozostawił auto.

Opracowane leśne trasy są dostępne w mapach Google, skąd je można pobrać 
i wgrać na smartfona. Kolejne trasy są odsłaniane co poniedziałek. Do 2 sierpnia za-
prezentowano trzy leśne szlaki rowerowe. Pierwszy obejmuje okolice Pajęczna i jeden 
z dwóch rezerwatów istniejących na terenie nadleśnictwa radomszczańskiego - Muro-
waniec. Druga trasa poprowadziła rowerzystów z centrum Kamieńska przez Pytowi-
ce do torfowiska „Wójcik”, a trzecia rozpoczynająca się w Radomsku - przez Stobiecko 
i okolice zbiornika „Wymysłówek”. Najnowsza z zaprezentowanych tras prowadzi przez 
krzętowskie lasy. Szczegółowe opisy wycieczek oraz odnośne mapy znaleźć można na 
stronie https://radomsko.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/x9eK/content/-
-wakacjezlasami.

Zwieńczeniem każdej wycieczki ma być udzielenie odpowiedzi na pytanie, zamiesz-
czone na internetowej stronie. Dla osób, które odpowiedzą poprawnie na 5 z 8 pytań 
przewidziano nagrodę - pięknie ilustrowany przewodnik turystyczny po lasach, należą-
cych do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. JS

W

J
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GOK informuje i zapraszaFotograficzne konkursy 
minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłosił konkurs fotograficz-
ny „Ciekawe miejsca w mojej okolicy”. Prace należy nadsyłać do 17 

sierpnia na adres mailowy konkursy@gok.kleszczow.pl. Zgodnie z zapisa-
mi regulaminu (zamieszczonego wraz z kartą zgłoszeniową na stronie GOK) 

warunkiem wzięcia udzia-
łu w konkursie jest prze-
słanie „jednej fotografii, 
ukazującej nietypowe uję-
cie ciekawego miejsca po-
łożonego w gminie Klesz-
czów”.

Praca zapisana w for-
macie  JPEG powinna 
mieć rozdzielczość co naj-

mniej 1024 x 768 pikseli. Wymagany wiek uczestnika, zamieszkałego na te-
renie gminy Kleszczów - od 10 do 18 lat. Można zgłosić tylko jedną, wcze-
śniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę wraz z prawidłowo 
i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową.

„Jury oceniać będzie: zaangażowanie, technikę wykonania, oryginal-
ność i pomysłowość oraz wizualny efekt końcowy pracy przyciągający uwa-
gę oraz estetykę ,efekt wizualny i poprawność wykonania” - głosi regulamin. 
O tym, kiedy nastąpi wręczenie nagród GOK powiadomi uczestników 
telefonicznie.

***
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ogłosiła kolejną edycję co-

rocznego konkursu „Przyłapani na czytaniu”. Aby wziąć w nim udział trze-
ba do 31 sierpnia przesłać fotografię, która promuje czytelnictwo. Oceniane 
będą: wartość estetyczna, jakość wykonanego zdjęcia, pomysł i oryginal-
ność konkursowych prac.

Jeden uczestnik może przesłać dwa wykonane przez siebie zdjęcia 
w rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Konieczne jest również przesłanie kar-
ty zgłoszenia (w przypadku uczestników niepełnoletnich potrzebna jest pi-
semna zgoda rodziców). „Zgłoszenie obejmujące fotografię/fotografie oraz 
wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kleszczowie: konkursy.biblioteka@kleszczow.pl” - informuje or-
ganizator konkursu.

Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie będzie bon upominkowy 
o wartości 800 zł, za drugie miejsce - bon o wartości 600 zł, a za trzecie miej-
sce - bon o wartości 300 zł.  Dodatkowe informacje o konkursie - tel. 44/ 731-
36-54, e-mail: konkursy.biblioteka@kleszczow.pl. Na internetowej stronie 
GBP w Kleszczowie znaleźć można regulamin konkursu.

JS

Z kijkami w czterech miejscowościach
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców gminy Kleszczów 

do spacerów nordic walking. To część aktywnych wakacyjnych zajęć 
z cyklu „Nasze świetlice i okolice”. W sierpniowe poniedziałki odbyły 
się już dwie rundy zajęć nordic walking - 3 sierpnia w Żłobnicy, a 10 
sierpnia w Łuszczanowicach.

Dwa kolejne spacery z kijkami odbędą się 17 sierpnia (Wolica) 
i 24 sierpnia (Czyżów). Zapisy osób chcących brać udział w tych zaję-
ciach były prowadzone do 3 sierpnia. 

„Nasze świetlice i okolice”…
… to cykl wakacyjnych zajęć, organizowanych głównie dla dzieci 

i młodzieży w placówkach GOK (choć nie tylko). 23 lipca zaproszono 
dzieci na zajęcia do gospodar-
stwa agroturystycznego „Wielki 
Ptak”. Uczestnicy spędzili czas 
na zabawach, poznawali też 
przebywające w gospodarstwie 
zwierzęta.

Oferta zajęć, przygotowy-
wanych przez wiejskie ośrod-
ki kultury może być i atrakcyj-
na, i zróżnicowana. Pokazuje to 
przykład warsztatów, jakie przez 
dwa dni organizował WOK Wo-
lica. Dzieci wykonywały prace ceramiczne (miseczki z gliny), ukła-
dały barwne wzory z kolorowych koralików, zdobiły talerzyki z wyko-
rzystaniem modeliny, bawiły się też w projektowanie indywidualnych 
wzorów na jednobarwnych T-shirtach. Gry i zabawy, zorganizowa-
ne w pomieszczeniach domu kultury oraz na świeżym powietrzu były 
przerywnikiem dla zajęć warsztatowych.

Liczne zdjęcia z wakacyjnych zajęć zamieszczane są regularnie 
na stronie GOK.

Kto nagrodzony w konkursie plastycznym?
W zorganizowanym w lipcu konkursie plastycznym „Dzień z moim 

przyjacielem” wzięły udział dzieci z dwóch grup wiekowych. W kate-
gorii 6-9 lat komisja konkursowa nagrodziła: Maję Misiak (I m.), Wik-
torię Madej (II m.), Zuzię Kaczmarek (III m.) i wyróżniła Marię Madej. 
W kategorii 10-11 lat pierwszą nagrodę przyznano Izie Mikołajczyk, 
a drugą - Nikoli Stasiak. Upominkiem wyróżniono ponadto dwoje 
uczestników, którzy zgłosili swoje prace z pominięciem konkursowych 
kategorii. To Nikodem Rudzki i Maria Witkowska.

(opr. JS)
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