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16-letni Szymon Strzelczyk, 
zwycięzca XLVII Olimpiady Wie-
dzy Technicznej został zaproszo-
ny na spotkanie przez wójta gmi-
ny Sławomira Chojnowskiego. 
Wraz z dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych Agnieszką Na-
godą-Gębicz odebrał gratulacje 
i ufundowane przez gminę upo-
minki. Przy okazji podzielił się in-
formacjami o przebiegu kolejnych 
etapów tej prestiżowej olimpiady 
oraz zadaniami, z jakimi przyszło 
mu się zmierzyć.

Więcej na str. 7

Gmina Kleszczów i spółka PGE Energia Odnawialna podjęły współpracę, któ-
rej efektem będzie powstanie dużej, jednej z największych w Polsce elektrowni sło-
necznych. Panele fotowoltaiczne 
o mocy 50 MWp zostaną zamon-
towane na ok. 50 hektarach w po-
bliżu Żłobnicy. 5 lipca w Urzędzie 
Gminy Kleszczów nastąpiło podpi-
sanie umowy joint venture. Zgod-
nie z nią Gmina Kleszczów i PGE 
Energia Odnawialna S.A. obejmu-
ją po 50 proc. udziałów. Realizacją 
wspólnego przedsięwzięcia, jakim 
będzie budowa i eksploatacja elek-
trowni fotowoltaicznej zajmie się 
spółka celowa PGE Soleo1.

Więcej na str. 2

Impreza zorganizowana 
w Kleszczowie w niedzielne, 
prawdziwie letnie popołudnie 
27 czerwca pokazała, jak bar-
dzo potrzebujemy powrotu do 
normalności: spotkania twarzą 
w twarz z innymi ludźmi, zabaw 
na świeżym powietrzu, słuchania 
na żywo koncertujących zespo-
łów. I Kleszczowski Piknik Mię-
dzypokoleniowy cieszył się wy-
jątkową frekwencją.

Więcej na str. 12

Zakład Komunalny „Kleszczów” informu-
je, że w lipcu i sierpniu nie będzie kursował 
autobus linii nr 2 wyjeżdżający o godz. 14.45 
z Kleszczowa przez Rogowiec do Bełchato-
wa. Kursowanie pozostałych linii obsługiwa-
nych przez naszego lokalnego przewoźnika 
pozostaje w wakacje bez zmian.

Przypominamy, że można korzystać 
z następujących połączeń:
• Linia nr 1 - Kleszczów-Bełchatów-

-Kleszczów - wyjazd o godz. 8.30
• Linia nr 3 - Kleszczów-Bełchatów-

-Kleszczów - wyjazd o godz. 16.30
• Linia wakacyjna - Kleszczów-Ro-

gowiec-Kamień-Kleszczów - wy-
jazd o godz. 7.00. Kursuje we wtorki 
i czwartki, cena biletu 1,50 zł.

• Linia gminna nr 5 - Kleszczów-Ro-
gowiec- Kamień-Kleszczów - wyjazd 
o godz. 8.30. Kursuje we wtorki, cena 
biletu 1,50 zł.

• Linia gminna nr 4 - Kleszczów-Wolica-
-Biłgoraj-Kleszczów - wyjazd o godz. 
11.00. Kursuje we wtorki i czwartki, 
ceny biletu 1,50 zł.
Na str. 9 nasi Czytelnicy znajdą roz-

kłady linii nr 1 i nr 3.

„Młodzieżowe Granie - Muzyka i Działa-
nie” to organizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie piątkowe popołudnio-
we zajęcia i zabawy na terenie skateparku 
w Łuszczanowicach, zakończone wieczor-
nym koncertem. Wakacyjny cykl zainaugu-
rowała Marie (25 czerwca), a tydzień później 
na scenie wystąpił Michał Szczygieł z ze-
społem (na zdjęciu). Na 9 lipca zaproszony 
został Jarecki wraz z DJ BRK.

Szczegółowy program podawany jest na 
stronie GOK.

Sukces ucznia technikum

Umowa o wspólnej inwestycji

Spragnieni spotkań

Zmiana w kursowaniu 
autobusów

Koncertowy lipiec

Fot.GOK.kleszczow.pl
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eden z dłuższych odcinków tras, chętnie wybieranych 
przez rowerzystów, prowadzi wzdłuż gminnej obwod-

nicy od Kleszczowa do okolic Czyżowa. Za sprawą rozbudowy 
drogi DP nr 1500E zostanie przedłużony w kierunku Kaliska.

Ten pierwszy fragment ścieżki oddany był do użytku przed 
kilku laty. Ze względu na spękania poprzeczne, stwierdzone na 
nawierzchni rowerowego traktu, Urząd Gminy wezwał wykonaw-
cę do gwarancyjnej naprawy usterek. Ustalono, że dotychczaso-
wa warstwa ścieralna w kolorze czerwonym zostanie sfrezowana 
i zastąpiona czarną warstwą bitumiczną.

Prace związane 
z usuwaniem poprzed-
niej nawierzchni roz-
poczęły się w pierw-
szej połowie czerwca. 
Po oczyszczeniu na-
wierzchni i pokryciu 
ją emulsją asfaltową 
wykonawca przystąpił 
do wykonywania nowe 
warstwy bitumicznej.

Dla zapewnienia 
bezpiecznego użyt-
kowania odnowionej 
ścieżki rowerowej ko-
nieczne będzie jesz-
cze wykonanie na jej 
krawędziach ostrze-
gawczego oznakowa-
nia w kolorze białym. 
Takie oznakowanie 
widoczne będzie także 
nocą dzięki właściwo-
ściom fluorescencyj-
nym zastosowanego 
materiału.

JS

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina mieszkańcom, że 
15 lipca mija termin płatności opłaty za odpady komunalne za II 
kwartał 2021 roku.

Wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można 
uiścić na indywidualny rachunek bezpośrednio w banku lub za 
pośrednictwem bankowości internetowej, a także w kasie Urzę-
du Gminy w Kleszczowie.

Przypominamy jednocześnie, że na podstawie Uchwały Nr 
XXX/417/2021 Rady Gminy Kleszczów o zmianie uchwały Nr 
IX/81/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty od dnia 1 lipca stawka opłaty za odpady komunalne wzro-
sła w porównaniu do poprzednich kwartałów. Obecnie wynosi 5 
zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na nieruchomości.

czerwca została podpisana umowa na bieżące utrzyma-
nie oznakowania dróg gminnych i powiatowych. Z grona 

czterech oferentów, którzy zgłosili się na zorganizowany przez 
gminę przetarg, do realizacji tego zadania w ciągu najbliższych 
20 miesięcy (nie dłużej niż do czasu wykorzystania kwoty umow-
nej) została wybrana firma z Częstochowy - lnżynieria Ruchu 
Drogowego. Wartość brutto zawartej umowy to 504.250,80 zł.

Zadaniem wykonawcy będzie dokonywanie co miesiąc objaz-
du dróg o łącznej długości 194,5 km w celu sprawdzenia stanu 
oznakowania. Przewidziane umową prace obejmować mają m.in. 
naprawę lub wymianę zniszczonych znaków drogowych oraz ta-
blic, odtwarzanie oznakowania poziomego, mycie znaków. Gmi-
na wymaga udzielenia na wykonane prace trzyletniej gwarancji.

JS

wystąpieniu, poprzedzającym podpisanie umowy wójt 
Sławomir Chojnowski powiedział m.in.:

- Udział Gminy Kleszczów w tym wielkim projekcie energe-
tycznym jest ważny dla całego regionu oraz kraju. To partnerstwo 
umożliwi nie tylko produkcję energii. Spółka utworzona z PGE 
Energia Odnawialna pozwoli łagodzić skutki decyzji, które zosta-
ły podjęte przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 
Ta inwestycja przyniesie gminie dochody z podatków, z umowy 
dzierżawy oraz udział w zyskach spółki. Chciałbym szczególnie 
podziękować Radzie Gminy Kleszczów, która przychylnie pode-
szła do inicjatywy i podjęła uchwały, umożliwiające przystąpienie 
gminy do spółki joint venture.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej zwrócił uwagę na ważną rolę nowego, ekologiczne-
go źródła energii elektrycznej w programie realizowanej w Polsce 
transformacji energetycznej, w wyniku której niskoemisyjne elek-
trownie będą zastępować te, które korzystają obecnie z węgla. 

- Jest to pierwsza z tego typu inwestycji. Będą też kolejne. 
Program transformacji energetycznej zakłada budowę farm foto-
woltaicznych, farm wiatrowych. Życzylibyśmy sobie, aby w tym 
regionie powstała też elektrownia jądrowa. Została ona wpisana 
do polskiego programu jądrowego jako druga lokalizacja.

Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawial-
na poinformował, że nowa elektrownia ma ruszyć w przyszłym 
roku. Będzie częścią realizowanego przez grupę PGE programu 
rozwoju elektrowni PV, który zakłada budowę w całym kraju 3 
gigawatów mocy z takiego właśnie źródła.

JS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie infor-
muje, że można już składać wnioski o pomoc finansową dla rolni-
ków związaną z zaistnieniem zdarzeń losowych, powodujących 
straty w uprawach.

Wnioski można pobrać w GOPS w Kleszczowie lub na stronie 
www.gops.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”. Do 
wniosku należy dołączyć:
1. nakaz płatniczy za 2021 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy, 

potwierdzające posiadanie ziemi,
2. wypis z rejestru gruntów,
3. umowy dzierżawy (jeżeli wnioskodawca je posiada),
4. faktury imienne za zakup materiału siewnego, nawozów, środ-

ków ochrony roślin, oprysków itp.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami  

44/ 731-36-36, 44/ 731-36-37.

Wyremontowana ścieżka

Zbliża się termin płatności  
za odpady komunalne

Zadbają o oznakowanie dróg Powstanie 50-megawatowa 
elektrownia

GOPS informuje

J

17
W

Konkurs na wieniec
Do 2 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
będzie przyjmował zgłoszenia osób, chcących wziąć 
udział w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. 
Szczegółowe informacje o warunkach udziału, a także 
karty zgłoszeniowe zostały udostępnione na stronie in-

ternetowej GOK.
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22 lipca do 2 sierpnia będą prowadzone zapisy dzieci do 
opiekunów dziennych na rok szkolny 2021/2022. Pierw-

szeństwo w zapewnieniu opieki nad dziećmi w tzw. wieku żłobko-
wym (do lat 3) przez opiekunów dziennych mają:
• rodzice / opiekunowie prawni pracujący, którzy nie mają moż-

liwości sprawowania przez siebie opieki nad dzieckiem, a we 
wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych domowni-
ków, mogących w tym czasie zapewnić opiekę dziecku (żaden 
z rodziców / opiekunów prawnych nie przebywa na urlopie bez-
płatnym, macierzyńskim lub wychowawczym),

• rodzice, których dzieci dotychczas pozostawały pod opieką 
opiekuna dziennego,

• rodzice, których dzieci nie zakwalifi kowały się do opieki w żłobku.
Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do opiekunów dziennych będzie 

większa niż ilość wolnych miejsc u opiekunów wówczas decydować 

będzie informacja z Gminnego Żłobka w Kleszczowie o braku miejsc 
w żłobku oraz kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie. Dodatkowo przy kwalifi kowaniu dziecka 
do opieki u opiekuna dziennego pod uwagę będzie brana sytuacja 
w rodzinie zgłaszanego dziecka (wielodzietność, rodzina niepełna).

Umowa z rodzicem poszukującym pracy jest zawierana w przy-
padku wolnych miejsc u opiekuna dziennego i podpisywana jest 
na czas poszukiwania pracy, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące. 
W uzasadnionych przypadkach lub po znalezieniu pracy przez ro-
dzica umowa może zostać przedłużona na kolejne miesiące.

„Kartę zgłoszenia dziecka” można pobrać ze strony interne-
towej Urzędu Gminy w Kleszczowie i złożyć w Punkcie Obsługi 
Klienta. Dodatkowych informacji udziela: Referat Zdrowia, Oświa-
ty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki 
nad dziećmi do lat 3, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.

Zapisy dzieci do opiekunów dziennych
Od

KOMUNIKATY 
KDR w aplikacji mObywatel
Od 9 czerwca Karta Dużej Rodziny jest dostępna w aplikacji mO-
bywatel. Aplikacja ta zastępuje wcześniejszą (i ciągle aktywną 
aplikację mTożsamość). Dzięki niej można m.in.: bezpiecznie po-
brać i okazać swoje dane, realizować eRecepty bez podawania 
numeru PESEL, przechowywać potwierdzenie odbytego szcze-
pienia przeciwko COVID-19, korzystać z mLegitymacji szkolnej 
lub studenckiej, sprawdzać stan punktów karnych.
Aplikacja mObywatel pozwala też pobrać Kartę Dużej Rodziny 
w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie posiadającej 
PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci - mLegitymację.

Poinformuj czym ogrzewasz dom
1 lipca ruszył proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Ma on na celu zebranie wszystkich danych 
dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło cie-
pła lub spalania paliw o mocy do 1 MW należy zgłosić do ewidencji, 
wypełniając odpowiednią deklarację. Można to zrobić samodzielnie, 
bez wychodzenia z domu, jeśli posiadamy profi l zaufany albo pod-
pis elektroniczny. W takim przypadku należy wejść na stronę www.
zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać. 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Właściciele domów, w któ-
rych źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 
2021 r. mają na to 12 miesięcy. Jeśli źródło ciepła lub spalania pa-
liw zostanie zainstalowane po 1 lipca to deklarację należy złożyć 
w ciągu 14 dni.
Osoby, które nie korzystają z internetu i nie posługują się podpisem 
elektronicznym mogą złożyć deklarację za pośrednictwem Urzę-
du Gminy.

Ułatwienia w zdobyciu paszportu
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami pasz-
portowymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prze-
kazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów 
wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także 
w soboty, a w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wy-
dłużonych godzinach.
Od 5 do 30 lipca w dni robocze czas pracy Oddziału Paszporto-
wego w Łodzi wydłużony został od godz. 8.00 do godz. 19.00. 
Ponadto sprawy paszportowe można załatwić do końca lipca 
dodatkowo w każdą sobotę w godz. 8.00-14.00 we wszystkich od-
działach paszportowych (w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunal-
skim i Skierniewicach). W każdym z tych punktów należy wcze-
śniej umówić termin wizyty.
Najbliższym dla mieszkańców gminy Kleszczów punktem obsługi 
klienta jest placówka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28, 
piętro I, pok. 147 i 148, tel. 42/ 664-12-51.

(opr. JS)

leszczowska Przychodnia Salus prowadzi szczepienia 
przeciwko COVID 19. Przychodnia wystosowała zapro-

szenia do zakładów pracy z terenu gminy Kleszczów, zachęcając 
by do zaszczepienia zgłaszali się ich pracownicy wraz z rodzina-
mi (w tym także dziećmi i młodzieżą w wieku 12-17 lat).

Salus organizuje szczepienia stacjonarne (w siedzibie przy-
chodni przy ul. Osiedlowej 2 w Kleszczowie). Możliwe są tak-
że wyjazdowe akcje szczepień (przy zgłoszeniu większej liczby 
osób). Do zaszczepienia drugą dawką do kleszczowskiej przy-
chodni mogą się zgłaszać również osoby, które pierwszą dawkę 
szczepionki przyjęły w innym punkcie szczepień.

Aby umówić się na szczepienie przeciwko COVID-19 należy 
skontaktować się z Kleszczowską Przychodnią Salus. Podajemy 
numery telefonów: 575-005-885; 44/ 731-41-68; 44/ 731-30-80. 
Telefony kontaktowe są czynne w godzinach 10.00-15.00.

akacje to trudna pora dla regionalnych banków krwi - stali 
krwiodawcy urlopują, albo zajęci wakacyjnym dorabianiem 

zapominają o tym, by zgłosić się do najbliższego punktu pobierania 
krwi. Tymczasem tej właśnie w wakacje bardzo brakuje. Zdarza się 
więcej wypadków na drogach i trasach turystycznych, ponadto wie-
le szpitali wróciło do przeprowadzania planowych operacji.

Już 23 lipca honorowi dawcy będą mogli uzupełnić zapasy krwi 
w regionalnym banku w Łodzi biorąc udział w kolejnej w tym roku 
kleszczowskiej akcji. Odbędzie się ona w SOLPARKU. Rejestracja 
- jak zwykle - od godziny 9:00 do 12:00. Jak zapewnia organizator 
– Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie podczas pobierania krwi 
będą zachowane wszelkie zasady reżimu sanitarnego. 

- Prosimy osoby zainteresowane oddaniem krwi o kontakt te-
lefoniczny na numer 574 049 170 - zachęca prezes klubu, Agata 
Piwowarczyk. - Wiedząc jak wielu jest chętnych będziemy mo-
gli odpowiednio zwiększyć skład ekipy z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa, obsługującej naszą akcję.

Jak dodaje pani Agata osoby, które w lipcu po raz pierwszy 
zgłoszą się do oddania krwi mogą liczyć na specjalne upominki.

JS

Salus zaprasza na szczepienia 
przeciwko COVID-19

Zaproszenie dla krwiodawców

K

W

RCKiK w Łodzi regularnie podaje na swojej stronie aktualny stan 
zapasów poszczególnych grup krwi w regionalnym banku
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Zasady utrzymania rowów melioracyjnych reguluje art. 205 
ustawy z 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne”. Zgodnie z jego zapisa-
mi utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainte-
resowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte 
działalnością spółki wodnej obsługującej teren gminy lub związku 
spółek wodnych, w którym jest zrzeszona dana spółka wodna - do 
tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Urządzenia melioracyjne służą do regulacji stosunków wod-
nych w celu: polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwia-
nia jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. Aby 
urządzenia melioracji spełniały swoje zadania nie wystarczy 
samo ich istnienie. Muszą być utrzymywane w należytym stanie, 
oczyszczane w taki sposób, aby była zachowana ich przepusto-
wość. Prace konserwacyjne powinny być prowadzone co roku 
(wiosną oraz jesienią) w celu umożliwienia odpływu wód opa-
dowych i roztopowych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku 
powoduje wyłącznie złe skutki, prowadząc m.in. do podtopień.

Na terenie gminy Kleszczów od kilku lat działa Gminna Spół-
ka Wodna w Kleszczowie z siedzibą w Łuszczanowicach. Co 
roku spółka opracowuje zakres prac do zrealizowania, będący 
m.in. efektem zgłoszeń mieszkańców. W roku 2020 przeprowa-
dzone przez spółkę prace objęły m.in. wykaszanie rowów o dłu-
gości 39,3 km, a także pogłębianie/udrożnianie rowów o długości 
1,5 km, znajdujących się w Wolicy i Łuszczanowicach Kolonii.

Odrębnym zagadnieniem jest utrzymanie rowów położonych 
w pasie drogowym. Referat Inwestycji Gminnych w ramach za-
wartej umowy o roboty, polegające na bieżącym utrzymaniu dróg, 
których zarządcą jest Wójt Gminy Kleszczów w przypadku wystą-
pienia takiej konieczności realizuje prace, polegające na odmula-
niu rowów, połączonym z profilowaniem dna i skarp. W razie ko-
nieczności skarpy i dno rowów są umacniane płytami betonowymi.

połowie czerwca na placu gminnej spółki Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” pojawiła się nowa maszyna. Pomalo-

wany na żółto i oznaczony symbolem TC5.90 pojazd to kombajn 
wyprodukowany przez firmę New Holland. Pozbawiony tej naj-
bardziej charakterystycznej dla kombajnu części, nazywanej spo-
lszczonym słowem heder (to nazwa zespołu żniwnego, obejmu-
jącego m.in. rozdzielacz, nagarniacz, podajnik ślimakowy i listwy 
tnące) wygląda niepozornie. Tymczasem po zamontowaniu tych 
kluczowych części jest w stanie zebrać w godzinę nawet do 15 
ton ziarna, gromadząc je w zbiorniku o pojemności do 6 tys. litrów.

O tym, jakie 
parametry tech-
niczne wyróżniają 
ten produkowany 
od 2019 roku mo-
del, opowiedział 
Krzysztof Kowal-
ski z firmy Agros 
Wrońscy, która wy-
grała przetarg na 
dostawę nowego 
kombajnu. Zakład 
Komunalny „Kleszczów” zamówił maszynę o szerokości hedera 
4 i pół metra (chociaż silnik o mocy 258 KM mógłby obsłużyć 
zespół żniwny szeroki nawet na 6 metrów).

Bruno Siemieniuk, członek zarządu spółki Zakład Komunal-
ny „Kleszczów” wyjaśnia, że chodzi o łatwiejszą obsługę niezbyt 
szerokich pól, które dominują na terenie gminy. Ważący 10,7 
tony (waga bez hedera) pojazd wyróżnia się dużą szeroko-
ścią przednich kół. Rozmiar 800/65R32 ułatwia poruszanie się 
w trudnym terenie.

„Grupą docelową dla tego kombajnu są duże gospodarstwa 
indywidualne a także firmy usługowe, świadczące usługi na 
mniejszych polach i mniejszych areałach” - takie stwierdzenie 
przedstawiciela spółki New Holland Polska znalazłem na stronie 
www.farmer.pl, w tekście przybliżającym zmiany w konstrukcji 
nowego kombajnu.

Osoby, którym praca kombajnisty na polskich polach kojarzy 
się z widokiem ubrudzonego jak górnik po szychcie operatora 
starych, poczciwych Bizonów, zwrócą uwagę na komfort, w jakim 
pracować będzie obsługa TC5.90. Kurz, upiorne gorąco i hałas 
nie mają dostępu do nowoczesnej, klimatyzowanej kabiny. Kie-
dy wejdzie się do niej uwagę zwraca wygodny fotel, wielofunk-
cyjny joystick oraz ekran pokładowego komputera. Dzięki trzem 
zamontowanym kamerom operator ma podgląd na to, co dzieje 
się z tyły maszyny, a także na wylot rury, z której pomocą jest 
opróżniany zbiornik z ziarnem. Trzecia z kamer pokazuje silnik.

Krzysztof Ko-
walski wymienia-
jąc zalety dostar-
czonego do „Ko-
munalki” sprzętu 
nie omieszka 
podkreślić jakości 
omłotu.

- System omło-
tu jest oparty na 
trzech bębnach. 
Praktycznie ponad 
80 proc. ziarna zostaje wymłócone już na pierwszym bębnie. Po-
zostałe ziarno zostanie wymłócone na dwóch kolejnych bębnach. 
Ich rola jest szczególnie ważna, kiedy kombajn kosi zboże z nie 
całkiem wyschniętą słomą.

J. Strachocki

Informacja o utrzymaniu rowów Nowy kombajn  
w taborze „Komunalki”

W

W  związku  z  zatwierdzeniem  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia 
w wodę  i  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków wydaną  przez Dyrekto-
ra Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej  w  Poznaniu  decyzją  nr 
PO.RZT.70.204.2021/D/PH  sygn.  akt:  PO.RZT.70.204.2021  z  dnia  18 
czerwca 2021 r.  i Uchwałą Rady Gminy NR XXVII/240/2016 z dnia 29 
listopada 2016 w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład 
Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, iż w III i IV kwartale 2021 r. 
obowiązywać będą nowe stawki  opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Zarząd Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.
NOWE STAWKI OPŁAT W III KWARTALE 2021 R.

NOWE STAWKI OPŁAT W IV KWARTALE 2021 R.

OGŁOSZENIE

Taryfowa grupa 
odbiorców WODA ŚCIEKI

Cena wg 
taryfy

Dopłata 
Gminy

Cena dla 
Odbiorcy

Cena wg 
taryfy

Dopłata 
Gminy

Cena dla 
Odbiorcy

Gospodarstwa 
domowe i osoby 
indywidualne 

3,90   
zł/m3

3,30  
zł/m3

0,60   
zł/m3

4,88  
zł/m3

3,76  
zł/m3

1,12   
zł/m3

Przemysł, handel 
i usługi

3,96    
zł/m3

1,75  
zł/m3

2,21   
zł/m3

4,88  
zł/m3

2,00  
zł/m3

2,88   
zł/m3

Taryfowa grupa 
odbiorców WODA ŚCIEKI

Cena wg 
taryfy

Dopłata 
Gminy

Cena dla 
Odbiorcy

Cena wg 
taryfy

Dopłata 
Gminy

Cena dla 
Odbiorcy

Gospodarstwa 
domowe i osoby 
indywidualne 

3,90   
zł/m3

3,65 
zł/m3

0,25   
zł/m3

4,88  
zł/m3

3,96  
zł/m3

0,90  
zł/m3

Przemysł, handel 
i usługi

3,96    
zł/m3

2,08  
zł/m3

1,88   
zł/m3

4,88  
zł/m3

2,25  
zł/m3

2,63  
zł/m3
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Do 16 lipca można gło-
sować na projekty, któ-
re będą realizowane 
w roku 2022 w ramach 
Budżetu Obywatelskie-

go „Łódzkie na plus”. Mieszkańcy naszego regionu mogą wy-
bierać spośród 24 projektów zadań wojewódzkich. Nie będzie 
konieczne głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w sze-
ściu powiatach, w tym również bełchatowskim, bo - jak informu-
je Urząd Marszałkowski w Łodzi „suma szacunkowych kosztów 
zgłoszonych projektów zadań nie wyczerpała łącznej kwoty środ-
ków przeznaczonych na daną pulę”, więc „projekty zadań zosta-
ną zrealizowane bez konieczności dodatkowych wyborów”.

Więcej o zasadach głosowania oraz o projektach zgłoszonych 
do budżetu obywatelskiego - na stronie https://bo.lodzkie.pl/.

JS

16 lipca Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przyj-
muje wnioski na kolejne projekty aktywizacyjne. Trzy 

z nich dotyczą udzielenia dotacji w kwocie do 23 tys. zł na podję-
cie działalności gospodarczej. Dwa projekty związane są z refun-
dacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 
Refundacja może wynieść nawet 25 tys. zł.

Opis warunków, jakie spełniać muszą wnioskujący znaleźć 
można na internetowej stronie PUP Bełchatów, opisaliśmy je 
również na gminnej stronie w „Aktualnościach” z 29 czerwca. In-
formacje związane z wymienionymi projektami aktywizacji osób 
bezrobotnych w powiecie bełchatowskim można uzyskać w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (ul. Bawełnia-
na 3, pokój nr 22) oraz telefonicznie 44/ 631-40-70.

JS

Pomoc dla rolników
Przypominamy, że do 23 lipca Fundacja Rozwoju Gminy 

Kleszczów będzie przyjmować w swojej siedzibie wnioski rolników 
z gminy Kleszczów na badanie próbek gleby. Do wniosku należy 
dołączyć kopię nakazu płatniczego za rok 2020 lub 2021. Nakaz 
płatniczy musi obejmować działki rolne, z których będą pochodzić 
próbki gleb, przeznaczone do zbadania. Analizę składu gleby wy-
kona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (OSChR) w Łodzi.

***
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów pokryła koszty naprawy 

rozsiewacza, który został w 2014 zakupiony przez FRGK i jest 
wykorzystywany przez rolników z terenu naszej gminy. Osoby 
zainteresowane wypożyczeniem rozsiewacza powinny kontakto-
wać się z sołtysem wsi Łuszczanowice, ul. Złota 121.

***
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Agencją Rozwoju Re-

gionalnego „ARREKS” Fundacja pokryła koszty usługi doradczej 
w kwocie 5.900 zł dla 118 rolników z gminy Kleszczów. Skorzystali 
oni z pomocy „ARREKSU” przy wypełnianiu wniosków do ARiMR.

Nagrody i upominki dla uczniów
Wzorem lat ubiegłych Zarząd FRGK na zakończenie roku 

szkolnego dla najlepszych uczniów klas IV-VIII szkół podstawo-
wych ufundował nagrody w postaci kart prezentowych do księ-
garni Empik i sklepu Decathlon.

Za bardzo dobre wyniki w nauce karty Empiku o wartości 
100 zł otrzymało 183 uczniów, natomiast za znakomite wyniki 
w nauce 38 uczniów otrzymało karty o łącznej wartości 200 zł 
(po 100 zł do Empiku i 100 zł do sklepu Decathlon). Dodatko-
wo w tym roku Fundacja nagrodziła wszystkich uczniów klas 
I-III zestawami wakacyjnymi.

Szkolenia z różnych dziedzin
10 czerwca Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przepro-

wadziła bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
szkolenie „Ochrona danych osobowych - na co warto zwracać 
uwagę, aby nasze dane były należycie zabezpieczone i nie nara-
zić się na nieprzyjemności?”.

Z kolei 24 czerwca odbyło się bezpłatne szkolenie „Faktu-
ra VAT u przedsiębiorcy - wystawianie, korygowanie, biała lista 
podatników, obowiązkowy split payment, NIP na paragonach”. 
Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 26 osób. Byli to mieszkań-
cy, przedstawiciele fi rm i instytucji z terenu gminy Kleszczów.

(opr. JS)

Oddaj głos 
na wybrany projekt

23 tysiące złotych dotacji

Fundacja informuje

Do

Główne zadania i obowiązki: ● przygotowanie urządzeń, sprzę-
tu i zbiorników do prowadzenia procesu wytwarzania produktów; 
● realizacja planu produkcyjnego zgodnie z otrzymanymi przez 
dział zleceniami produkcyjnymi; ● kontrola urządzeń i instalacji na-
leżących do działu; ● prowadzenie dokumentacji - zapisy przebiegu 
zmiany i procesów.

Wymagania: ● wykształcenie zawodowe/średnie; ● doświadcze-
nie w pracy z urządzeniami oraz instalacjami technicznymi; ● umiejęt-
ność szybkiego uczenia się, dokładność i rzetelność; ● gotowość do 
pracy w systemie trzyzmianowym.

Firma Colep oferuje: ● możliwość rozwoju zawodowego; 
● stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; ● możliwość pod-
noszenia kwalifi kacji zawodowych; ● pakiet benefi tów.

Kandydaci powinni przesłać swoje CV na adres: rekruta-
cja@colep.com z nazwą stanowiska w tytule. Więcej informacji 
o fi rmie: https://colep-cp.com/

Colep Consumer Products, 
spółka należąca do grupy RAR, 
jest wiodącym światowym lide-

rem w branży opakowań dóbr konsumpcyjnych i produkcji kon-
traktowej. Przy obrotach w wysokości 410 milionów euro Colep za-
trudnia około 2449 osób w ośmiu krajach świata, w tym w Polsce.

Operatora Działu Mieszania

rem w branży opakowań dóbr konsumpcyjnych i produkcji kon-

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2020.1990. ze zm.) zawiadamia, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń, opublikowany na stronie internetowej Gmi-
ny Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejsco-
wości Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykazu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44 731-66-31; 44 731-66-55.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2020.1990. ze zm.) zawiadamia, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń, opublikowany na stronie internetowej Gmi-
ny Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejsco-
wości Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykazu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44 731-66-31; 44 731-66-55.

Do zakładu produkcyjnego 
w Kleszczowie fi rma poszukuje
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Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. informuje, że ko-
szenie zbóż będzie przebiegało - tak jak w latach ubiegłych - we-
dług poniższej kolejności:

Sołectwa zostały połączone w pary względem obsianych 
areałów na małe + duże. Zakład dysponuje 5 kombajnami ze 
ścinaczem. W danym dniu wszystkie kombajny kierowane są do 
dwóch sołectw (zgodnie z podanym harmonogramem). Kombaj-
ny, które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie wspomogą 
koszenie w drugim sołectwie. 

Praca kombajnu odbywa się według zasady kolejności pól 
(zgodnie z lokalizacją pole obok pola), zaczynając w danym dniu 
od skrajnych pól ku środkowi. Kombajny, które ukończą pracę 
w przydzielonym sołectwie zaczynają od środka sołectwa ze 
swojej pary. W następnych dniach kombajny przechodzą wg ko-
lejności z harmonogramu.

Osoby, które nie skorzystają z usługi koszenia zboża w da-
nym terminie będą mogły skorzystać w następnym terminie - 
zgodnie z harmonogramem.

W przypadku, gdy kombajn nie zakończy wykonywanej 
usługi z powodu załamania się pogody, prace żniwne zostaną 
wznowione dnia następnego (przy sprzyjających warunkach po-
godowych). 

Obowiązywać będzie zasada zminimalizowania drogi prze-
jazdu kombajnów.

ŻNIWA’ 2021 - ceny usług
● Kombajn zbożowy   - 344 zł/ godz.
● Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem - 386 zł/ godz.
● Prasa do słomy ze sznurkiem  - 244 zł/godz.
● Kombajn zbożowy New Holland  - 420 zł/godz.
● Kombajn zbożowy New Holland z rozdrabniaczem - 457 zł/godz.

Podane ceny są cenami brutto.

czerwca ostatni raz przed wakacyjną przerwą ucznio-
wie przekroczyli progi swoich szkół. Z powodu epide-

micznych obostrzeń nie było to wspólne święto całej społeczno-
ści szkolnej wraz z rodzicami. W szkołach naszej gminy uroczy-
stość była dzielona na dwa, lub nawet trzy odrębne spotkania 
w mniejszym gronie. Nie zapraszano gości z zewnątrz ani więk-
szego grona rodziców uczniów. A do obowiązkowych akceso-
riów, takich jak kwiaty należały tego dnia maseczki.

Były podziękowania od dyrektorów, gratulacje dla najlep-
szych uczniów, wręczenie nagród, przekazanie pocztów sztan-
darowych uczniom młodszego rocznika. Wspólny okoliczno-
ściowy list z podziękowaniami i gratulacjami przesłali do szkół 
wójt Sławomir Chojnowski wraz z przewodniczącą Rady Gminy 
Kleszczów, Katarzyną Biegała.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć życzeń cieka-
wych, bezpiecznych, a przede wszystkim zdrowych wakacji - 
wszak w środę 1 września wszyscy chcieliby zainaugurować rok 
szkolny 2021/22 na terenie szkoły i najchętniej bez maseczek.

Ze względu na to, że zakończenie roku szkolnego miało ka-
meralny i skromniejszy niż zwykle charakter, większego znaczenia 
nabierała dokumentacja fotograficzna tej uroczystości, publiko-
wana na interne-
towych stronach 
szkół. Znaleźć tam 
można również na-
zwiska najlepszych 
uczniów, a niekiedy 
także średnią uzy-
skanych przez nich 
ocen.

Spośród boga-
tych galerii wybrali-
śmy kilka zdjęć.

Warto pamię-
tać, że także za-
kończenie roku 
przedszkolnego 
ma swoją spe-
cyficzną formę. 
Z okazji pożegna-
nia najstarszych 
grup odbywa się 
uroczystość, wy-
pełniona wystę-
pami dzieci oraz 
podziękowaniami 
za kilka lat przed-
szkolnej przygody.

W gmin-
nym przedszko-
lu w Kleszczowie 
zakończenie roku 
miało miejsce 22 
czerwca. Dzieci 
zaprezentowały się 
w barwnym i dy-
namicznym wido-
wisku z udziałem 
żeglarzy, syrenek 
i piratów. Na stronie 
https:/ /ppsklesz-
c z o w. w i k o m . p l , 
z której pochodzi 
zdjęcie, znajdziemy 
obszerną galerię 
z uroczystości.

JS

1) Czyżów
 Wolica

2) Żłobnica 
 Antoniówka

3) Kleszczów
 Kamień

4) Łuszczanowice
 Rogowiec

5) Łękińsko
 Dębina

Akcja ŻNIWA’ 2021 Zakończony rok szkolny
25

Świadectwo z czerwonym paskiem  
to powód do dumy

Pamiątkowe zdjęcie grupy absolwentów  
szkoły w Łękińsku

Grupa uczniów LO w Kleszczowie,  
osiągających najlepsze wyniki w nauce
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czeń II klasy mechatronicznej kleszczowskiego techni-
kum, Szymon Strzelczyk wygrywając rywalizację z in-

nymi finalistami grupy elektryczno-elektronicznej Olimpiady Wie-
dzy Technicznej (OWT) uzyskał już zwolnienie z części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przed nim 
jeszcze trzy lata nauki w TNT i… kolejne okazje do sprawdzenia 
swojej wiedzy i umiejętności liczenia.

- Tyle, że trzeba będzie poszukać dla niego kolejnej odpo-
wiedniej olimpiady – mówi dyrektor zespołu szkół, Agnieszka Na-
goda-Gębicz. Jest dumna z sukcesu ucznia, który już na etapie II 
klasy pokonał rywali z innych techników całej Polski.

Szymon nie jest pierwszym uczniem kleszczowskiego techni-
kum, który dotarł tak wysoko w OWT. Mateusz Tyl, który tę szko-
łę skończył przed trzema laty, w finale olimpiady wystąpił dwa 
razy, będąc uczniem III i IV klasy. Przy pierwszym podejściu zajął 
siódme miejsce, a za drugim razem - trzecie.

Co etap to większe wyzwanie
Olimpiada Wiedzy Technicznej składa się z trzech stopni. Za-

wody I stopnia odbywają się w szkołach. Polegają na wskazaniu 
poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu 
3 spośród 6 zadań. Uczestnik ma na to łącznie 90 minut.

Zawody II stopnia odbywają się w miejscach ustalonych 
przez komitety okręgowe OWT. Polegają na rozwiązaniu 2 spo-
śród 3 zadań z wybranej uprzednio grupy tematycznej. Zadania 
są opracowywane przez pracowników naukowych Politechniki 
Warszawskiej lub fachowców w swoich dziedzinach, mających 
także doświadczenie dydaktyczne.

Jakie są to zadania? Tematy tegorocznych w dużym skrócie 
brzmiały tak:
1. Należy oszacować z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-

ku wzmocnienie sygnału różnicowego i sygnału sumacyjnego 
wzmacniacza różnicowego z tranzystorami unipolarnymi.

2. Należy narysować schemat zastępczy falownika, w którym 
w każdej gałęzi fazowej występują po dwa idealne łączniki, 
wyznaczyć sekwencje sygnałów sterujących sześciu łączni-
ków falownika.

3. Należy obliczyć indukcję magnetyczną w poszczególnych ko-
lumnach rdzenia elektromagnesu oraz indukcyjność własną 
elektromagnesu.
Aby marzyć o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu na-

leżało rozwiązać dwa z tych zadań. Organizatorzy dali na to 2,5 
godziny. Szymon Strzelczyk wybrał pierwszy i drugi temat. Licz-
ba punktów za ich rozwiązanie dała mu - jako jedynemu z 43 
aspirujących do finałowego etapu uczniów techników z regionu 
łódzkiego - awans do końcowej rundy olimpijskich zmagań. 

W tej rundzie należało wybrać jedno z dwóch zadań. Później 
był jeszcze do rozwiązania konkretny problem techniczny.

- Podano przykład jakiegoś gospodarstwa domowego, które 
korzysta z dwóch taryf energetycznych. W jednej prąd kosztuje 
60 groszy, w drugiej jest o 40 procent tańszy - opowiada Sz. 
Strzelczyk o zadaniu, z jakim przyszło mu się zmierzyć 22 maja 
w Warszawie. - Użytkownik stwierdził, że wybuduje sobie maga-
zyn energii do magazynowania prądu w tej tańszej taryfie, aby 

móc z niego korzystać, kiedy obowiązywać będzie droższa tary-
fa. Moim zadaniem było przygotować schemat tego magazynu 
energii, obliczyć jego pojemność i wymaganą moc.

Zadania bardzo aktualne
Ten temat, jak i zagadnienia, z którymi uczestnicy mierzyli 

się w etapie drugim, dobitnie pokazuje, że organizatorzy OWT 
śledzą aktualne trendy w energetyce i elektronice. Stąd takie te-
maty, jak magazyny energii czy też falowniki, wykorzystywane 
w energetyce odnawialnej.

Osobą, która zajmuje się takimi sprawami, a jednocześnie 
pomagała Szymonowi w dobrym przygotowaniu się do olimpiady 
jest adiunkt Politechniki Łódzkiej, dr inż. Paweł Kelm. Zatrudnio-
ny w Zakładzie Sieci Elektroenergetycznych PŁ w kleszczow-
skim Technikum Nowoczesnych Technologii uczy przedmiotów 
zawodowych. Jak dowiadujemy się z internetowej wizytówki 
w obszarze zainteresowań badawczych P. Kelma mieszczą się 
mikrosystemy, zasobniki energii, generacja rozproszona, jakość 
energii elektrycznej oraz technika świetlna. W ramach przygo-
towań do kolejnych etapów OWT omawiał z Szymonem m.in. 
zadania z poprzedniej edycji olimpiady.

Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz podkreśla, że dobre 
wyniki uczniów TNT w olimpiadach związanych z techniką czy 
przedmiotami ścisłymi to efekt przyspieszonego opanowywania 
materiału z dalszych klas. W wielu przypadkach na zajęciach 
z przedmiotów zawodowych wykładowca sięga do materiałów 
ze starszych klas, a nawet z programu studiów.

- Efekt jest taki, że absolwenci naszego technikum idąc na 
politechnikę mają już opanowany materiał z pierwszego roku 
studiów - mówi dyrektor ZSP w Kleszczowie. - To jest taki bonus, 
który nasi uczniowie dostają dzięki temu, że pracują u nas od lat 
wykładowcy z Politechniki Łódzkiej, a od dwóch lat dodatkowo 
jeden wykładowca z Politechniki Częstochowskiej. 

Zaczynał od układów elektronicznych
Szymon Strzelczyk, zapytany o początek swoich zaintereso-

wań elektrycznych i elektronicznych zastanawia się przez chwilę 
i mówi, że miało to miejsce w piątej klasie podstawówki.

- Zacząłem się bawić w programowanie układów elektronicz-
nych. Już wtedy wiedziałem, że pójdę do technikum na kieru-
nek związany z elektroniką. Jak już zbliżał się czas rekrutacji to 
tato powiedział mi, że w Kleszczowie jest takie technikum, które 
może mnie zainteresować.

Dyrektor A. Nagoda-Gębicz podkreśla, że Szymon należy do 
najzdolniejszych uczniów technikum. Średnia ocen, jaką uzyskał 
na koniec roku szkolnego 2020/2021 wyniosła 5,0.

- Zwycięstwo ucznia naszego technikum w Olimpiadzie Wie-
dzy Technicznej to nie tylko prestiż dla szkoły, ale i dla gminy 
Kleszczów - podkreśla wójt Sławomir Chojnowski. - Takie sukce-
sy pokazują, że te pieniądze które inwestujemy w nowoczesność 
naszych szkół dają dobre efekty. Co więcej technikum na tak 
wysokim poziomie oraz tak utalentowani uczniowie to też ważny 
argument dla inwestorów, którzy szukają lokalizacji dla swoich 
inwestycji. 

J. Strachocki

Nagrodzony za wiedzę i pasję
U
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akacyjne dni wcale nie muszą upływać w nudzie, prze-
rywanej kolejnymi odcinkami seriali czy wchodzeniem 

do komputerowych gier. Po miesiącach spędzonych w zamknię-
tych pomieszczeniach, po lekcjach odbywanych głównie on-line 
warto dać odpocząć domowym laptopom, wybrać się w plener, 
znaleźć czas na odwiedzenie wystaw w pobliskich miastach.

Przejrzeliśmy programy ośrodków kultury i muzeów, spraw-
dzając godne polecenia wydarzenia na najbliższe tygodnie. Mu-
zeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza w każdy wakacyjny 
czwartek i niedzielę na bezpłatne zwiedzanie swojej ekspozy-
cji. W ramach wystaw czasowych można obecnie zapoznać się 
z dwoma tematami z historii.

175 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
w Piotrkowie

Rok 2021 ustanowiony został Europejskim Rokiem Kolei. 
Z tej okazji Poczta Polska wprowadziła do obiegu okolicznościo-
wą serię „Nowoczesny tabor kolejowy”, złożoną z 5 znaczków 
pocztowych. Na wystawie filatelistycznej, prezentowanej przez 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się kilkaset znacz-
ków o tematyce kolejowej, pochodzących m.in. z Belgii, Czecho-
słowacji, Francji, Gujany, Kambodży, Korei, Kuby. Ta ekspozycja 
została przygotowana, by zaakcentować 175. rocznicę przejaz-
du pierwszych pociągów na trasie Warszawa - Wiedeń.

Tłem dla tej wystawy są prace laureatów konkursu fotogra-
ficznego „Kolejowych wspomnień czar”, zorganizowanego z oka-
zji 100-lecia Kolejowej Orkiestry Dętej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wystawa „25 Pułk Piechoty w Piotrkowie”
W październiku 1921 r. Piotrków został miastem garnizo-

nowym 25. Pułku Piechoty. Tegoroczny jubileusz stał się pre-
tekstem do pokazania zachowanych pamiątek i przedmiotów 
związanych z pobytem w mieście tej jednostki. „Ekspozycja 
prezentuje obszerny opis działań wojennych tej zasłużonej do 
Polski jednostki, wpływ oficerów i żołnierzy na życie kulturalne, 
oświatowe i sportowe miasta oraz zachowane pamiątki po piotr-
kowianach służących w pułku. Niespodzianką dla zwiedzających 
będzie eksponat przywieziony specjalnie z Muzeum w Łowiczu” 
- informuje piotrkowskie muzeum.

W Radomsku – muzealne warsztaty i wystawy
Warsztaty tkactwa, garncarstwa i wikliniarstwa, poznawanie 

tajników rzeźbienia i papieroplastyki, a także edukowanie w za-
kresie ekologicznych zachowań – to lipcowe plany Muzeum w Ra-
domsku. W zajęciach warsztatowych udział biorą małe, maksy-
malnie 10-osobowe grupy, a zapisywać trzeba się wcześniej.

W każdym wakacyjnym dniu, w którym czynne jest muzeum 
(zamknięte jest tylko w soboty) będąc w Radomsku można obej-
rzeć jedną z siedmiu wystaw stałych, poświęconych przeszło-
ści miasta i regionu, albo wystawę czasową, której tematem są 
dzieje Straży Pożarnej w Radomsku. Na indywidualne zwiedza-
nie zagrody tatarskiej, która znajduje się w Stobiecku Miejskim 
można wybrać się w niedzielę 18 lipca w godz. 13-17.

Wakacyjne spotkania z rękodziełem…
… organizuje Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Wybrane 

do zajęć tematy to np. podstawy sztuki tkackiej, apteczka z lo-
kalnych roślin leczniczych, zdobienie w tradycyjne wzory ludo-
we, zajęcia plastyczne poświęcone malowaniu pejzażu. Terminy 
i szczegółową informację o zajęciach znaleźć można na stronie 
internetowej muzeum. Na zajęcia warsztatowe trzeba zapisywać 
się z tygodniowym wyprzedzeniem.

Podczas pobytu w powiatowym mieście można pokusić się 
o poznanie którejś z wystaw stałych muzeum („Wnętrza dwor-
skie z przełomu XIX i XX wieku”; „Historia Bełchatowa”; „Mili-
taria Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”; „Bełchatowskie 
Rzemiosło”; „Sztuka Ludowa ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Bełchatowie”), albo obejrzeć wystawę czasową.

(opr. JS)

on turystyczny jest przyznawany na dziecko, na które 
przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek 

wychowawczy „Rodzina 500+”. Na jedno dziecko przysługuje 
bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnospraw-
nego jest przyznawany dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Aby móc wykorzystać bon turystyczny należy go aktywować 
na platformie PUE ZUS. Po dokonaniu tej czynności rodzice 
uprawnionych dzieci otrzymają kod, za pomocą którego będą 
mogli płacić za turystyczne pobyty, wyjazdy i inne usługi. Każda 
płatność zostanie potwierdzona jednorazowym kodem autoryza-
cyjnym wysłanym SMS-em.

Bon jest ważny tylko do 31 marca 2022 roku i nie podlega 
wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. 

- Do tej pory mieszkańcy województwa łódzkiego spośród 
260 tys. przygotowanych bonów turystycznych aktywowali 108,5 
tys. bonów i dokonali płatności na kwotę przeszło 30,5 mln zł 
- poinformowała Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa łódzkiego, kiedy w połowie czerwca 
zapytaliśmy o ilość zrealizowanych już bonów w naszym regio-
nie. - Spośród aktywowanych dotąd bonów w 100 procentach 
wykorzystano 28,7 bonów. Do wykorzystania pozostaje jeszcze 
w części lub całości 231,3 tys. bonów. 

Skąd dowiedzieć się, które firmy, organizacje, miejsca honorują 
„epidemiczny” bon turystyczny, będący wsparciem dla branży, któ-
ra z powodu ogłaszanych lockdownów zanotowała pokaźne straty 
finansowe? Na stronie Regionalnej Organizacji Turystycznej Woje-
wództwa Łódzkiego jest specjalna zakładka, w której wymienione zo-
stały obiekty noclegowe, biura podróży i inne podmioty w wojewódz-
twie łódzkim, akceptujące POLSKI BON TURYSTYCZNY. Oprócz 
nazw i adresów podane są linki do strony internetowej oraz dane 
rejestrowe. „Polski Bon Turystyczny można wykorzystać do końca 
marca 2022!” - to przypomnienie, zamieszczone na stronie https://
lodzkie.travel/bon-turystyczny/#1603799026104-e47811ef-9972.

JS

to, by zebrać najważniejsze informacje o turystycznych 
atrakcjach naszego regionu, warto odwiedzić interneto-

wą stronę Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Łódzkiego (ROTWŁ). Obok pogrupowanych tematycznie obiek-
tów i tras znajdziemy tu również nowości pokazujące, iż ROTWŁ 
dopasowuje się do oczekiwań różnych odbiorców.

Taką nowością uruchomioną w połowie czerwca jest podcasto-
wy przewodnik po województwie łódzkim - „Usłysz łódzkie”. „Roz-
poczynamy publikację serii podcastów o atrakcjach województwa 
łódzkiego. (…) W tę ciekawą podróż wyruszymy wraz z Marcinem 
Pośpiechem - dziennikarzem radiowym, który wraz ze swymi go-
śćmi zaprezentuje nam najważniejsze i najciekawsze zakątki re-
gionu łódzkiego. Seria podcastów, które będziemy systematycznie 
publikować na naszym profilu, stworzy niepowtarzalny przewodnik 
po regionie” - czytamy na stronie https://lodzkie.travel. Podcasty 
zamieszczane są pod adresem https://soundcloud.com.

Portal lodzkie.travel ma adres łudząco podobny do lodz.tra-
vel. Tym drugim posługuje się Łódzka Organizacja Turystyczna. 
Jest to adres, pod który koniecznie trzeba zajrzeć, jeśli wolny, 
letni dzień planujemy spędzić w stolicy naszego województwa. 
A planowanie warto zacząć od zakładki „COVID-19: sprawdź co 
jest otwarte”. Kolejne przydatne zakładki to: „Wykorzystaj bon 
turystyczny w Łodzi”, „Co zobaczyć”, „Gdzie zjeść”, „Zakupy”, 
„Kalendarz wydarzeń”. Jeśli w Łodzi będziemy w sobotę to warto 
załapać się na „Letni spacer po Łodzi”. Łowcy łódzkich ciekawo-
stek wyruszają z przewodnikiem o godz. 11 i 14 z ulicy Piotrkow-
skiej 28. Uwaga: spacer kosztuje 15 z ł od osoby.

JS

Jakie atrakcje w okolicy? Pamiętaj  
o wykorzystaniu bonu!

Rusz się z przewodnikiem
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Nr przystanku Tam 1 Przystanki Przystanki Pow 2 Nr przystanku
D.M D.M

Kleszczów Solpark 13:13 39
1 8.20 Kleszczów II Łękińsko I 13:04 39
2 8:22 Kleszczów III Czyżów koło p. Kaczmarka 12:57 37
3 8:25 Łękińsko I Czyżów koło Domu Kultury 12:55 36
4 8:32 Czyżów koło p. Kaczmarka Łękińsko skrz. Leśnej-Poprzecznej 12:46 35
5 8:34 Czyżów koło Domu Kultury Wolica park 12:44 34
6 8:40 Łękińsko II Wolica 12:42 33
7 8:43 Łękińsko skrz. Leśnej-Poprzecznej Wola Grzymalina Kolonia 12:40 32
8 8:45 Wolica (park) Łuszczanowice III 12:36 31
9 8:54 Łuszczanowice I Łuszczanowice II 12:32 30

10 8:57 Luszczanowice Kleszczów I 12:31 29
11 9:01 Kleszczów Poczta Kleszczów Cmentarz I 12:30 28
12 9:03 Kleszczów Cmentarz II Żłobnica Rondo I 12:29 27
13 9:04 Żłobnica Rondo II Łuszczanowice koło p. Jagusia 12:27 26
14 9:06 Łuszczanowice koło p. Jagusia Antoniówka I 12:26 25
15 9:07 Antoniówka II Żłobnica III 12:24 24
16 9:10 Żłobnica I Żłobnica IV 12:23 23
17 9:11 Żłobnica II Żłobnica VI 12:22 22
18 9:16 Żłobnica Winek las Żłobnica V 12:18 21
19 9:19 Dębina przy posesji nr 50 Dębina przy posesji nr 50 12:15 20
20 9:20 Dębina przy posesji nr 18 Dębina przy posesji nr 18 12:14 19
21 9:26 Kamień skrzyżowanie Kamień skrzyżowanie 12:09 18
22 9:29 Bogumiłów Bogumiłów 12:06 17
23 9:37 Rogowiec przy posesji nr 17 Rogowiec przy posesji nr 17 11:59 16
24 9:43 Słok I Słok II 11:53 15
25 9:45 Rząsawa I Rząsawa II 11:51 14
26 9:46 Oleśnik VI Oleśnik V 11:50 13
27 9:47 Oleśnik III Oleśnik IV 11:49 12
28 9:49 Oleśnik II Oleśnik I 11:47 11
29 9:51 Bełchatów, Woj. Polskiego 168L Zamoście L Bełchatów, Woj. Polskiego 168P 11:45 10
30 9:53 Bełchatów,Woj. Polskiego 126 L Bełchatów,Woj. Polskiego / Wiadukt 11:44 9
31 9:55 Bełchatów, Woj. Polskiego / Rynek L Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo P 11:41 8
32 9:57 Bełchatów, 9 Maja / Boczna Bełchatów, 9 Maja / Boczna 11:39 7
33 9:58 Bełchatów, 1 Maja / Przychodnia Bełchatów, 1 Maja / Przychodnia 11:37 6
34 10:00 Bełchatów, Piłsudskiego / Urząd Skarbowy II Bełchatów, Piłsudskiego / Urząd Skarbowy II 11:35 5
35 10:01 Bełchatów Sienkiewicza Bełchatów Sienkiewicza 11:34 4
36 10:02 Bełchatów, Al.Włókniarzy / CPN Bełchatów, Al.Włókniarzy / CPN 11:33 3
37 10:04 Bełchatów, Czaplinecka 85A L Bełchatów, Czaplinecka 92 P 11:31 2
38 10:05 Bełchatów, Droga wewnętrzna szpital krańcówka Bełchatów, Droga wewnętrzna szpital krańcówka 11:30 1

D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
M - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 
ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów 
Tel. (044)731-32-22/23 
 

ROZKŁAD JAZDY 
LINIA KLESZCZÓW – BEŁCHATÓW, BEŁCHATÓW – KLESZCZÓW 

Linia Nr 1 – Kleszczów– Wolica -  Rogowiec - Bełchatów 
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przystank

u Tam 1 Przystanki 

 
Przystanki 

Pow 2 
Nr 

przystanku 
  D, M    D, M   
   Kleszczów Solpark 13.13 39 

1 08.20 Kleszczów II  Łękińsko I 13.04 38 
2 08.22 Kleszczów III Czyżów koło p. Kaczmarka 12.57 37 

3 08.25 Łękińsko I Czyżów koło Domu Kultury 12.55 36 

4 08.32 Czyżów koło p. Kaczmarka Łękińsko skrz. Leśnej- Poprzecznej 12.46 35 

5 8.34 Czyżów koło Domu Kultury Wolica park 12.44 34 

6 08.40 Łękińsko II Wolica 12.42 33 

7 08.43 Łękińsko skrz. Leśnej- Poprzecznej Wola Grzymalina Kolonia 12.40 32 
8 08.45 Wolica ( park)  Łuszczanowice III 12.36 31 

9 08.54 Łuszczanowice I Łuszczanowice II 12.32 30 
10 08.57 Łuszczanowice  Kleszczów I 12.31 29 
11 09.01 Kleszczów Poczta Kleszczów Cmentarz I 12.30 28 
12 09.03 Kleszczów Cmentarz II Żłobnica Rondo I  12.29 27 

13 09.04 Żłobnica Rondo II Łuszczanowice koło p. Jagusiaka 12.27 26 
14 09.06 Łuszczanowice koło p. Jagusiaka Antoniówka I 12.26 25 
15 09.07 Antoniówka II  Żłobnica III 12.24 24 
16 09.10 Żłobnica I Żłobnica IV 12.23 23 
17 09.11 Żłobnica II Żłobnica VI 12.22 22 
18 09.16 Żłobnica Winek las Żłobnica V 12.18 21 
19 09.19 Dębina przy posesji  nr 50 Dębina przy posesji  nr 50 12.15 20 
20 09.20 Dębina przy posesji nr 18 Dębina przy posesji nr 18 12.14 19 
21 09.26 Kamień skrzyżowanie Kamień skrzyżowanie 12.09 18 
22 09.29 Bogumiłów Bogumiłów  12.06 17 
23 09.37 Rogowiec przy posesji nr 17 Rogowiec przy posesji nr 17 11.59 16 
24 09.43 Słok I  Słok II  11.53 15 
25 09.45 Rząsawa I Rząsawa II 11.51 14 
26 09.46 Oleśnik VI Oleśnik V 11.50 13 
27 09.47 Oleśnik III  Oleśnik IV 11.49 12 
28 09.49 Oleśnik II Oleśnik I 11.47 11 
29 09.51 Bełchatów, Woj. Polskiego 168L Zamoście L Bełchatów, Woj. Polskiego 168 P 11.45 10 
30 09.53 Bełchatów, Woj. Polskiego 126L Bełchatów, Woj. Polskiego/ Wiadukt 11.44 9 
31 09.55 Bełchatów, Woj. Polskiego / Rynek L Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo   P 11.41 8 
32 09.57 Bełchatów, 9 Maja /  Boczna Bełchatów, 9 Maja /  Most 11.39 7 
33 09.58 Bełchatów 1 Maja II   Przychodnia Bełchatów 1 Maja I   Przychodnia 11.37 6 
34 10.00 Bełchatów Piłsudskiego/Urząd Skarbowy II Bełchatów Piłsudskiego/Urząd Skarbowy I 11.35 5 
35 10.01 Bełchatów Sienkiewicza Bełchatów Sienkiewicza 11.34 4 
36 10.02 Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN 11.33 3 

37 10.04 Bełchatów, Czaplinecka 85A  L Bełchatów, Czaplinecka 92 P 11.31 2 
38 10.05 Bełchatów Droga wewnętrzna szpital krańcówka Bełchatów Droga wewnętrzna szpital krańcówka 11.30 1 

 

 
 

D– kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt)  
M- nie kursuje w dniach 24 i 31 XII 
.  

Kurs obsługiwany jest autobusem niskopodwoziowym w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
 

Kurs obdługiwany jest autobusem niskopodwoziowym 
w dni robocze od poniedziałku do piątku

Linia Nr 1 – Kleszczów
 - Rogow

iec - Bełchatów

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 
ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów 
Tel. (044)731-32-22/23 
 

ROZKŁAD JAZDY 
LINIA KLESZCZÓW – BEŁCHATÓW, BEŁCHATÓW – KLESZCZÓW 

Linia Nr 1 – Kleszczów– Wolica -  Rogowiec - Bełchatów 
 
 
 
 
 

Nr 
przystank

u Tam 1 Przystanki 

 
Przystanki 

Pow 2 
Nr 

przystanku 
  D, M    D, M   
   Kleszczów Solpark 13.13 39 

1 08.20 Kleszczów II  Łękińsko I 13.04 38 
2 08.22 Kleszczów III Czyżów koło p. Kaczmarka 12.57 37 

3 08.25 Łękińsko I Czyżów koło Domu Kultury 12.55 36 

4 08.32 Czyżów koło p. Kaczmarka Łękińsko skrz. Leśnej- Poprzecznej 12.46 35 

5 8.34 Czyżów koło Domu Kultury Wolica park 12.44 34 

6 08.40 Łękińsko II Wolica 12.42 33 

7 08.43 Łękińsko skrz. Leśnej- Poprzecznej Wola Grzymalina Kolonia 12.40 32 
8 08.45 Wolica ( park)  Łuszczanowice III 12.36 31 

9 08.54 Łuszczanowice I Łuszczanowice II 12.32 30 
10 08.57 Łuszczanowice  Kleszczów I 12.31 29 
11 09.01 Kleszczów Poczta Kleszczów Cmentarz I 12.30 28 
12 09.03 Kleszczów Cmentarz II Żłobnica Rondo I  12.29 27 

13 09.04 Żłobnica Rondo II Łuszczanowice koło p. Jagusiaka 12.27 26 
14 09.06 Łuszczanowice koło p. Jagusiaka Antoniówka I 12.26 25 
15 09.07 Antoniówka II  Żłobnica III 12.24 24 
16 09.10 Żłobnica I Żłobnica IV 12.23 23 
17 09.11 Żłobnica II Żłobnica VI 12.22 22 
18 09.16 Żłobnica Winek las Żłobnica V 12.18 21 
19 09.19 Dębina przy posesji  nr 50 Dębina przy posesji  nr 50 12.15 20 
20 09.20 Dębina przy posesji nr 18 Dębina przy posesji nr 18 12.14 19 
21 09.26 Kamień skrzyżowanie Kamień skrzyżowanie 12.09 18 
22 09.29 Bogumiłów Bogumiłów  12.06 17 
23 09.37 Rogowiec przy posesji nr 17 Rogowiec przy posesji nr 17 11.59 16 
24 09.43 Słok I  Słok II  11.53 15 
25 09.45 Rząsawa I Rząsawa II 11.51 14 
26 09.46 Oleśnik VI Oleśnik V 11.50 13 
27 09.47 Oleśnik III  Oleśnik IV 11.49 12 
28 09.49 Oleśnik II Oleśnik I 11.47 11 
29 09.51 Bełchatów, Woj. Polskiego 168L Zamoście L Bełchatów, Woj. Polskiego 168 P 11.45 10 
30 09.53 Bełchatów, Woj. Polskiego 126L Bełchatów, Woj. Polskiego/ Wiadukt 11.44 9 
31 09.55 Bełchatów, Woj. Polskiego / Rynek L Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo   P 11.41 8 
32 09.57 Bełchatów, 9 Maja /  Boczna Bełchatów, 9 Maja /  Most 11.39 7 
33 09.58 Bełchatów 1 Maja II   Przychodnia Bełchatów 1 Maja I   Przychodnia 11.37 6 
34 10.00 Bełchatów Piłsudskiego/Urząd Skarbowy II Bełchatów Piłsudskiego/Urząd Skarbowy I 11.35 5 
35 10.01 Bełchatów Sienkiewicza Bełchatów Sienkiewicza 11.34 4 
36 10.02 Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN 11.33 3 

37 10.04 Bełchatów, Czaplinecka 85A  L Bełchatów, Czaplinecka 92 P 11.31 2 
38 10.05 Bełchatów Droga wewnętrzna szpital krańcówka Bełchatów Droga wewnętrzna szpital krańcówka 11.30 1 

 

 
 

D– kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt)  
M- nie kursuje w dniach 24 i 31 XII 
.  

Kurs obsługiwany jest autobusem niskopodwoziowym w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
 

D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
M - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

Nr przystanku Tam 1 Przystanki Przystanki Pow 2 Nr przystanku
D.M D.M

Kleszczów Apteka 21:50 47
Kleszczów poczta 21:48 46

Kleszczów I 21:46 45
Kleszczów cmentarz I 21:45 44

Żłobnica rondo I 21:44 43
Antonówka I 21:42 42
Żłobnica III 21:39 41
Żłobnica IV 21:38 40
Żłobnica VI 21:37 39
Żłobnica V 21:35 38

Żłobnica Winek las 21:34 37
Dębina przy posesji nr 50 21:32 36
Dębina przy posesji nr 18 21:31 35

Kamień skrzyżowanie 21:26 34
Dębina przy posesji nr 18 21:21 33
Dębina przy posesji nr 50 21:20 32

Żłobnica II 21:15 30
Żłobnica I 21:14 29

Antoniówka II 21:12 28
Żłobnica Rodno II 21:10 27

Kleszczów cmantarz II 21:09 26
Kleszczów Poczta 21:07 25

1 16:30 Kleszczów Apteka Kleszczów Kościół/Apteka 21:06 24
2 16:33 Łuszczanowice II Łuszczanowice 21:02 23
3 16:35 Łuszczanowice III Łuszczanowice I 20:59 22
4 16:39 Wola Grzymalina Kolonia Wolica (park) 20:50 21
5 16:41 Wolica Łękińsko skrz. Leśnej - Poprzecznej 20:48 20
6 16:43 Wolica (park) Łękińsko I 20:47 19
7 16:46 Łękińsko skrz. Leśnej - Poprzecznej Łękińsko II 20:45 18
8 16:51 Czyżów I Czyżów II 20:39 17
9 17:06 Słok I Rogowiec przy posesji nr 17 20:25 16

10 17:09 Rząsawa I Słok II 20:22 15
11 17:12 Oleśnik VI Rząsawa II 20:21 14
12 17:14 Oleśnik III Oleśnik V 20:19 13
13 17:17 Oleśnik II Oleśnik IV 20:18 12
14 17:19 Bełchatów, Woj. Polskiego 168 L Oleśnik I 20:16 11
15 17:21 Bełchatów, Woj. Polskiego 126 L Bełchatów, Woj. Polskiego 169P 20:15 10
16 17:25 Bełchatów, Woj. Polskiego / Rynek L Bełchatów,Woj. Polskiego / Wiadukt 20:14 9
17 17:28 Bełchatów, Czaplinecka 85A L Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo P 20:11 8
18 17:30 Bełchatów, Droga wewnętrzna szpital krańcówka Bełchatów, 9 Maja / Most 20:10 7

Bełchatów, 1 Maja / Przychodnia 20:08 6
 Bełchatów, Piłsudskiego / Urząd Skarbowy I 20:06 5

Bełchatów Sienkiewicza 20:05 4
Bełchatów, Al.Włókniarzy / CPN 20:04 3

Bełchatów, Czaplinecka 92 P 20:02 2
Bełchatów, Droga wewnętrzna szpital krańcówka 20:00 1

Kurs obdługiwany jest autobusem niskopodwoziowym 
w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca

Linia Nr 3 – Kleszczów
 - W

olica - Bełchatów
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Z protokołu przekazania szkolnego majątku nowemu kie-
rownikowi szkoły w Kamieniu dowiadujemy się, że wcho-

dząca w jego skład działka liczyła aż 1,68 hektara powierzchni. 
W sierpniu 1961 r. wartość tej ziemi wyceniona została na 7560 zł. 
Drewniany budynek szkoły był natomiast wart 6 tys. zł, a stodoła 
z komórką - 4 tys. zł. Na szkolnej działce znajdował się jeszcze 
„budynek ustępowy” i studnia z drenów cementowych. Jeśli chodzi 
o majątek ruchomy to jego wykaz obejmuje ponad 40 pozycji.

Oprócz mebli klasowych,
map, plansz zawieszonych na ścianach oraz licznych przybo-

rów ułatwiających nauczanie, w sporządzonym odręcznie wykazie 
umieszczono też 18 kwintali węgla na opał (wartość - 558 zł) i po-
nad 260 sztuk cementowych pustaków, wycenionych na blisko 2,1 
tys. zł. Zgromadzenie takiej ilości materiału budowlanego mogło 
sugerować, że była planowana rozbudowa tej szkoły, albo wręcz 
budowa całkiem nowej, murowanej siedziby.

Najdroższą pozycją w wykazie majątku ruchomego był biblio-
teczny księgozbiór, złożony z 625 tomów. Miał wartość 2130 zł. Trud-
no powiedzieć czy to zapobiegliwość dotychczasowych kierowników 
szkoły, czy też hojność powiatowych władz w Bełchatowie sprawi-
ły, że szkoła w Kamieniu była znacznie zasobniejsza niż działająca 
w podobnych warunkach, a opisywana wcześniej szkoła w Wolicy.

Dziewięć miesięcy po objęciu posady kierownika szkoły w Ka-
mieniu Józef Olejnik doczekał się pierwszej wizytacji inspektora 
szkolnego z Bełchatowa. Stanisław Cieszkowski w dwustronico-
wym sprawozdaniu wytknął zauważone braki i wydał kilka pokon-
trolnych zaleceń. W roku 1963 i 1964 szkołę w Kamieniu wizytowa-
no po raz kolejny. Tym razem odwiedził ją Dominik Pol. Uwag miał 
znacznie mniej od poprzednika, a napisane przez niego protokoły 
są dość zdawkowe.

Obszerniej o swoich spostrzeżeniach z wizytacji informował 
kolejny urzędnik oświatowy. W styczniu 1965 r. do czteroklasowej 
szkoły w Kamieniu chodziło 23 uczniów. Pozostawmy na margi-
nesie zalecenia odnotowane przez podinspektora Władysława 
Kubika. Wydaje się, że dla współczesnego czytelnika ciekawsze 
mogą być tematy lekcji, którymi w tamtym czasie zajmowano się 
w poszczególnych klasach.

Na matematyce w klasie II uczniowie przerabiali „Dzielenie na 
równe części w zakresie II ćwiartki tabeli mnożenia”, zaś w kla-
sie III dzieci uczyły się dodawania i odejmowania pamięciowego 

w zakresie do 1000. Na przyrodzie przerabiały temat „Opieka nad 
ptakami: dokarmianie w zimie, zakładanie karmników, ochrona 
gniazd”. Czwartoklasiści poznawali „Filtrowanie przez bibułę, wę-
giel drzewny lub piasek”.

Wizytator stwierdził, że dzieci z klasy III nie mają pojęcia o jed-
nostkach długości, nie potrafią też narysować kwadratu i prosto-
kąta. W trzystronicowym sprawozdaniu praca kierownika szkoły 

uznana została za niedostateczną.
Jeszcze surowiej ocenił ją kolejny kontrolujący. W pierwszym 

tygodniu września 1965 r. inspektor S. Cieszkowski w krótkim pro-
tokole stwierdził, iż „szkoła w Kamieniu nie ma racji bytu”, zaś „na-
uczyciel kierujący w tej szkole nie wykazuje większego zaintereso-
wania się szkołą”. Do klasy drugiej chodziło wówczas tylko dwoje 
dzieci, a pierwszej klasy w ogóle nie utworzono. Jedyne dziecko 
z Kamienia, kwalifikujące się do nauczania w klasie pierwszej ro-
dzice zapisali do szkoły w pobliskim Faustynowie. Klasa trzecia 
liczyła wówczas 8 uczniów, a czwarta - 6.

Grupa mieszkańców Kamienia podjęła próbę obrony szkoły 
przed likwidacją, kierując do łódzkiego kuratorium pismo w tej spra-
wie. Argumenty rodziców nie spotkały się jednak ze zrozumieniem 
wojewódzkich władz oświatowych. 15 kwietnia 1966 r. wystosowano 
pismo do sołtysa wsi Kamień, informujące o zamknięciu i likwidacji 
szkoły podstawowej i włączeniu dotychczasowego jej obwodu do 
sąsiednich szkół w Faustynowie i Osinach. W oparciu o liczbę dzieci 
urodzonych w latach 1957-1960, nie przekraczającą trojga w roku

uznano za bezcelowe
dalsze utrzymywanie tej placówki. Podkreślono przy tym, że 

budynek szkolny jest stary i tak zniszczony, że nie nadaje się do 
remontu.

Ostatnim, archiwalnym dokumentem w teczce dotyczącej 
szkoły powszechnej w Kamieniu jest niewielki, napisany odręcznie 
karteluszek z pieczątką Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Bełchatowie: „Szkoła Podst. w Kamieniu została zlikwidowana 
z dniem 1.IX.1966 r., a obwód tej szkoły został przydzielony:
a) Kamień od budynku szkolnego na południe do Szkoły Podst. 

w Faustynowie,
b) Kamień od budynku szkolnego na północ do Szkoły Podst. 

w Osinach”.
J. Strachocki

Szkoła powszechna w Kamieniu (cz. 3)

Tel. 608 026 380

Małe samodzielne  
mieszkanie w Łękińsku 

- DO WYNAJĘCIA.

Tel. 693 938 017

S P R Z E D A Ż
● ziemi na wyrównanie terenu,
● ziemi pod krzewy i trawniki

wraz z transportem.

I. Mercedes Viano Diesel 3.0 nr VIN WDF63981313518290; van 4-drzwiowy 6-oso-
bowy; poj. silnika 2987 ccm, moc silnika 150 kW (204 KM); skrzynia biegów auto-
matyczna; samochód wymaga remontu.

II.  Autobus  Irisbus  C50;  nr  VIN  ZCFC5090065583508;  autobus  podmiejski 
3-drzwiowy; liczba miejsc siedzących 20; poj. silnika 2798 ccm, moc silnika 92 kW 
(125 KM); autobus wymaga remontu.
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  terminie  do  dnia 
14.07.2021  r.  (włącznie)  oraz  złożenie  oferty  cenowej  do  dnia  15.07.2021  r.  do 
godz. 12.00.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 8.00 do 14.00. W kwestiach technicznych informacji udziela:
- Zakład Komunalny Kleszczów, tel. 44 731-58-58 - Autobus Irisbus C50,
- Urząd Gminy w Kleszczowie, tel. 668-692-801 - Mercedes Viano Diesel.
Wzór oferty oraz inne szczegóły dotyczące przetargu zostały podane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Kleszczów (zakładka „Tablica ogłoszeń).

Lp. Nazwa i numer  
inwentarzowy

Rok  
produkcji

Cena wywoławcza 
brutto (w tym VAT) Wadium

1.
Mercedes Viano Diesel 3.0 

CDI MR 03 639,  
nr rej. EBE 3U77

2009 26.000 2.600

2.
Autobus Irisbus C50 Iveco 

Daily (Kapena Daily)  
nr rej. EBE 32RA

2006 4.000 400

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż



1	-	15	VII	`2021	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 11

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: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

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.

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
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
Przedszkole w Kleszczowie  731-31-75
Przedszkole w Łękińsku  731-46-00
Przedszkole w Łuszczanowicach  731-47-33
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

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-58-58
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 731-65-60
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYBardzo dobry występ P. Gawrysiaka

Zawodnik LKS Omega Kleszczów Przemysław Gawrysiak uczestnicząc w pływac-
kich mistrzostwach Litwy uzyskał bardzo dobre wyniki: ● 100 m st. dowolnym - 2. miej-
sce - 0:49.47 - mistrzowska klasa sportowa, ● 50 m st. dowolnym - 4. miejsce - 0:22.93 
- I klasa sportowa, ● 50 m. st. motylkowym - 5. miejsce - 0:24.42.

Piąta drużyna w sezonie 2020/21
Występująca w IV-ligowych rozgrywkach drużyna piłkarska Omegi Kleszczów, któ-

rej trenerem jest Jacek Berensztajn, zakończyła sezon na wysokim piątym miejscu 
w tabeli. Rozgrywki IV ligi przebiegały zgodnie z ułożonym wcześniej kalendarzem. 
Zaczęły się od kolejki nr 20 rozgrywanej 13 i 14 marca. W trakcie wiosennej rundy 
piłkarze z Kleszczowa wygrywali 11 razy (3:0 z Polonią Piotrków Trybunalski, 2:1 z An-
drespolią Wiśniowa Góra, 4:0 z Włókniarzem Zelów, 4:0 z Nerem Poddębice, 7:0 ze 
Stalą Głowno, 3:2 z Borutą Zgierz, 4:0 z Jutrzenką Warta, 3:1 ze Skalnikiem Sulejów, 
3:1 z Jutrzenką Drzewce, 1:0 z Czarnymi Rząśnia, 2:0 z Ceramiką Opoczno.) Tylko 
2 mecze zakończyli remisem (1:1 z Pogonią Zduńska Wola i 1:1 ze Zjednoczonymi 
Stryków). Pięć razy schodzili z boiska pokonani (2:3 z Wartą Sieradz, 1:2 z Orkanem 
Buczek, 1:2 z Orłem Nieborów, 1:3 z Wartą Działoszyn, 1:2 z LKS Kwiatkowice).

Triumfatorem IV-ligowych rozgrywek okazał się ŁKS II Łódź, który zgromadził 
99 pkt. Omega Kleszczów uzbierała 69 pkt., a jej bilans bramkowy wyniósł 93:46.

Rezerwy na 12. miejscu
Najwyższą przegraną w rundzie wiosennej (0:5) piłkarze Omegi II Kleszczów za-

kończyli swoje występy w sezonie 2021/21. 30 czerwca ich rywalem była Pilica Przed-
bórz. Wiosenne rozgrywki w klasie okręgowej napotkały na poważne utrudnienia. 
Zgodne z harmonogramem rozgrywki wystartowały dopiero 21 kwietnia (kolejka nr 23). 
Wcześniejsze kolejki nie odbyły się w zaplanowanych terminach. Były odwoływane 
z powodu zagrożenia epidemicznego. Zaległości piłkarze odrabiali głównie w czerwcu.

Zwycięzcą naszej grupy w klasie okręgowej został KS Paradyż z dorobkiem 76 
pkt. Omega II Kleszczów po 11 meczach wygranych, 4 remisach i 17 meczach prze-
granych zakończyła sezon na 12 miejscu w tabeli (na 17 drużyn). Uzbierała w sumie 
37 pkt. a bilans bramkowy to 46 bramek zdobytych i 62 stracone. Imponujący pod 
względem talentów strzeleckich okazali się piłkarze wicelidera - GKS II Bełchatów, 
którzy wbili rywalom 120 goli!

Nasi lekkoatleci…
… wzięli udział w kilku imprezach rangi mistrzostwa województwa. Wyniki kilkorga 

nastoletnich zawodników, których trenerem jest Mateusz Urbaniak, zasługują na uwa-
gę. Podczas zawodów zorganizowanych w Bełchatowie dla uczestników w wieku do 
lat 14 Natalia Susmęd wywalczyła III miejsc w biegu na 300 metrów i IV na 60 metrów.

Na kolejnej imprezie w Bełchatowie, w której rywalizowali zawodnicy starsi (do lat 
18). W biegu na 1500 metrów Dawid Drzazga był drugi, a Filip Dzieciątkowski - czwar-
ty. Na dystansie 800 m Amelia Pawelus była druga, a Maksymilian Zawiślak - piąty.

Lekkoatletyczne mistrzostwa do lat 16 odbyły się w Łodzi. Tu Martyna Witkowska 
zdobyła wicemistrzostwo w biegu na 1000 m, a Miłosz Stawiak - na 300 m. Ten sam 
biegacz w sprincie na 100 m wywalczył III miejsce.

„Piłkarska Kadra Czeka”
Na boisku w Żłobnicy i na stadionie w Kleszczowie sześć drużyn z województwa 

łódzkiego (Omega Kleszczów, Płomień Makowiska, Orzeł Nieborów, Ceramika Opocz-
no, Czarni Rozprza, Astra Zduny) rywalizowało w turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. 
W fi nałowym meczu zespół Omegi przegrał z Ceramiką 0:4. Trzecią wśród najlepszych 
drużyn okazali się piłkarze z Rozprzy.

Karatecy w Mielcu
Zawodnicy sekcji karate LKS Omega Kleszczów wzięli udział w zawodach, które 

odbyły się w Mielcu. Wszyscy wystąpili w kategorii kata i zajęli niezłe lokaty. Wśród 
młodzików starszych pierwszy był Jan Szataniak, trzeci - Szymon Kubera, a czwarta 
- Aleksandra Gębicz. Także występująca w starszej grupie Daria Gołasa wywalczyła 
czwartą lokatę.

(opr. JS)

Krótko o sporcie
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Międzypokoleniowy piknik…
…zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Uniwersytet Trze-

ciego Wieku Gminy Kleszczów zgromadził na terenach wokół SOL-
PARKU przedstawicieli kilku pokoleń. Każdy mógł tu znaleźć jakąś 
atrakcję dla siebie. Dzieci ochoczo ruszyły do skakania na trampo-
linach, na pneumatyczną zjeżdżalnię i do rywalizacji w konkuren-
cjach, wymyślanych przez wyjątkowo kreatywnych animatorów.

Pełną parą 
działał „Piekielny 
Grill” SOLPARKU. 
Uczestnicy zajęć 
malarskich i tkac-
kich, organizowa-
nych przez GOK 
mieli okazję poka-
zać na wystawie 
swoje wykonane 
w pandemicznym 
czasie prace. Przed 
godziną 17 wypeł-
niła się (limitowana 
ciągle trwającymi obostrzeniami) widownia na terenie sezonowego 
lodowiska. Wystąpił przed nią zespół „Poparzeni Kawą Trzy”.

Piknik z 27 czerwca to część projektu, związanego z akty-
wizacją i integracją społeczną osób w wieku emerytalnym, na 
który Stowarzyszenie UTW pozyskało dofinansowanie z budżetu 
gminy. W uatrakcyjnieniu imprezy znacząco pomogło włączenie 
się Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie oraz SOLPARKU 
Kleszczów i Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Fundacja HORACY
organizuje dla mieszkańców Gminy Kleszczów
cykliczne rajdy konne, których celem jest propagowanie 
turystyki konnej wśród mieszkańców. Trasy rajdów wyko-
rzystywać będą istniejące szlaki turystyczne znajdujące 
się na terenie gminy Kleszczów oraz w jej sąsiedztwie.
Rajdy prowadzić będzie trener nauki jazdy z wykorzy-
staniem koni huculskich ze stajni „Wielki Ptak” w Wolicy.
Rajdy są bezpłatne dla mieszkańców gminy. Wymagana 
umiejętność jazdy konnej na poziomie podstawowym.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt tele-
foniczny na numery:

512 571 124 oraz 666 294 934.

Zajęcia ruchowe „Aktywni+”
„Złożona przez Fundację Servire Homini oferta w programie 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uzyskała pozytywną 
ocenę. Ruszamy z zadaniem związanym z aktywizacją seniorów” 
- napisała na swoim profilu FB fundacja, prowadząca w Klesz-
czowie Dom Pomocy Społecznej im. św. Barbary. Projekt nazwa-
ny „Senior w centrum uwagi” uzyskał dofinansowanie z programu 
wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+”, realizowanego 
w latach 2021-2025. „Głównym celem jest zwiększenie uczest-
nictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecz-
nego. Na Program „Aktywni+” w każdym roku jego funkcjonowa-
nia przeznaczymy 40 mln złotych” – informuje ministerstwo.

Dotacja w wysokości 125.200 zł, którą otrzymała fundacja 
przeznaczona zostanie na zajęcia ruchowe i ogólnorozwojowe. 
Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na profilu FB mogą z niej 
korzystać chętni seniorzy z gminy Kleszczów. Pierwsze godzinne 
ćwiczenia, pomocne w dłuższym utrzymaniu sprawności fizycz-
nej i dobrego samopoczucia, odbyły się 5 i 7 lipca. O terminach 
następnych można się dowiedzieć wchodząc na profil fundacji. 

Dodajmy, że w grupie 176 organizacji, które starały się uzy-
skać z MRiPS dotację na podobne działania na rzecz seniorów, 
sukces odniosło 59.

(opr. JS)

stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie podane zostały terminy oraz miejsca 

letniego wypoczynku uczniów i studentów. Oto najważniejsze 
informacje, które pozwolą rodzicom zaplanować pozostałe dni 
tegorocznych wakacji:

● 14-dniowy obóz przyrodniczo-przygodowy „W krainie fantasy” 
dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III - Darłowo, Ośro-
dek KAMA od 18.08. do 31.08. Uczestnikami będzie 28 osób.

● 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny „Cztery Żywioły” 
dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI - miejscowość 
Mielno-Unieście, Ośrodek BAŁTYK od 09.08. do 22.08. 
Uczestnikami będzie 70 osób.

● 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny „Obóz Przygód” dla 
uczniów szkół podstawowych na Pojezierzu Mazurskim - ho-
tel MANOR w Olsztynie:
- uczniowie kl. IV-VI (48 osób) - od 04.08. do 17.08.,
- uczniowie kl. VII-VIII (63 osoby) - od 17.08. do 30.08.

● 7-dniowy obóz przyrodniczo-przygodowy „W krainie fantasy” 
dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III - Ochotnica Dol-
na, Pensjonat JURKOWSKI od 14.08. do 20.08. Uczestnika-
mi będzie 101 osób.

● 14-dniowy obóz turystyczno-edukacyjny dla najstarszej mło-
dzieży, połączony z poznawaniem kultury i historii regionu 
odbędzie się w sierpniu w Chorwacji. Na miejsce pobytu 
GOK wybrał hotel Labinec w miejscowości Gradac. Zapisani 
na wyjazd uczestnicy z rocznika 2004 i młodsi (łącznie 86 
osób) będą tu gościć od 06.08. do 19.08. Osoby z rocznika 
2003 i starsze (łącznie 77 uczestników) pobyt mają zaplano-
wany od 17.08. do 30.08.

(opr. JS)

Letnie obozy GOK
Na

W organizacjach pozarządowych


