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Przy ulicy Tulipanowej w Kleszczowie kończy się budowa 
dwóch nowych, parterowych budynków. W każdym z nich znaj-
dują się dwa mieszkania jednopokojowe oraz dwa dwupokojowe. 
Są to lokale o standardzie socjalnym.

Więcej na str. 2

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w 
roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20. roku życia (lub 24 lat w przypad-
ku dzieci z niepełnosprawnościami). Począwszy od tego roku 

obsługą świadczeń z progra-
mu „Dobry Start” (nazywane-
go powszechnie 300+) zaj-
muje się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych a nie - jak do tej 
pory - Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. 

Więcej na str. 7

Najemcy komunalnych mieszkań nie zawsze pamięta-
ją o zapisanym w umowie najmu obowiązku napraw i regular-
nej konserwacji źródeł ogrzewania. Jest to szczególnie ważne, 
kiedy takim źródłem jest piec gazowy. Jego okresowa kon-
serwacja zapewnia bezpiecz-
ne działanie, a także bardziej 
oszczędną eksploatację.

W tym roku do końca wrze-
śnia najemcy powinni dostarczyć 
do Urzędu Gminy dokument, po-
twierdzający przeprowadzenie 
konserwacji źródła ciepła, zain-
stalowanego w ich mieszkaniach.

Więcej na str. 2

…trafi ło w lipcu na konta gminnych stypendystów. Chodzi 
o stypendia motywacyjne, przyznane uczniom szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych w oparciu o złożone wnioski. Wpły-
nęło ich łącznie 275, przy czym 125 wnioskodawców wystąpiło 
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, zaś 150 - o przy-
znanie stypendium za szczególne osiągnięcia (w konkursach, 
zawodach, turniejach, olimpiadach).

Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie do 12 lipca. Przyznano 270 stypendiów mo-
tywacyjnych, których łączna wartość wynosi 140.730 zł. Jak to wy-
gląda w podziale na kategorie? Za wyniki uzyskane w nauce 121 
uczniów otrzymało łączną kwotę 81.180 zł, natomiast kwota stypen-
diów za szczególne osiągnięcia 149 uczniów wyniosła 59.550 zł.

Nie wszyscy wnioskodawcy spełnili warunki, określone 
w uchwale Rady Gminy Kleszczów - 5 wniosków o stypendia 
rozpatrzono negatywnie.

JS

Przed miesiącem pisaliśmy w „Informatorze” o utworzeniu 
w Rogowcu Centrum Rozwoju Kompetencji. Obecnie jest pro-
wadzona rekrutacja na sześć różnych zawodowych kursów kwa-
lifi kacyjnych, jak też uzupełniający nabór do szkoły branżowej II 
stopnia. Zajęcia mają ruszyć na początku września. 

Uruchomienie placówki szkoleniowo-edukacyjnej w Rogow-
cu ma służyć głównie pracownikom, lokującym swoją przyszłość 
w branży energetyki odnawialnej (instalatorom, serwisantom), 
albo chcącym zdobyć takie kwalifi kacje, które uchronią ich przed 
bezrobociem po zakończeniu działalności KWB Bełchatów.

Więcej na str. 5

W ubiegłym roku dwa biegi uliczne organizowane w Kleszczo-
wie zostały odwołane. Powodem były epidemiczne obostrzenia. 
Jest szansa na to, że w tym roku biegacze znów przyjadą do nas. 
„Kleszczowska Dziesiątka” odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia.

Więcej na str. 11

Osiem nowych mieszkań

Wniosek o 300+ 
składamy w ZUS

Trzeba pamiętać o przeglądzie
Ponad 140 tys. zł…

Przekwalifi kuj się w Rogowcu!

Znów pobiegną w Kleszczowie

Fot. crklodzkie.pl
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KRÓTKO
Sprzedano 13 działek
W trzech zorganizowanych w czerwcu prze-
targach nieograniczonych Gmina Kleszczów 
sprzedała łącznie 13 działek budowlanych na 
terenie nowego osiedla w Łuszczanowicach 
Kolonii. Popyt kupujących systematycznie 
rósł. 2 czerwca zostały sprzedane dwie parce-
le, 10 czerwca - cztery, a 23 czerwca - siedem.
Wkrótce gmina będzie zlecać sporządzenie 
wyceny kolejnych 60 całkowicie uzbrojonych 
i niezabudowanych działek na tym samym 
osiedlu. Wyniki tej wyceny zostaną podane 
do wiadomości publicznej.

Cztery posesje w konkursie 
Do 30 czerwca Urząd Gminy przyjmował 
zgłoszenia do konkursu „Najschludniejsza 
posesja w gminie Kleszczów”. Chęć rywali-
zowania o wysokie nagrody pieniężne, zwią-
zane tradycyjnie z tym konkursem, zgłosiło 
czterech właścicieli. Zgodnie z podaną wcze-
śniej informacją komisja powołana przez wój-
ta gminy dokona do 18 sierpnia przeglądu 
konkursowych posesji. Celem organizowa-
nego od wielu lat konkursu jest poprawa es-
tetyki i wyglądu całej gminy, a także zwró-
cenie uwagi na istotne kwestie ekologiczne.

Kadrowe decyzje
Decyzją Wójta Gminy Kleszczów Agnieszka 
Nagoda-Gębicz, dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie otrzymała 
przedłużenie na kolejne lata powierzenia sta-
nowiska dyrektorskiego.
W wyniku zakończenia przeprowadzonej 
w Urzędzie Gminy procedury naboru na sta-
nowisko dyrektora Gminnego Żłobka w Klesz-
czowie stanowisko to objęła Monika Gawor.

Zakończona rekrutacja
Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie 
informuje, że na rok szkolny 2021/2022 zo-
stało do tej placówki przyjętych 30 dzieci. 
Troje spośród zgłoszonych dzieci znalazło 
się na liście nieprzyjętych.

„Arreks” już z o.o.
Zakończyła się procedura przekształcania 
dotychczasowej spółki akcyjnej ARR „Arreks” 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Datą, od której należący w 100 procentach 
do Gminy Kleszczów podmiot zaczął funkcjo-
nowanie w nowej formule jest 1 lipca 2021 r.

Ważne przypomnienie
Tylko do 31 lipca można składać w Urzędzie 
Gminy wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia do zakupu sadzonek, przeznaczonych do 
zagospodarowania posesji na terenie gminy 
Kleszczów. Udzielane dotacje obejmują m.in. 
zakup drzew i krzewów ozdobnych, traw oraz 
bylin. Zadania, których dotyczy przyznane 
dofi nansowanie muszą być zakończone do 
31 października danego roku. Przed złoże-
niem wniosku warto zapoznać się z regulami-
nem zamieszczonym na stronie https://eko.
kleszczow.pl/kup-sadzonki/.

JS

najemcach lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Kleszczów ciąży 
obowiązek napraw i konserwacji tzw. etażowego ogrzewania.

Obowiązek taki wynika z zawartych przez gminę umów najmu lokali mieszkalnych, 
a także z art. 6b ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 611). Ogrzewanie etażowe to inaczej mówiąc ogrzewanie centralne - naj-
popularniejsza forma dostarczania ciepła do domów czy mieszkań, która wykorzystując 
tylko jedno źródło ciepła pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepła po budynku.

Obowiązek napraw i konserwacji etażowego ogrzewania jest szczególnie ważny 
w przypadku takich źródeł ciepła jak kocioł gazowy. Przeprowadzanie okresowych kon-
serwacji kotłów gazowych przynosi wiele korzyści m.in. zwiększając bezpieczeństwo 
ich działania i wydłużając okres eksploatacji urządzenia. Daje to wymierne efekty eko-
nomiczne - wyczyszczone, a następnie wyregulowane urządzenie gazowe ma większą 
sprawność, więc zużywa mniej gazu. 

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina najemcom o obowiązku przeprowadza-
nia corocznej konserwacji etażowego centralnego ogrzewania, szczególnie kotłów 
gazowych. Dokument potwierdzający przeprowadzenie takiej konserwacji należy 
dostarczyć do końca III kwartału br. do Urzędu Gminy w Kleszczowie (Referat Ma-
jątku Gminy, pokój nr 13).

W przypadku niedostarczenia takiego dokumentu konserwacja urządzenia gazowe-
go zostanie zlecona przez Wynajmującego, a kosztem przeprowadzonej konserwacji 
zostanie obciążony najemca lokalu mieszkalnego.

ażdy z dwóch murowanych budynków ma ok. 170 m kw. powierzchni użytko-
wej. Zarówno w mieszkaniu jednopokojowym, jak też w lokalu większym część 

kuchenna ma formę aneksu. W łazience oprócz sedesu, umywalki i kabiny prysznicowej 
zamontowany został gazowy piec wraz z bojlerem mieszczącym ponad 60 litrów wody.

Po południowej stronie domów mieszkalnych został wzniesiony budynek o po-
wierzchni ponad 68 m kw. Ma przeznaczenie gospodarcze i mieści osiem komórek. Do 
każdego mieszkania jest przypisane jedno takie pomieszczenie.

Przed trzema miesiącami rozpoczęte zostały prace porządkowe i zagospodarowa-
nie terenu całej gminnej działki, przeznaczonej pod tą inwestycję. W ich wyniku powstały 
m.in. utwardzone chodniki, miejsca parkingowe, zadaszona wiata na odpady i ogrodze-
nie. Sporą część terenu zajmować będzie trawnik. W południowo-wschodnim narożniku 
działki naturalną ozdobą jest kilka rosnących tu brzóz.

Wykonawcą tej kolejnej kleszczowskiej inwestycji mieszkaniowej jest fi rma PPUH 
„Ekoinżbud” Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego. Przygotowania placu budo-
wy rozpoczęły się w lutym 2020 roku. W połowie lipca trwały ostatnie prace wykoń-
czeniowe. Dodajmy na koniec, że ta inwestycja mieszkaniowa ma wartość brutto ok. 
2,2 mln zł.

JS

Ważny obowiązek najemców

Mieszkania na Tulipanowej

Na

K
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połowie czerwca Ministerstwo Zdrowia udostępniło sta-
tystyki covidowych szczepień w poszczególnych gmi-

nach. Zestawienie opublikowane jest pod adresem www.gov.pl/
web/szczepienia-gmin. Szczegółowy raport pokazuje informacje 
o łącznej liczbie ludności każdej gminy, o liczbie pacjentów, któ-
rym podano jedną dawkę, a także liczbie mieszkańców w pełni za-
szczepionych. Można nawet sprawdzić, jak wyglądają szczepienia 
w poszczególnych grupach wiekowych. 

System statystyczny działa sprawnie mimo tego, iż mieszkań-
cy danej gminy mogą być szczepieni w różnych, często odległych 
punktach. To numer PESEL, który podaje osoba zgłaszająca się 
do zaszczepienia, pozwala skojarzyć pacjenta z jego miejscem 
zamieszkania.

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami gminy, które będą miały 
najwyższy stopień zaszczepienia mieszkańców, mogą liczyć na 
fi nansowe bonusy. W dniu 6 lipca na czele peletonu ścigającego 
się o nagrody była podwarszawska gmina Podkowa Leśna (53,8 
proc. mieszkańców w pełni zaszczepionych). Znakomitym wyni-
kiem mogły się też pochwalić duże miasta: Warszawa (52,9 proc.), 
Gdańsk (51,3 proc.) oraz Wrocław (50,9 proc.). Gminą wiejską 
o najwyższym wskaźniku były tego dnia Michałowice (49,3 proc.). 

Wszystkie z wymienionych miejscowości zajmowały niemal 
te same lokaty w dniu 16 lipca, notując oczywiście istotny wzrost 
liczby mieszkańców, zaliczonych do grona w pełni zaszczepio-
nych przeciw COVID-19. Podkowa Leśna miała 59,9 proc., stolica 
- 58,7 proc., Wrocław - 56,5 proc. Gdańsk z wynikiem 55,3 proc. 
przesunął się na siódme miejsce zestawienia.

Jak na tle tych samorządów wygląda gmina Kleszczów? 14 
czerwca, kiedy po raz pierwszy sprawdziliśmy dane dotyczące 
Kleszczowa, wskaźnik pełnych zaszczepień wynosił tylko 14,27 
proc. Sytuowało nas to na przedostatnim miejscu wśród gmin po-
wiatu bełchatowskiego (gmina Bełchatów miała 13,94 proc.). 

W krótkim czasie gmina Bełchatów zdołała nas wyprzedzić. 6 
lipca odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców naszej gminy 
wynosił 23,8 proc. natomiast 16 lipca - 27,9 proc. Pomimo dość 
istotnej zmiany zajmujemy nadal ostatnie miejsce w powiecie. Na 
czołowym miejscu znajduje się miasto Bełchatów (38,8 proc.) oraz 
gmina Rusiec (36,9 proc.). Oba wskaźniki pochodzą z odczytu do-
konanego 16 lipca.

JS

bok hotelu SOLPARK Kleszczów powstało niedawno nowe 
miejsce rekreacyjne. Zadanie zrealizowano w ramach 

umowy podpisanej w marcu 2020 roku pomiędzy Lokalną Grupą 
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” a LKS Omega Kleszczów 
z projektu grantowego „Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyj-
nienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, 
ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje” 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Te projekty fi nansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

W ramach projektu po-
wstała altana drewniana 
ze stołami i ławami bie-
siadnymi. Dodatkowym 
wyposażeniem są kosze 
na śmieci oraz stojak ro-
werowy. Nowe miejsce 
rekreacji i wypoczynku po-
wstało w celu uatrakcyjnie-
nia oferty turystycznej oraz 
integrowania społeczności 
lokalnej.

Daleko do rekordzistów

Altana za dotację

W

O

KOMUNIKATY  MEDYCZNE
Kontakt do gabinetów stomatologicznych
Podajemy numery telefonów do gabinetów stomatologicznych 
na terenie gminy Kleszczów:
● gabinet w Kleszczowskiej Przychodni Salus - 791-399-784,
● gabinet w Szkole Podstawowej w Kleszczowie - 505-787-912,
● gabinet w Szkole Podstawowej w Łękińsku - 44/ 731-44-82,
● gabinet w przedszkolu w Łuszczanowicach - 44/ 731-48-93.

Poradnia rehabilitacji…
…w Przychodni SALUS będzie w sierpniu działać zgodnie 
z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.08. godz. 8-15.10, ● 04.08. godz. 8-15, ● 05.08. godz. 
8-16, ● 06.08. godz. 8-15, ● 09.08. godz. 8-17,● 10.08. godz. 
8-15, ● 12.08. godz. 8-15, ● 17.08. godz. 8-16, ● 18.08. godz. 
8-15, ● 20.08. godz. 8-15, ● 24.08. godz. 8-15, ● 25.08. godz. 
8-16, ● 26.08. godz. 8-15, ● 27.08. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
- dr n. med. Marcin Szczepanik
● 09.08. godz. 15-18, ● 13.08. godz. 15-18, ● 23.08. godz. 15-18, 
● 27.08. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifi kacja pa-
cjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
- mgr specjalista fi zjoterapii Anna Olbromska
● 11.08. godz. 15-18, ● 25.08. godz. 15-18. W każdym dniu 
przyjęć - kwalifi kacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 28.08. godz. 8.10-14.00

FIZJOTERAPEUTKI - Aleksandra Cyran, 
Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

Harmonogram gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pra-
cy gabinetu RTG na sierpień br. Na wykonanie zdjęć rentge-
nowskich pacjenci będą mogli zgłaszać się w następujących 
terminach: 
● 03.08. godz. 14-18, ● 05.08. godz. 14-18, ● 10.08. 
godz. 14-18, ● 12.08. godz. 14-18, ● 14.08. godz. 10-14, 
● 17.08. godz. 14-18, ● 19.08. godz. 14-18, ● 24.08. godz. 14-18, 
● 26.08. godz. 14-18, ● 28.08. godz. 10-14, ● 31.08. godz. 14-18.

Program Profi laktyka 40 Plus
Osoby w wieku powyżej 40. roku życia mogą skorzystać z pa-
kietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizo-
wał program „Profi laktyka 40 Plus”. Aby móc skorzystać z tych 
bezpłatnych badań należy najpierw zalogować się do Inter-
netowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.
pl. Kolejny krok to wypełnienie ankiety „Profi laktyka 40 Plus”. 
Ankiety prowadzone są też telefonicznie poprzez infolinię 
22/ 735-39-53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia 
zgodny z taryfą operatora). 
W oparciu o dane z ankiety w ciągu 2 dni zostanie wygenero-
wane elektroniczne skierowanie pacjenta na konkretne bada-
nia. Aby je zrealizować trzeba skontaktować się z przychod-
nią lub szpitalem, które mają podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na realizację programu „Profi laktyka 40 
Plus”. Wyniki badań można będzie odebrać osobiście, albo zo-
staną przesłane na IKP.Więcej danych na temat tego nowator-
skiego projektu badania stanu zdrowia wszystkich Polaków po 
40. znaleźć można na stronie www.gov.pl/web/zdrowie/profi -
laktyka-40-plus.

(opr. JS)å ciąg dalszy na str. 4
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bowiązująca bezterminowo Karta 
Seniora Województwa Łódzkiego 

przysługuje mieszkańcom naszego regio-
nu, którzy ukończyli 60 lat. Aktualny kata-
log ulg, zamieszczony 2 lipca na stronie in-
ternetowej Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi liczy 65 pozycji. Zniżki 
są przyznawane na zakupy oraz na usługi 
w takich dziedzinach jak kultura, wypo-
czynek, rekreacja, transport. Nie sposób 
tu wymienić wszystkich. W katalogu bo-
nusów dla posiadaczy karty są np. tańsze 
bilety wstępu do muzeów i teatrów, 30-pro-
centowa zniżka na przejazdy Łódzką Ko-
leją Aglomeracyjną, 10 proc. zniżki na ko-
smetyki Pollena Ewa, zniżki na zabiegi re-
habilitacyjne we wskazanych placówkach, 
a nawet… 5-procentowy upust na zakup 
wędlin i mięsa z zakładów PAMSO.

Wypełniony wniosek o wydanie karty 
należy złożyć w Regionalnym Centrum Po-
lityki Społecznej (ul. Snycerska 8, 91-302 
Łódź). Można to zrobić osobiście lub za po-
średnictwem poczty. Karta jest wydawana 
bezpłatnie w terminie do 15 dni roboczych. 
Senior może ją odebrać osobiście lub po-
przez inną osobę mającą upoważnienie. 
Jest także możliwa przesyłka pocztą.

Formularz wniosku o wydanie kar-
ty można znaleźć na stronie łódzkiego 
RCPS (www.rcpslodz.pl) w zakładce 
„Seniorzy/Karta Seniora Województwa 
Łódzkiego”. Więcej informacji pod nume-
rem 42/ 203-48-78.

JS

Prosimy o pomoc dla rodziny 
z gminy Łęki Szlacheckie, 

poszkodowanej w wyniku pożaru 
domu mieszkalnego.

www.zrzutka.pl/sfms32

Tańsze bilety 
dla seniorów

Apel o pomoc

O
R ejestracja pacjentów Kleszczowskiej Przychodni Salus jest prowadzona od po-

niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na sierpień

L.P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 13.08 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 27.08 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 14.08 8-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 28.08 8-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 23.08 9-14
6. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło urlop wypoczynkowy

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata  
Makowska-Piontek 12.08 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 14.08 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 28.08 9-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 03.08 10-14

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 24.08 12-16

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski urlop wypoczynkowy
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 02.08 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 30.08 16-18

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 17.08 9-14
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 31.08 9-14
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 11.08 9-14
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 18.08 9-14
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 25.08 13-18

20. Pulmonologiczna dr n. med. Beata  
Janiszewska-Drobińska 21.07 9-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 06.08 9-14
22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 20.08 9-14

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

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 14.08 8.30-14
25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 28.08 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med.  
Kryspin Niedzielski 25.08 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 05.08 13-18
28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 12.08 10-14
29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 19.08 13-18
30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 12.08 15.30-18
31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 26.08 15.30-18
32. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 16.08 11-14
33. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 16.08 10-17
34. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 05.08 9-14
35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 19.08 9-14
36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński urlop wypoczynkowy

37. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 02.08 12-15.30

38. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 26.08 12-15.30
39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 04.08 9-14
40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 12.08 9.30-14
41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 18.08 9.30-14
42. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 27.08 9-14

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

44. USG lek radiolog Jakub Chrostowski 20.08 10.30-17

45. Specjalista pediatrii 
i alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14

Altana za dotację

Altana wraz ze swoim wyposażeniem 
ma służyć szczególnie osobom korzysta-
jącym z atrakcji sportowych w LKS Omega 
oraz korzystających z położonego w po-
bliżu kompleksu edukacyjno-sportowego 
SOLPARK. Wykonawcą altany i dostaw-
cą wyposażenia była firma PEBEX Paweł 
Pietrzyk z gminy Szczerców. Na realizację 
zadania Gmina Kleszczów udzieliła LKS 
Omega pożyczki w wysokości 49.644 zł. 
Zostanie ona zwrócona w terminie 14 dni 
od daty otrzymania refundacji wydatków, 
poniesionych na realizację zadania. Wnio-
sek o rozliczenie grantu został złożony 
w czerwcu br.

MSz

å ciąg dalszy ze str. 3
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entrum Rozwoju Kompetencji (CRK) to wspólne przed-
sięwzięcie samorządu województwa łódzkiego oraz PGE 

Polskiej Grupy Energetycznej. Centrum rozpocznie działalność 1 
września br. i ma służyć przede wszystkim osobom pracującym 
obecnie w kopalni i elektrowni w zdobyciu nowych zawodów.

Uzyskanie nowych kwalifikacji przez znaczną część obecnie 
zatrudnionych pracowników wspomnianych firm jest po prostu 
koniecznością wobec zapowiadanego konsekwentnie odcho-
dzenia od tradycyjnej energetyki, opartej na węglu.

CRK ma być miejscem prowadzenia szkoleń i kursów za-
wodowych, a także placówką, w której działać ma regularna 
branżowa szkoła II stopnia. Podstawowa rekrutacja do tej szkoły 
była prowadzona od 17 maja do 21 czerwca. Obecnie (do 23 
sierpnia) jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca w następują-
cych kierunkach: technik automatyk, technik elektronik, technik 
spawalnictwa, technik mechanik.

Centrum Rozwoju Kompetencji prowadzi też do 24 sierpnia 
nabór chętnych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ich ukończe-
nie ma służyć zdobyciu zawodów technika: programisty, automaty-
ka, informatyka, a także elektromechanika, technika spawalnictwa 
i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Z opublikowanych do-
tychczas informacji wynika, 
że uczestnikami kwalifikacyj-
nych kursów zawodowych 
mogą być: ● dorośli absol-
wenci wszystkich typów szkół 
(spełniony obowiązek szkol-

ny), ● aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla doro-
słych, ● bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,  
● pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się 
do zmieniających warunków na rynku pracy, ● niepełnoletni, któ-
rzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową oraz mają opóź-
nienie w cyklu kształcenia.

Wymagania dla osób zgłaszających się na kursy zawodowe 
nie są wygórowane - wystarczy posiadać zaświadczenie lekar-
skie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podję-
cia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie 
www.crklodzkie.pl. Zostały podane na tej stronie kontakty do 
centrum: crk@lodzkie.pl; (42) 291 98 29; (42) 291 97 95; (42) 
291 97 41.

JS

rwają przygotowania do kolejnych inwestycji na terenie 
Kleszczowskich Stref Przemysłowych. W związku z tym 

odbywa się procedura administracyjna, która poprzedza wydanie 
tzw. decyzji środowiskowych.

Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia związanego z rozbudową zakładu 
Colep Polska w Kleszczowie.

Trwa również procedura związana z wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch innych inwestycji. 
Jedną z nich jest przebudowa kolektora tłocznego, odbierające-
go retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków desz-
czowych i przemysłowych z zakładu spółki Sponcel, funkcjonują-
cego w strefie w Bogumiłowie.

Druga jest związana z kolejnym etapem rozbudowy fabryki 
firmy Kobzarenko w strefie w Żłobnicy. Ma tutaj powstać hala pro-
dukcyjno-magazynowa wraz z infrastrukturą techniczną.

JS

iedawne unieważnienie dwóch gminnych przetargów to 
sygnał bardzo niepokojącej tendencji, jaką są coraz wyż-

sze cenowe oczekiwania wykonawców. Dotyczy to nie tylko robót 
budowlanych czy montażowych, ale też wykonawstwa dokumen-
tacji projektowej.

O tym, jak znaczący jest to wzrost świadczą te oto przykłady:
• W trzyczęściowym przetargu na „wykonanie dokumentacji pro-

jektowych koncepcyjnych oraz dokumentacji remontowych dla 
dróg gminnych w sołectwach Kleszczów i Żłobnica” gmina na 
sfinansowanie zamówienia w części I przeznaczyła 180 tys. 
zł, w części II - 88 tys. zł, w części III - 64 tys. zł. Najtańszy 
z dwóch oferentów oczekiwał wyższych wynagrodzeń: za 
część I - 245.980,32 zł, za część II - 107.616,39 zł, za część 
III - 99.929,51 zł (wszystkie kwoty brutto).

• W przetargu na zagospodarowanie placu zabaw w Łuszcza-
nowicach najtańsza spośród trzech złożonych w terminie ofert 
opiewała na 1.842.175,76 zł brutto, podczas gdy zarezerwo-
wane w tegorocznym budżecie gminy środki na ten cel wyno-
szą 1,63 mln zł. 
Warto zaznaczyć, że w przypadku robót budowlanych kwo-

ta przeznaczana przez samorząd na ich sfinansowanie wynika 
z kosztorysu inwestorskiego, który jest częścią dokumentacji 
projektowej, przygotowanej dla danej inwestycji. Z kolei wycena 
przewidywanych kosztów prac projektowych dokonywana jest 
przez pracowników samorządowych w oparciu o aktualne, do-
stępne wskaźniki wyceny tego typu prac.

Obecnie trwa procedura wyboru wykonawców dla innych za-
dań, planowanych na terenie gminy Kleszczów. Nie ma jeszcze 
ostatecznej decyzji np. w sprawie przetargu na zagospodarowa-
nie skweru w miejscowości Czyżów. W wyznaczonym terminie do 
urzędu wpłynęła jedna oferta z ceną ponad 360 tys. zł, podczas 
gdy zarezerwowane w budżecie środki to 223 tys. zł.

Czy także w innych przypadkach napotkamy tak znaczne roz-
mijanie się oficjalnych kosztorysów i coraz wyższych oczekiwań 
firm wykonawczych?

JS

Będą kursy i szkoła branżowa Zanim ruszą inwestycje

Coraz wyższe 
oczekiwania wykonawców

C T

N

Fabryka gąbki celulozowej spółki Sponcel

Firma Epicom Sp. z o.o.
poszukuje do Zakładu Produkcyjnego znajdującego się  

w Bogumiłowie przy ul. Ekologicznej 8 (gmina Kleszczów) 
osób do pracy na stanowisko:

ASYSTENT/OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ

Praca w systemie równoważnym, 
zmiany 12-godzinne.

WYMAGANIA: ● mile widziane doświadczenie na produkcji,  
● zdolności manualne, ● szybkość działania oraz chęć nauki 
i rozwoju, ● dyspozycyjność, dokładność, sumienność i terminowość,  
● mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.

OFERUJEMY: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  
● perspektywy rozwoju oraz awansu w ramach struktur firmy,  
● stałe wynagrodzenie plus system premiowy uzależniony od 
wyników pracy, ● możliwość przyuczenia do zawodu.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@epicom.
com.pl z nazwą stanowiska w tytule.

Więcej informacji o firmie: https://www.epicom.com.pl.
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lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała 
wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przypo-

mnijmy: egzamin ten został przeprowadzony w dniach od 25 
do 27 maja. Odbywał się wyłącznie w formie pisemnej. Każ-
dy z uczniów kończących w tym roku klasę ósmą miał okazję 
sprawdzić swoje zasoby wiedzy z trzech przedmiotów obowiąz-
kowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Jak zawsze z zainteresowaniem czekaliśmy na wyniki ab-
solwentów szkół podstawowych w Łękińsku oraz Kleszczowie. 
Okazuje się, że z trudami pierwszego tak poważnego egzami-
nu w życiu poradzili sobie całkiem sprawnie, osiągając wyniki 
wyraźnie lepsze od średniej ogólnopolskiej, wojewódzkiej oraz 
powiatowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 (w proc.)

PRZEDMIOT KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
GMINA 

KLESZCZÓW

Język polski 60 58,32 56,27 67,33

Matematyka 47 48,04 45,03 62,56

Język 
angielski

66 65,11 64,65 80,47

Egzamin ósmoklasisty zdali wszyscy spośród 357.060 
uczniów, którzy do niego podeszli w całej Polsce. Nie mogło być 
innego wyniku, nie ma bowiem zapisu, ustalającego minimalną 
wymaganą liczbę punktów z tego egzaminu. Uzyskany wynik li-
czy się bardzo, kiedy absolwenci klas ósmych wybierają szkołę 
ponadpodstawową.

CKE obszernie poinformowała, z którymi zadaniami ósmo-
klasiści poradzili sobie w maju najlepiej, a z którymi mieli pro-
blemy. Do tych pierwszych należało m.in. zadanie z języka 
polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury 
i wykorzystania zawartych w nim informacji, a w matematyce - 
umiejętność analizowania prostego doświadczenia losowego 
oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego okre-
ślonego w tym doświadczeniu. Z kolei na egzaminie z języka an-
gielskiego najlepiej wypadło zadanie zamknięte, sprawdzające 
znajomość funkcji językowych.

Trudne dla egzaminowanych okazało się rozpoznanie rodza-
ju literackiego, jakim jest epika i określenie jej charakterystycz-
nych cech. Na matematyce kłopotliwe okazało się natomiast 
zadanie wymagające stworzenia strategii rozwiązania problemu 
geometrycznego.

JS

olejny rocznik absolwentów liceów i techników ma za 
sobą maturę. Tegoroczny egzamin dojrzałości przebie-

gał - tak jak i zeszłoroczny - w warunkach naznaczonych epi-
demią koronawirusa. Co to oznacza? Do egzaminów uczniowie 
musieli przygotowywać się zdalnie. Dla wielu osób brak moż-
liwości bezpośrednich konsultacji z nauczycielem był sporym 
problemem. Po to, by zwiększyć szanse młodzieży na zdanie 
matury władze oświatowe ograniczyły wymagania związane 
z przebiegiem matur. Egzamin miał wyłącznie formę pisemną, 
nie było też obowiązku zdawania wybranego przedmiotu na po-
ziomie rozszerzonym.

Porównawcze tabele
5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki 

przeprowadzonych w maju matur. W Kleszczowie do tego eg-
zaminu przystąpiło w sumie 80 osób, w tym 51 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz 29 uczniów Techni-
kum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II.

W oparciu o dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łodzi i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zo-
stało przygotowane tabelaryczne i graficzne zestawienie śred-
nich wyników egzaminu maturalnego obejmujące szkoły ponad-
podstawowe w Kleszczowie, szkoły powiatu bełchatowskiego, 
szkoły województwa łódzkiego oraz szkoły z całej Polski. Z tego 
opracowania, którego całość znajduje się na stronie internetowej 
ZSP w Kleszczowie, wybraliśmy najważniejsze dane.

„Wszystkie dane z OKE i CKE dotyczące wyników matur na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym zostały opracowane 
z podziałem na liceum i technikum, natomiast średnie wyniki dla 
powiatu zostały przedstawione przez OKE Łódź jako wynik łącz-
ny dwóch typów szkół” - to zastrzeżenie, podane na stronie ZSP.

WYNIKI MATUR w LO w Kleszczowie

PRZEDMIOT LICEUM 
KLESZCZÓW

POWIAT 
BEŁCHATOWSKI

REGION 
ŁÓDZKI POLSKA

j. polski 57,12 % 46 % 55 % 58 %

matematyka 70,12 % 55 % 62 % 62 %

j. angielski 87,90 % 72 % 81 % 82 %

WYNIKI MATUR w TNT w Kleszczowie

PRZEDMIOT TECHNIKUM 
KLESZCZÓW

POWIAT
 BEŁCHATOWSKI

REGION 
ŁÓDZKI POLSKA

j. polski 56,72 % 46 % 46 % 50 %

matematyka 92,45 % 55 % 47 % 47 %

j. angielski 96,43 % 72 % 67 % 67 %

j. niemiecki 64,00 % 56 % 46 % 48 %

Kolejna tabela pokazuje zdawalność egzaminów maturalnych 
liceum oraz technikum w Kleszczowie w porównaniu do szkół: po-
wiatu bełchatowskiego, województwa łódzkiego, całej Polski.

Jak poradzili sobie 
z egzaminem?

Matury 2021 - jak poszło 
naszym uczniom?

2 K

Egzamin ósmoklasisty w szkole w Kleszczowie
Fot. spkleszczow.pl

å
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lipca Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przy współpracy z Łódzką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną zorganizowała spotkanie „Nowe możliwości wsparcia dla 

biznesu”. W spotkaniu wzięło udział łącznie 62 przedstawicieli lokalnych firm i instytucji.
- Po ponad rocznym okresie obostrzeń i zakazów naresz-

cie udało nam się spotkać w formie stacjonarnej - mówi prezes 
zarządu FRGK, Mariola Rybarczyk (fot.1). - To spotkanie było 
jednym z zadań ujętych w Programie Działań Fundacji na 2021 
rok i wynika z potrzeby tworzenia w naszej gminie korzystnych 
warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Pierwszą część spotkania, która była poświęcona dzia-
łalności ŁSSE i jej wkładowi w rozwój regionu, poprowa-
dził Rafał Piątczak - specjalista ds. pozyskiwania i obsługi 
inwestora (fot.2). Można było poznać ofertę ŁSSE, usły-
szeć o możliwościach wsparcia dla rozpoczynanej inwe-
stycji, dowiedzieć się o kryteriach, które należy spełnić, aby 
otrzymać pomoc publiczną. Wsparcie nowej inwestycji jest 

udzielane przedsiębiorcy w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Przedsiębior-
cy inwestujący w Strefie mogą korzystać z tego rodzaju po-
mocy nawet przez 15 lat.

Grzegorz Grodek - doradca mobilny projektu Strefa Roz-
woYou szczegółowo omówił warunki uzyskania przez przed-
siębiorców wsparcia w postaci bonów rozwojowych. Kwota 
o jaką może wnioskować mikro- i małe przedsiębiorstwo 
to 80.010 zł. Limit dla średnich przedsiębiorstw to 230.020 
zł. Kolejny nabór wniosków o bony rozwojowe nastąpi we 
wrześniu br. Szczegółowe zasady znaleźć można na stronie 
https://strefarozwoju.lodz.pl/ w zakładce „Dokumenty”.

rogram „Dobry Start” (potocznie nazy-
wany 300+) ma na celu wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci, niezależnie od statusu 
materialnego, społecznego czy kulturowego ich 
rodzin. Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 
300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny.

Wnioski o wypłatę 300+ można składać 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie 
drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektro-
nicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą 
wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Jeżeli klient chce złożyć wniosek za pośred-
nictwem portalu PUE ZUS, musi mieć na nim swój 
profil. Jeśli go nie ma, musi go założyć. Profil na 
portalu PUE ZUS można założyć samodzielnie 
przez internet lub z pomocą pracowników ZUS.

We wniosku - oprócz innych danych - należy 
podać: numer rachunku bankowego, na który bę-
dzie wypłacane świadczenia, adres mailowy oraz 
numer telefonu czyli te dane, które będą potrzebne 
do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do 
założenia profilu na portalu Platformy Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS.

Spotkali się przedsiębiorcy

ZUS zaprasza

7
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Matury w powiecie
Dla części naszych czytelników, w tym 

m.in. dla rodziców, którzy zwracają uwa-
gę na wyniki egzaminów maturalnych, by 
dla swojego dziecka wybrać szkołę o jak 
najwyższych wynikach nauczania, istotne 
mogą być wyniki z bełchatowskich szkół 
średnich. Oto krótkie podsumowanie tych 
wyników, zaczerpnięte ze strony interne-
towej www.powiat-belchatowski.pl:

„Do egzaminu dojrzałości ogółem 
przystąpiło 471 absolwentów. W pierw-
szym terminie zdało 341 uczniów, w tym 
218 licealistów i 123 uczniów techników. 
Maturę „oblało” 36 uczniów. W tym roku 
jak i w latach poprzednich najlepsze wy-
niki zdawalności należą do uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Broniewskiego, ponad 95 % . Na 
drugim miejscu uplasowało się II Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kochanow-
skiego w Bełchatowie z wynikiem ponad 
78% , zaś na trzecim Technikum Energe-
tyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 1 w Bełchatowie ponad 76%. Na 
miejscu kolejnym znalazło się Technikum 
Mechaniczne w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Zelowie ponad 57%, Techni-
kum Ekonomiczno-Hotelarskie w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Bełchato-
wie ponad 45 %, zaś w IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych nr 1 zaledwie 20 %”.

Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu 
z jednego przedmiotu, mają prawo po-
dejścia do poprawki zaplanowanej na 24 
sierpnia. Jeśli nie udało się zdać matury 
z więcej niż jednego przedmiotu, szansa 
na ponowne podejście do egzaminu bę-
dzie dopiero za rok.

J. Strachocki

å

Wracają dyżury psychologa
Począwszy od wtorku 2 sierpnia znów będą dostępne dla mieszkańców gminy Klesz-

czów dyżury psychologa. Są one organizowane w ramach specjalistycznego wsparcia, 
prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W razie po-
trzeby uzyskania porady psychologicznej można przyjść do siedziby GOPS w Kleszczo-
wie. Psycholog pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16-18. 

Dofinansowanie dla osób z Kartą Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przypomina, iż w związku z reali-

zacją programu pomocy rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie Gminy Klesz-
czów, członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z pomocy finansowej w formie 
dofinansowania do zakupu podręczników i pomocy edukacyjnych. O takie wsparcie mogą 
się ubiegać rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, których dzieci uczęszczają do szkoły 
podstawowej, szkoły średniej lub są studentami.

Dofinansowanie na pierwsze dziecko wynosi 200 zł, na drugie 250 zł, a na trzecie 
i każde następne dziecko po 300 zł. Wnioski można składać do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie zniżek/ dopłat na zakup podręczników szkol-
nych i pomocy edukacyjnych jest do pobrania na stronie internetowej www.gops.bip.
kleszczow.pl/ w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731-36-34.

Kiedy złożyć nowy wniosek o świadczenie?
GOPS w Kleszczowie informuje, że:

• od 2 sierpnia można pobierać i składać nowe wnioski, dotyczące funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022,

• od 2 sierpnia można pobierać i składać nowe wnioski, dotyczące zasiłku rodzinnego 
na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
Wszystkie te wnioski od 1 lipca można składać również drogą elektroniczną. Szcze-

gółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731-36-34.

Po świadczenie 300+ zgłoś się do ZUS
Począwszy od tego roku obsługą świadczeń z programu „Dobry Start” (nazywane-

go powszechnie 300+) zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie - jak do tej 
pory - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Więcej informacji - w komunikacie obok.

(opr.JS)

GOPS informuje

 Fot.1

 Fot.2KK, JS
Fot. frgk.pl
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dzisiejszej części INFORMATORA WAKACYJNEGO sięgnie-
my do innych miejsc, w których można szukać wakacyjnej od-

skoczni od codziennej rutyny.
Letni Jurajski 

Festiwal 
Muzyczny…

… to wakacyjna 
propozycja Filharmo-
nii Częstochowskiej. 
Koncerty muzyczne 
zostały w tym projek-
cie połączone z ele-
mentem turystyczno-
-krajoznawczym. Bo-
bolice, Ogrodzieniec, 
Olsztyn to tylko nie-
które z miejscowości 
na szlaku jurajskim, 
chętnie odwiedza-
nym przez turystów. 
Koncerty w wykona-
niu chóru Collegium 
Cantorum, zespołów 
kameralnych filhar-
monii oraz jej orkie-
stry symfonicznej 

mają być też impulsem dla melomanek i melomanów z Częstochowy, aby 
wybrać się w weekend poza miasto.

Koncerty odbywają się głównie  w lipcowe i sierpniowe soboty. 
Wstęp na większość jest bezpłatny. Na koncertach obowiązują limity 
osób, związane z możliwościami obiektów.

31 lipca o godz. 19 na Starym Rynku w Częstochowie rozpocznie się wy-
stęp Jura Woodwinds Trio (obój, klarnet, fagot). W piątek 6 sierpnia o godz. 
19 na zamku w Ogrodzieńcu zagra Quattro Tromboni, natomiast 14 sierpnia 
(także od godz. 19) w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin 
w Biskupicach zaśpiewa Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Can-
torum. 21 sierpnia muzycy filharmonii (Jan Mroczek - organy, Adam Klocek 
- wiolonczela) zaprezentują się w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.

Największy koncert (biletowany) odbędzie się na zakończenie juraj-
skiego festiwalu w niedzielę 29 sierpnia. W sali koncertowej w Często-
chowie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej. 

Wędrowne muzykowanie…
… filharmoników łódzkich ma znacznie bogatszą tradycję niż ich ko-

legów po fachu z Częstochowy. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej 

„Kolory Polski” ma w tym roku 22. edycję. Na jego program (dodajmy – 
skromniejszy niż dawniej) złożyło się 11 koncertów w wykonaniu artystów 
Orkiestry Symfonicznej i Chóru FŁ oraz gości. „Zaprezentują się głównie 
w składach kameralnych. Wystąpi między innymi Kwintet Dęty Filharmonii 
Łódzkiej, Classic Brass Quintet, Apertus Quartet. W programie dominuje 
muzyka klasyczna, świecka i religijna, od baroku do czasów najnowszych. 
Zabrzmią m.in. utwory Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiego, 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Franza Schuberta, George’a Gershwi-
na, Grażyny Bacewicz” - napisano na stronie https://filharmonia.lodz.pl/
pl/22-wedrowny-festiwal-filharmonii-lodzkiej-kolory-polski. 

Datę inauguracyjnego koncertu wyznaczono na sobotę 24 lipca (Gi-
dle). Miejsca i daty kolejnych sobotnich lub niedzielnych koncertów to: 
Skierniewice - 25.07, Lutomiersk - 31.07, Zgierz - 1.08, Krośniewice - 
7.08, Piotrków Trybunalski - 8.08, Charłupia Mała - 15.08, Zelów - 21.08, 
Wieluń - 22.08, Łowicz - 28.08. Finał 22. Festiwalu „Kolory Polski” odbę-
dzie się w Łodzi, 29 sierpnia.

Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Jak jednak zaznaczają 
organizatorzy „Ze względu na panujące nadal obostrzenia, w każdym 
z obiektów sakralnych, w którym odbędzie się festiwalowy koncert, mo-
żemy udostępnić 75% miejsc siedzących wszystkim zainteresowanym. 
Pozostałe miejsca będą mogły zająć tylko osoby zaszczepione pełną 
szczepionką (jedną lub dwiema dawkami w zależności od rodzaju szcze-
pionki), o ile od momentu szczepienia upłynęło minimum 14 dni”.

Muzycznie na „Źródliskach”
Filharmonicy latem opuszczają Łódź, ale w stolicy naszego woje-

wództwa nie zabraknie wydarzeń muzycznych. Jednym z polecanych 
są organizowane w Parku Źródliska przy al. Józefa Piłsudskiego „Letnie 
koncerty w altanie”. Wszystkie zaczynają się o godz. 17. Jaki repertuar 
proponują wykonawcy? 
● 1 sierpnia zabrzmią najsłynniejsze arie operowe i operetkowe oraz pio-

senki z popularnych filmów.
● 8 sierpnia - popularne standardy jazzowe oraz kompozycje Aleksandra 

Sucharskiego.
● 15 sierpnia - najsłynniejsze tanga, walce, bolera, menuety i polki - 

utwory m.in. Johanna Straussa, Dmitrija Szostakowicza, Astora Piaz-
zoli i Consueli Velázquez.

● 22 sierpnia - utwory m.in. Johanna Straussa, Piotra Czajkowskiego, 
Claude’a Debussy’ego, George’a Gershwina i Scotta Joplina.

● 29 sierpnia - polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa
Jest w czym wybierać, a przy tym udział w koncercie muzycznym 

może być świetnym zwieńczeniem dnia wypełnionego atrakcjami tury-
stycznymi (wizytą w muzeum, pokonaniem ciekawego szlaku, obejrze-
niem zabytkowej świątyni).

JS

tworzony przez Lasy Państwowe serwis czaswlas.pl 
może pomóc w wyszukaniu leśnych kwater, miejsc bi-

wakowania, szlaków turystycznych oraz atrakcji. Od niedawna 
serwis udostępniany jest w nowej odsłonie. Za pomocą prostej 
wyszukiwarki, zintegrowanej z mapą, można łatwo wyszukać 
m.in. • parkingi lub miejsca postoju; • szlaki turystyczne: pie-
sze, rowerowe lub konne; • ścieżki edukacyjne lub historyczne;  
• punkty widokowe, • miejsca biwakowania lub wiaty turystyczne.

Osoby planujące dłuższy pobyt mogą sprawdzić bazę noc-
legową Lasów Państwowych. Ciekawą zakładką są „Pomysły na 
wyprawy”. To plany weekendowych wypraw, przygotowane dla 
konkretnych grup użytkowników, np. chcących spędzić czas ak-
tywnie, obserwatorów przyrody, albo interesujących się historią.

(opr. JS)

akacje to pora odkrywania jeszcze nieznanych miejsc rozrywki. Mandoria - nowy park rozrywki działa od 8 lipca w pobliżu Centrum Han-
dlowego PTAK koło Rzgowa. Na razie czynna jest tylko całoroczna część pod dachem, zajmująca półtora hektara. W kolejnych etapach 

inwestycja ta ma się rozrosnąć do 50 ha. Znaczna część będzie działać pod gołym niebem.
Mandoria jest czynny codziennie od 10 do 20. Projektanci tego pierwszego w centralnej Polsce tak dużego parku rozrywki odtworzyli miasto 

z epoki renesansu. Zapewniają, że dobrze się tu poczują nie tylko miłośnicy historii i osoby z pasją odkrywców.

Jakie atrakcje w okolicy?

Leśny przewodnik

Mandoria Miasto Przygód

I N F O R M A T O R   W A K A C Y J N Y
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L/P - kursuje we wtorki i czwartki dni robocze za wyjątkiem okresu wakacyjnego.
Liczba pojazdów niezbędna do wykonywania codziennych przewozów 1 o pojemności 44 miejsc

W – kursuje w dni robocze we wtorki

W – kursuje we wtorki i czwartki dni robocze w okresie wakacyjnym

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

1 11:00 Kleszczów Apteka Kleszczów apteka 13:20 29
2 11:03 Łuszczanowice II Kleszczów cegielnia 13:18 28
3 11:06 Łuszczanowice III Kleszczów cmentarz 13:17 27
4 11:08 Łękińsko skrzyżowanie Żłobnica rondo 13:16 26
5 11:10 Wola Grzymalina Kolonia Antoniówka 13:10 25
6 11:13 Wolica las Żłobnica I 13:03 24
7 11:15 Wolica (park) Żłobnica II 13:00 23
8 11:18 Łękińsko skrz. Leśnej-Poprzecznej Żłobnica III 12:57 22
9 11:20 Łękińsko skrzyżowanie z ul. Szkolną Żłobnica Winek Las 12:55 21

10 11:24 Czyżów koło Domu Kultury Dębina III 12:50 20
11 11:26 Czyżów koło p Kaczmarka Dębina II 12:49 19
12 11:28 Łękińsko Dębina I 12:48 18
13 11:30 Kleszczów apteka Kamień 12:43 17
14 Rogowiec 12:33 16
15 Biłgoraj 12:25 15
16 Rogowiec 12:17 14
17 Kamień 12:07 13
18 Dębina 12:02 12
19 Dębina II 12:01 11
20 Dębina I 12:00 10
21 Żłobnica Winek Las 11:55 9
22 Żłobnica III 11:53 8
23 Żłobnica II 11:50 7
24 Żłobnica I 11:47 6
25 Antoniówka 11:40 5
26 Żłobnica rondo 11:36 4
27 Kleszczów cmentarz 11:35 3
28 Kleszczów cegielnia 11:33 2
29 Kleszczów apteka 11:30 1

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

8:30 Kleszczów Zakład 9:30
1 Kleszczów Apteka 9:29

11 Kleszczów Poczta 9:28
12 Kleszczów Cmentarz I 9:26
13 Żłobnica Rondo I 9:25
15 Antoniówka I 9:22
16 Żłobnica III 9:19
17 Żłobnica IV 9:18
44  Żłobnica VI 9:17
45 Żłobnica V 9:15
18 Żłobnica Winek las 9:13
21 Kamień skrzyżowanie 9:02
22 Bogumiłów 8:59
23 8:50 Rogowiec przy  posesji nr 17 8:50

Nr przystanku Tam 1 Przystanki Pow 2 Nr przystanku
1 7:00 Kleszczów Zakład 8:06 19
2 Kleszczów Apteka 8:05 18
3 Kleszczów Poczta 8:04 17
4 Kleszczów I 8:03 16
5 Kleszczów Cmentarz I 8:02 15
6 Żłobnica Rondo I 8:01 14
7 Antoniówka I 7:58 13
8 Żłobnica III 7:55 12
9 Żłobnica IV 7:54 11

10  Żłobnica VI 7:53 10
11 Żłobnica V 7:51 9
12 Żłobnica Winek las 7:49 8
13 Dębina przy posesji nr 50 7:46 7
14 Dębina przy posesji nr 18 7:43 6
15 Kamień skrzyżowanie 7:36 3
16 Bogumiłów 7:33 2
17 7:20 Rogowiec przy posesji nr 17 7:25 1

Linia Nr 4 Kleszczów
 - W

olica - Kleszczów
 

Kleszczów
 - Biłgoraj - Kleszczów

Linia Nr 5 Kleszczów
 - W

olica - Kleszczów
 

Kleszczów
 - Biłgoraj - Kleszczów

Linia W
 (w

akacyjna) 
Kleszczów

 - Rogow
iec - Kam

ień - Kleszczów
I N F O R M A T O R   W A K A C Y J N Y
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istoria działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy 
ma swój początek w dniu 5 stycznia 1967 roku. To wte-

dy zwołane zostało zebranie założycielskie, które poprowadziła 
i protokół z niego spisała nauczycielka Rozalia Misztela. 
Zarówno ten, jak i kolejne protokoły stanowią zawartość zwykłe-
go, dosyć sfatygowanego zeszytu, który został mi udostępniony 
przez sołtysa Wolicy - Piotra Bladę.

Kto należał do koła?
Koło Gospodyń Wiejskich utworzyło 19 mieszkanek Wo-

licy: Wanda Kowalska, Irena Moryń, Janina Szczęsna, Teresa 
Roczek, Helena Fryś, Bronisława Kowalska, Janina Muskała, 
Krystyna Zbies, Halina Muskała, Janina Zbies, Zofia Muskała, 
Helena Pieprzyk, Zofia Szczepaniak, Kazimiera Zbies, Cecylia 
Olszewska, Zofia Michalczyk, Celina Hejak, Rozalia Misztela 
i Teresa Olbrych. Do zarządu wybranego podczas styczniowego 
zebrania weszły: W. Kowalska (przewodnicząca), J. Szczęsna 
(skarbnik) i Z. Szczepaniak (sekretarz). Członkinie zgodziły się 
wpłacić składkę w wysokości 10 zł od osoby oraz wydać dodat-
kowo po 5 zł za legitymację.

Początki działalności KGW nie były zbyt dynamiczne. W roku 
1967 członkinie spotkały się tylko dwa razy. 5 marca omawiały spra-
wy związane z organizacją „herbatki” z okazji Dnia Kobiet. Impreza 
miała kosztować 100 zł. „Miejscowa nauczycielka Misztela Rozalia 
zobowiązała się wygłosić prelekcję na temat działalności kobiet na 
przestrzeni okresu od pierwszej wojny światowej do czasów obec-
nych” - czytamy w protokole sporządzonym ręką pani Rozalii.

Więcej konkretów związanych z aktywnością koła jego człon-
kinie poznały 15 listopada. To wtedy pojawił się pomysł urządze-
nia kursu racjonalnego żywienia. Jego uczestniczki zobowiązały 
się zebrać łącznie 50 zł na jego przeprowadzenie. Ustalono, że 
zajęcia odbywać się będą w domu Celiny Hejak. 

Koło podjęło się też pośredniczenia w zakupie kurcząt: 15 
gospodyń zamówiło łącznie 500 kurcząt, z terminem dostawy 4 
kwietnia 1968 r. 

Edukacja i kulturalne rozrywki
Rok 1968 przyniósł znaczne ożywienie w działalności koła 

w Wolicy. Do 10 marca odbyły się aż cztery zebrania członkiń, 
w dodatku nie brakowało chętnych do powiększenia jego sze-
regów. W pierwszym ze wspomnianych spotkań uczestniczyła 
instruktorka z powiatowego zarządu Kół Gospodyń Wiejskich 
w Bełchatowie. W jej obecności przyjęty został ambitny plan 
działań. Obok wspomnianego wcześniej kursu zapisano w nim 
szkolenia z zakresu rolnictwa, udział w konkursie uprawy pomi-
dorów, pogadanki dla rodziców z zakresu pedagogiki (organizo-
wane przy okazji szkolnych wywiadówek), przewidziano także 
działalność kulturalną.

Trzydniowy kurs racjonalnego żywienia odbył się już w stycz-
niu. A jego zwieńczeniem był uroczysty wieczorek. Członkinie 
koła nie kryły wdzięczności dla pomysłodawczyni i organizatorki 
- Rozalii Miszteli. Wkrótce nauczycielka szkoły w Wolicy została 
przewodniczącą zarządu koła (22 lutego dotychczasowa prze-
wodnicząca W. Kowalska złożyła rezygnację). Pomimo odejścia 
dwóch innych członkiń koło stało się znacznie liczniejsze. W lu-
tym do KGW przyjętych zostało dziewięć pań: Maria Blada, Hen-
ryka Hejak, Maria Alama, Anna Hejak, Henryka Zbroja, Teresa 
Woch, Otylia Pieprzyk, Zofia Białek i Zofia Zbroja.

23 marca 1968 roku grupa mieszkanek Wolicy, należących 
do Koła Gospodyń Wiejskich wybrała się na wycieczkę do Łodzi. 
Celem tego wyjazdu był udział w występie Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”. Pani Rozalia powiadomiła uczestniczki, że eskapada 
do Łodzi (można przypuszczać, że dla sporej części pań miał to 
być pierwszy pobyt w wojewódzkim mieście) będzie kosztować 
67 zł i odbędzie się autokarem biura „Gromada”. Dwa tygodnie 
przed wyjazdem do Łodzi „omówiono sprawę umiejętnego za-
chowania się w czasie wycieczki”.

„Biała Niedziela” z własnych pieniędzy
W protokole z kwietnia 1968 r. napotykamy nowy, ważny ele-

ment działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy. Po to, by 
zdobyć własne środki na działalność panie postanowiły zorga-
nizować dochodową zabawę taneczną. W ten sposób tworzyły 
konkurencję dla ochotniczej straży pożarnej, która taką metodą 
w ośrodkach wiejskich zdobywała pieniądze na swoją działal-
ność, w tym zakupy niezbędnego sprzętu.

Zabawa w Wolicy odbyła się 15 kwietnia i - jak wynika z zarobio-
nej kwoty 1500 zł - musiała być bardzo oczekiwana i udana. Skarb-
niczka koła Janina Szczęsna zarobione pieniądze wpłaciła na ksią-
żeczkę Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Kleszczowie.

Kolejny ważny etap w historii koła miał początek już w maju. 
Dziś można byłoby go nazwać lokalnym projektem zdrowotnym. 
Przeznaczając 600 zł z zarobionych w kwietniu pieniędzy zorga-
nizowano dla mieszkańców Wolicy „Białą Niedzielę”. Jej prze-
prowadzeniem zajęła się ekipa lekarska Wojskowej Akademii 
Medycznej (WAM) w Łodzi. Kto wie czy tą właśnie inicjatywą 
Rozalia Misztela już w roku 1968 nie zainicjowała współpracy 
lekarzy WAM z gminą Kleszczów...

Zmierzch aktywności?
Przerwa w zebraniach koła nastąpiła aż do początków listopada. 

Czas intensywnych prac w polu i zagrodzie, a także wakacje, które 
wymagały od kobiet zajęcia się dziećmi - wszystko to nie sprzyjało 
prowadzeniu kursów i towarzyskim spotkaniom w ramach KGW.

Zebranie zorganizowane 6 stycznia 1969 roku było podsumo-
waniem aktywności koła w poprzednim roku. Z protokołu można 
dowiedzieć się, że - oprócz już wymienionych działań - przepro-
wadzono szkolenie z uprawy roślin pastewnych oraz kapusty, 
urządzono kolejne spotkanie z okazji Dnia Kobiet, a także kolej-
ną dochodową zabawą. W siedzibie KGW została przygotowana 
specjalna apteczka, na potrzeby mieszkanek Wolicy zamówiono 
również prenumeratę czasopisma „Gospodyni Wiejska”.

Protokoły z kolejnych zebrań koła są już bardzo zdawkowe. 
Łącznie w ciągu 1969 r. odbyło się 6 zebrań. Śladem po niektó-
rych jest tylko nagłówek z numerem protokołu i datą zwołania 
zebrania. Wcale nie musiało to oznaczać rozwiązania koła czy 
też rezygnacji z edukacyjnych i rozrywkowych inicjatyw - dla wie-
lu zajętych domem i gospodarstwem kobiet z Wolicy wspólne 
spotkania z koleżankami mogły być w tamtym czasie odskocznią 
od domowego kieratu.

Dożynkowy program i przyśpiewki
Pozostała część zeszytu, zapełniona została układanymi za-

pewne przez samą Rozalię Misztelę tekstami okolicznościowych 
przyśpiewek. Były tworzone najprawdopodobniej z myślą o dożyn-
kach gminnych, które w Wolicy odbyły się w roku 1987. Obok kilka 
razy powtarzanych, kreślonych i poprawianych wersów przyśpie-
wek, jest w tych zapiskach również program całej uroczystości, 
a w nim - wymienione punkty ceremoniału. Są też wykazy utwo-
rów (pieśni i tekstów poetyckich, które mieli zapewne wykonywać 
uczniowie) i nazwiska gospodyń, odpowiedzialnych za przygoto-
wanie dożynkowego poczęstunku. Z tych notatek dowiemy się, 
które z mieszkanek Wolicy odpowiadały za upieczenie ciasta, 
a którym powierzono zadanie ugotowania bigosu i barszczu, przy-
gotowanie sałatki i nóżek w galarecie oraz usmażenie kotletów.

W tamtym czasie wieś, będąca miejscem uroczystości dożyn-
kowych, nie mogła zapomnieć o podziękowaniu miejscowej wła-
dzy za wykonane inwestycje. W dożynkach w Wolicy wziął udział 
ówczesny naczelnik gminy Kleszczów. W jednej z przyśpiewek 
nie omieszkano mu podziękować za niedawno zbudowaną drogę:

„Do Władzy z pokłonem / dzisiaj się zwracamy / i za nową 
drogę / podziękę składamy.

Dobrze po tej drodze / zwozić żniwne kłosy / dobrze chodzić 
w butach / można być i bosym”.

J. Strachocki

Historia koła gospodyń w Wolicy
H
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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
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 TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA 
GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE Dys-
trybucja S.A. Oddział Łódź - Teren - Rejon Ener-
getyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 634-95-00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej - w spół-
ce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67; 
607-354-226; (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komu-
nalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22.

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej - 
w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego -w Agen-
cji „ELPIR” - tel. 692-130-780; 887-791-821; 
725-726-511 oraz zieba83@wp.pl.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

lipca rozpoczęły się zapisy uczestników biegu ulicznego „Kleszczowska 
Dziesiątka”. Będzie to czwarta edycja tej imprezy biegowej. Organizowana 

29 sierpnia stanie się częścią obchodów kolejnych urodzin kompleksu SOLPARK. 
- W tym roku w zawodach obowiązuje limit 200 biegaczy - mówi Bartłomiej Sobecki 

z fi rmy inesSport, która tak jak w poprzednich edycjach na zlecenie LKS Omega Klesz-
czów zajmie się stroną techniczno-organizacyjną biegu. - Wszyscy uczestnicy w pa-
kietach startowych otrzymają m.in. wejściówki na basen SOLPARKU. Zapisy przyjmu-
jemy przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.kleszczowna5.pl.

Tradycją biegowych 
imprez w Kleszczowie 
(zarówno „Kleszczowskiej 
Dziesiątki”, jak i „Klesz-
czów na 5”) jest promo-
wanie biegania już od naj-
młodszych lat. Służy temu 
biegowa rywalizacja dzieci 
i młodzieży, organizowana 
na krótszych dystansach. 
Najmłodsi uczestnicy 
będą rywalizować w pięciu 
kategoriach wiekowych. 
Po dobiegnięciu do mety 
otrzymają pamiątkowe 
medale.

Głównym miejscem rywalizacji młodszych uczestników będzie gminny stadion 
w Kleszczowie. Natomiast start i meta „Kleszczowskiej Dziesiątki” mają być umiejsco-
wione na dziedzińcu kompleksu SOLPARK.

Oto skrócony program imprezy, która co roku przyciąga do Kleszczowa wielu 
czołowych biegaczy: ● 10:00 - otwarcie biura zawodów, ● 11:00 - zamknięcie biura 
zawodów dla dzieci, ● 11:30 - start biegów dla dzieci (stadion), ● 12:15 - zamknięcie 
biura zawodów, ● 13:00 - start „Kleszczowskiej Dziesiątki” - start/meta z dziecińca 
SOLPARKU, ● 14:30 - dekoracja biegów dla dzieci, ● 14:45 - dekoracja „Kleszczow-
skiej Dziesiątki”, ● 15:00 - zakończenie imprezy.

JS

Będzie „Kleszczowska Dziesiątka”
15

SPRZEDAM
działkę budowlaną 
0,5 ha w WOLICY.

SPRZEDAM

działkę budowlaną 
0,17 ha we wsi CZYŻÓW 

TEL. 507-866-215 TEL. 512-977-623
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… to tytuł konkursu fotograficznego, organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie. Konkurs ma zachęcać do odwie-
dzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek. GBP podaje w regu-
laminie szczegółowe warunki, jakie spełnić muszą uczestnicy: „Konkurs 
polega na wypożyczeniu książki z jednej z naszych placówek bibliotecz-
nych, zrobieniu zdjęcia książce lub z książką oraz przysłaniu zdjęcia 
wraz z formularzem na adres biblioteka@kleszczow.pl”.

Właśnie trwa drugi z czterech etapów konkursu. Zakończy się 30 
lipca. Terminy kolejnych etapów: ● od 2 do 13 sierpnia, ● od 16 do 27 
sierpnia. Przesłane zdjęcia będą oceniane na podstawie wartości este-
tycznej, jakości, pomysłu i oryginalności.

Nagrodą za pierwsze miejsce są słuchawki bluetooth MOTOROLA, 
za drugie miejsce - głośnik JBL GO 2, za trzecie miejsce - dysk zewnętrz-
ny HDD 500 GB. Terminy posiedzeń komisji konkursowej, podczas któ-
rych następuje ustalenie zwycięzców to: 19 lipca oraz 2, 16 i 30 sierpnia. 
Cały regulamin konkursu - na stronie https://biblioteka.kleszczow.pl/.

JS

Pierwszy miesiąc wakacji upływa pod znakiem organizowanych w pla-
cówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie zajęć i warsztatów. 
Cykl „Nasze Świetlice i Okolice”, złożony z czterech pięciodniowych pro-
gramów, to propozycja adresowana do uczniów szkół podstawowych. Foto-
graficzna dokumentacja każdego z zajęć trafia na internetową stronę GOK.

***
Z dużym zainteresowaniem spotkała się propozycja wakacyjnych 

wycieczek dla dzieci i młodzieży:
● 14 i 15 lipca na wycieczkę do Borysewa (na zdjęciu) pojechało łącznie 

109 osób; był to wyjazd dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzi-
cem/opiekunem,

● 19 lipca z wycieczki 
do Wapiennik sko-
rzystało 73 dzieci 
z klas I-III szkół 
podstawowych,

●  Wyjazd do Kali-
sza dla starszych 
uczniów podsta-
wówek podzielo-
no na dwie tury: 
pierwsza grupa spośród 89 zapisanych uczniów wyjechała 20 lipca, 
druga wyjedzie 27 lipca,

●  21 lipca odbył się wyjazd uczniów szkół średnich (16+) oraz studentów 
do Parku Wodnego Suntago „Park of Poland” we Wręczy; uczestni-
czyło 68 osób.

***
Od 30 lipca dzieci będą miały okazję obejrzeć spektakl teatralny 

„Różowy Kapturek”. GOK poda szczegóły na plakatach i w internecie.
***

W sierpniu GOK organizuje półkolonie w Kleszczowie: I turnus - od 
2 do 6 sierpnia, II turnus - od 9 do 13 sierpnia. W programie półkolonii 
zaplanowano m. in.: warsztaty artystyczne, warsztaty plastyczne, gry 
i zabawy, zajęcia edukacyjne, pokazy artystyczne. Dzieci mają zapew-
nione wyżywienie. Zapisy były prowadzone od 2 do 7 lipca. 12 lipca GOK 
poinformował, iż komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w pół-
koloniach wszystkie zapisane osoby.

(opr. JS)

ylko do 16 sierpnia ambitni i zdolni maturzyści z małych miejsco-
wości i niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie 

może przekraczać 1960 zł brutto), mogą powalczyć o stypendia z XX edy-
cji Programu Stypendiów Pomostowych. Roczna wysokość stypendium to 
7000 zł. Takie wsparcie otrzyma aż 500 osób z całej Polski, które rozpoczną 
studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, 
mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, 
stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Re-
krutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. 
Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna do 16 sierpnia do godz. 16.00.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicja-
tyw stypendialnych w Polsce. Program prowadzi Fundacja Edukacyjna Przed-
siębiorczości. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy 
różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów.

JS

„Zabierz książkę na wakacje”… Wakacje z GOK

Stypendia pomostowe 
do zdobycia

T


