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Święto
w biało-żółtych barwach

Po raz XXI w całej Polsce, a dwunasty raz w Kleszczowie odbyły się
10 października obchody Dnia Papieskiego. W tym roku uroczysta Msza
św. z okazji Dnia Papieskiego została odprawiona w niedzielne południe
w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Czas przeznaczony na kazanie wypełniła tym razem młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, przedstawiając program „Jan Paweł II - Nie lękajcie się”.
Więcej na str. 10

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i Pracownikom szkół i przedszkoli
Gminy Kleszczów życzymy dużo satysfakcji
z efektów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz
wdzięczności za przekazywaną im wiedzę oraz
umiejętności. Życzymy wytrwałego zdążania do
celu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Przewodnicząca Rady
Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Rogowiec - notki z historii
szkoły powszechnej

W Łuszczanowicach Kolonii
już obowiązują nazwy ulic!

Uchwała Rady Gminy Kleszczów w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Łuszczanowice Kolonia (Nr XXX/418/2021 z 26
marca 2021 r.) weszła w życie 1 października. Od tego dnia należy
się posługiwać nowymi adresami, o czym mieszkańcy wspomnianej miejscowości powiadomieni zostali w korespondencji przesłanej przez Urząd Gminy w Kleszczowie.
Więcej na str. 3

Wywalczyli podium
w Bornem Sulinowie

Drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie w składzie: Mikołaj Grzybek, Dawid Dyła i Dawid Miarka, która do zawodów przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela
Piotra Szczepaniaka, wywalczyła znakomite trzecie miejsce podczas ogólnopolskiego finału XLIV Zawodów Sportowo-Obronnych
„Sprawni jak żołnierze 2021”. Impreza odbywająca się od 27 do 30 września w Bornem Sulinowie
zgromadziła uczestników reprezentujących
wszystkie województwa
w Polsce. Uczniowie ZSP
w Kleszczowie bronili honoru regionu łódzkiego.
Więcej na str. 8

Stanisław Kozłowski i Antoni Chmielewski to nazwiska dwóch,
znanych z archiwalnych dokumentów kierowników publicznej
szkoły powszechnej, która działała przed II wojną światową we
wsi Rogowiec. Ta niewielka placówka była w stanie pomieścić ok.
80 uczniów, podczas gdy w całym obwodzie szkolnym było aż
120 dzieci, które powinny codziennie zasiadać w szkolnych ławkach. Starania mieszkańców Rogowca oraz sołtysa Leona Mantyka o zmianę tej sytuacji trwały aż do wybuchu wojny.
Więcej na str. 9 i 14

Fundacja nagrodziła
utalentowanych

27 września w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów odbyła się uroczystość rozdania nagród dla tegorocznych laureatów
projektu „Plebiscyt - Talent”, w którym są nagradzani wyróżniający się uczniowie i studenci z gminy Kleszczów. W tym roku zostało uhonorowanych łącznie 20 osób.
Więcej na str. 9

Fot. www.frgk.pl
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KRÓTKO
Odbiorą ponad 47 tys. zł

Od 1 do 31 sierpnia wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego złożyło 105 producentów rolnych, którzy wykazali użytkowanie
ponad 921 ha użytków rolnych. Zwrot części kosztów zakupionego paliwa przysługiwał również właścicielom ponad 90 tzw. jednostek bydła.
W oparciu o faktury VAT na zakup paliwa,
przedłożone przez producentów rolnych
służby finansowe Urzędu Gminy wyliczyły kwotę zwrotu 47.250,89 zł. Wypłaty dla
wnioskodawców realizowane są w ciągu całego października.

Krwiodawcza akcja…

… która odbyła się we wrześniu w Kleszczowie przyniosła bardzo dobry efekt w postaci 12,6 litra krwi, oddanej przez 28 dawców.
Do SOLPARKU zgłosiło się co prawda aż 47
chętnych, ale nie wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału.
W ocenie przedstawicieli zarządu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie młodzi, debiutujący krwiodawcy nie przygotowali odpowiednio organizmów do oddania krwi.
Pracownicy RCKiK w Łodzi i działacze Gminnego Klubu HDK przekazali im od razu rady,
które będą przydatne w przyszłości, np. już
w listopadzie kiedy jest zapowiadana kolejna
krwiodawcza akcja.

Mammobus w Kleszczowie

Po raz drugi w tym roku gościł w Kleszczowie mammobus. 10 września z możliwości
przeprowadzenia badania profilaktycznego piersi skorzystało 18 mieszkanek naszej
gminy. Ta akcja odbyła się w ramach programu „Profilaktyka chorób nowotworowych
ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi”, finansowanego przez Gminę
Kleszczów. Program skierowany jest do kobiet powyżej 35 roku życia i będzie realizowany do grudnia 2022 roku.
„Jeśli jeszcze nie skorzystałaś z programu to
zapraszamy do Kleszczowskiej Przychodni Salus. Nasi specjaliści wykonają badania, a w razie konieczności również badanie
USG” - zachęca przychodnia Salus. Warto pamiętać o tym zaproszeniu, zwłaszcza
w październiku, który jest miesiącem walki
z rakiem wsi.
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Gmina uhonorowana
na samorządowym forum

G torialnego WSPÓLNOTA. Tradycyjnie już zajęła pierwszą lokatę w zestawieniu
gmin wiejskich, które w ostatnich latach przeznaczyły najwyższe kwoty (w przeliczeniu na

mina Kleszczów została laureatem dwóch rankingów Pisma Samorządu Tery-

głowę mieszkańca) na inwestycje. Drugi, nowy ranking, noszący tytuł „Budownictwo komunalne i społeczne 2000-2020”, został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza na podstawie danych GUS.
Wynikająca z tych danych sumaryczna liczba mieszkań komunalnych
oraz społecznych czynszowych, wybudowanych przez każdą jednostkę samorządową w latach 2000-2020, została podzielona przez 1000 mieszkańców.
W oparciu o tak skonstruowany wskaźnik Gmina Kleszczów została sklasyfikowana na VII miejscu w kategorii „Gminy wiejskie”.
Statuetka oraz dyplomy dla Gminy
Kleszczów zostały wręczone podczas XIX
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które 6 i 7 października odbywało się w Katowicach. Jednym z punktów w programie tego forum była Gala Inwestorów Samorządowych.
Trofea dla Kleszczowa odebrała skarbnik gminy, Agata Karbownik.
JS

„Kolej Plus” tematem konsultacji

6 dotyczące projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”. Główne załopaździernika odbyło przeprowadzone w formie on-line spotkanie informacyjne,

żenia tej inwestycji, wpisanej w ogólnopolski program „Kolej Plus”, zaprezentowali i na
zadawane im pytania odpowiadali przedstawiciele spółki IDOM Inżynieria, Architektura
i Doradztwo. Firma ta została zaangażowana przez samorząd województwa łódzkiego
do opracowania studium planistyczno-prognostycznego.

Nie zabrakło uczestników
z gminy Kleszczów

Zorganizowany przez bełchatowskie Starostwo Powiatowe we współpracy z marketem
Leroy Merlin konkurs na najpiękniejszy balkon i taras zmobilizował właścicieli domów
i mieszkań do pokazania ciekawie i pomysłowo urządzonych zielonych, zacisznych
miejsc. Wśród przesłanych na konkurs 37
zgłoszeń dominowały zdjęcia tarasów (21
zgłoszeń), a w gronie uczestników znaleźli
się też mieszkańcy Łękińska i Łuszczanowic.
JS

Fot. IDOMPoland

Przypomnijmy, iż celem projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na
odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” ma być rozwiązanie problemu braku komunikacji kolejowej pomiędzy Bełchatowem a Łodzią. Zapis spotkania, w trakcie którego pytania do autorów opracowania kierowali m.in. przedstawiciele
kleszczowskiej Fundacji Przekraczać Granice, został udostępniony na stronie www.youtube.com/c/IDOMPoland. Materiał wideo trwa ponad półtorej godziny. Wśród licznych tabel,
plansz i wycinków map został również przedstawiony przebieg linii kolejowej na odcinku
Piotrków Tryb. - Bogumiłów, z naniesionymi planowanymi przystankami.
JS
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Wrześniowa sesja

28 sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2018-2023. Pierwszym z projektów
uchwał, jakim radni zajęli się po przyjęciu porządku posiedzenia był dokument, dotywrześnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyła się XXXV

czący pomocy finansowej na remont siłowni w piwnicach siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Przyznana przez gminę 30-tysięczna dotacja umożliwi wykonanie zadaszenia nad schodami prowadzącymi do siłowni, wykonanie odpowiedniego
odpływu oraz remont ścian i podłóg, które ulegały zalaniu po większych opadach deszczu. Przekazanie pieniędzy potrzebnych na wspomniany remont odbędzie się poprzez
Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Jeszcze jeden związany z policją temat, poruszony podczas wrześniowej sesji to
wniosek o zwiększenie obsady Posterunku Policji w Kleszczowie. Gmina zwróci się do
komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi i Komendanta Głównego Policji o dodatkowych dwóch funkcjonariuszy. Koszty utrzymania tych etatów przez okres 5 lat (od 1
grudnia 2021 r. do 30 listopada 2026 r.) pokrywane będą z budżetu gminy. Potrzeba
takiego rozwiązania jest uzasadniana rozwojem gminy
å ciąg dalszy na str. 5

I

Od 1 października
w Łuszczanowicach Kolonii
obowiązują nazwy ulic!
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KOMUNIKATY
Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina
wszystkim właścicielom nieruchomości
oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 października 2021
r. upłynął termin zapłaty trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie zaległą opłatę można
uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Autobus
Kleszczów-Brudzice-Kleszczów…

… znów kursuje. O wznowieniu komunikacji
na tej trasie poinformował Zakład Komunalny „Kleszczów”. Wyjazd ma miejsce o godz.
16.05 sprzed SOLPARKU, natomiast w drogę powrotną autobus wyrusza z Brudzic
(Plac 3 Maja) o godz. 16.15. Cena biletu 3 zł.

Zajęcia wspomagające uczniów…

nformujemy, że w związku z nadaniem nazw ulicom nie ma obowiązku wymia- … mają na celu utrwalenie wiadomony dowodów osobistych, praw jazdy oraz paszportów. Wymianie podlegają na- ści i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
tomiast dowody rejestracyjne pojazdów.
Osoby fizyczne nie prowa- kształcenia ogólnego. Służą do nadrobiedzące działalności gospodar- nia zaległości, jakie mogły wyniknąć z poczej zobowiązane są doko- wodu prowadzenia przez szkoły nauki
w trybie zdalnym. Są przeznaczone dla
nać aktualizacji swoich danych
w Urzędzie Skarbowym przy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych. Odbyskładaniu kolejnego zeznania
podatkowego PIT, mogą rów- wają się wyłącznie w szkołach, mogą
nież wcześniej złożyć formularz w nich uczestniczyć chętni uczniowie.
Będą trwały do 22 grudnia br.
aktualizacyjny ZAP3(5).
Przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospo- Pamiętaj o szczepieniu psów
darczą) ma obowiązek zaktuali- Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina włazować adres poprzez złożenie ścicielom psów o obowiązku ich zaszczepienia
przeciwko wściekliźnie. Obowiązek taki wyniwniosku CEIDG-1 w Urzędzie
ka z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwieSkarbowym lub w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. Infor- rząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
macja ta jest przekazywana od- (tj. Dz.U.2018 r. poz. 1967 ze zm.). Posiadapowiednio do Urzędu Skarbo- cze psów są zobowiązani je zaszczepić przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukońwego, Urzędu Statystycznego
czenia przez psa 3 miesiąca życia. Kolejne
i ZUS. Jeżeli podatnik rozlicza
się przy pomocy NIP w Urzę- szczepienia należy powtarzać nie rzadziej niż
dzie Skarbowym również powi- co 12 miesięcy.
nien zaktualizować swoje dane.
Osoby pobierające świad- Koło Łowieckie „Sokół”
czenia z Zakładu Ubezpieczeń podało terminy
Społecznych powinny zgłosić Najbliższe terminy polowań, organizowanych
dla członków Koła Łowieckiego nr 20 SOKÓŁ
zmianę danych adresowych
w ZUS - Oddział w Bełchatowie. w Bełchatowie to 23 października, 6 i 20 listoInstytucje takie jak ban- pada oraz 4 i 18 grudnia (wszystkie w godz.
ki, dostawcy energii elektrycz- 8-16). Miejscem polowań będzie teren zwanej, dostawcy gazu, dostaw- łowiska, w tym m.in. miejscowości Malinowie,
cy usług telekomunikacyjnych, Koźniewice, Pytowice, Czyżów i Brudzice.
telewizyjnych i internetowych,
***
agencje ubezpieczeniowe, fun- Koło Łowieckie nr 43 SZARAK w Woli Grzydusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne na- malinej zorganizuje natomiast polowania zbioleży powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formula- rowe 6 i 20 listopada br. oraz 2 stycznia 2022 r.
rza aktualizacji danych osobowych, udostępnionego przez dany podmiot. W przypadku Ustalono godziny od 8 do 14, natomiast miejbraku formularza należy to zrobić w formie pisemnej.
sce - lasy i okolice Łuszczanowic Kolonii.
Urząd Gminy w Kleszczowie nowe adresy domów w Łuszczanowicach Kolonii Osoby postronne przebywające w tym czasie w pobliżu podanych miejsc prosimy
wprowadzi z urzędu, w szczególności w zakresie podatków i opłat za wywóz śmieci.
o ostrożność.
(opr. JS)
JS
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SALUS - harmonogram na listopad

K specjalistów. Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00, tel. 44 731-30-80.

leszczowska Przychodnia Salus podała listopadowe terminy przyjęć lekarzy

L.P.

PORADNIA

LEKARZ

TERMIN

GODZINA

1.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

12.11

13-18

2.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

26.11

13-18

3.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

06.11

8-14

4.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

20.11

8-14

5.

Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

29.11

8.30-14

6.

Otolaryngolog

lek. med. Izabela Zawadziłło

03.11

14.30-18

7.

Otolaryngolog dziecięcy

dr n. med. Agata Makowska-Piontek

18.11

15.30-18

8.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

20.11

9-14

9.

Dermatologiczna

dr n. med.
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe

02.11

10-14

10.

Dermatologiczna

dr n. med.
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe

23.11

12-16

11.

Ginekolog. - położnicza

prof. dr n. med. Dariusz Borowski

17.11

9.30-13.30

12.

Ginekolog. - położnicza

prof. dr n. med. Dariusz Borowski

30.11

9.30-13.30

13.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

08.11

16-18

14.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

22.11

16-18

15.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

02.11

9-14

16.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

23.11

9-14

17.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

10.11

9-14

18.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

24.11

9-14

19.

Pulmonologiczna

lek. med. Włodzimierz Leszczyński

23.11

14.30-18

20.

Pulmonologiczna

lek. med. Tomasz Mydłowski

06.11

8-14

21.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

05.11

9-14

22.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

19.11

9-14

23.

Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

04.11

9-14

24.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

06.11

8.30-14

25.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

20.11

8.30-14

26.

Ortopedyczna dla dzieci

prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski

24.11

14-18

27.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

04.11

13-18

28.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

18.11

13-18

29.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

25.11

10-14

30.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

04.11

15.30-18

31.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

25.11

15.30-18

32.

Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk

22.11

11-14

33.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

15.11

10-17

34.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

04.11

9-14

35.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

18.11

9-14

36.

Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński

25.11

9-17

37.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

08.11

12-15.30

38.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

25.11

12-15.30

39.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

05.11

9-14

40.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

19.11

9-14

41.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

25.11

9.30-14

42.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

26.11

9-14

43.

USG

lek. radiolog Krzysztof Tyfa

każdy wtorek

15-18

44.

USG

lek. radiolog Jakub Chrostowski

20.11

8-14

45.

Specjalista pediatrii
i alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

każdy wtorek

12-14

Poradnia
rehabilitacji…

…w Przychodni SALUS będzie w listopadzie działać
zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA
- dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.11. godz.8-15, ● 04.11. godz. 8-15,
● 05.11. godz.8-15, ● 08.11. godz. 8-15,
● 09.11. godz. 8-16,● 10.11. godz. 8-15,
● 16.11. godz. 8-15, ● 17.11. godz. 8-15,
● 18.11. godz. 8-15, ● 19.11. godz. 8-15,
● 22.11. godz. 8-15, ● 24.11. godz. 8-15,
● 25.11. godz. 8-16, ● 26.11. godz. 8-15,
● 29.11. godz. 8-15, ● 30.11. godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
- dr n. med. Marcin Szczepanik
● 05.11. godz. 15-18, ● 15.11. godz. 15-18,
● 19.11. godz. 15-18, ● 29.11. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 03.11. godz. 15-18, ● 17.11. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów
PORADNIA REHABILITACJI
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 20.11. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska,
Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

W gabinecie RTG…

… w Kleszczowskiej Przychodni Salus
obowiązywać będzie w listopadzie następujący harmonogram:
● w każdy wtorek i czwartek
- czynne w godz. 14-18,
● ponadto 6 i 20 listopada
- czynne w godz. 10-14.

Wniosek o EKUZ…

… może być
od 1 października składany „na
odległość” tylko
za
pośrednictwem
Internetowego
Konta
Pacjenta (IKP)
albo ePUAP. To
kolejna usługa,
która
obecnie
jest realizowana
za pośrednictwem IKP. Warto pamiętać,
że od maja 2021 r. IKP zostało udostępnione także na smartfony i tablety.
O Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) występujemy najczęściej przed wyjazdem turystycznym.
Wnioski o wydanie karty nadal można
składać osobiście w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ.
JS
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Wrześniowa sesja

å ciąg dalszy ze str. 3 Kleszczów, stałym wzrostem liczby
mieszkańców, rozbudową infrastruktury (w tym drogowej), a także funkcjonowaniem licznych zakładów pracy.
W związku z inicjatywą uruchomienia niepublicznego przedszkola w Kleszczowie, zgłoszoną przez osoby fizyczne, Rada
Gminy Kleszczów podjęła uchwałę regulującą tryb udzielania
i rozliczania dotacji z gminnej kasy dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Jak można przeczytać
w uzasadnieniu do projektu uchwały „dotacje oświatowe są udzielane z mocy prawa każdemu podmiotowi oświatowemu, prowadzonemu przez osobę fizyczną lub osobę prawną, który spełnia
wymagania”.
Dwie z podjętych uchwał odnosiły się do gospodarki nieruchomościami. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż na rzecz PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dwóch działek
o łącznej powierzchni 0,43 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina. Na działkach tych, które są niezbędne kopalni Bełchatów do przygotowania przedpola Odkrywki Szczerców, znajduje się obecnie asfaltowa droga polna. Druga ze wspomnianych
uchwał zawiera zgodę na zakup przez gminę niewielkiej działki
(0,0067 ha) w obrębie geodezyjnym Łękińsko, która będzie potrzebna do zrealizowania gminnego zadania „Projekt budowy infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku”.
Gminne finanse były przedmiotem dwóch przyjętych uchwał,
a także tematem informacji przedstawionej przez skarbnika
gminy, Agatę Karbownik. W jednej z uchwał rada wprowadziła
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów
na lata 2021-2024, w drugiej - dokonała zmian budżetu Gminy
Kleszczów na bieżący rok. Informacja odnosiła się natomiast do
oceny wykonania budżetu za I półrocze br. W tym okresie dochody zostały wykonane na poziomie 157.631.290 zł 39 gr, natomiast wydatki wyniosły 108.390.624 zł 14 gr. Na koniec czerwca budżet wykazywał nadwyżkę w kwocie 49.240.666 zł 25 gr.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 14
września zaopiniował pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2021 roku.
Kolejnym tematem, jakim Rada Gminy Kleszczów zajmowała się we wrześniu, było rozpatrzenie skargi dotyczącej sposobu prowadzenia budowy ronda przy skrzyżowaniu ulic Leśnej
i Akacjowej w Łękińsku. W przyjętej uchwale rada uznała skargę za bezzasadną, a w podsumowaniu obszernego uzasadnienia tej decyzji znaleźć można m.in. taką argumentację: „Zgodnie
z wyjaśnieniami przedłożonymi na posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w dniu 7 września 2021 roku Wykonawca zadośćuczynił zadaniu Skarżącego w zakresie uzyskania dostępu
do działki, wykonania zjazdu oraz wyprofilowania krawężników”.
W kolejnej uchwale rada odniosła się również do petycji, dotyczącej „wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie ulg w ramach Karty Dużej Rodziny”. Petycję tę uznała za bezzasadną,
a w 3-stronicowym uzasadnieniu zostały przedstawione informacje odnoszące się do ulg oraz form wsparcia, dostępnych obecnie dla wielodzietnych rodzin mieszkających w gminie Kleszczów.
Końcową część wrześniowego posiedzenia rady wypełniły m.in.: sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na sesji w sierpniu, informacje o działaniach Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między
sesjami. Tematem omawianym najobszerniej było przedstawienie informacji o działaniach Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz
partnerów Gminy Kleszczów po otrzymaniu wiadomości o inicjatywie Wojewody Łódzkiego, zmierzającej do zmiany granic administracyjnych gmin Kleszczów oraz Bełchatów. Radnym i sołtysom, uczestniczącym bezpośrednio w sesji, a także osobom
oglądającym bezpośrednią internetową transmisję z posiedzenia informację tę przedstawił sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik.
J. Strachocki
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Zaproszenie
na Biznes Mikser

21 czów) będą mogli wziąć udział w wydarzeniu służącym promocji ich firm. Wydarzenie noszące nazwę Biznes Mikpaździernika przedsiębiorcy (także z gminy Klesz-

ser to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
„Biznes Mikser jest
eventem o charakterze biznesowym dedykowanym przedsiębiorcom, ukierunkowanym
na spotkania bezpośrednie (B2B) mające na celu
nawiązanie nowych kontaktów, zainicjowanie nowych projektów biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.
Podstawą w programie biznes miksera są „sesje networkingowe”
- kilkuminutowe sesje podczas których przedsiębiorcy prezentują
sobie nawzajem potencjał własnych firm, swoje oczekiwania biznesowe/ potrzeby. Efektem wydarzenia jest niejednokrotnie nawiązanie nowych partnerstw biznesowych w oparciu o wzajemne,
korespondujące ze sobą potrzeby” - taką informację o tej cennej,
biznesowej inicjatywie przekazuje portal https://biznes.lodzkie.pl.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „lodzkie4business+”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
å ciąg dalszy na str. 13

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie
informuje, że świadczy usługę

pn. ,,WIRTUALNE BIURO”,
polegającą na udostępnieniu adresu dla siedziby ,,Usługobiorcy’’ w siedzibie ,,Usługodawcy’’
w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.
Zainteresowanych usługą zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z siedzibą spółki „Arreks” w Kleszczowie, ul. Szkolna 6,
tel. 727-500-728 lub 44/ 731-37-10.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie
zaprasza na następujące kursy:
1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - II edycja
- 280 godz.
2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Kurs języka angielskiego - różne poziomy - 60 godz.
5. Kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Podstawy księgowości - online - 25 godz.
7. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
- ok. 12 tygodni
8. Wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome - 28 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście do
ARR „ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej.
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Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwa- cyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
nia epidemii COVID-19 będą realizowane nieodpłatne ● funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolii dobrowolne szczepienia przeciw grypie. Zgodnie z rozporzą- tej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
dzeniem ministra zdrowia z 27 sierpnia br. są to szczepienia do- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
stępne dla następujących grup: ● medycy i osoby zatrudnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojw placówkach medycznych, ● farmaceuci i pracownicy aptek, ● skowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celnodiagności laboratoryjni, ● nauczyciele akademiccy i inne osoby -Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony
prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego,
oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, ● studenci i doktoranci straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków
uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, ● osoby za- ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych
trudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujących działania ratownicze, ● rzecznicy praw pacjenta
wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne, ● pracownicy szpitala psychiatrycznego, ● seniorzy, czyli osoby urodzone
pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewnia- nie później niż w 1946 r.
jących całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewleWszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia
kle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ● pacjenci: zakładu muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego
opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021
hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie
paliatywnej, ● osoby przebywające w domu pomocy społecznej 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.
lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom nie- pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy
wieku, ● nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, in- umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień.
nej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce
Rejestracja w Kleszczowskiej Przychodni Salus jest prowadziałającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, dzona w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu: 44/ 731-30-80.
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopSALUS zaprasza!

Dla kogo bezpłatne świadczenia
w poradniach specjalistycznych SALUSA?

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o. przypomina o za- w dniu umawiania terminu wizyty, najpóźniej w dniu wizyty u lesadach udzielania bezpłatnych świadczeń w poradniach specjali- karza, ale zawsze przed odbyciem porady.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń uprawnia „Kleszczowstycznych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kleszczów
a „Kleszczowską Przychodnią Salus” sp. z o.o. w Kleszczowie oso- ską Przychodnię Salus” sp. z o.o. do odmowy udzielenia porady lebami uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń, udzielanych w porad- karskiej lub pobrania od pacjenta opłaty za udzielone świadczenie.
niach specjalistycznych, są osoby wpisane do rejestru mieszkańców.
W ramach „Kleszczowskiej Przychodni Salus” funkcjonują
„Uprawnionymi do świadczeń (…) są mieszkańcy Gminy następujące poradnie specjalistyczne: ● urologiczna, ● okuliKleszczów. Potwierdzeniem bycia mieszkańcem Gminy Klesz- styczna, ● otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych, ● diabetoloczów (…) jest wpis w Rejestrze mieszkańców, o którym mowa giczna dla dzieci i dorosłych, ● kardiologiczna, ● dermatologiczw ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. na, ● ginekologiczno-położnicza, ● chirurgii ogólnej, ● chirurgii
Dz.U. 2021, poz. 510 ze zm.) o zameldowaniu na terenie Gminy urazowo-ortopedycznej, ● endokrynologiczna, ● pediatryczna,
Kleszczów na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy”. ● neurologiczna, ● pulmonologiczna dla dzieci i dorosłych.
Potwierdzeniem prawa do świadczeń może być aktualne zaCelem zapewnienia kompleksowej opieki medycznej świadświadczenie wydane przez Gminę Kleszczów, potwierdzające czenia udzielane są również w ramach: ● pracowni USG,
wpis mieszkańca/pacjenta do Rejestru mieszkańców. Potwier- ● punktu pobrań materiału do badań, ● pracowni EKG i Holtera,
dzenie przez pacjenta prawa do świadczeń powinno odbyć się ● rehabilitacji leczniczej.

Gdzie najbliższy punkt pobrań wymazów?

Ł dynamiczny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem warto przypomnieć terminy i miejsca, w których funkcjonują
najbliższe punkty wymazowe (nie wiadomo, kiedy okażą się przydatne). Dla mieszkańców gminy Kleszczów są to:
ódzki oddział NFZ podał właśnie zaktualizowaną listę miejsc, w których działają punkty pobrań wymazów. Ze względu na

•

Bełchatów: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Punkt w Bełchatowie), ul. Czapliniecka 153, tel. 516 810 184,
poniedziałek - środa 8:00-12:00, czwartek 13:00-17:00, piątek-sobota 8:00-12:00, niedziela - nieczynne.
• Pajęczno: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 1 Maja13/15, tel. 606 331 659, poniedziałek 10:00-12:00, wtorek
16:00-18:00, środa-niedziela 10:00-12:00
• Piotrków Trybunalski: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Punkt w Piotrkowie Trybunalskim), ul. POW 13
(przy zbiegu z ul. Grota-Roweckiego), tel. 516 809 598, poniedziałek-środa 8:00-12:00, czwartek 13:00-17:00, piątek-niedziela
8:00-12:00
• Radomsko: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, tel. 44 685 47 16, poniedziałek-niedziela 13:00-14:00.
„Przed udaniem się do punktu pobrań sprawdź, gdzie jest najbliższy punkt, w jakich godzinach jest otwarty, bo liczba nowo otwartych punktów codziennie się zwiększa. Dzięki temu unikniesz oczekiwania w kolejce na pobranie wymazu! Punkt pracuje kilka godzin,
zazwyczaj najwięcej osób przychodzi tuż po otwarciu” - informuje łódzki oddział NFZ na swojej stronie.
JS
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FUNDACJA informuje

Kontakt do dzielnicowych

Teren gminy Kleszczów został podzielony na trzy rejony
służbowe. Każdym z nich zajmuje się jeden funkcjonariusz policji - dzielnicowy.
• Rejon służbowy nr 16 obejmuje teren miejscowości
Kleszczów. Z dzielnicowym (mł. asp. Marta Bajor) można
kontaktować się telefonicznie (nr 516-438-270) lub poprzez
pocztę elektroniczną (dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.
ld.policja.gov.pl).
• Rejon służbowy nr 17 (Adamów, Czyżów, Kolonia Wola
Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice, Łuszczanowice
Kolonia, Wolica) podlega dzielnicowemu mł. asp. Zbigniewowi Iglantowiczowi. Kontakt: tel. kom. 516-438-206, e-mail:
dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl.
• Rejon służbowy nr 18 to rozległy teren obejmujący Antoniówkę, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębinę, Kamień, Kocieliznę, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów
i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowiznę i Żłobnicę. Z dzielnicowym (asp. szt. Ewelina
Maciejewska) można kontaktować się telefonicznie (nr 690115-338) lub poprzez e-mail: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl.

Tragiczny punkt na mapie

W ciągu minionych wakacji w internecie po raz trzeci była
aktywna mapa z zaznaczeniem miejsc i liczby wypadków drogowych. Czarne punkty oznaczały ofiary śmiertelne, brązowe
były potwierdzeniem, że zgon ofiary nastąpił w ciągu 30 dni
od zdarzenia drogowego. W pierwszym powakacyjnym dniu (1
września) licznik wypadków zatrzymał się na liczbie 451. Lista
osób, które w wypadkach tych zginęły liczyła 371 pozycji.
Każda z czarnych kropek na
mapie to miejsce tragedii - gwałtownie zakończonej podróży wakacyjnej, albo wyjazdu związanego z pracą. Jeden z takich punktów na mapie oznacza Kleszczów. Wiąże się z tragedią, jaka
późnym popołudniem 4 lipca miała miejsce na gminnej obwodnicy.
20-letni mieszkaniec gminy Wola
Krzysztoporska na łuku ulicy Milenijnej nie zapanował nad motocyklem, którym wybrał się na niedzielną przejażdżkę. Wjechał do
rowu, a uderzenie w przydrożny
znak okazało się śmiertelne.
Apelujemy do kierujących, by
na drogach zachowywali się odpowiedzialnie. Coraz trudniejsze warunki pogodowe, towarzyszące jesieni i zimie, oznaczają pogorszenie widoczności i przyczepności.

Jeśli myślisz o służbie w Policji…

… to zaplanuj czas na wizytę w pierwszy czwartek miesiąca.
W „Doborowe czwartki” wszyscy zainteresowani odwiedzając
Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie przy ulicy 1 Maja 7
w godz. 13-15 mogą dowiedzieć się wiele na temat pracy i procesu doboru kandydatów do pracy w szeregach Policji. Wcześniej poprzez stronę KPP w Bełchatowie albo KWP w Łodzi można sprawdzić, jakie są podstawowe wymagania, które spełniać
powinien kandydat. Poza tym z Zespołem Kadr i Szkolenia bełchatowskiej komendy można kontaktować się od poniedziałku
do piątku w godz. 8-15 (tel. 47/ 84-65-238).
JS

Edukacyjne wsparcie mieszkańców

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przypomina mieszkańcom gminy o możliwości uzyskania dofinansowania: ● do kursów/szkoleń zawodowych, ● do kursów językowych.
Fundacja nie wskazuje podmiotu szkolącego. Osoba, która wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie sama wybiera sobie
podmiot szkolący czy szkołę językową. Można uzyskać równocześnie dofinansowanie do doskonalenia językowego (500 zł
w każdym roku nauki) oraz zawodowego (2 kursy w przeciągu 5
lat - dofinansowanie max. 5000 zł).
Regulaminy dofinansowań są dostępne na stronie:
www.frgk/dokumenty-do-pobrania.

Formy pomocy dla rolników

9 września w sali konferencyjnej hotelu SOLPARK odbyło się
spotkanie poświęcone tematowi współpracy Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów z rolnikami z terenu gminy Kleszczów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu FRGK, sołtysi,
dzierżawcy oraz rolnicy z terenu gminy. Omawiane były kwestie
takie, jak: ● wprowadzanie nowych odmian roślin do programu
pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych i ozimych, roślin strączkowych oraz
kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka; ● dzierżawa gruntów;
● szkolenia dla rolników; ● inne formy wsparcia i współpracy.

Piłkarski turniej o puchar prezesa FRGK

Po raz szósty piłkarscy oldboje rywalizowali o Puchar Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Impreza zorganizowana
wspólnie z LKS Omega Kleszczów oraz Ogniwem Oldboy Łuszczanowice odbyła się 11 września na boisku w Łuszczanowicach.

Udział wzięło 6 drużyn, spośród których najlepsi okazali się zawodnicy Oldboy Elektrownia Bełchatów. II miejsce zajął zespół Oldboy Widawa, a III - Oldboy Łuszczanowice. Najlepszym strzelcem
został Piotr Płaza (Oldboy Elektrownia Bełchatów), a najlepszym
bramkarzem - Przemysław Gajewski (Oldboy Łuszczanowice).

Rodzinne sprzątanie lasów

Pod patronatem FRGK oraz Nadleśnictwa Bełchatów 10
października odbyła się akcja sprzątania lasów, zorganizowana
przy współpracy przedszkola w Kleszczowie oraz bełchatowskiej grupy LESZY. Liczni uczestnicy korzystając z dobrej pogody od godz. 10 zbierali śmieci i odpady m.in. z lasów w okolicy
nowego osiedla w Łuszczanowicach Kolonii.
(opr. JS)
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Szkolne wieści
Trzecie miejsce na festiwalu tańca…
… wywalczyła 18 września w Poznaniu Gabriela Stadnik, uczennica klasy IV b
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. O tym, jakie były kolejne etapy akrobatycznych
ćwiczeń, które dziewczynka przeszła zanim zaczęła brać udział w zawodach i turniejach informuje obszerny wpis, zamieszczony na stronie internetowej szkoły przez Danutę Kuc, wychowawczynię klasy IV b.

Ciekawe spotkanie z ilustratorem książek
Artur Nowicki, ilustrator książek i czasopism dla dzieci i młodzieży spotkał się 1
października z uczniami klas I SP w Łękińsku. To spotkanie autorskie odbyło się w filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękińsku.
„W pierwszej części p. Artur Nowicki opowiadał
na czym polega praca ilustratora. W bardzo ciekawy sposób przedstawił warsztat pracy twórczej, wyjaśnił, jak powstają ilustracje oraz jak przygotowuje
się do zadania - najpierw należy zapoznać się z treścią książki, a następnie stworzyć ilustracje do danej
książki według opisu autora lub stworzyć je dzięki wyobraźni. Druga część spotkania to warsztaty, w czasie których uczniowie wysłuchali fragmentu książki
a następnie otrzymali kartki, na których mogli narysować głównego bohatera” - to fragment relacji z zajęć,
zamieszczony na stronie internetowej. Po spotkaniu
dzieci miały możliwość kupienia książek z ilustracjami A. Nowickiego oraz zdobycia autografu.

Pomoc dla Wiktorii - proszą o jeszcze
„W roku szkolnym 2020/2021 w ramach akcji charytatywnej „Pomoc dla Wiktorii”,
zebraliśmy 400 kilogramów plastikowych nakrętek, które przekazaliśmy mamie dziewczynki. Pieniążki uzyskane ze sprzedaży nakrętek, wykorzystane zostały na rehabilitację Wiktorii” - to najkrótsze podsumowanie akcji charytatywnej prowadzonej w Szkole
Podstawowej w Kleszczowie na rzecz dziewczynki, która urodziła się z rozszczepem
kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową. Z początkiem nowego roku szkolnego
ruszyła IV edycja akcji „Pomoc dla Wiktorii”. Szkolne koło wolontariatu zachęca mieszkańców gminy - naszych Czytelników do dalszego przynoszenia bezcennych nakrętek.

Marsz na „Borowskie Góry 2021”…
… miał w tym roku XXI edycję. Tak jak poprzednie służył upamiętnieniu największego
w tym rejonie zbrojnego starcia z września 1939 r. oraz sprawdzeniu talentów młodzieży szkolnej m.in. w marszu na orientację, umiejętności strzelania i udzielania pierwszej
pomocy. Wśród 19 uczestniczących drużyn aż siedem wystawił Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Drugie miejsce w rywalizacji 3-osobowych drużyn wywalczyły
dziewczęta z klasy II b: Weronika Wójcik, Milena Witkowska, Alicja Rosa, a miejsce trzecie
- ekipa klasy III bg (Julia Biernacka, Wiktoria Chomen, Kamil Strzelczyk).
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„Sprawni jak
żołnierze”…

… to nazwa odbywających się co
roku zawodów sportowo-obronnych dla
młodzieży szkolnej. Ich finał centralny
jest poprzedzony eliminacjami. W naszym regionie eliminacje wojewódzkie odbyły się 14 września, w Sieradzu.
Podobnie jak w finale tak w eliminacjach poszczególne drużyny zdobywały punkty w kilku konkurencjach. Jedną z nich był test sprawnościowy (m.in.
skłony z 2-kilogramową piłką lekarską,
bieg zygzakiem, skok tygrysi, przewrót
w przód na skrzyni), kolejną - rzut granatem z odległości 25 m (dziewczęta
20 m), mierzonej od linii rzutu do środka
prostokąta 5x2 m.
Punkty zdobywano również na
strzelnicy (5 strzałów z karabinka sportowego do tarczy z odległości 50 m)
oraz w trakcie godzinnego biegu terenowego na orientację. W ramach kolejnej konkurencji („Podtrzymywanie życia
- pierwsza pomoc przedmedyczna”) oceniane było ułożenie poszkodowanego
w pozycji bezpiecznej oraz wykonanie
dwóch cykli resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie (z elektroniczną
rejestracją prawidłowych uciśnięć klatki piersiowej).
Po przeprowadzeniu eliminacji
w Sieradzu okazało się, że miejsce na
podium wywalczyły obie reprezentacje Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie. Uczennice Weronika
Wójcik, Milena Witkowska i Alicja Rosa
(na zdjęciu) zdobyły III miejsce wśród
drużyn dziewczęcych, natomiast w klasyfikacji chłopców najlepszy w regionie
okazał się zespół kleszczowskiego ZSP
w składzie: Mikołaj Grzybek, Marcel Kozłowski i Kacper Szymoniak.

Akcja „Uwolnij książkę!” ruszyła w Łękińsku
W Szkole Podstawowej w Łękińsku została rozpoczęta akcja, która posłuży popularyzacji czytelnictwa, ma też przywrócić życie książkom z domowych bibliotek. „Uwolnij książkę!
Ona żyje, jeśli jest czytana!” - apelują bibliotekarki i nauczycielki ze szkolnej świetlicy. Jakie
są zasady udziału w akcji? Opisano je w kilku punktach: „● Książki (za zgodą rodziców)
należy przynieść do biblioteki szkolnej, gdzie zostaną oznaczone żółtym kolorem, ● Zostaną udostępnione na specjalnej półce bookcrossingowej, która stanie w świetlicy szkolnej,
● Każda osoba zainteresowana przeczytaniem książki może ją po prostu zabrać do domu,
przeczytać, a następnie przynieść i odłożyć w to samo miejsce, ● Dbamy o uwalniane książki i o to, by wracały na półkę bookcrossingową - niech cieszą jak najwięcej osób!”

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy…
… obchodzony w drugą sobotę września ma podkreślać znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia. Edukowaniu uczniów SP w Łękińsku w zakresie przedmedycznego wsparcia
służyły prowadzone przez cały tydzień zajęcia w szkolnej świetlicy. Były prelekcje, rozwiązywanie tematycznych zadań i krzyżówek online. Najmłodsi wykonali lapbooka, który w sposób
graficzny pokazywał najważniejsze zasady pierwszej pomocy. å ciąg dalszy na str. 12

Najlepsze drużyny zostały zaproszone do łódzkiego Kuratorium Oświaty, gdzie 21 września kurator Waldemar
Flajszer złożył im gratulacje i wręczył
nagrody.
JS
Zdjęcia ze strony
www.zspkleszczow.pl

16 X - 31 X `2021
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„Plebiscyt - Talent” - kto został nagrodzony?

odajemy nazwiska osób nagrodzonych przez Fundację
Rozwoju Gminy Kleszczów w tegorocznej edycji (nie we
wszystkich kategoriach wyłoniono laureatów wszystkich miejsc):

Dziedzina NAUKA:

● Uczniowie szkół ponadpodstawowych: Maksymilian Zawiślak
(I m.), Marcel Kozłowski (II m.), Sergiusz Urbaniak (III m.), Karol Tomczak (III m.)
● Studenci: Magdalena Wójcik (I m.), Milena Gierach (II m.)

● Uczniowie szkół podstawowych: Franciszek Jakubik (III miejTALENT ROKU
sce), Zofia Kuc (III m.)
● Paweł Oleszczyk
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych: Paweł Oleszczyk (I m.),
W uroczystości oprócz laureatów udział brali zaproszeni goKacper Szafrański (II m.)
ście, rodzice oraz osoby towarzyszące. Laureaci otrzymali dy● Studenci: Paulina Olczak (I m.), Paulina Pendziwiatr (II m.), Ja- plomy, zestawy prezentowe oraz nagrody pieniężne (ich łączna
kub Misiak (III m.)
kwota wyniosła 13.861 zł). Zostały w całości sfinansowane ze
Dziedzina KULTURA:
środków Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
● Uczniowie szkół podstawowych: Aleksandra Kamińska (I m.),
- Wszystkim nagrodzonym uczniom i studentom serdecznie
Paweł Kaczmarczyk (II m.), Krzysztof Urbański (III m.)
gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, osiągnięć oraz jak
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych: Wiktoria Stadnik (I m.), najlepszych warunków i możliwości do realizacji zainteresowań
Weronika Różańska (II m.)
i talentów - mówi Mariola Rybarczyk, prezes zarządu FRGK.
Dziedzina SPORT:
Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie https://frgk.pl/
● Uczniowie szkół podstawowych: Lena Zawiślak (I m.), Gabrie- najzdolniejsi-uczniowie-nagrodzeni.
la Stadnik (II m.)
(opr. JS)

O historii szkoły powszechnej w Rogowcu (cz. I)

K chiwalnych papierów, dokumentujących przedwojenną historię wiejskich szkół w Polsce, trafia się na podobne treści: zwykle
iedy sięga się do pożółkłych, z poszarpanymi brzegami ar-

w połowie września, a więc niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego kierownik szkoły zwracał się do oświatowej władzy z wnioskiem
o zwolnienie z zajęć dzieci, które musiały pomóc rodzicom w zbiorze ziemniaków.
Kierownik szkoły w Rogowcu Stanisław Kozłowski takie pismo
do inspektora szkolnego w Piotrkowie skierował 17 września 1931
roku. O wyrażenie zgody „na zwolnienie dzieci szkolnych od nauki
na czas od 21 września do 3 października, celem użycia dzieci do
pomocy przy kopaniu ziemniaków” w imieniu rolników mieszkających w Rogowcu zabiegał też sołtys Jan Ryzner, który także złożył
swój podpis. Zwolnienie dotyczyć miało jedynie uczniów od klasy
trzeciej wzwyż. Pierwszo- i drugoklasiści mieli odbywać normalne
zajęcia, zgodnie z planem.
W roku szkolnym 1931/32…
… Powszechna Szkoła Publiczna w Rogowcu była miejscem nauki 73 uczniów. Obwód tej niewielkiej szkoły nie ograniczał się wyłącznie do samej wsi Rogowiec, skąd przychodziło na lekcje 25
uczniów. Z Pustkowia Rogowiec uczęszczało do szkoły 20 dzieci,
a z Grafnortu w gminie Kluki (to dzisiejszy Janów Nowy) - 28.
Ze względu na ciasnotę szkoła nie była w stanie przyjąć więcej
uczniów. W pismach do piotrkowskiego Wydziału Powiatowego tłumaczyć to musieli kolejni kierownicy szkoły. S. Kozłowski przekonywał: „ze względu na małą salę szkolną w Rogowcu, nie tylko nie
można pozwolić na przyjmowanie dzieci z obcych obwodów szkolnych, ale trudno jest nawet pomieścić dzieci własnego obwodu”.
Właśnie z powodu braku miejsca odmówiono zapisania w dzienniku trojga dzieci z rocznika 1918. Faktyczna liczba dzieci według
stanu na dzień 1 grudnia 1930 r. wynosiła jednak 81. Nauczyciel Stanisław Kozłowski wyjaśniał to władzom oświatowym: „w tej liczbie 7
dzieci pochodziło właściwie ze wsi Stawku, gm. Kleszczów. Rodzice
tych dzieci podali je przy zapisie jako zamieszkałe w Pustkowiu. Zagrody tych wsi, z których każda należy do innego obwodu szkolnego są pomieszane wskutek komasacji rolnej. Ponieważ pracowałem
pierwszy rok w tej szkole, więc nie nasunęły mi się żadne wątpliwości co do miejsca zamieszkania tych dzieci, tym bardziej, że i w poprzednich latach uczęszczały one do tut. szkoły”. Na tym komplikacje
się nie kończyły, bowiem dwoje kolejnych uczniów szkoły w Rogowcu, mieszkających faktycznie w Kuźnicy zostało podanych przy zapisie jako mieszkańcy Grafenortu.
Liczba uczniów ustabilizowała się na poziomie 73 dopiero po
zakończeniu roku szkolnego. Dziewięcioro uczniów skierowano do
szkół właściwych pod względem zamieszkania, kolejna trójka przeniosła się wraz z rodzinami do innych miejscowości.

Jedyna sala lekcyjna…
… szkoły w Rogowcu miała 24 m kw. powierzchni. Przy tym pomimo tak niewielkiej powierzchni nie udawało się zimą ogrzać szkolnego pomieszczenia do znośnej temperatury. 27 stycznia 1933 r. S.
Kozłowski zdecydował, że „z powodu silnych mrozów i wadliwego
urządzenia pieca oraz braku podwójnych okien” szkolne zajęcia zostaną zawieszone. Inspektora szkolnego w Piotrkowie informował,
że wewnątrz klasy „w najlepszych wypadkach” panuje temperatura 1 stopień powyżej zera. Po dwóch dniach przerwy szkoła wróciła do normalnej pracy.
W tym czasie w Rogowcu nie było innego, większego lokalu nadającego się do przekształcenia w szkołę. Poszukiwania dodatkowej sali prowadzono aż do 1936 roku. Wtedy to, a dokładniej
22 maja nowy kierownik szkoły, Antoni Chmielewski informował Inspektorat Szkolny w Piotrkowie o możliwości pozyskania 30-metrowej sali. Znajdowała się w nowo zbudowanym budynku drewnianym,
położonym ok. 200 m od istniejącej sali szkolnej. W piśmie podana
została również informacja o liczbie uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego, zamieszkujących w obwodzie szkoły. W tym czasie
w Grafnorcie mieszkały wyłącznie rodziny katolickie, zaś w Rogowcu liczba ewangelików w wieku szkolnym wynosiła 42.
Możliwość powiększenia szkoły w Rogowcu zablokował jednak
samorząd gminy Kleszczów. Radni
oparli się nawet presji
władz wojewódzkich w Łodzi, dwukrotnie odmawiając „uchwalenia dodatkowych kredytów na utrzymanie drugiej izby szkolnej w Rogowcu”. Na nic zdały się zabiegi społeczności wsi Rogowiec, która
poprzez zebranie podpisów pod stosownym podaniem wywalczyła
w Inspektoracie Szkolnym w Piotrkowie dodatkowy etat nauczycielski. Wobec braku zgody Rady Gminy Kleszczów na sfinansowanie
powiększenia szkoły w Rogowcu przydzielony tu nauczyciel został
oddelegowany do 7-klasowej szkoły w Wolborzu.
Władze oświatowe potwierdziły gotowość zwrócenia wspomnianego etatu nauczycielskiego szkole w Rogowcu pod warunkiem „zapewnienia szkole przez zainteresowane czynniki odpowiednich ku
temu warunków lokalowych”. W odrębnym piśmie do sołtysa tej wsi,
Leona Mantyka takie zapewnienie składał sam naczelnik wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego - Cz. Statkiewicz.
Zawieszenie przyznanego już dodatkowego etatu nauczycielskiego spowodowało, że podwyższony stopień organizacyjny szkoły w Rogowcu został ponownie obniżony. To z kolei oburzyło zarząd
gminy Kleszczów, który w końcu wydzielił w budżecie odpowiednią
pulę środków na wyposażenie dodatkowej sali lekcyjnej. W kolejnych
miesiącach toczyła się ożywiona korespondencja nie tylko w sprawie potwierdzenia drugiego etatu dla powiększonej szkoły w Rogowcu. Archiwalne dokumenty pokazują å ciąg dalszy na str. 14
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Z hasłem „Nie lękajcie się!”

śmierci Jana Pawła II minęło 16 lat. Ogólnopolska formuła
obchodów październikowej rocznicy powołania na Stolicę
Piotrową polskiego kardynała - Karola Wojtyły pozwala przypomnieć
starszym pokoleniom jego postać, myśli, pielgrzymki, encykliki. Dla
dzieci i nastolatków, urodzonych po roku 2005, Dzień Papieski staje
się okazją do zdobycia najważniejszych wiadomości o Papieżu - Polaku. Uczestnicy organizowanego w Kleszczowie „papieskiego” konkursu plastycznego sięgają do internetu, by znaleźć wizerunek Jana
Pawła II. A ci uczniowie, którzy porywają się na poświęcony papieżowi konkurs wiedzy przeglądają różne publikacje i internetowe strony.
W kontekście hasła tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego („Nie lękajcie się!”), przypomniano, że te słowa wypowiedziane
przez Jana Pawła II w dniu inauguracji jego pontyfikatu, często przewijają się na stronach Biblii. Wraz ze zbliżonymi pojęciowo hasłami („Nie bój się”, „Nie trwóż się”, „Odwagi!)” pojawiają się tu aż 365
razy. W zaprezentowanym przez młodzież montażu było też wspomnienie przedostatniej, 103. pielgrzymki papieża do Szwajcarii. Prasa pisała wtedy: „Racjonalnie nie da się tego wytłumaczyć. Przybywa
z wizytą stary, schorowany człowiek, a mimo to młodzież owacyjnie
wita jego i jego słowa”. Takie reakcje młodych to wynik poszukiwania przez nich autorytetów, których w dzisiejszym świecie zwyczajnie bardzo brakuje.
W kontekst tych rozważań zgrabnie wpisywały się pieśni „Tak
mówił Papież”, „Nie lękajcie się”, „Nowa rodzę się” wykonane
w trakcie programu, zaprezentowanego przez uczniów ZSP: Zofię
Sujatę, Marię Nagodę, Zuzannę Stępczyńską, Sandrę Aleksanderek i Oliwiera Ołubka. Podczas obchodów Dnia Papieskiego nie
mogło też zabraknąć popularnej „Barki”.
Po zakończeniu mszy nastąpiło ogłoszenie wyników tegorocznych konkursów „papieskich”, zorganizowanych pod patronatem
Wójta Gminy Kleszczów. Dyplomy i nagrody dla laureatów wręczali członkowie Rady Gminy Kleszczów - Joanna Muskała i Dariusz
Bujacz. Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz dziękowała uczestnikom za liczny udział, a dyrektorom szkół i przedszkoli za współpracę w organizacji konkursów.

Część konkursowych prac można było obejrzeć w przedsionku kościoła, a przed wejściem prowadzona była zbiórka pieniędzy wspierających działania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Na rzecz tej fundacji zostały również przeznaczone pieniądze ze
sprzedaży kremówek, które chętni mogli kupić na stoisku przygotowanym na przykościelnym placu przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
Zgodnie z tradycją ostatnią częścią uroczystości było zatrzymanie się przy pomniku Jana Pawła II, pod którym przedstawiciel gminnych placówek oraz instytucji złożyli wiązanki kwiatów.
Jak zawsze w Dniu Papieskim dominującą barwą były kolory
biały i żółty.
S zczegół ow e w yni ki konkursów „papi eskich” m oż na poznać na stronie https://zspkleszczow.pl/2021/10/08/
wyniki-konkursow-papieskich/#more-4430.
J. Strachocki
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Motopower Kleszczów
na drugim miejscu

Pozytywni
pod każdym względem

w Głogowie. Po podsumowaniu wyników okazało się, że ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Polski - team Motopower Kleszczów uplasował się tym razem na drugim miejscu.
„Nasz rywal Moto Klub Ostróda, z którym jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, w ostatniej rundzie przyjechał naprawdę dużą ekipą (szacunek) i tym samym zdobył na tyle dużo punktów, że nas
wyprzedził nie dając nam szans obrony” - napisano na profilu FB.

biletów na godzinny pobyt na basenie w SOLPARKU - to bilety, jakie biegacze mieszkający w gminie Kleszczów, a także ich
znajomi otrzymali w pakiecie startowym, związanym z udziałem
w biegu „Kleszczów na Piątkę”. Dodatkiem do biletów przekazanych dzieciom był talon wartościowy na 100 zł.
Dzięki wizycie w Domu Dziecka przedstawiciele Pozytywnie Zabieganych mogli poznać bieżące potrzeby podopiecznych.
W efekcie ogłosili następującą akcję:
„W związku z dużym zapotrzebowaniem na przybory szkolne różnego rodzaju (długopisy, ołówki, kredki, piórniki, plecaki
niekoniecznie nowe, papier do drukarek) organizujemy zbiórkę
przez 4 najbliższe czwartki o godzinie 19.00. Podczas naszego treningu można podjechać na stadion i zostawić przedmioty.
Przykre było to, co stwierdziła jedna z Pań, że ludziom przypomina się o pomaganiu tylko z racji „okazji” tj. świąt itd”.
Wraz z naszymi pozytywnymi biegaczami zachęcamy –
przyłączcie się do wsparcia dzieci z Dąbrowy Rusieckiej.

FB informacją o odwiedzinach w Domu Dziecka w DąZ końcowe rundy rywalizacji z udziałem zawodników Mo- browie
G Rusieckiej.
topower Kleszczów miały miejsce w ostatni weekend września
Przebywającym tu dzieciom przekazano 31
akończony został sezon zawodów Cross Country. Dwie

rupa Pozytywnie Zabieganych podzieliła się na portalu

JS

W szkolnym sporcie

Fot. www.facebook.com/motopowerkleszczow

W klasyfikacji indywidualnej Rafał Masłowski zajął 6. miejsce
w kategorii „Master”. Wśród juniorów najlepszą lokatę wywalczył
Szymon Śmigaj (drugi na 26 sklasyfikowanych), w kategorii „Senior 1” Bartek Mielczarek był trzeci, natomiast Marcin Szkop (kategoria „Senior 2”) obronił tytuł mistrza z sezonu 2020. Szczegółowe wyniki podane zostały na stronie https://wyniki.motoresults.pl/
pl/2021/Cross-Country/PP.
W minionym sezonie w imprezach zaliczanych do Mistrzostw
Polski oraz do Pucharu Polski startowało ogółem ponad 30 zawodników z ekipy Motopower Kleszczów.
JS

Wędkarze kończą sezon

W zorganizowało zawody na zakończenie sezonu. Rywalizacja w zawodach spinningowych w kategorii open została przeniedzielę 10 października Koło Wędkarskie nr 3 „Górnik”

prowadzona nad zbiornikiem w Kamieniu.
Teraz na zbiorniku Kamień (w tym także na łowisku sportowym
oraz na zbiornikach Winek i Chabielice) obowiązuje zakaz połowu. Zgodnie z komunikatem zarządu ten zakaz wynikający z prowadzonej jesiennej akcji zarybieniowej, potrwa aż do 30 listopada.
Na wszystkich zbiornikach wprowadzono też zakaz połowów
nocnych, który obowiązywać będzie do 1 kwietnia przyszłego
roku. Jedynym miejscem, w którym mogą się odbywać połowy
dzienne jest obecnie Osadnik Północny Piaski.
Ważną informacją dla pasjonatów wędkarstwa jest także to,
że do odwołania wprowadzono całkowity zakaz połowu jesiotra
na wszystkich łowiskach wewnętrznych koła „Górnik”, a limit połowu pstrąga tęczowego ustalono tu na 1 sztukę na dobę.
JS

Na strzelnicy w Wapiennikach. 15 i 16 września odbyły się zajęcia strzeleckie dla uczniów klas I ZSP w Kleszczowie. Strzelali z karabinka sportowego w dwóch konkurencjach. Wśród 83 zawodników najcelniejszym
okiem wykazali się: ● klasa I a -Julia Ściebura, Bartłomiej Uchroński, Aleksandra Janiszewska; ● klasa I b - Amelia Stefaniak; ● klasa I m - Eryk Pastusiak; ● klasa I t - Igor Rutkowski.
Biegi przełajowe. 17 września na mistrzostwach powiatu bełchatowskiego w indywidualnych biegach przełajowych awans do etapu
wojewódzkiego wywalczyli uczniowie ZSP w Kleszczowie: Zofia Sujata, Maksymilian Zawiślak i Dawid Drzazga. W zawodach wojewódzkich rozegranych w Uniejowie M. Zawiślak był II, a Z. Sujata - IX.
Podczas sztafetowych biegów przełajowych w powiecie drużyna
ZSP w Kleszczowie w składzie: Dawid Drzazga, Sergiusz Urbaniak,
Filip Dzieciątkowski, Jakub Kokosiński, Miłosz Stawiak, Maciej Pietruszka i Jakub Zych zajmując I miejsce wywalczyła awans do półfinału wojewódzkiego.
Lekkoatletyczna liga. 32 uczniów SP w Łękińsku brało udział
w tzw. I rzucie ligi LA szkół podstawowych. Najlepsze wyniki uzyskali:
Rozalia Skibińska (kl. VIII b) - III m. w biegu na 300 m; Mateusz Bielecki (VIII b) - III m. w skoku wzwyż; Mateusz Skibiński (VI) - II m. w biegu na 200 m.

PRZYJMĘ ZIEMIĘ

na podwyższenie terenu.
Tel. 504-232-561

MATEMATYKA
korepetycje

Tel. 605-572-375
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 8

Międzynarodowe targi ENERGETAB®2021…
… odbywające się w Bielsku-Białej przyciągnęły uczniów
klas III t, IV t, IV m Technikum Nowoczesnych Technologii ZSP
w Kleszczowie. Mogli tu obejrzeć urządzenia i aparaturę związaną z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
poznając obecne tendencje światowe w tej dziedzinie. Być może
niektórzy z uczestników zwiążą swoje zawodowe życie z tą branżą, która przechodzi obecnie istotne przeobrażenia.

Szkolny jubileusz rozpoczęli wizytą w Toruniu
23 września uczniowie klas II-VIII Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Łękińsku odwiedzili Toruń - rodzinne miasto swojego patrona. Wyjazd był jednym z elementów obchodów
50-lecia nadania szkole imienia wybitnego astronoma. Uczniowie odwiedzili Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” oraz Centrum Popularyzacji Kosmosu - Toruńskie Planetarium.
„Młyn Wiedzy” poprzez zabawę i eksperyment (odejście od
formuły: „patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: „dotknij, sprawdź”)
umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice,
przyrodzie i kulturze. Podczas tej wizyty mogliśmy m.in. przeprowadzać doświadczenia na wystawach, a także uczestniczyć
w pokazach i widowiskach naukowych. Z kolei wizyta w Centrum
Popularyzacji Kosmosu - Toruńskim Planetarium dostarczyła
niesamowitą dawkę emocji i wiedzy o kosmosie, gwiazdach oraz
planetach. Oglądając seans, można było mieć wrażenie przebywania wewnątrz gwiezdnych mgławic i dotykania gwiazd” - czytamy w relacji z wycieczki, podanej na szkolnej stronie www.

Edukacyjnie o śmieciach
W związku z ogólnopolską akcją „Sprzątania świata” 27 września Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zorganizowała apel dla
pierwszoklasistów. Pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” zorganizowano warsztaty, które miały m.in. utrwalić wiedzę uczniów
z zakresu prawidłowego segregowania odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.

„Salon Maturzystów”…
… to coroczna inicjatywa portalu PERSPEKTYWY. Jej celem
jest pomoc uczniom klas maturalnych w trafnym wyborze ścieżek
dalszej edukacji. 17 i 27 września w 15 edycji Salonu Maturzystów
wzięli udział uczniowie klas maturalnych LO i TNT w Kleszczowie.
Eksperci OKE opowiedzieli o wymaganiach, jakie obowiązywać będą
na egzaminie maturalnym 2022 roku.
Można było wziąć udział w tematycznych wykładach. Maturzyści z technikum poznawali argumenty za kontynuowaniem studiów na kierunkach
matematycznych, natomiast licealiści
dowiadywali się o studiach medycznych, rolniczych i przyrodniczych.
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Nowy rok szkolny
- ważne terminy

Z kacji Narodowej w nowym roku szkolnym 2021/22 dni wolne od nauki przypadać będą w następujących terminach: ● 1.11
godnie z komunikatem, wydanym przez Ministerstwo Edu-

(poniedziałek) - Wszystkich Świętych, ● 11.11 (czwartek) - Dzień
Niepodległości, ● 23-31.12 - Przerwa świąteczna, ● 6.01 (czwartek) - Święto Trzech Króli, ● 17-30.01 - Ferie zimowe: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie i Wielkopolskie,
● 24.01-6.02 - Ferie zimowe: Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie,
● 31.01-13.02 - Ferie zimowe: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie i Zachodniopomorskie, ● 14 - 27.02 - Ferie zimowe: Lubelskie,
Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie i Śląskie, ● 14-18.04 - Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc), ● 29.04 - Zakończenie roku
szkolnego maturzystów, ● 1-3.05 – Majówka, ● 16.06 - Boże Ciało,
● 24.06 - Zakończenie roku szkolnego.
Egzamin ósmoklasisty
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, iż w roku szkolnym
2021/2022 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju (miesiąc później niż zwykle), co pozwoli uczniom zyskać więcej czasu na naukę.
Do pisania egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści zasiądą
24 maja (wtorek); do matematyki 25 maja; do języka obcego nowożytnego 26 maja. Początek wszystkich tych egzaminów - godz. 9:00.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca, do 7
lipca szkoły otrzymają wyniki, zaświadczenia i informacje dotyczące tych egzaminów. 8 lipca uczniowie dowiedzą się o wynikach.
Harmonogram matur’ 2022
Matury w terminie głównym mają się odbywać w dniach 4-23
maja. Matury pisemne będą się rozpoczynać o godz. 9:00 i 14:00.
● 4 maja (środa) o godz. 9 rano rozpocznie się egzamin z języka
polskiego na poziomie podstawowym, o godz. 14 - z języka
łacińskiego i kultury antycznej (poziom rozszerzony),
● 5 maja (czwartek) o godz. 9 rano rozpocznie się egzamin
z matematyki na poziomie podstawowym, o godz. 14 - z historii muzyki (poziom rozszerzony),
● 6 maja (piątek) o godz. 9 rano rozpocznie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, o godz. 14 - z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.
Od 9 maja rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym
i dwujęzycznym. Przyszłoroczna matura, podobnie jak egzamin
z 2021, odbędzie się tylko w części pisemnej. Będzie jedna istotna
różnica - absolwenci będą musieli zdawać jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym.
Do matury w części ustnej będą mogły przystąpić tylko osoby aplikujące na uczelnie zagraniczne. Ustny egzamin z języka
obcego nowożytnego to wymóg podpisanej przez Polskę umowy międzynarodowej.
JS

SALON FRYZJERSKI

Himalaista gościem ZSP w Kleszczowie
13 września z okazji Narodowego Dnia Sportu z uczniami ZSP
w Kleszczowie spotkał się Bartosz Malinowski - podróżnik, himalaista, autor książki „Wielki Szlak Himalajski”. Z uczestnikami spotkania podzielił się częścią swoich wrażeń z odbytych podróży (m.in.
trwającej 5 lat wędrówki po himalajskich trasach).Spotkanie zostało
zorganizowane w ramach współpracy Koła Turystycznego i Biblioteki Szkolnej z Gminną Biblioteką Publiczną w Kleszczowie.
Przygotował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Spa dla włosa
zaprasza na profesjonalne usługi
oraz zabiegi regenerujące włosy.
Salon mieści się w Łękińsku, ul. Rolna 8A.
Tel. 663-716-985.
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Zawody OSP
w gminie i powiecie

G

minne zawody sportowo-pożarnicze OSP, zorganizowane 18 września w Łękińsku, odbyły się z udziałem
czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Łękińsko, Kleszczów, Wolica, Żłobnica. Zwyciężyła drużyna OSP Kleszczów
w składzie: Kacper Belica, Łukasz Dudziński, Sławomir Dudziński, Piotr Grzybowski,
Krzysztof Jakubczyk, Mariusz Kopeć, Sebastian Michalczyk, Kamil Szczęsny i Paweł Trędkiewicz. Kolejne miejsca przypadły
drużynom: II. OSP Wolica, III. OSP Łękińsko, IV. OSP Żłobnica.

W
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Ofert na razie nie brakuje

yczekiwana z wielką obawą energetyczna transformacja naszego regionu mocno
dotknie rynek pracy powiatu bełchatowskiego oraz sąsiednich powiatów. Rozsądek
podpowiada, że już teraz warto pomyśleć o nabyciu nowych kwalifikacji, albo rozejrzeć się
za pracą w sektorze nie związanym z górnictwem lub tradycyjną energetyką. Nowe kwalifikacje ma pomóc uzyskać np. otwarte niedawno Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu.

Wolne stanowiska pracy…

… zamieszczone na internetowej stronie https://oferty.praca.gov.pl pokazują, że powiat bełchatowski należy do tych, które oferują najwięcej propozycji zatrudnienia. 14 października wykaz obejmował 147 ofert, z czego na Rogowiec przypadało 10, na Kleszczów
i Bogumiłów - po 7, a na Żłobnicę - 2. W tym czasie w całym powiecie radomszczańskim
były dostępne 83 oferty, w piotrkowskim (ziemskim) - 55, a w pajęczańskim - 17.

ePraca - nowa aplikacja

Od niedawna jest dostępna nowa aplikacja mobilna ePraca. Ma być pomocna każdej osobie zainteresowanej znalezieniem lub zmianą zatrudnienia. Można ją teraz pobrać dla urządzeń z systemem operacyjnym Android, a w kolejnym etapie zostanie udostępniona w wersji na iOS.
Aplikacja ePraca zapewnia dostęp do wszystkich ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz
Ochotnicze Hufce Pracy. Oferty można łatwo filtrować (wg zawodu lub wg lokalizacji). Pokazują się też powiadomienia o nowych szkoleniach albo targach pracy.

Poszukaj na stronach

Tydzień później drużyna OSP Kleszczów wyjechała do Bełchatowa na Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym
drużyn OSP z terenu powiatu bełchatowskiego organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie.
Ochotnicy rywalizowali na terenie stadionu Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie w tzw. „bojówce” oraz sztafecie
pożarniczej 7x50 m z przeszkodami.
Po podsumowaniu wyników z obu
tych konkurencji okazało się, że najlepiej
wypadła drużyna OSP Dobrzelów (93,9
pkt.). Za nią uplasowały się OSP Wadlew
i OSP Niedyszyna. Miejsca 7 i 8 z taką
samą ilością punktów (123,7) zajęły drużyny OSP Zelów i OSP Kleszczów.
JS

Zaproszenie
na Biznes Mikser

Dobre efekty może przynieść samodzielne przeglądanie stron internetowych pracodawców. Nowe oferty są zamieszczane najczęściej w zakładce „Kariera”. Dość często
o nowych miejscach pracy dostępnych na terenie gminy Kleszczów informuje na swojej
stronie Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.
Firma Epicom w Bogumiłowie niedawno poszukiwała asystenta operatora linii produkcyjnej, operatora linii produkcyjnej oraz operatora wózka widłowego. A spółka Colep
Consumer Products chciałaby do zakładów produkcyjnych w Kleszczowie zatrudnić operatora działu mieszania oraz inżyniera procesu.
JS

Studenckie stypendia
- ważne terminy

T demickim 2021/2022 upływa 2 listopada. O przyznanie takiego stypendium
mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych. Jednym z pięciu podstawowych

ermin składania wniosków o wypłatę comiesięcznego stypendium w roku aka-

warunków, jakie należy spełniać, by uzyskać wypłacane przez gminę wsparcie jest
ten, który mówi o obowiązku przedstawienia zaświadczenia z uczelni o statusie
studenta wraz z informacją o realizowaniu przez niego nauki zgodnie z planem
studiów, w tym o korzystaniu z urlopów określnych w regulaminie studiów oraz niepowtarzaniu roku.
Stypendium, którego maksymalna wysokość wynosi 500 złotych miesięcznie przyznawane jest jako miesięczne świadczenie w okresie od 1 października do 30 czerwca
danego roku akademickiego. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy
ze stypendystą przez Wójta Gminy Kleszczów. Wypłata stypendium w kolejnym semestrze roku akademickiego będzie możliwa pod warunkiem ponownego dostarczenia zaświadczenia o kontynuowaniu studiów. Należy je dostarczyć do 31 marca 2022 r.

å ciąg dalszy ze str. 5 n a l a t a
2014-2020. Biznes Miksery odbywają się
w październiku w czterech różnych terminach oraz lokalizacjach. Bełchatów został
wskazany jako miejsce IV Biznes Miksera. Ustalony termin to czwartek 21 października, a miejsce - Hotel Sport.
„Przedsiębiorców zainteresowanych
wzięciem udziału w Biznes Mikserze prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie Formularza zgłoszeniowego na adres:
biznes@lodzkie.pl” - informuje wspomniany portal. Są na nim do pobrania m.in. formularz zgłoszeniowy oraz regulamin.

Jednym z warunków przyznania studentowi stypendium motywacyjnego za rok
akademicki 2020/2021 jest m.in. ukończenie I roku studiów i uzyskanie średniej ocen
za rok co najmniej 4,00 lub wykazanie się szczególnymi osiągnięciami (np. naukowymi albo sportowymi). Kolejnym warunkiem ubiegania się o takie stypendium jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie, bez warunków, wpisu na rok następny.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za osiągnięcia z roku akademickiego 2020/2021 upływa 10 listopada br.
Szczegółowe informacje na temat stypendiów, przysługujących studentom, zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Kleszczów, można uzyskać w Referacie Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Promocji - pokój numer 5, tel. 44/ 731-66-25 lub na stronie www.kleszczow.pl, gdzie w zakładce „Druki do pobrania” są dostępne formularze dokumentów.

JS

(opr. JS)

***
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O historii szkoły powszechnej w Rogowcu (cz. I)
å ciąg dalszy ze str. 8 niezrozumiałą niechęć samorządu
gminy do poprawienia warunków, w jakich uczyły się dzieci. Dużo
światła na całą sprawę rzuca pismo Gromady Rogowiec wystosowane 25 lipca 1937 r. do Wydziału Powiatowego w Piotrkowie. Jest
to „Zażalenie”, w którym wyjaśniano warunki funkcjonowania szkoły.
Okazuje się, że w tym czasie w obwodzie szkolnym w Rogowcu zamieszkiwało aż 120 dzieci w wieku szkolnym, z czego ok. 50 dzieci
było mieszkańcami Grafnortu. Gmina Kluki pokrywała nie tylko koszty nauki tej grupy dzieci. W przekonaniu podpisanych pod listem 52
mieszkańców „(…) od kilkunastu lat prawie całkowite koszty utrzymania szkoły w naszej wsi pokrywa gmina Kluki. (…) Ponadto koszty umeblowania naszej szkoły w chwili jej otwarcia pokryła gm. Kluki
wspólnie z Gromada Rogowiec, natomiast gm. Kleszczów nie poniosła przy tym żadnych ciężarów” (…) mury na szkołę 2-klasową wzniesione kosztem oraz pracą i wysiłkiem naszej Gromady stoją po dziś
dzień bez dachu, a obok niszczy się również dachówka. Tymczasem
nasza Gromada wszelkie zobowiązania podatkowe uiszcza zawsze
regularnie, przodując innym Gromadom”.
Zaznaczono, że w przypadku blokowania otwarcia drugiej sali
lekcyjnej
bez szans na naukę
pozostanie ok. 40 dzieci, mieszkających na terenie Rogowca.
Zgodność odpisu tego „zażalenia” z oryginałem potwierdził sołtys
Rogowca, Leon Mantyk.
W jaki sposób radni uzasadniali brak zgody na powiększenie szkoły w Rogowcu? W archiwalnych dokumentach znaleźć można wyciąg
z protokołu z posiedzenia Rady Gminy Kleszczów z czerwca 1937
roku: „(…) druga klasa szkolna w Rogowcu potrzebna jest nie dzieciom z gminy tutejszej, a ze wsi Grafnort, gminy Kluki, gdyż tylko połowa dzieci z gminy tutejszej uczęszcza do szkoły w Rogowcu, druga
zaś połowa z Grafnortu, gminy Kluki, a ponieważ Radzie wiadomo jest,
że gmina Kluki mająca grunt szkolny w Grafnorcie, czyni ciągle starania o odseparowanie się od szkoły w Rogowcu i utworzenie szkoły na
swoim terenie, co może nastąpić w krótkim czasie, przeto aby nie narażać gminy na poważny i niepotrzebny dla gminy tutejszej wydatek
związany z wynajęciem lokalu i całkowitym urządzeniem 2-giej klasy
szkolnej - odmawia na ten cel kredytu”. W głosowaniu nad takim stanowiskiem przeważyły głosy radnych sprzeciwiających się niepotrzebnemu w ich mniemaniu wydatkowaniu gminnych pieniędzy. Warto przypomnieć, że w tym czasie trwała budowa dużej, 3-klasowej szkoły

w Łuszczanowicach, finansowana w dużej części z pożyczek.
Rok później sprawa powiększenia szkoły oraz dodania jednego
nauczycielskiego etatu nadal daleka była od rozwiązania. 29 sierpnia 1938 r. kierownik szkoły w krótkim piśmie do Inspektoratu Szkolnego w Piotrkowie
stawiał dramatyczne pytanie:
„Zapytuję uprzejmie, ile dzieci z ogólnej liczby 122 należy przyjąć do szkoły na rok szkolny 1938/39. I komplet I i II kl. liczy 59 dzieci, II komplet III i IV kl. liczy 63 dzieci. Miejsc w ławkach jest 40. Wobec powyższego brak pomieszczenia dla 42 dzieci”.
W lakonicznej odpowiedzi, która wysłana została 5 września inspektor szkolny zalecił banalne i oczywiste rozwiązania: należy wystąpić do gminy o dostarczenie większej liczby ławek oraz o zmianę
obecnego lokalu na większy. A po to, by zmniejszyć liczbę uczniów
można odroczyć wątłe - słabe dzieci z rocznika 1931.
Jak z tej trudnej dla siebie sytuacji wybrnął kierownik szkoły w Rogowcu? Odpowiedź znajdujemy w piśmie wysłanym 23 września 1938
r. do Inspektoratu Szkolnego w Piotrkowie Trybunalskim: „(…) niniejszym donoszę uprzejmie, iż z ogólnej liczby 119 dzieci zamieszkałych
obecnie w rejonie szkoły Rogowiec - uczęszcza do tut. szkoły 94 dzieci, natomiast 25 dzieci nie zostało przyjętych do szkoły z powodu braku miejsca”. A. Chmielewski zauważył przy tym, że zwiększenie „pojemności” szkoły przez dostawienie dodatkowych ławek wpłynie źle na
stan fizyczny uczących się dzieci oraz na osiągane przez nich wyniki nauczania. Nadzieje kierownika oraz rodziców uczniów na poprawę
warunków nauczania nie spełniły się aż do wybuchu II wojny światowej.
Ostatnim z przedwojennych dokumentów szkoły, zachowanych
w piotrkowskim archiwum, jest sprawozdanie Szkolnej Kasy Oszczędności w Rogowcu, sporządzone na koniec roku 1938/39. Wynika z niego, że wszyscy z 94 uczniów należeli do SKO, a zgromadzone przez
nich oszczędności stanowiły w tym czasie kwotę 26,69 zł. Tę skromną
sumę (niecałe 29 groszy na ucznia) wyjaśnia dopisek, umieszczony na
drugiej stronie sprawozdania. Aż 87,93 zł z uczniowskich zasobów pożyczone zostało szkole na zakup aparatu radiowego. Ponowna wpłata tej sumy na książeczkę miała nastąpić przed końcem roku szkolnego po zebraniu odpowiedniej składki wśród mieszkańców Rogowca.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

KONKURSY, KONKURSY
Napisz bajkę albo recenzję
To już kolejna edycja konkursów „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” i „Książka na medal”, organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie
W pierwszym należy napisać krótką bajkę lub opowiadanie, w drugim - zrecenzować przeczytaną książkę, która nie należy do szkolnych lektur. Konkursy są adresowane do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Objętość prac nie może przekraczać dwóch stron maszynopisu A4.
Opatrzone godłem prace należy przekazać do 16 listopada w trzech
egzemplarzach do siedziby głównej MiPBP w Bełchatowie przy ulicy
Kościuszki 9. Zwycięzców obu konkursów poznamy w grudniu.
Więcej informacji oraz regulaminy obydwu konkursów znaleźć
można na stronie www.biblioteka.belchatow.pl.
Z okazji 100-lecia urodzin S. Lema
W roku 2021 jest obchodzona setna rocznica urodzin Stanisława Lema. Ten wyjątkowo poczytny, światowej sławy autor opowiadań i powieści science fiction, ma w swoim dorobku także „Bajki robotów”. Do tego tytułu nawiązała Gminna
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie w nowym konkursie plastycznym, który zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
● dzieci w wieku przedszkolnym (6-latki), ● uczniowie klas I-III,
● uczniowie klas IV-VIII.

„Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej robota. Format pracy A4. Prace można wykonać dowolną techniką oraz przy użyciu dowolnych materiałów.” - można przeczytać w regulaminie, ogłoszonym na stronie www.biblioteka.bip.kleszczow.
pl/bipkod/27800310.
Prace wraz z wypełnionym formularzem konkursowym należy
dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie
(ul. Sportowa 8) do 29 października br. W każdej kategorii wiekowej
zostaną przyznane trzy nagrody.
„Ortograficzny” konkurs plastyczny
W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół powiatu bełchatowskiego.
Prace w formacie A-4 wykonane dowolną techniką (ale nie przestrzenną) mają nawiązywać do poprawności ortograficznej oraz wybranej pory roku lub konkretnego miesiąca w roku (np. zilustrowanie konkretnego przysłowia ludowego). Zeskanowaną pracę lub
jej zdjęcie należy do 5 listopada br. przesłać na adres psycholog.
ppp.belchatow@gmail.com. Nagrodą w konkursie będzie kalendarz
ścienny na rok 2022 z ilustracjami wyróżnionych prac oraz dyplom
dla każdego uczestnika. Dodatkowe informacje na temat konkursu:
tel. 44/ 632-28-74.
(opr. JS)
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Szybko przebiegli 5 kilometrów
września odbyła się 8. edycja Ogólnopolskiego Biegu „Kleszczów na Piąt-

26 kę”. Przy maksymalnym limicie uczestników ustalonym na 200 osób na
trasę biegu wyruszyły i jego metę pokonały 173 osoby. Ich nazwiska, wiek, miejsca zamieszkania oraz uzyskane czasy zostały podane w tabeli, zamieszczonej na
stronie www.kleszczowna5.pl.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

112

POLICJA

997

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów
ARR „Arreks” Kleszczów
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Eko-Region Bełchatów
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Zwyciężył Patryk Stypułkowski z Koluszek z czasem 15:05. O dziesięć sekund później linię mety, usytuowanej na stadionie gminnym w Kleszczowie, przebiegł Sergiej Szewczenko z Ostrowa Wielkopolskiego. Trzeci był Aleksander Dragan z Kielc (15:27). Najszybszą w klasyfikacji kobiet okazała się łodzianka Monika
Kaczmarek, która dotarła do mety jako ósma (16:33). Tylko sekundę później przybiegła Sabina Jarząbek (Kielce). Trzecia w klasyfikacji pań była Kinga Pietras
z Radomska (18:22).

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury
Kleszczowska Przychodnia Salus
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kompleks SOLPARK
Nadleśnictwo Bełchatów
KRUS - PT Bełchatów
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Przedszkole w Kleszczowie
Przedszkole w Łękińsku
Przedszkole w Łuszczanowicach
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki - Izba Przyjęć SOR
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy Kleszczów
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Żłobek w Kleszczowie

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

å ciąg dalszy na str. 16
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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

999
635-02-81
731-37-31
731-31-50
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-36-54
731-35-63
731-32-30
731-30-80
731-31-27
731-65-00
635-72-03
635-64-13
47 846-50-58
635-86-24
632-94-04
731-31-75
731-46-00
731-47-33
635-86-00
731-33-46
731-42-25
635-85-34
Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20
632-30-83
632-49-56
731-58-58
731-65-60
731-45-77

•
•
•

w sieci gazowej - 992
w sieci energetycznej PGE - 991
w sieci energetycznej „Energoserwis Kleszczów
- 44 735-17-67; 607-354-226
• w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej
- Zakład Komunalny „Kleszczów” 44 731-58-58
• w sieci telefonicznej i internetowej - ARR „Arreks”
44 731-37-13
• w oświetleniu ulicznym - Agencja „ELPIR” 692-130-780;
887-791-821; 725-726-511; zieba83@wp.pl.
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Szybko przebiegli 5 kilometrów
å ciąg dalszy ze str. 15
Wymienione biegaczki oraz biegacze jako pierwsi weszli na podium, ustawione na bieżni gminnego
stadionu. Tu odbierali gratulacje, nagrody oraz statuetki od przedstawicieli: samorządu Gminy Kleszczów, LKS Omega Kleszczów,
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, SOLPARKU Kleszczów oraz
firmy COLEP Consumer Products. Później kolejno uhonorowano
najlepszych biegaczy z poszczególnych kategorii wiekowych.
Na koniec poznaliśmy trzy najszybsze uczestniczki oraz
trzech najszybszych uczestników biegu „Kleszczów na Piątkę”,
mieszkających na terenie gminy Kleszczów. Na najwyższym
stopniu podium stanęli: Milena Gierach (32. na mecie z czasem
19:30) oraz Dawid Milczarek (21. na mecie z czasem 18:30).

członkowie grupy Pozytywnie Zabiegani. Było ich 20, a w tym gronie - sześcioro debiutantów. Poza wspomnianym już D. Milczarkiem miejsca w pierwszej pięćdziesiątce zajęli: Mateusz Ochocki (41), Rafał Ozga (45), Piotr Jabłoński (49), Marek Stępień (50).
Rywalizację dorosłych poprzedziły - co jest już tradycją
kleszczowskich biegów ulicznych - biegi organizowane dla dzieci i młodzieży. Szczegółowa tabela wyników, uzyskanych przez
biegaczy z najmłodszych grup wiekowych również została zamieszczona na wspomnianej stronie.

W ósmej edycji biegu „Kleszczów na Piątkę” nie udało się pobić rekordowego wyniku 14:36, jaki w 2013 roku (czyli w pierwszej edycji) uzyskał Artur Kozłowski.
Bartłomiej Sobecki z firmy inesSport, która zapewniała techniczną obsługę biegu, uważa, iż jest szansa na zbliżenie się do
tego rezultatu:
- Postanowiliśmy ulokować start biegu nie na bieżni stadionu, ale
na ulicy, co pozwoliło od razu nadać większe tempo. Modyfikacja
trasy pokazała, że można tu biegać naprawdę szybko. Dziewczyny
bardzo zbliżyły się do rekordu olimpijki Katarzyny Kowalskiej, która w 2016 roku uzyskała w Kleszczowie 16:25. W tym roku najlepsze zawodniczki dzieliło od pobicia tego wyniku ledwie parę sekund.
Po raz kolejny warto zwrócić uwagę na to, jak licznie byli w biegu reprezentowani mieszkańcy gminy Kleszczów, w tym głównie

Do biegu sprzed ponad 3 tygodni warto wrócić pamięcią oglądając nie tylko zamieszczone w internecie zdjęcia (także na stronie Gminy Kleszczów), ale również filmik, zarejestrowany przez
Radosława Przybyłka (www.facebook.com/rprzybylek.film).
J. Strachocki

