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A więc wszystko jasne. Znamy już miejsca letniego wypo-
czynku i terminy wyjazdu na obozy, których organizatorów wy-
brał Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Uczniów naj-
młodszych klas czeka tygodniowy pobyt w Murzasichlu, albo 
10-dniowy w Mielnie-Unieściu (na zdjęciu).

W tym samym, nadbałtyckim ośrodku, ale w innych ter-
minach będą przebywać zapisani na wyjazd uczniowie star-
szych klas szkół 
podstawowych. 
Dwanaście dni (li-
cząc z podróżą) 
spędzą na wa-
kac jach w bu ł -
g a r s k i e j  W a r -
n i e  u c z n i o w i e 
szkół ponadpod-
stawowych oraz 
studenci.

Więcej na str. 12

Jeden z punktów oznaczono opisem „grupowanie się małolet-
nich zagrożonych demoralizacją”, kolejny to „nielegalne rajdy sa-
mochodowe”, jeszcze inny - „nielegalne wysypiska śmieci”. Mowa 
o trzech punktach, które zostały zaznaczone na aktualnej Krajo-
wej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (dostęp - 15 czerwca br.).

Nie są to bynajmniej jedyne miejsca naszej gminy, w któ-
rych - w wyniku zgłoszeń mieszkańców - zaznaczono występo-

wanie zagrożeń. 
D o  w y m i e n i o -
n e g o  j u ż  k a -
t a l o g u  d o d a ć 
należy: „przekra-
czanie dozwo-
lonej prędkości”, 
„niewłaściwą in-
frastrukturę dro-
gową”, „niewłaści-
we  parkowanie”.

Więcej na str. 6

Wyjadą na wakacyjne obozyMapa informuje o zagrożeniach

 Fot. ze strony www.policja.pl Fot. ze strony www.baltyk.mielno.ta.pl

… wróciło święto gminy Kleszczów. „Skromniejsze niż daw-
niej obchody Dni Kleszczowa wynikają z wprowadzonych przez 
nas ograniczeń w wydatkach - informował wójt Sławomir Choj-
nowski, otwierając plenerowy festyn. - Było to konieczne po 
zmianie granic naszej gminy przez Radę Ministrów. W wyniku 
tej decyzji bardzo ważni dla nas podatnicy stali się podatnikami 
sąsiedniej Gminy Bełchatów”.

Pomimo chłodnej, niestabilnej pogody, sąsiadujący z SOL-
PARKIEM parking, na którym zorganizowano imprezę, prze-
żywał prawdziwe oblężenie. Z każdą kolejną godziną ciaśniej 
robiło się pod sceną i przy osłoniętych parasolami stołach bie-
siadnych. Dla spragnionej plenerowych zabaw publiczności za-
grali w Kleszczowie: zespół Defis, Szymon Wydra & Carpe Diem, 
Kubańczyk i Jacek Stachursky. Na koniec była jeszcze dyskote-
ka, poprowadzona przez DJ Sofi.

Więcej na str. 16

Po dwuletniej przerwie…

ZET Transport to jedna z największych firm działających 
na rynku transportu, spedycji i logistyki. Jest zaawansowa-
nym technologicznie przedsiębiorstwem świadczącym usłu-
gi transportowe na terenie Europy i zachodniej części Azji. To 
zarazem firma zdecydowana na rozszerzenie swojej działal-
ności poprzez uruchomienie oddziału w gminie Kleszczów.

14 czerwca trójstronną umowę inwestycyjną podpisali Sła-
womir Chojnowski - wójt gminy, Robert Krzympiec - wicepre-
zes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i Roman 
Urbański - członek zarządu FRGK. Ze strony inwestora pod-
pis złożył Jan Załubski - prezes zarządu ZET Transport.

Więcej na str. 2

ZET Transport inwestuje 
w Bogumiłowie
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KRÓTKO
Korzystają z oferty UTW

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Kleszczów zorganizowało poby-
ty  rekreacyjno-lecznicze w sanatorium w Cie-
plicach dla zapisanych wcześniej uczestników. 
Pierwsza grupa wyjechała 22 maja, druga 29 
maja, a trzecia - 5 czerwca.

W okresie  letnim stowarzyszenie zapo-
wiedziało organizację  integracyjnych spotkań 
w plenerze. Najbliższe spotkanie na terenie al-
tany biwakowej w Rezerwacie „Łuszczanowi-
ce” zaplanowane zostało na czwartek 14 lipca. 
Informację o odpłatności oraz osobach, które 
przyjmują zgłoszenia znaleźć można na stro-
nie https://utwkleszczow.pl. 

ESBANK podsumował rok
28 maja przedstawiciele ESBANKU Banku 

Spółdzielczego podsumowali  rok 2021  i wybra-
li Radę Nadzorczą na kadencję 2022-26. Po raz 
pierwszy zebranie odbyło się w składzie powięk-
szonym o delegatów z tzw. III Grupy Członkow-
skiej,  reprezentujących przejęty z początkiem 
tego roku Bank Spółdzielczy w Kleszczowie. Za-
rząd pochwalił się, że w roku 2021 po wzroście 
o blisko 130 mln zł suma bilansowa przekroczyła 
1 mld zł, a wynik fi nansowy netto był o blisko 1,5 
mln zł wyższy rok do roku. Cały „Raport roczny” 
dostępny jest w formacie PDF na stronie www.
esbank.pl. W 11-osobowej Radzie Nadzorczej, 
wybranej na nową kadencję znalazło się dwoje 
przedstawicieli dawnego BS w Kleszczowie - Ja-
dwiga Podawca i Tadeusz Kuśmierek.

„Zielony” konkurs w powiecie
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie za-

prasza do konkursu „Najpiękniejszy balkon, ta-
ras  i  przestrzeń osiedlowa Powiatu Bełcha-
towskiego”. Partnerem konkursu została fi rma 
prowadząca sprzedaż artykułów do wykańcza-
nia wnętrz oraz artykułów  i sadzonek ogrod-
niczych  - Brico Marche. Nagrody przewidzia-
ne dla  laureatów konkursu na najładniejszy 
taras  i najładniejszy balkon wynoszą 1  tys. zł 
za I miejsce; 700 zł za II miejsce i 300 zł za III 
miejsce. Nagroda dla najładniejszej przestrze-
ni osiedlowej będzie tylko jedna i wyniesie 4 tys. 
zł. W konkursie mogą być przyznane również 
wyróżnienia - nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierp-
nia br. Szczegółowy  regulamin oraz  formu-
larz zgłoszenia -   na stronie www.powiat-bel-
chatowski.pl/powiat-t70/aktualnosci-a75/
najpiekniejsze-balkon-taras-i-przestrzen-
osiedlowa-r17242.

Do wyboru, do koloru
Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się 

aktualne oferty stypendiów, konkursów  i sta-
ży. Korzystanie z obszernej i stale aktualizowa-
nej bazy jest bezpłatne i dostępne dla każdego. 
Ofertę programów stypendialnych, konkursów 
i staży sprawdzimy dzięki wyszukiwarce. Moż-
na w niej zawęzić skalę poszukiwań do kon-
kretnej grupy docelowej,  rodzaju stypendium, 
zasięgu danej pomocy stypendialnej  i  rodzaju 
organizacji, która stypendium oferuje.

JS

Inwestycja na ponad 10 ha

Odznaczeni za długoletnią służbę

półka ZET Transport specjalizuje się zarówno w transporcie FTL, czyli całopo-
jazdowym, jak i transporcie LTL nazywanym drobnicowym, a także w przewo-

zie produktów w kontrolowanej temperaturze. W branży TSL ZET Transport stawia na 
rozwój sektora intermodalnego. W 2016 r. firma poszerzyła działalność o usługi prze-
wozu drogowego przesyłek lotniczych. W Grupie ZET funkcjonują dwa zagraniczne 
oddziały: w Austrii oraz na Słowacji. Firma dysponuje też dwoma agencjami celnymi.

Koncepcja inwestycji na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej w Bogumiło-
wie zakłada połączenie działalności produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej. W ra-
mach projektu mają być realizowane usługi magazynowania, przeładunku, produkcji 
opakowań, wyposażenia oraz sprzętu do zabezpieczenia towarów w trakcie transpor-
tu. Chodzi m.in. o skrzynie, belki rozporowe, napinacze, maty, kliny, haki, łańcuchy. 
Budynki wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą sprawną dystrybucję towarów, 
zajmować mają działkę liczącą ponad 10 ha. 

Dzięki tej nowej inwestycji powstać ma kilkadziesiąt miejsc pracy. Realizacja przed-
sięwzięcia zajmie cztery lata. W ramach trójstronnej umowy inwestycyjnej gmina zgo-
dziła się na podłączenie zakładu do sieci elektroenergetycznej i innych mediów. 

K. Kmiecik

czerwca kilkunastoosobowa grupa pracowników Urzędu Gminy w Kleszczowie 
oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy wyjechała do Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego, by odebrać przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia. Medal 
Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Maria Bujacz - emerytowany kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, Sławomira Mrozowicz - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczowie i Dorota Paciorek - dyrektor przedszkola w Łękińsku.

Najliczniejszą grupę odznaczanych stanowiły osoby, uhonorowane Medalem Srebr-
nym za Długoletnią Służbę. W tym gronie znajdujemy nazwiska Violetty Kacperek - 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie oraz dziewięciorga pracowników 
Urzędu Gminy w Kleszczowie. Są to: Agnieszka Kowalska, Aneta Malicka, Małgorzata 
Moreń, Kalina Pierzak, Karol Podawca, Aleksandra Rejek i Sławomir Wysmułek. Mag-
dalena Muskała i Danuta Piróg odbiorą przyznane medale w innym terminie.

Medalem Brązowym za 
Długoletnią Służbę zostało 
odznaczonych czworo pra-
cowników Urzędu Gminy 
w Kleszczowie. 6 czerwca 
odznaczenia odebrały Anna 
Borowik i Magdalena Kacz-
marek, natomiast Jan Po-
piołek i Izabela Szymurska 
zrobią to w innym terminie.

Na pamiątkowym zdję-
ciu, udostępnionym przez 
Łódzki Urząd Wojewódzki 
widzimy odznaczone osoby 
w towarzystwie wicewoje-
wody Karola Młynarczyka.

*  *  *

Medal za Długoletnią Służbę to polskie odznaczenie cywil-
ne ustanowione w styczniu 1938 roku. Było nadawane za pra-
cę w służbie państwowej lub instytucjach publicznoprawnych. 
Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyski-
wało się brązowy medal, po 20 latach - srebrny, a po 30 latach 
miał być przyznawany medal złoty.

Odznaczenie zostało przywrócone do systemu odznaczeń 
państwowych w Polsce w 2007 roku. Zachowany został trzy-
stopniowy podział. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej w służbie Państwa. 

JS

Fot. Mariusz Romek
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1 lipca 2022 r. korzystanie z PSZOK znajdującego się na terenie 
gminy Kleszczów możliwe będzie wyłącznie z użyciem kart do-

stępu. Posiadają one indywidualny numer identyfi kacyjny. Do otrzymania kar-
ty dostępu konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. 
Szczegółowe informacje o obowiązującej w tym zakresie procedurze, a także 
wzory obowiązujących wniosków, znaleźć można na stronie https://eko.klesz-
czow.pl/pszok. Pierwsza karta dostępu do PSZOK jest wydawana bezpłatnie. 

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami:
● dla nieruchomości zamieszkałej zabudowa-
nej budynkiem  jednorodzinnym oraz nieru-
chomości zamieszkałej zabudowanej budyn-
kiem wielolokalowym, gdzie wprowadzono 
system odbioru odpadów komunalnych  jak 
w zabudowie  jednorodzinnej wydawana jest 
1 karta na nieruchomość/lokal mieszkalny;

● dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym 
wydawana jest 1 karta na każdy lokal mieszkalny w tej nieruchomości.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku zgubienia (utraty) karty należy zło-
żyć kolejny wniosek i uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie infor-
muje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne 
na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc za 
szkody poniesione w uprawach rolnych. Wsparcie jest realizowa-
ne zgodnie z uchwałą nr XV/140/2019 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalne-
go programu pomocy społecznej dla rolników zmienioną uchwałą 
nr XLVI/576/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022 r. 

Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w la-
tach 2020 - 2023 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospo-
darstwach rolnych lub prowadzonych działach specjalnych pro-
dukcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia 
zdarzeń losowych w szczególności: przymrozków wiosennych, 
ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi lub podtopie-
nia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wichury.

Druki wniosków są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kleszczowie i na stronie internetowej www.
gops.bip.kleszczow.pl w zakładce „Programy i strategie”.Wnio-
ski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia wymienio-
nych zdarzeń. Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bie-
żącego roku, wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie z Urzę-
du Gminy potwierdzające posiadanie ziemi, dokumenty (imienne 
faktury) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, 
nawozów, środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia 
maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie itp.

zień Samorządu Terytorialnego przypadający na 27 
maja był zarazem dniem kolejnego posiedzenia Rady 

Gminy Kleszczów. W porządku tej sesji znalazły się ważne punk-
ty, podsumowujące pracę wójta gminy oraz kierowanej przez nie-
go administracji za rok 2021. Mowa tu o przyjęciu „Raportu o sta-
nie Gminy Kleszczów za rok 2021” oraz o głosowaniach: nad 
wotum zaufania dla wójta gminy, nad zatwierdzeniem sprawoz-
dania fi nansowego za miniony rok oraz nad udzieleniem wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Do udziału w debacie nad raportem, który 17 maja został za-
mieszczony na stronie BIP, zostali zaproszeni mieszkańcy gminy 
Kleszczów. Mogli zabrać głos po dostarczeniu do przewodniczą-
cej Rady Gminy Kleszczów pisemnego zgłoszenia, popartego 
podpisami co najmniej 20 osób. Przed rozpoczęciem majowej 
sesji okazało się, że żaden z mieszkańców gminy nie zdecydo-
wał się na udział w debacie. „Raport” został przyjęty po niezbyt 
długiej dyskusji z udziałem radnych.

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufa-
nia wójtowi uczestniczyło 14 radnych. Głos „za” oddało 10 osób, głos 
„przeciw” - 3, natomiast jeden radny nie oddał głosu. Tyle samo głosów 
„za” oddano na uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nan-
sowego za rok 2021, a następnie - w sprawie udzielenia absolutorium.

„Raport” jest dokumentem o objętości blisko 120 stron. 
Został zamieszczony na internetowej stronie i jest cią-
gle dostępny pod linkiem www.bip.kleszczow.pl/res/serwisy/
pliki/29606197?version=1.0.

JS

Karty dostępu do PSZOK

Ważna informacja dla rolników

Udzielone wotum zaufania 
oraz absolutorium

Od

KOMUNIKATY
Będą kary za przekroczenie terminu
Tylko do 30 czerwca właściciele budynków mogą przekazywać 
informacje do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB) 
odnoszące się do źródeł ogrzewania. Deklarację musi złożyć 
każdy właściciel / zarządca budynku mieszkalnego i niemiesz-
kalnego, w którym znajduje się źródło ciepła.
Są dwa sposoby złożenia deklaracji: ● drogą elektroniczną: 
przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwali-
fi kowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl, 
● w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub 
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze 
wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl.

Ważne dla uczniów i studentów
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przypomina o projekcie 
skierowanym do najwybitniejszych uczniów i studentów - miesz-
kańców gminy Kleszczów. Przed złożeniem wniosku warto do-
kładnie przeczytać „Regulamin nagradzania najwybitniejszych 
uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Klesz-
czów - „PLEBISCYT TALENT” (na stronie https://frgk.pl/
dokumenty-do-pobrania).
Terminy składania wniosków: ● uczniowie - najpóźniej do dnia 
30 czerwca br., ● studenci - najpóźniej do dnia 15 lipca br. Infor-
macje w sprawie plebiscytu można również uzyskać telefonicz-
nie, dzwoniąc pod nr: 44/ 731-46-36 lub 534-555-224.

Przypomnienie dla właścicieli psów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie przypomina 
o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Le-
karz przypomina, iż obowiązkowe szczepienie psów przeciwko 
wściekliźnie wykonuje się w terminie 30 dni od ukończenia przez 
psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesię-
cy od dnia ostatniego szczepienia.
Więcej informacji na temat wścieklizny, a także jej charaktery-
stycznych objawów u człowieka oraz u zwierząt znaleźć moż-
na w ulotce, która 2 czerwca została zamieszczona na gminnej 
stronie, w „Aktualnościach”.

(opr. JS)

D

Rada Gminy Kleszczów wraz z wójtem Sławomirem Chojnowskim
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leszczowska Przychodnia Salus informuje o przyjęciach lekarzy specjalistów 
planowanych w lipcu br. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowa-

dzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na lipiec

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 08.07 10-17

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 22.07 10-17

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 09.07 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 23.07 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 25.07

6. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 06.07 14.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 13.07 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 09.07 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 05.07 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 19.07 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 05.07 9.30-13.30

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 11.07 16-18

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 25.07 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 12.07 9-14

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 26.07 9-14

16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 06.07 8-13

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 13.07 8-13

18. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 23.07 8.30-14

19. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 01.07 9-14

20. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 15.07 9-14

21. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 20.07 9-14

22. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 09.07 8.30-14

23. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 23.07 8.30-14

24. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. 
Kryspin Niedzielski 27.07 14-18

25. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 07.07 13-18

26. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 21.07 13-18

27. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 14.07 15.30-18

28. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 28.07 15.30-18

29. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 18.07 11-14

30. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 18.07 10-17

31. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 14.07 9-14

32. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 28.07 9-14

33. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 28.07 9.30 -15

34. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 15.07 9-14

35. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 29.07 9-14

36. USG lek. radiolog Paweł Banaszek 04.07 14-19

37. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski w trakcie ustalania

38. Specjalista pediatrii i 
alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy 

wtorek 12-14

…w  Przychodni  SALUS  będzie  w  lipcu  działać 
zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

●  11.07.  godz.  8-15.30,  ●  12.07.  godz.8-15, 
●  14.07.  godz.  8-15,  ●  15.07.  godz.  8-15.30, 
●  18.07.  godz.  8-15,  ●  19.07.  godz.  8-15,  
●  20.07.godz.  8-15,  ●  22.07.  godz.  8-15,  
●  26.07.  godz.  8-15,  ●  27.07.  godz.  8-15,  
● 28.07. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

●  04.07.  godz.  15-18,  ●  08.07.  godz.  15-18,  
● 18.07. godz. 15-18, ● 22.07. godz. 15-18. 
Kwalifikacja pacjentów - w każdym dniu przyjęć.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska

●  06.07.  godz.  15-18,  ●  20.07.  godz.  15-18.  
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 13.07. godz. 11.30-16.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska

● zgodnie z harmonogramem umieszczonym na 
stronie Przychodni Salus.

Poradnia 
Rehabilitacji

leszczowska Przychodnia Salus poda-
ła harmonogram pracy gabinetu RTG 

na lipiec 2022 r. Pacjenci będą mogli zgłaszać się 
na wykonanie zdjęć rentgenowskich w każdy wto-
rek w godz. 10-18 (oprócz 5 lipca - urlop), w każdą 
środę w godz. 8-12 (oprócz 27 lipca - urlop) i każdy 
czwartek w godz. 14-18. Dodatkowo badania będą 
robione w soboty 9 i 23.07 w godz. 10-14.

SPOTKANIA ROZWOJOWE to nowa inicjaty-
wa GOPS w Kleszczowie oraz Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie. Zostały zainicjowane 6 czerwca, a  ich celem 
jest pomoc mieszkańcom gminy, którzy doświad-
czają  różnego rodzaju  trudności życiowych. Zaję-
cia prowadzone przez panią  terapeutkę - pedago-
ga specjalnego, a zarazem profesjonalnego coacha, 
mają pomóc osobom, doświadczającym  trudno-
ści życiowych. Celem spotkań  jest m.in.: wprowa-
dzenie świadomych zmian w życiu, poprawa relacji 
z innymi, pokonanie lęków, poprawa jakości życia. 

Spotkania rozwojowe dla dorosłych są or-
ganizowane w każdy poniedziałek w godzinach 
15:00-18:00 w siedzibie Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Łękińsku. 

Harmonogram 
pracy gabinetu RTG

Dla osób 
z trudnościami 

życiowymi

K
K
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Krwiodawcze sprawy

Strategia na kolejne lata

ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY. Obchodzone w czerw-
cu święto przypomina o Karlu Landsteinerze, austriackim immuno-
logu, który za odkrycie grup krwi zdobył Nagrodę Nobla. W Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie pamiętano o uczczeniu 
tego dnia, organizując okolicznościową akademię. Była to okazja 
do uhonorowania zasłużonych dawców z najbliższych miejscowo-
ści, a także do wręczenia nagród uczniom, zaangażowanym we 
współpracę z Gminnym Klubem HDK PCK w Kleszczowie.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych od początku swojej dzia-
łalności współpracuje z Gminnym Klubem Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Kleszczowie. Bierzemy udział w akcjach krwiodaw-
czych oraz licznych konkursach organizowanych przez Polski 
Czerwony Krzyż - podkreśla dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz.

KOLEJNA UDANA AKCJA KRWIODAWCZA.  Po odwołanej 
(z powodu dużych zapasów krwi w regionalnym banku) marcowej 
akcji zarząd Gminnego Klubu HDK PCK zaapelował do swoich 
członków, a także dawców niezrzeszonych o zgłoszenie się na ak-
cję majową. 27 maja w kleszczowskim SOLPARKU na oddanie krwi 
stawiło się 49 chętnych, przy czym etap medycznej kwalifikacji po-
myślnie przeszło 39 osób. Tego dnia ekipa z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zebrała 17,55 litra krwi.

„W gronie naszych stałych krwiodawców, znaleźli się także 
krwiodawcy pierwszorazowi, uczennice i uczniowie ZSP Klesz-
czów, którzy wspomogli nas, oddając 3,600 litra młodej krwi. 
Dziękujemy więc młodzieży i wszystkim tym, którzy zaangażo-
wali się w naszą akcję. Dziękujemy wolontariuszom oraz wspa-
niałej ekipie z RCKiK Łódż, za bardzo sprawne przeprowadzenie 

akcji w przyjaznej atmosferze” - poinformował Gminny Klub HDK 
PCK na swoim profilu FB.

Na krwiodawców czekały tego dnia niespodzianki - książka 
autorstwa Jerzego S. Łątki „Praojcowie Turków”, której wyda-
nie sponsorowała i egzemplarze przekazała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kleszczowie. Osoby, które pierwszy raz oddawały 
krew, otrzymywały upominek w postaci plecaka, bądź ręcznika 
chłodzącego. Dla każdego oddającego krew były także soki i ba-
toniki. Majowa krwiodawcza akcja była dofinansowana ze środ-
ków publicznych w ramach zadania „Zdrowie w Kleszczowie”.

Następna akcja krwiodawcza w Kleszczowie odbędzie się 
w piątek 28 lipca - jak zwykle w SOLPARKU.

NADAL PRZYSŁUGUJĄ 2 DNI WOLNEGO. Zgodnie 
z art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie 
krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew 
lub jej składniki, przysługuje prawo do zwolnienia od pracy oraz 
zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu odda-
nia oraz w dniu następnym.

„Drodzy Dawcy, planując oddanie krwi lub jej składników ko-
rzystajcie z kalkulatora donacji na naszej stronie internetowej. 
Pamiętajcie, że krew oddajemy w 57 dniu licząc od dnia ostatniej 
donacji” - informuje RCKiK na swojej stronie. Informacje o tym, 
gdzie i kiedy dawcy mogą się zgłaszać do oddania krwi, poda-
wane są na stronie RCKiK (link: https://krwiodawstwo.pl/dla-
-krwiodawcy/gdzie-mozna-oddawac).

JS

okalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 
(jej członkiem jest również Gmina Kleszczów) rozpoczęła 

prace związane z opracowaniem swojej strategii rozwoju na nowy 
okres programowania. W tym celu będą prowadzone konsulta-
cje społeczne z udziałem mieszkańców każdej gminy, będącej 
członkiem tej LGD.

- Na spotkaniach zostanie ustalone, jakie pomysły, projekty 
i cele chcieliby realizować mieszkańcy w ramach Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju tej grupy działania - informuje przedstawiciel za-
rządu LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

Dla stworzenia najbardziej realnej strategii potrzebne będą 
opinie lokalnych liderów, zainteresowanych realizacją działań 
skierowanych na rozwój obszarów wiejskich. W trakcie spotkań 
konsultacyjnych swoje zdanie i oczekiwania co do kierunków, na 
jakie zostaną skierowane środki z budżetu LGD, będą mogli wy-
razić przedstawiciele samorządu, ośrodków kultury, kół gospo-
dyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, 
fundacji, związków wyznaniowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Organizatorem konsultacji jest LGD „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty”. Spotkanie w gminie Kleszczów planowane jest w lipcu. 
O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy na gminnej stronie 
internetowej.

JS

L

JUŻ JEST! Nowa oferta TV Jambox! 
Promocja

PAKIET NA START dla seniorów jest właśnie dla Ciebie. 
Odwiedź Biuro Obsługi Klienta Agencji Rozwoju Regionalnego 

„ARREKS” Sp. z o.o. i skorzystaj już dziś.
Ciesz się dogodnym pakietem 45 kanałów w najlepszej cenie 15 zł.

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2021.poz.1899 ze zm.), zawiadamia, 
że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina, gmina Kleszczów, 
pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu podana 
została do publicznej wiadomości w prasie  lokalnej, została opublikowana 
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2021.1899. ze zm.), zawiadamia, że w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tabli-
cy ogłoszeń oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Kleszczów 
www.kleszczow.pl  i w Biuletynie  Informacji Publicznej wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach Bogumiłów oraz 
Żłobnica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

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

WÓJT GMINY KLESZCZÓW WÓJT GMINY KLESZCZÓW
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Korzystajmy z mapy, by zgłaszać zagrożenia

łównym celem projektu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa”, uruchomionego przed kilku laty była poprawa 

stanu bezpieczeństwa. Wykorzystując specjalną aplikację obywa-
tele mogli wskazywać na mapie niebezpieczne punkty. Weryfikacja 
zgłoszeń była zadaniem funkcjonariuszy policji.

To nie jest miejsce do pilnych interwencji
Zgłoszenie miejsca, w którym kierowcy często przekraczają do-

zwoloną prędkość, oznacza, iż pojawi się tam (czasem kilkakrotnie) 
pojazd „drogówki”. W przypadku potwierdzenia zagrożenia będą 
podjęte takie działania, które w możliwie krótkim czasie utemperują 
szybko jeżdżących kierowców. Są i takie rodzaje zagrożeń (np. nie-
właściwa infrastruktura drogowa, czy zła organizacja ruchu drogo-
wego), których wyeliminowanie nie jest możliwe „od ręki”.

Z kolei do zgłaszania zdarzeń o charakterze nagłym, które wy-
magają podjęcia działań w ramach interwencji, lepiej jest korzystać 
z numeru alarmowego 112.

Garść statystyki
„Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-

czeństwa (wrzesień 2016 r.) do 3 czerwca 2022 r. na terenie woje-
wództwa łódzkiego naniesiono 133 525 zgłoszeń, co stanowi 5,8% 
wszystkich zagrożeń odnotowanych na terenie kraju, których było 
2 287 056. Najwięcej zgłoszeń w województwie łódzkim - 38 592, 
naniesiono na terenie Łodzi. Jest to 28,9% wszystkich zgłoszonych 
zagrożeń na terenie województwa” - to fragment podsumowania, 
podanego na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zebrane dane pozwalają też stwierdzić, że najwięcej po Łodzi 
zgłoszeń trafiło do KMZB w następujących powiatach: łódzki wschod-
ni - 9 807 (7,3%), piotrkowski - 9 257 (6,9%), zgierski - 8 055 (6%). 
To dobrze, że nasz powiat nie zajął niechlubnego miejsca w czołów-
ce tego zestawienia. Nie znajdujemy go też w dolnych sektorach 
statystyk, gdzie trzy ostatnie pozycje zajmują powiaty: wieruszowski  
- 1 614 (1,2%), łęczycki - 1 715 (1,3%), zduńskowolski - 1 735 (1,3%).

Jakich zagrożeń najwięcej?
Jak dotąd najczęściej wskazywane zagrożenie na terenie woje-

wództwa łódzkiego to przekraczanie dozwolonej prędkości (35 959 
przypadków czyli aż 26,9% ogółu zgłoszeń). Na drugim miejscu wska-
zano 27 183 przypadki nieprawidłowego parkowania (20,4%). Trze-

cia z kategorii najczęściej wskazywanych jako zagrożenie to 20 998 
przypadków spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym (15,7%).

Najrzadziej przez mieszkańców województwa wskazywane były 
takie zagrożenia, jak: utonięcia, dzikie kąpieliska, miejsca niebez-
pieczne na wodach oraz terenach wodnych (łącznie 199 zgłoszeń).

Mniej punktów w gminie Kleszczów
Jeszcze w styczniu 2019 roku sprawdzając KMZB w obrę-

bie gminy Kleszczów można było natrafić na aż 67 zaznaczonych 
punktów. Zdecydowaną większość stanowiły miejsca przekraczania 
przez kierowców dozwolonej prędkości. Były przy tym dwa odcinki 
najczęściej wskazywanych dróg: ulica Długa w Łękińsku oraz głów-
na droga, prowadząca przez Czyżów.

Aktualnie czyli 15 czerwca można się doliczyć zaledwie 9 nie-
bezpiecznych punktów. W Kleszczowie (na tyłach cmentarza) 
zaznaczone jest „grupowanie się małoletnich zagrożonych demo-
ralizacją”, a w pobliżu ul. Miłej, niedaleko skrzyżowania z ul. Tulipa-
nową - dwa „nielegalne wysypiska śmieci”.

W Łękińsku (w okolicach kościoła) jest wskazane „przekracza-
nie dozwolonej prędkości”, w okolicach Dębiny (przed wjazdem od 
strony Sulmierzyc na ul Milenijną) – „niewłaściwa infrastruktura dro-
gowa”, natomiast w Łuszczanowicach wzdłuż ul. Złotej na odcinku 
od Bursztynowej do Perłowej w trzech miejscach znajduje się ikonka 
oznaczająca „niewłaściwe parkowanie”. Jedno wskazanie „zarobiła” 
też Żłobnica, gdzie na ul. Milenijnej w kierunku Kamienia zaznaczo-
no „nielegalne rajdy samochodowe”. Widać, że szeroka i urozma-
icona pod względem przebiegu obwodnica znów kusi kierowców 
szukających mocnych wrażeń.

Czy aktualna liczba wskazań oznacza, iż teren gminy Kleszczów 
stał się bezpieczniejszy? Czy kierowcy stali się bardziej uważni po 
zaostrzeniu przepisów ruchu drogowego, skutkującym wysokimi 
mandatami na piratów i zwiększeniu ochrony pieszych? A może po 
prostu minął okres fascynacji nową aplikacją i mieszkańcy przestali 
z niej korzystać? 

Zgłaszać można także ze smartfona
Warto wiedzieć, że dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-

czeństwa jest możliwy nie tylko z komputerów i laptopów. Od kwiet-
nia 2018 roku działa darmowa aplikacja Geoportal Mobile, przezna-
czona do smartfonów. Jest w niej zakładka z dostępem do KMZB. 
Podczas zgłaszania zagrożenia możliwe jest również przesłanie 
krótkiego opisu.

„Nie ma sprawnie działającej Policji bez współpracy ze społe-
czeństwem, dlatego zachęcamy do korzystania w sposób anoni-
mowy z Mapy, gdzie możecie Państwo nanieść zauważone przez 
Was zagrożenia. My na pewno zareagujemy !” - zapewnia Wydział 
Prewencji KWP w Łodzi.

Jerzy Strachocki

G

Tanio wynajmę  
samodzielne mieszkanie

w zamian za pomoc w przydomowym ogrodzie.

Tel. 608-026-380.

ODSPRZEDAM MIEJSCE na wyjazd do Bułgarii
dla osoby pełnoletniej i dla osoby niepełnoletniej.
Wyjazd organizowany przez GOK w Kleszczowie. 

Termin wyjazdu - lipiec.

Kontakt: 698-442-604.

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ŻŁOBEK

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

Zapewniamy: 
● profesjonalną kadrę, 

● liczne zajęcia dodatkowe, 
● całodzienne wyżywienie, 

● własny plac zabawa.

Kleszczów, ul. Szkolna 6.

Informacje pod numerem telefonu: 511-707-567.
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Związkowcy gościli 
na terenie gminy

i 20 maja Kompleks SOLPARK był miejscem spotkania 
Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ Soli-

darność. Spotkanie organizowane z inicjatywy firmy Sempertrans 
Bełchatów zgromadziło 40 delegatów, reprezentujących 13 naj-
większych zakładów chemicznych w Polsce: Azoty Puławy, Police, 
Tarnów, Kędzierzyn Koźle, Synthos Oświęcim, Bridgestone Po-
znań, Eyssity Oława, Michelin Olsztyn, Anwil Włocławek, Goodyear 
Dębica, Ciech Sarzyna, Polfa Warszawa, Sempertrans Bełchatów.

W imieniu organizatorów delegatów oraz gościa honorowe-
go - Mirosława Miarę (przewodniczącego Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność) powitał Dariusz Suj-
ka - przewodniczący NSZZ Solidarność w Sempertrans Bełchatów.

- Obrady sekcji dotyczyły obecnej sytuacji w zakładach che-
micznych w Polsce - mówi D. Sujka. - Czas pandemii oraz obecna 
wojna na Ukrainie spowodowały duże problemy z pozyskaniem 
surowców oraz drogiej energii, potrzebnej do produkcji. Mają też 
wpływ na ograniczenie rynków zbytu.

W trakcie przerw w obradach uczestnicy mogli zwiedzić gminę 
Kleszczów, a także największy zakład w regionie - odkrywkową 
kopalnię węgla brunatnego.

JS

Nowy cennik usług
akład Komunalny „Kleszczów” wprowadził w kwietniu 
nowy cennik usług. Dwustronicowy dokument jest do-

stępny na stronie internetowej spółki. Obejmuje m.in. usługi zwią-
zane z transportem osób i rzeczy. Ich stawki są zależne od czasu, 
długości trasy, rodzaju wynajmowanego pojazdu. Są również wy-
cenione usługi porządkowe w sezonie letnim i zimowym, zabie-
gi z zakresu pielęgnacji zieleni, usługi budowlane i roboty ziemne 
(z wykorzystaniem koparko-ładowarki, minikoparki, zagęszczar-
ki), a także prace, do których wykorzystuje się np. rębarkę, myjkę 
ciśnieniową albo urządzenie do czyszczenia kanalizacji (WUKO).

Przed zbliżającym się sezonem żniwnym rolnicy będą za-
pewne sięgać do cennika, by zorientować się jak wyceniona zo-
stała praca kombajnów, którymi dysponuje gminna spółka.

Uponor Infra w wielu miejscach
Rubryka „Aktualności” na stronie www.uponor.com peł-

na jest w tym roku informacji o miejscach, w których przy bu-
dowie systemów odwodnienia wykorzystywane są produk-
ty kleszczowskiej fi rmy, znanej z wytwarzania polietylenowych 
rur ciśnieniowych i grawitacyjnych, studzienek oraz zbiorników. 
O tym, jak przebiega ich montaż informują fi lmy umieszczane 
przez Uponor Infra w portalu YouTube.

Zróbmy ekspresowy przegląd miejsc i zakresu prac. W Rudzie 
Śląskiej na budowę trasy N-S  fi rma dostarcza rury do budowy ma-
gistrali wodociągowej, a także rury, studnie i baterie zbiorników do 
budowy kanalizacji deszczowej. W Swarzewie koło Władysławo-
wa w miejsce skorodowanego kolektora żeliwnego powstał zupeł-
nie nowy rurociąg polietylenowy o długości ponad 2,5 km, którym 
będą transportowane ścieki. Przebudowa stacji kolejowej Warsza-
wa Zachodnia wymaga skutecznego odwodnienia dużego obsza-
ru. Na tę inwestycję fi rma Uponor Infra dostarczyła 5 baterii zbior-
ników PEHD o średnicach od 1800 do 2600 mm. Będą one mogły 
pomieścić prawie 1400 m sześć. wody. Uponor jest obecny rów-
nież w inwestycjach realizowanych w naszym regionie. Ponad 8 
km rur i studzienki kanalizacyjne z PP oraz PEHD konieczne będą 
na rozbudowywanej trasie Łódź Górna.

Gościli w KWB Bełchatów
2 czerwca w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Ro-

gowcu odbyło się spotkanie kierownictwa zakładu górniczego 
z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) w Kiel-
cach oraz przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Poświęcono je analizie 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa po-
żarowego w 2021 roku w KWB „Bełchatów”. Omawiane były 
m.in. przyczyny wypadków zaistniałych w zakładzie górniczym, 
czynniki szkodliwe i wyniki z badań środowiska pracy, a także 
stan bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie górniczym.

Dyrektor OUG omówił również wypadki zaistniałe w 2021 r. 
w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych 
na obszarze podlegającym OUG w Kielcach. Oprócz wymienio-
nych już uczestników w spotkaniu uczestniczył zakładowy spo-
łeczny inspektor pracy w KWB Bełchatów, przedstawiciele służb 
BHP i kierownicy działów zakładu górniczego.

Źródło: www.wug.gov.pl
(opr. JS)

W firmach gminy Kleszczów

Fot. www.uponor.com

19 Z
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Szkolne wieści
Konkurs „Z egzaminem na Ty !”

Doceniona wiedza o elektryczności

TNT w czołówce mechatronicznej ligi

„Wyobraź sobie, że jesteś lekarzem. Do Twojego gabinetu wła-
śnie zapukał zrozpaczony ósmoklasista. Poprosił o receptę na suk-
ces na egzaminie. Co mu przepiszesz? Jakie dasz mu rady? (podaj 
co najmniej dwa przykłady)” - tak opisane zostało zadanie, posta-
wione uczestnikom konkursu, zorganizowanego przez nauczycielki 
języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Rozpraw-
kę na ten temat pisało 19 maja osiemnaścioro uczniów. W konkur-
sie przeprowadzonym za pośrednictwem platformy Teams najwyżej 
zostały ocenione prace: Natalii Kochel (kl. VIII c) - I miejsce; Agata 
Ślęzak (kl. VIII a) - II miejsce; Oskar Rybarczyk (kl. VIII c), Jakub 
Nowakowski (kl. VIII b), Jan Gwoździk (kl. VIII d) - III miejsce (ex 
aequo). Wyróżnienie otrzymał Paweł Kaczmarczyk (kl. VIII b).

Centrum Kształcenia Zawodowego było 31 maja miejscem pod-
sumowania X konkursu „Bezpieczna elektryczność”. Szkolny etap, 
do którego przystąpiło 6 szkół z powiatów: bełchatowskiego, piotr-
kowskiego i tomaszowskiego odbył się na początku kwietnia. Z grona 
111 uczestników do II etapu komisja zakwalifi kowała 17 uczniów.

Konkurs wiedzy o elektryczności to nie tylko sprawdzian wiedzy 
teoretycznej, ale również sprawdzian umiejętności postępowania 
z urządzeniami elektrycznymi oraz udzielania pomocy osobom po-
rażonym prądem. W gronie nagrodzonych była - jak zwykle - spo-
ra reprezentacja uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie: Krzysztof Zabłocki (m. II), Jakub Wiśniewski (m. 
IV), Antoni Włodarczyk (m. V) oraz Jakub Sztuka (m. IX).

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak-
tycznego było miejscem podsumowania kilku konkursów. Ucznio-
wie kleszczowskiego technikum zdominowali XXIX wojewódzki 
konkurs „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach 
elektronicznych i elektrycznych” i zajęli całe podium. Na I miejsce 
zasłużyła praca „Minisatelita badawczy CanSat” (Aleksander Ała-
szewski - III mg, Dawid Frukacz - III tg, Jan Pawelec - III tg, Jakub 
Sztuka - III tg, opiekun - dr Paweł Kelm), na II miejsce - „Aktywna 
proteza dłoni sterowana za pomocą sygnałów bioelektrycznych 
generowanych przez ludzkie mięśnie” (Łukasz Jabłoński - III t, 
opiekun - dr Krzysztof Feja), na III miejsce - „coinLED wyświetlacz 
cen kryptowalut” (Jakub Sztuka - III tg, opiekun - dr Krzysztof Feja).

Z kolei w „Szkolnej Lidze Mechatroniki” TNT w Kleszczowie 
uplasowało się na wysokiej, drugiej pozycji. W trakcie uroczysto-
ści Łukasz Jabłoński mógł - po odebraniu nagrody - opowiedzieć 
o swoim projekcie.

Fot. www.powiat-belchatowski.pl

KONKURSY, KONKURSY
„Wiosna w Gminie Kleszczów”

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizował foto-
graficzną rywalizację na temat „Wiosna w Gminie Kleszczów” 
i na swoim profilu FB przeprowadził głosowanie na najlepsze 
prace. W kategorii I miejsce pierwsze zajęła fotografia wykonana 
przez Bartłomieja Szmigielskiego (54 polubienia), a miejsce II 
- praca Witolda Jędrzejczaka (38 polubień). W kategorii II Mag-
dalena Wójcik ze 154 polubieniami uzyskała pierwsze miejsce. 
Praca przesłana na konkurs przez Urszulę Bujacz-Jędrzejczak 
(36 polubień) zajęła II miejsce, natomiast fotografia zgłoszona 
przez Tomasza Przybylskiego (31 polubień) - III miejsce.

„Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział 
i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych konkursach! Ze 
wszystkimi zwycięzcami będziemy się kontaktować telefonicznie” 
- to podziękowania i informacja przekazana na stronie GOK. Tam 
można również obejrzeć gminę Kleszczów w wiosennej odsłonie.

Z pomocą cyfrowych map województwa
Konkurs „Łódzkie na mapach 2022” organizowany dla 

uczniów szkół średnich oraz studentów zamieszkałych w regionie 
łódzkim, polega na opracowaniu cyfrowej kompozycji mapowej 
prezentującej wybrany temat na terenie naszego województwa. 
Do konkursowej pracy wykorzystane zostaną zasoby Geoportalu 
Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Termin nadsyłania 
prac konkursowych upły-
wa 20 października br. 
Dla laureatów przewidzia-
no atrakcyjne nagrody 
finansowe (nawet 2 tys. 
zł), a najciekawsze pra-
ce zostaną opublikowa-
ne w systemie Geoportal 
Województwa Łódzkiego. 
Szczegółowe informacje 
dostępne są w regulami-
nie konkursu na stronie 
https://mapy.lodzkie.pl.

Opisz pomoc udzieloną uchodźcom
W jaki sposób obecność uchodźców z Ukrainy wpłynęła na 

życie Twoje i Twoich sąsiadów? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście 
osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na 
czym te działania polegają? Jak na potrzebę udzielenia pomocy 
zareagowały urzędy, szkoły, firmy i organizacje pozarządowe? 
Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodź-
ców i co sądzą Twoi sąsiedzi?: takie pytania postawił Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, namawiając mieszkańców wsi 
i miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców do napisa-
nia pamiętnika bądź relacji. 

„Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy 
o nie mniej niż kilkanaście stron pliku tekstowego lub podobną 
objętość wpisów na blogu. Zależy nam na szczerości, dlatego 
wszystkim zainteresowanym gwarantujemy anonimowość, tak-
że w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem 
umiejętności pisarskich - nas interesują autentyczne doświad-
czenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja 
będzie dla nas ważna” - zachęcają organizatorzy.

Prace należy przesyłać do 30 września br. Nagrody za naj-
lepsze prace: I - 3500 zł; II - 2000 zł; III - 1500 zł; trzy wyróż-
nienia - po 1000 zł. Najciekawsze prace zostaną opublikowane 
w całości albo fragmentach. Więcej informacji na stronie Instytu-
tu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (www.irwirpan.waw.pl).

(opr. JS) ciąg dalszy na str. 10
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Świętowali 50-lecia nadania imienia

Elżbieta Misiak wspomina
szkoły podstawowej w Łękińsku trafiła we wrześniu 1969 
roku. To nie była jej pierwsza praca. Wcześniej przez rok 

po ukończeniu słupskiego Studium Nauczycielskiego uczyła w Gost-
kowie koło Bytowa. Stara szkoła w Łękińsku mieściła się tu, gdzie 
stoi obecnie dom kultury. Dodatkowo dwie sale lekcyjne funkcjono-
wały w drewnianym budynku po przeciwnej stronie ulicy.

- Przyznaję, że warunki były niełatwe, a rodzice uczniów - wyma-
gający - opowiada pani Elżbieta. - Uważali, że jeśli ich dziecko dosta-
ło dwójkę jest to wina nauczyciela, który dziecka nie zdołał nauczyć.

W Łękińsku mieszkała w służbowym mieszkaniu, na piętrze. Dół 
budynku zajmował kierownik szkoły Jan Barański z rodziną. Przez 
wiele lat była równocześnie wychowawczynią dwóch klas: starszej 
i młodszej. Klasy były wtedy bardzo liczne, miały od 30 do 40 uczniów.

- Była bieda. Zdarzało się, że dzieci przychodziły na lekcje głod-
ne. Szczególnie pamiętam jedną uczennicę, która bardzo często 
z głodu mdlała na lekcjach. Nieraz przynosiłam jej kanapki.

Jeśli dzieci opuszczały więcej lekcji trzeba było chodzić z inter-
wencją do ich rodziców. Wychowawca składał takie odwiedziny w to-
warzystwie trójki innych rodziców. 

Kiedy pytam o wspomnienia z czasów, kiedy w okolicy ruszyła 
budowa kopalni i elektrowni, pani Elżbieta przyznaje, że dla szkół 
był to czas bardzo ciężki. Sprzątaczki i kucharki odchodziły wtedy 
z pracy, bo w tamtych firmach czekało na nie znacznie lepsze wy-
nagrodzenie. Któregoś dnia szkołę odwiedził były uczeń, dość słaby. 
Po skończeniu zawodówki dostał pracę w kopalni. Z hardą miną py-
tał: „Proszę pani, po co kończyć te szkoły? Jaką pani ma pensję?” 
Okazało się, że już na początek swojej pracy w kopalni dostał pensję 
kilka razy większą od nauczycielskiej.

Dobrze pamięta nową siedzibę szkoły w Łękińsku, oddaną 
w 1971 r. Była wtedy jedną z nauczycielek odpowiedzialnych za 
przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia. Po informacje 
dotyczące życia i działalności M. Kopernika trzeba było jeździć do 
bibliotek w Piotrkowie i w Radomsku.

- Nie da się tego porównać z tym, co dzisiaj mają uczniowie, na 
wyciagnięcie ręki - podkreśla.

Pracę w Łękińsku pani Elżbieta Misiak zakończyła w czerwcu 
1986 roku.

J. Strachocki

Do

ubileuszowe uroczystości w Szkole Podstawowej w Łę-
kińsku odbywały się przez dwa dni. O ile drugi, piknikowy 

dzień miał charakter środowiskowy, lokalny, to dzień 2 czerwca stał 
pod znakiem okolicznościowej akademii. Została zorganizowana 
w sali sportowej i odbyła się z udziałem zaproszonych gości, w tym 
przedstawicieli Kuratorium Oświaty, samorządu Gminy Kleszczów 
(fot. 1), firm i instytucji z terenu gminy, a także Rady Rodziców, 
pracowników szkoły, delegacji poszczególnych klas.

Goście mieli okazję poznać historię szkoły w Łękińsku i jej 
osiągnięcia z kilkunastu minionych lat. Obejrzeli również staran-
nie przygotowane występy artystyczne uczniów (fot. 2), połączone 
wraz z ciekawie skonstruowaną opowieścią o tym, w jaki sposób 
szkoła nawiązuje do dorobku i ideałów, które przyświecały jej pa-
tronowi - Mikołajowi Kopernikowi. Okazało się, że pomimo upływu 

niemal 550 lat od czasu 
jego narodzin i pomimo 
cywilizacyjnych i kultu-
rowych zmian wiele jest 
takich wspólnych łącz-
ników.

Dyrektor Katarzyna 
Bębnowska przedstawi-
ła zebranym na uroczy-
stości nie tylko obecną 
kadrę pracowników, 
wspomniała również 
swoich poprzedników, 
którzy kierowali szkołą. 
Wielkimi brawami i oko-
licznościowym upomin-

kiem uhonorowano Elżbietę Misiak - byłą nauczycielkę łękińskiej 
podstawówki (fot. 3). Było też wiele ciepłych słów, gratulacji i po-
dziękowań ze strony zaproszonych gości.

Poczęstunek jubileuszowym tortem zakończył część oficjalną. 
Goście mieli możliwość obejrzeć oddaną do użytku w 2021 roku 
część szkoły. Dzisiejsi uczniowie mogli spojrzeć na stare zdjęcia 
i kroniki (fot. 4).

(Fot.  1)

(Fot. 3)(Fot. 2)

(Fot. 4)

J
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Szkolne wieści
DNA bez tajemnic

Wycieczkowy maj i czerwiec

Niepowtarzalną okazję zbadania własnego łańcucha DNA 
mieli uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, 
którzy 27 maja wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych na Wy-
dziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym tematem 
zajęć była analiza różnic, jakie występują pomiędzy ludźmi w se-
kwencji ich DNA.

Opis laboratoryjnego etapu 
wycieczki, w którym uczestniczyła 
młodzież znaleźć można na stronie 
szkoły: „Obejmował on następu-
jące etapy: - pobranie od uczniów 
komórek nabłonka poprzez wymaz 
z jamy ustnej (bezbolesny :); - izo-
lację DNA z pobranych komórek; 

- namnożenie interesującego nas 
fragmentu DNA przy użyciu me-
tody PCR. W tym wypadku jest to 
odcinek chromosomu pierwszego, 

określany jako locus D1S80. Ma on różną sekwencję u poszcze-
gólnych ludzi i dlatego dobrze nadaje się do naszych celów; - ana-
lizę produktów PCR: rozdzielenie uzyskanych fragmentów DNA 
poprzez elektroforezę w żelu agarowym oraz ich uwidocznienie. 
Każdy może zobaczyć na własne oczy „kawałek” swojego DNA 
i porównać go z DNA kolegów i koleżanek”.

Dla uczniów ciekawe były również wykłady, z których mogli się 
dowiedzieć o zmienności genetycznej i jej znaczeniu np. w dia-
gnostyce medycznej, albo w kryminalistyce.

Tegoroczna wiosna, która stoi pod znakiem uśpienia epide-
mii COVID-19 i znacznego poluzowania sanitarnych ograniczeń 
umożliwiła szkołom organizowanie wycieczek. Mają one nie tylko 
walor rekreacyjny, krajoznawczy albo zawodoznawczy. Ich pro-
gram często jest uzupełnieniem wcześniejszych lekcji z historii czy 
geografii. Nie bez znaczenia jest również walor integracyjny - moż-
liwość przebywania zespołu klasowego poza murami szkoły. Na 
stronach internetowych wszystkich gminnych szkół znaleźć moż-
na ilustrowane relacje z wielu tegorocznych wycieczek.

Jedną z najkrótszych tras odbyli pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie, którzy w Dniu Dziecka wyjechali do 
Szkółki Leśnej Borowiny, prowadzonej przez Nadleśnictwo Beł-
chatów. Głównym punktem programu było pokonanie ścieżki edu-
kacyjnej „Opowieści Bielika”. Uczniowie mieli możliwość poznania 
wielu gatunków roślin, dowiedzieli się też sporo o zwierzętach, któ-
re żyją na terenie nadleśnictwa.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

 ciąg dalszy ze str. 8

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

Pobiegli na piątkę

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XLVI/583/2022 z dnia 31 
marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwa-
runkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów 
w zakresie wyznaczenia obszarów, na których będą rozmieszczone urządze-
nia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany STUDIUM.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. 

Główna 47, 97 410 Kleszczów, w postaci elektronicznej,  za pomocą poczty 
elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl  lub przez platformę 
ePUAP, w terminie do dnia 21 czerwca 2022 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku 
z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiada-
miam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kleszczów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzę-
du Gminy Kleszczów i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą 
być  wnoszone:  w  formie  pisemnej,  na  adres:  Urząd  Gminy  Kleszczów,  ul. 
Główna 47, 97 410 Kleszczów; ustnie do protokołu; za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl w  terminie 
do dnia 21 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kleszczów. 
Wnioski niedotyczące zakresu zmiany studium oraz złożone po upływie 

wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Administratorem danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, mający siedzibę przy ul. Głów-

nej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarza-
nia danych osobowych będzie realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą prze-
twarzania art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwa-
rzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia 
im  danych  na mocy  przepisów prawa  oraz  podmioty  przetwarzające w  ramach  świadczenia  usług  dla 
administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia 
Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

olejną, dziewiątą już edycja popularnej biegowej impre-
zy „Kleszczów na piątkę” ukończyło 188 osób. W tym 

gronie było ponad 40 biegaczy, mieszkających w gminie Klesz-
czów. Nic dziwnego, że z pasją walczono nie tylko o jak najlep-
sze miejsca w kategorii „open”, ale również w klasyfikacji biega-
czy i biegaczek z gminy Kleszczów.

„Kleszczów na Piątkę” miał w tym roku 
swoją dramaturgię z powodu pogody. Kilka-
naście minut przed startem przeszła ulewa, 
połączona z dość silnym wiatrem. W trakcie 
biegu deszczu nie było, ale za to wiało. Nie 
pozostało to bez wpływu na wyniki rywaliza-
cji. Nasilający się deszcz, połączony z silnym 
wiatrem, towarzyszył niemal całej ceremonii 
dekorowania najlepszych. Najbardziej zmok-
nięci schodzili z podium biegacze z gminy 
Kleszczów.

K

W XV Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”…
… zorganizowanym w Nowej Rudzie wystąpiła reprezentacja 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Była jedną 
z 45 reprezentacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
z całej Polski, które rywalizowały sprawdzając wiedzę teoretyczną 
i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

„Wśród szkół ponadpodstawowych nasza reprezentacja szkoły 
zajęła IV miejsce w Polsce w klasyfi kacji końcowej. W działaniach 
praktycznych zespół klasy ratowniczo-medycznej 2b w składzie: 
Milena Witkowska (dowódca), Weronika Wójcik, Alicja Rosa, Nata-
lia Słok był bezkonkurencyjny - na 5 pozoracji dziewczęta zdobyły 
5 razy maksymalną punktację” - informuje szkoła na swojej stronie.

 ciąg dalszy na str. 15
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Wsparcie w wielu wymiarach
ozmowa z Anną Domańską, kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

 - Na początku marca do wielu zadań jakie realizuje GOPS 
doszło całkiem nowe - pomoc uchodźcom z Ukrainy, któ-
rzy przybyli na nasz teren. W jaki sposób uzyskiwali Pań-
stwo dane o tym, jak wielu ich jest i gdzie zamieszkali?

 - Było to możliwe przede wszystkim dzięki współpracy z Urzędem 
Gminy, w szczególności z Urzędem Stanu Cywilnego. Takie in-
formacje przekazywali też sami mieszkańcy gminy, u których 
zatrzymały się osoby uciekające z Ukrainy. Do uruchomienia 
skutecznej pomocy ważne były informacyjne spotkania. Pierw-
sze, w Gminnym Ośrodku Kultury, pozwoliło zapoznać naszych 
gości z osobami i instytucjami z naszej gminy. Kobiety z Ukrainy 
dowiedziały się, gdzie należy się zgłaszać. Następne spotkanie 
w SOLPARKU dotyczyło przede wszystkim zorganizowania na-
uki języka polskiego dla osób chętnych.

 - Jak radziły sobie panie w kontaktach nie znając języka 
ukraińskiego?

 - Na początku to był duży stres. Bardzo pomocny okazał się 
tłumacz w smartfonach. Osoba tłumacząca obecna była tyl-
ko podczas spotkań informacyjnych, o których wspomniałam. 
Obecność tłumacza była też konieczna podczas wypełniania 
wniosków, tłumaczenia dokumentów, czy formalności związa-
nych z legalizacją pobytu. Teraz, po przeszło trzech miesią-
cach, porozumiewamy się bez większych trudności.

 - Jakie były formy pomocy udzielanej uchodźcom przez 
GOPS?

 - Przede wszystkim zajmowaliśmy się wypłatę jednorazowych świad-
czeń. Na terenie naszej gminy takie świadczenie w wysokości 300 
zł uzyskało dotąd 177 osób. Przyznawaliśmy pomoc żywnościową, 
w takiej formie w jakiej otrzymują ją od dawna podopieczni GOPS 
z terenu gminy Kleszczów czyli w formie paczek żywnościowych. 
W marcu taką pomoc uzyskało 49 osób, a w czerwcu - 77. Informo-
waliśmy obywateli Ukrainy o tym, gdzie na naszym terenie znajdują 
się różne instytucje, które mogą być im przydatne podczas pobytu. 
Pomagaliśmy w wypełnianiu wniosków online, składanych w ZUS 
o wypłatę 500 +. Była to procedura znacznie dłuższa niż w przy-
padku wniosków, jakie składają Polacy. Wymagane były jeszcze 
dodatkowe dokumenty, które trzeba było skanować. Zdarzało się, 
że obsługa jednej osoby trwała nawet do godziny.

 - GOPS prowadził też zbiórkę pomocy rzeczowej i tę pomoc 
rozdzielał...

 - Ten punkt zbiórki działa do tej pory. Zorganizowaliśmy go w ga-
rażu. Bardzo nam przy tym pomogli mieszkańcy gminy, dostar-
czając palety na których można te rzeczy ustawiać. Pomogli 
też z urządzeniem wieszaków, żeby ubrania przeznaczone dla 
uchodźców nie gniotły się w kartonach. Ta działalność została 
przejęta przez nas od innego punktu, który wcześniej funkcjo-
nował w Kleszczowie. Uznałam, że taka forma działania wpisu-
je się w ideę pomocy społecznej.
Z czasem zaczęliśmy się starać o dary dla uchodźców na wła-
sną rękę. Moja prośba w tej sprawie trafiła za pośrednictwem 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów do firm i spółek z tere-
nu gminy. Jako pierwsza zareagowała spółka Colep. Artyku-
ły higieniczne, odzież oraz żywność dla dzieci przyjechały do 
Kleszczowa z Półwyspu Iberyjskiego. Niedawno firma JYSK 
przekazała na potrzeby uchodźców z Ukrainy osiem dużych 
kartonów z pościelą, kołdrami, poduszkami. To wszystko przy-
wiózł nam z Radomska swoim busem jeden z mieszkańców.

 - Była też pomoc dostarczona ze Szwajcarii.
 - Osiem różnych firm szwajcarskich z różnych branż* oraz ich pra-

cownicy przygotowali ogromny transport. Tym co trafiło do Klesz-
czowa mogliśmy się podzielić z Punktem Recepcyjnym w Radom-
sku, a także z miastami Bełchatów i Piotrków Trybunalski. Produkty 
były rozmaite - w sumie 14 palet, każda wysoka na 2 metry. Tyle 
samo palet te szwajcarskie firmy wysłały do Wrocławia. Inicjatorem 
przekazania darów na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przebywają 
na terenie naszej gminy, był zatrudniony w jednej ze szwajcarskich 
firm mieszkaniec naszej gminy. W dalszą organizację zaangażo-
wani byli inni mieszkańcy oraz GOPS. Ponadto w magazynowaniu 
tych darów pomogła nam spółka Ekobenz, zaś firma SOLPARK 
udostępniła dużego busa do ich przetransportowania.

 - Jak ocenia Pani zaangażowanie mieszkańców gminy w po-
moc kobietom i dzieciom z Ukrainy?

 - Trudno byłoby wymienić wszystkich pomagających w zbieraniu 
i dostarczaniu pomocy do naszego punktu, w którym te dary 
rozdzielaliśmy zgłaszającym się do GOPS obywatelom Ukra-
iny. Mieszkańcy gminy przede wszystkim przyjmowali uchodź-
ców pod swój dach, zapewniali transport, a kiedy trzeba było 
załatwiać formalności w urzędach, przychodzili razem z nimi.

 - Na jakie jeszcze wsparcie mogły liczyć kobiety, które 
z dziećmi uciekły przed wojną na teren naszej gminy?

 - Obok nauki języka polskiego, prowadzonej w obydwu szkołach 
podstawowych, kolejną formą pomocy były zajęcia związane 
ze wsparciem psychologicznym. Udział w nich miał pomóc ko-
bietom z Ukrainy odnaleźć się po tych wszystkich przejściach. 
Udało się nawiązać kontakt z terapeutką Katarzyną Waliosz-
czyk-Urbaniak. W domu kultury w Kleszczowie poprowadziła 
ona bezpłatnie cykl pięciu zajęć „Moc kobiecości”. Dodam, że 
wykorzystane w ich trakcie gry psychologiczne i karty psycho-
logiczne bezpłatnie przetłumaczyła, wydrukowała i dostarczy-
ła nam inna z pań. Z tych spotkań, które były ciekawe i pełne 
emocji, korzystały też nasze mieszkanki.

 - Czy wiadomo jak wiele kobiet spośród uchodźców znala-
zło zatrudnienie na terenie naszej gminy?

 - Wiem o paniach, które znalazły pracę w spółce Bewa i w firmie 
CFE. Kobiety z Ukrainy pracują też w firmie Arix, jako kierowcy 
jeżdżą w firmie CAT, a poza terenem gminy pracują przy zbiorze 
truskawek i borówek. Jedna z pań znalazła zatrudnienie w salo-
nie fryzjerskim, inna z kolei kupiła sobie samochód i dojeżdża do 
pracy w sąsiedniej gminie. Okazuje się, że najbardziej w znale-
zieniu pracy pomagały te osoby, u których uchodźcy zamieszkali.

 - Jak dużo osób, które przybyły na nasz teren z Ukrainy, 
mieszka obecnie w gminie Kleszczów?

 - Obecnie jest to 135 osób mieszkających w domach prywat-
nych oraz 12, które mieszkają w hotelu SOLPARK. Część tych, 
którzy przebywali w gminie Kleszczów wyjechała dalej, do in-
nych krajów np. do Anglii, do Irlandii, do Hiszpanii. Dużo osób 
deklaruje powrót na Ukrainę z chwilą, kiedy zakończy się rok 
szkolny. Kobiety mają już poumawiany transport na granicę. 
Są świadome, że nie będzie im tam łatwo, ale bardzo tęsknią 
za Ukrainą. Poza tym kończy się okres pomocy, gros kobiet nie 
pracuje, nie mają pomysłu na swoją przyszłość w Polsce. Po 
powrocie chciałyby się osiedlić w zachodniej części Ukrainy, 
nawet jeśli wcześniej mieszkały na wschodzie.

 - Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Strachocki

* Firmy ze Szwajcarii, które przekazały dary na rzecz obywa-
teli Ukrainy, przebywających na terenie gminy Kleszczów: Mene-
trey S.A., Dynaecosol, Masson, Atelier Mecanique Pahud, Roulin, 
Swiss Creative, Georges Demierre & Fils S.A., Le Chalet du coeur.

R
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Wakacje z GOKWykorzystaj do 30 września!
on turystyczny to okazja do obniżenia kosztów wakacyjnego 
wypoczynku. Jednorazowe świadczenie w wysokości 500 

zł na jedno dziecko (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 
1000 zł) może posłużyć do zapłaty za usługi hotelarskie lub imprezy 
turystyczne na terenie Polski. Rodzice mogą bonem zapłacić np. za 
pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. 
Opłacą nim zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na ko-
lonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez 
noclegu (o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie).

Okazuje się, że ciągle nie została wykorzystana znaczna pula 
bonów turystycznych. Na początku czerwca w Łódzkiem było ak-
tywowanych 78 proc. bonów, przysługujących rodzicom. Aktywa-
cja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Po wejściu na PUE ZUS rodzic uzupełnia swoje dane 
kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Podczas transakcji opiekun 
otrzymuje indywidualny kod, który potwierdza transakcję i służy do 
płatności Polskim Bonem Turystycznym. 

Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bo-
nem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej (https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow). 
Szczegółowe informacje związane z bonem turystycznym można 
uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię ZUS: 22-11-22-111.

JS

WB akacyjne propozycje przygotował dla dzieci 
i młodzieży Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 

Przedstawiamy to co odbywać się będzie w ostatnich dniach 
czerwca oraz w lipcu.

„START WAKACJI Z GOK”
24 czerwca (teren GOK w Kleszczowie). W programie: 

● dla najmłodszych: ● 17:00 - spektakl animacyjny „Alicja 
w Krainie Czarów”, 16:00-20:00 - „Strefa Art. - GOK” z atrakcjami 
m.in.: wyplatanie warkoczyków, brokatowe tatuaże, malowanie na 
stretchu, urządzenia rekreacyjne.
● dla młodzieży: „Młodzieżowe Granie - Muzyka i Działanie”: 16:00 
- wakacyjna foto-budka, ● 18:00 - warsztaty didżejskie, ● 20:00 - 
koncert artystki muzyki pop - BRYSKA.

OBOZY I KOLONIE
Wszystkie obozy dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

gminy Kleszczów, organizowane nad Morzem Bałtyckim mają 
jedną lokalizację. Jest to Ośrodek Bałtyk, Mielno-Unieście, ul. 
Pogodna 17. Terminy wyjazdów: 
● uczniowie szkół podstawowych - klasy I-III: 15 - 24 lipca,
● uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VI: 27 czerwca - 6 lipca,
● uczniowie szkół podstawowych - klasy VII-VIII: 6 - 15 lipca.

Część uczniów starszych klas szkół podstawowych mogła 
na wypoczynek letni wybrać polskie pojezierze. Pobyt dwóch 
grup zorganizowany będzie w Ośrodku Manor w Olsztynie:
● uczniowie klas IV-VI: 2 - 11 lipca,
● uczniowie klas VII-VIII: 11 - 20 lipca.

Wszystkie grupy będą wyjeżdżać o godz. 8.00. Miejsce 
zbiórki - parking SOLPARK Kleszczów, ul. Sportowa 8.
● Tygodniowy pobyt w górach dla uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych - od 20 do 26 lipca. Miejsce obozu: Ośrodek u Aniołka, 
Murzasichle, ul. Budzowa 48 D. 

GOK przypomina, że na wakacyjne wyjazdy (zarówno nad 
morzem, w górach i na pojezierzu) należy zabrać m.in: strój ką-
pielowy, ręczniki, środki higieniczne, czapkę z daszkiem, kurtkę 
przeciwdeszczową, wygodne buty, ubrania na ciepłe i chłodne dni.

Wyjazdy na każdy z tych obozów zaplanowano z parkingu 
SOLPARK Kleszczów, ul. Sportowa 8 o godz. 8.00.

Dwa zagraniczne turnusy edukacyjno-turystyczne dla star-
szej młodzieży zostały zaplanowane w Hotelu Palma w Warnie.
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych (roczniki 2007, 2006 
oraz chłopcy rocznik 2005) wyjadą 30 czerwca. Powrót jest pla-
nowany 11 lipca.
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci (roczniki 
2004 i starsze oraz dziewczęta z rocznika 2005) wyjadą w ter-
minie 9 -20 lipca.

Na obóz należy zabrać ważny paszport lub dowód osobi-
sty. Godzina wyjazdu: 5.00. Miejsce zbiórki - parking SOLPARK 
Kleszczów, ul. Sportowa 8. 

UWAGA: w tym roku pierwsze wyjazdy na obozy odbędą 
się już w czerwcu. Warto sprawdzić kiedy wyjeżdża dana 
grupa wiekowa.

WAKACYJNE WYCIECZKI
● 28 lipca - do ZOO i Orientarium w Łodzi - dla dzieci w wieku 
przedszkolnym z rodzicem/opiekunem;
● 11 sierpnia - do Uniejowa i Łęczycy - dla młodzieży szkół 
średnich i studentów, wizyta w termach Uniejów (2h) oraz 
zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Łęczycy, wizyta w Tumie 
i zwiedzanie kolegiaty;
● 16 sierpnia - do Częstochowy i Poczesnej - dla dzieci z kl. 
I-III szkół podstawowych. W programie: kino sferyczne, „Stacja 
Grawitacja”, park trampolin, „Alpakarnia” w Poczesnej;
● 18 sierpnia - do Warszawy - dla dzieci z kl. IV-VIII szkół 
podstawowych. W programie m.in. park trampolin - „HANGAR 
646”, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, Park Saski, 
muzeum geologiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów zostaną 
podane na plakatach i na stronie internetowej GOK.

ogłasza przetarg pisemny ofertowy 
na sprzedaż drewna pochodzącego 

z cięć pielęgnacyjnych.
Drewno (brzoza brodawkowata oraz sosna zwyczajna) w łącznej ilo-

ści 100,96 m sześć. zostało złożone w kilkanaście stosów przy ul. Miłej, 
Wspólnej oraz Spacerowej w Kleszczowie. Kupujący zobowiązany  jest 
do zabrania drewna z miejsca jego składowania.

Sprzedający ustalił minimalną cenę wywoławczą w wysokości 
221,40 zł za 1 m sześć. brutto za drewno brzozowe oraz 153,75 zł za 
1 m sześć. brutto za drewno sosnowe.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w terminie 
do 28 czerwca (do godz. 13). Miejscem składania ofert jest kancelaria 
ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje o przetargu (w tym numery, objętość i cena 
poszczególnych stosów) wraz z wzorem oferty zostały zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów.

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
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Wakacje z biblioteką
J  akie propozycje wakacyjne przygotowała Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Kleszczowie dla swoich czytelni-
ków? Oto garść informacji poświęconych tym działaniom.

Zebrane naklejki wymień na użyteczny gadżet
W okresie 15 czerwca do 15 września gminna biblioteka organi-

zuje akcję „Naklejkomania”.
Jest to akcja sprzyjająca popularyzacji wypożyczania książek 

i audiobooków. Za jednorazowe wypożyczenie minimum dwóch ksią-
żek, audiobooków lub filmów można otrzymać jedną naklejkę. Gro-
madzone w ten sposób naklejki czytelnicy wklejają do specjalnej kar-
ty kolekcjonera. Za zebrane naklejki otrzymają w bibliotece upominki 
takie jak np. kubek, książka, gra planszowa, zakładka do książek. 

Akcja „Naklejkomania” może się zakończyć wcześniej, w przy-
padku wyczerpania puli nagród.

„Zabierz książkę na wakacje”
Pomiędzy 4 lipca a 26 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna 

w Kleszczowie przeprowadzi konkurs fotograficzny, promujący książ-
ki i ich czytelnictwo. Temat - „Zabierz książkę na wakacje”. Konkurs 
polega na wypożyczeniu książki z jednej z trzech placówek GBP 
w Kleszczowie, zrobieniu zdjęcia książce lub z książką, przysłaniu 
zdjęcia wraz z formularzem na adres biblioteka@kleszczow.pl.

Konkurs organizowany jest w czterech terminach: ● od 4 do 
15.07; ● od 18 do 29.07; ● od 1 do 12.08; ● od 15 do 26.08. Usta-
lone w regulaminie kryteria wyboru zwycięskich prac to: ich wartość 
estetyczna, jakość wykonanego zdjęcia, pomysł i oryginalność. Po 
to, by ocenić konkursowe prace nadesłane w danym etapie komisja 
zbierze się w terminach: 18.07; 01.08; 16.08; 29.08.

W każdym z etapów laureaci mogą liczyć na następujące nagro-
dy: torebka, torba sportowa, saszetka. Więcej szczegółów i informacje 

o zasadach zgłaszania prac na konkurs zainteresowane osoby znajdą 
w regulaminie, zamieszczonym na stronie GBP w Kleszczowie.

Konkurs „Wakacyjne plenery”
Dzieci mogą też skorzystać z zaproszenia gminnej biblioteki do 

udziału w kolejnym konkursie. W największym skrócie jego zasady 
wyglądają tak: ● wypożycz książkę ze zbioru oznaczonego nazwą 
„Wakacyjna półka”, ● wykonaj pracę plastyczną zgodnie z instruk-
cją dołączoną do książki, ● dostarcz wykonaną pracę do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie w terminie do 19 sierpnia.

Szczegóły konkursu plastycznego „Wakacyjne plenery” - w re-
gulaminie zamieszczonym na stronie biblioteki.

Dwugodzinne zajęcia
Uczniom spędzającym wakacyjny czas w rodzinnych domach, bi-

blioteka proponuje łącznie 26 terminów, w których odbywać się będą 
zabawy, zajęcia plastyczne oraz warsztatowe. Ustalono, że w każ-
dym tygodniu wakacji poszczególne placówki biblioteczne prowadzić 
będą te zajęcia naprzemiennie. To pozwoli najbardziej wytrwałym 
uczestnikom spędzić sporo czasu na aktywnościach w gronie rówie-
śników - o ile rodzice lub opiekunowie zapewnią im transport.

Terminy zajęć:
● Filia biblioteczna w Żłobnicy - wakacyjne wtorki,
● Filia biblioteczna w Łękińsku - wakacyjne środy,
● Biblioteka w Kleszczowie - wakacyjne czwartki.

Ponadto w wakacje będzie kontynuowany projekt „Soboty w bi-
bliotece”. Każda placówka będzie organizować sobotnie zajęcia 
w innym terminie.

Dla lepszego zaplanowania wakacyjnego czasu dobrze będzie 
zachować zamieszczony obok harmonogram. Każde z zajęć orga-
nizowane będzie w godzinach 11-13.

Biblioteka i jej filie będą podczas wakacji funkcjonować w ustalonych godzinach. W tym czasie oprócz wypożyczania książek czy fil-
mów będzie możliwość korzystania z gier planszowych oraz czytania prenumerowanych przez bibliotekę czasopism.

(opr. JS)
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Historia szkoły w Łękińsku (cz. 2)
rotokoły z zebrań Rady Pedagogicznej szkoły w Łę-
kińsku przynoszą garść zwyczajnych informacji o bie-

żących sprawach, ale pozwalają też wyłowić ciekawostki 
dotyczące organizacji pracy szkoły. Z protokołów spisanych 
w 1935 roku dowiemy się m.in., że:
● na początku roku szkolnego 1935/36 fragment boiska 
szkolnego „które ze względu na całość szyb w sąsiednich bu-
dynkach nie może być używane do ćwiczeń gimnastycznych” 
przeznaczony został na urządzenie szkolnego ogródka wa-
rzywnego „z warzywami przewidzianymi programem szkol-
nym, których jest około 11 gatunków”; 
● szkolna biblioteka po zlikwidowaniu biblioteki, prowadzonej 
przez Kółko Rolnicze w Łękińsku, postanowiła przejąć z jej 
zbiorów 122 książki;
● lekarz, który we wrześniu 1935 r. przebadał uczniów, stwier-
dził występowanie jaglicy (zakaźnej choroby bakteryjnej oczu); 
zalecono, by zakażone dzieci siedziały w oddzielnych ławkach;
● „na okres letni i wiosenny postanowiono, żeby dzieci modli-
twę ranną zaczynały wszystkie razem tj. oddział III, IV, V i VI 
śpiewem „Kiedy ranne” przed dziesięciominutowymi ćwicze-
niami cielesnymi” (czyli przed gimnastyką);
● w roku 1935 w Łękińsku kończono budowę Domu Katolic-
kiego (być może takiej nazwy używano dla domu ludowego, 
o którego budowie kierownik szkoły wspominał już w roku 
1931); na oddanie nowej, dużej sali społeczność Łękińska 
czekała z nadzieją; to tu planowano zorganizować choinkę 
dla dzieci oraz rodziców - sale szkolne były zbyt małe, by 
pomieścić wszystkich.

R. Sarnecki wizytuje szkołę
Na pierwsze, bardziej szczegółowe dane odnoszące się 

do fizycznego stanu szkoły, a także do działających w pla-
cówce organizacji natrafiamy w dokumencie z wizytacji, prze-
prowadzonej 9 grudnia 1935 r. Podinspektor szkolny R. Sar-
necki zanotował wówczas w sprawozdaniu:

„Szkoła mieści się w dwóch obok siebie wynajętych budyn-
kach stanowiących własność gromadzką. Trzy izby szkolne 
duże, o odpowiednich wymiarach, utrzymane są w należytej 
czystości. Organizacja szkoły normalna, przy tym oddz. V i VI 
pobierają naukę osobno ze względu na liczbę dzieci (…). Na te-
renie szkoły są następujące organizacje uczniowskie: 1) Szkol-
ne Koło PCK, liczące 42 członków, 2) Szkolne Koło Uczestników 
TPBPSP, liczące 46 członków oraz Sklepik szkolny. Bibliotecz-
ka uczniowska liczy 317 książek dla dzieci, które dzieci czytają, 
ponadto szkoła prenumeruje 1 egz. Płomyczka. W klasach star-
szych są próby wprowadzenia samorządu klasowego”.

Do kierownika Stanisława Kaczmarka wizytator skierował 
zarówno zalecenia związane z dydaktyką i programem zajęć, 
jak i takie np. uwagi: „Zaopatrzyć izbę szkolną, w której uczą 
się kl. III + IV, w portret Marszałka J. Piłsudskiego”; „Przeor-
ganizować Sklepik szkolny na Spółdzielnię”.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1936/37 sprawa po-
większenia liczby szkolnych pomieszczeń nadal nie była pew-
na. Gromadzki budynek, w którym wygospodarowano trzecią 
salę lekcyjną, powodował w społeczności Łękińska istotne 
spory. Budowę tego domu ludowego (tak był nazywany począt-
kowo) rozpoczęła organizacja KGW (prawdopodobnie Koło 
Gospodyń Wiejskich). Miała go przeznaczyć na swoje potrze-
by. Być może KGW przeliczyło się ze swoimi siłami, bo „w roku 
1934 wykończeniem tegoż domu zajęła się Rada gromadzka 
wyłaniając spośród siebie komitet” (fragment pisma wysłane-
go przez S. Kaczmarka do władz oświatowych). Część gro-
madzkiego budynku przylegającą do tzw. sali teatralnej rada 

zgodziła się wydzielić na salę lekcyjną. Nie było zgody na od-
danie znajdującego się tu mieszkania nauczycielowi. Ten lokal 
miał być przeznaczony na dochodowy wynajem dla obniżenia 
kosztów utrzymania należącego do gromady domu ludowego.

Sprawa udostępnienia szkole lokum dla nauczyciela nie 
doczekała się rozwiązania także w 1937 r. Podinspektor R. 
Sarnecki wizytując szkołę w maju 1937 r. notował bowiem: 
„pomieszczenie szkoły i umeblowanie izb nie uległo zmianie”. 
W tym samym sprawozdaniu zapisał, iż wizytacja odbywała 
się od godz. 8.25 do 14 oraz od 19 do 21.25. Dokument za-
wierał przy tym sporo pozytywnych uwag, a jedyna krytyczna 
dotyczyła konieczności przekształcenia sklepiku szkolnego 
w spółdzielnię oraz zaprowadzenia koniecznej w takim wy-
padku księgowości. 

„Płomyk” sprawą polityczną
Protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych (nawet tak nie-

licznych jak 3-osobowa rada w Łękińsku) były nie tylko obo-
wiązkowe. Nadzór oświatowy nie odkładał ich do archiwum, 
ale uważnie czytał. W dokumencie spisanym po zebraniu 
z września 1938 roku nadzór zwrócił uwagę na „niezrozumia-
ły stosunek do pism dziecięcych jak „Płomyk”. Wyjaśnienia 
udzielone w kolejnym piśmie przez kierownika S. Kaczmarka 
rzucają nieco światła na nastroje polityczne w ówczesnym 
Łękińsku (proszę wybaczyć przydługi cytat):

„Na terenie gminy tutejszej szczególnie w Łękińsku poja-
wił się skrajny przejaw życia politycznego prowadzony przez 
ludzi nieuświadomionych, stan ten trwa od dwu lat. W pierw-
szym rzędzie Stronnictwo Narodowe ustosunkowało się wro-
go do Związku Nauczycielstwa Polskiego i do pism wydawa-
nych przez Związek. Doszło do tego, że nauczyciele tutejsi 
przez pewną grupę ludzi uważani byli za komunistów, a mło-
dzież szkolna pod wpływem rodziców „Płomyki”, które mia-
ła w czytaniu poskładała na stołach w czasie nieobecności 
nauczyciela, nawet przedstawienia szkolne były bojkotowane 
jakoby pochodziły z „Płomyka”. W sukurs „Stronnictwu Naro-
dowemu” przychodził „Mały Dziennik” czytany tutaj w owym 
czasie w pokaźnej liczbie egzemplarzy. Obecnie Stronnictwo 
to jest mniej aktywne, ale jeszcze istnieje. Wobec takiego 
stanu rzeczy nauczycielstwo zaprenumerowało po jednym 
egzemplarzu „Płomyka”, ale do użytku własnego”.

Nauczycielska konferencja
Dokument noszący datę 26 listopada 1938 r., rzuca nam 

nieco światła na stan osobowy ówczesnej kadry nauczycielskiej 
całej gminy Kleszczów. We wspomnianym dniu nauczyciele ze-
brali się na konferencji rejonowej. W protokole spisanym bardzo 
starannym pismem trafiamy na nazwiska nauczycieli z tamtych 
lat. Na konferencję w Łękińsku przybyły panie: Kaczmarkowa, 
Grzegorczykowa, Dulnikowa, Ratowska, Gruszczyńska, Flisz-
nikówna. Obecny był także ksiądz Jung (proboszcz z Kleszczo-
wa) oraz panowie: Kaczmarek, Przysiężnik, Stańko, Łatkowski, 
Dulnik, Chmielewski, Czarnecki i Lupa. Trzy nieobecne osoby 
to Łatkowska, Stańkowa i Łypkowa.

Program nauczycielskiej konferencji obejmował m.in. lekcję 
praktyczną z geografii (temat: „Kraków i Krakowiacy”), prze-
prowadzoną w klasie V przez Leokadię Flisznikówną - nauczy-
cielkę szkoły w Łękińsku, która w tym roku szkolnym zastąpiła 
Józefa Świtacza. Przebieg przeprowadzonych zajęć oceniali 
później uczestnicy konferencji, zgłaszając swoje uwagi.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

P
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
ESBANK Oddz. Kleszczów 738-03-12
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
731-31-32

Gminna Biblioteka Publiczna  731-36-54 

Gminny Ośrodek Kultury  731-35-63
731-32-30

Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kompleks SOLPARK 731-65-00
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Posterunek Policji w Kleszczowie 47 846-50-58 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie  731-31-75
Przedszkole w Łękińsku  731-46-00 
Przedszkole w Łuszczanowicach  731-47-33 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46 
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25 
Szpital Wojewódzki - Izba Przyjęć SOR  635-85-34

Urząd Gminy w Kleszczowie 

Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20

Urząd Pocztowy Kleszczów  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

• 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 - spółka PRIT 661-617-906; 
pritelektrycy@gmail.com.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Zwycięzca tegorocznej „piątki” - Sylwester Lepiarz 
z Wronowa uzyskał czas 14:56. Na mecie jako drugi zameldował się mieszkaniec 
Koluszek, Patryk Stypułkowski. Jego czas to 15:05. Trzecie miejsce na podium 
przypadło Aleksandrowi Draganowi z Kielc (15:13). To stały uczestnik biegów or-
ganizowanych w Kleszczowie, z rekordem życiowym na 5 km - 14:38. Przyznał, że 
dla biegaczy korzystny był spadek temperatury wywołany deszczem, przeszkadzał 
natomiast wiatr. Oceniając konfigurację trasy uznał, że końcowy odcinek poprowa-
dzony po bieżni stadionu i poprzedzony ostrym zakrętem spowolnił tempo biegu.

- Lepiej byłoby umieścić metę na drodze - powiedział.
Trzy kobiety, które najlepiej poradziły sobie z 5-kilometrową trasą to: Sabina Ja-

rząbek z Kielc (6. m - 16:30), łodzianka Monika Kaczmarek (9. m - 16:47) i Karolina 
Pilarska z Lublińca (14. m - 18:16).

Trójka najszybszych biegaczy w klasyfikacji „lokalnej” to: Hubert Zawiślak (Łę-
kińsko, 18. m - 18:29), Dawid Milczarek (Kleszczów, 19. m - 18:33), Damian Chodak 
(Łękińsko, 26. m - 18:56). Najszybsze wśród kobiet to: Anna Buresz (Kleszczów, 36. 
m - 19:29), Magdalena Wójcik (Kleszczów, 72. m - 22:16), Wioleta Rzeźnik (Łękiń-
sko, 113. m - 25:45).

Dobrych biegaczy z gminy Kleszczów nie zabrakło też w gronie najmłodszych: 
Na dystansie 200 m zwycięzcami zostali Joanna Walczak z Kluk i Filip Krawczykow-
ski z Kleszczowa; na 300 m - Maja Szczęsna z Łuszczanowic i Michał Dębski z Bru-
dzic; na 400 m - Aleksandra Gębicz z Łękińska i Błażej Szczęsny z Kleszczowa; na 
800 m - Igor Frach z Kleszczowa.

J. Strachocki

Pobiegli na piątkę
 ciąg dalszy ze str. 10
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Triumfowali w Lublinie
Lublin był 29 maja miejscem XXII Mistrzostw 

Polski  Shorin-Ryu Karate, Okinawa Kobudo. 
W tych zawodach wystąpiło również czworo kara-
teków LKS Omega Kleszczów. Ich występ zakoń-
czył się dużym sukcesem w postaci dwóch tytułów 
wicemistrza Polski. Wywalczyli  je Daria Gołasa 
w kategorii „Kata -  juniorki starsze” oraz Jan Sza-
taniak w kategorii „Kata - młodzicy starsi”. Szymon 
Kubera, występujący w kategorii  „Kata  - młodzi-
cy starsi” ukończył rywalizację na piątym miejscu.

Z występu swoich podopiecznych  jest zado-
wolony trener Zbigniew Berłowski (na zdjęciu).

- Dwa srebrne medale wywalczone na mistrzo-
stwach Polski to duży sukces. Występ naszych 
karateków, zakończony zdobyciem tytułów wice-
mistrzowskich na długo pozostanie w ich pamięci.

JS

Wielki sukces Omegi
Piłkarze LKS Omega Kleszczów, występu-

jący w grupie  łódzkiej  IV  ligi, zakończyli  sezon 
2021/2022 na trzecim miejscu. Zespół prowadzo-
ny przez Jacka Berensztajna w drodze do  tego 
sukcesu wygrał 24 mecze, raz zremisował i zano-
tował 9 porażek. Punktowy dorobek Omegi  to 72 
punkty. Zwycięzcą IV-ligowych rozgrywek okazała 
się Warta Sieradz, a na drugim miejscu zakończy-
li sezon piłkarze RKS Radomsko.

Został mistrzem Polski
Oliwier Krzyszkowski wziął udział w Mistrzo-

stwach Polski  Juniorów  i  Juniorów Młodszych 
w Pływaniu Niepełnosprawnych. Za trzy najlepsze 
starty w imprezie, która miała miejsce w Krakowie 
od 27 do 29 maja, otrzymał tytuł mistrza Polski Ju-
niorów. W zawodach startowało 119 zawodników 
z 20 klubów.

SPORTTak się bawił Kleszczów

Oliwier z trenerem Robertem Pawlickim


