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… rozpoczęło w szkołach gminy Klesz-
czów 1100 uczniów. Największe grono 
uczniów edukuje się w Szkole Podsta-
wowej im. J. Korczaka w Kleszczowie 
(446). W liceum i technikum, które two-
rzą razem Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie, kształci się w roz-
poczętym niedawno roku szkolnym 387 
uczniów. Szkoła Podstawowa im. M. Ko-
pernika w Łękińsku jest natomiast miej-
scem edukacji 268 uczniów.

Więcej na str. 6

O laury w tegorocznym konkursie na 
najschludniejszą posesję gminy Klesz-
czów rywalizowały tylko trzy obiekty. Zgod-
nie z regulaminem powołana przez wójta 
gminy komisja oglądała zgłoszone pose-
sje jeden raz. Wyniki rywalizacji zostały 
ogłoszone podczas Dożynek Gminnych. 
Laureaci odebrali dyplomy gratulacyjne 
z rąk wójta Sławomira Chojnowskiego oraz 
przewodniczącej Rady Gminy - Katarzy-
ny Biegały.

Główną nagrodę za zajęcie I miejsca 
otrzymali Anna i Artur Witasikowie, miesz-
kający w Łękińsku.

Na zdjęciu - posesja państwa Witasików.
Więcej na str. 16

Nowy rok edukacji…

Czyja posesja 
najschludniejsza?

W niedzielę 21 sierpnia odbyły się w Kleszczowie Dożynki Gminne. Dziękczynną 
mszę, która tradycyjnie otwiera obchody święta plonów, odprawili księża parafii rzymsko-
katolickich gminy Kleszczów. Wśród dekoracji, które ozdobiły miejsce dożynkowej cere-
monii, uwagę zwracały piękne, pieczołowicie przygotowane wieńce. Wraz z bochenkami 
dożynkowego chleba zostały poświęcone podczas mszy, a następnie przekazane przed-
stawicielom gminnego samorządu oraz proboszczom parafii.

 Więcej na str. 8 i 9

To praca, która obejmuje 21 lat historii rozwoju Bełchatowa i bełchatowskiego zagłębia. 
Przez lata swojej pracy w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów wycinki dotyczące regio-
nu i wydarzeń związanych z powstawaniem kopalni oraz elektrowni wklejał do zeszytów 
formatu A4 Józef Kuszne-
ruk - jeden z pierwszych 
pracowników KWB Bełcha-
tów. Kilkanaście lat temu 
dokumentacja z archiwal-
nymi wycinkami trafiła do 
Muzeum Regionalnego 
w Bełchatowie. Niedługo 
cyfrowe kopie będą do-
stępne w internecie.

Więcej na str. 12-13

Spółka Eko-Region podała harmonogram październikowej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych. Będą one odbierane od właścicieli prywatnych posesji w następują-
cych terminach:
● 12 października (środa): Rogowiec, Kamień, Dębina, Łuszczanowice, Łuszczano-
wice Kolonia, Czyżów, Kocielizna, Stefanowizna, Adamów, Wola Grzymalina Kolonia,
● 13 października (czwartek): Łękińsko, Żłobnica, Antoniówka, Wolica,
● 14 października (piątek): Kleszczów.

Więcej na str. 13

Dożynkowe święto

Kawał lokalnej historii

Odbiorą wielkogabaryty



2	 	I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 NR	18-19/586	-587

KRÓTKO
Nowy dyrektor przedszkola

Samorządowe przedszkole w Łękińsku ma od 
niedawna nowego dyrektora. W związku z przej-
ściem na emeryturę dotychczasowej, wieloletniej 
dyrektorki Doroty Paciorek, wójt gminy ogłosił kon-
kurs na stanowisko dyrektora PPS w Łękińsku, który 
zakończył się wygraną Joanny Łyczkowskiej. Wcze-
śniej pracowała w tej placówce jako nauczycielka.

Drożej w Gminnym Żłobku w Kleszczowie
Nowy rok swojej działalności rozpoczął gmin-

ny żłobek. Placówka przyjęła 27 nowych dzieci. 
Ich rodzice, a także rodzice dzieci kontynuujących 
pobyt jeszcze przed inauguracją „roku żłobkowe-
go” 2022/23 wzięli udział w spotkaniu organiza-
cyjnym, które dyrektor Monika Gawor zorganizo-
wała 29 sierpnia. Od 1 września uległy zmianie 
wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka. 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr 
XLVI/572/2022 opłata stała za pobyt dziecka 
w żłobku wynosi teraz 250 zł miesięcznie, zaś 
opłata za wyżywienie - 10 zł za każdy dzień pobytu.

Gwarancyjna naprawa…
… nawierzchni odcinka gminnej obwodnicy 

z Kleszczowa w kierunku Piasków dobiegła końca. 
Firma Drog-Bud, która realizowała budowę obwodni-
cy przeprowadziła naprawę wytypowanych fragmen-
tów poprzez tzw. powierzchniowe utrwalenie z wyko-
rzystaniem emulsji asfaltowej i drobnego kruszywa. 
Prace naprawcze zakończono w ostatnich dniach 
lipca, kiedy uzupełniono oznakowanie poziome na 
wspomnianym odcinku obwodnicy.

Wakacyjna integracja
Letni piknik zorganizowany w SOLPARKU dla 

rodziców zastępczych z powiatu bełchatowskiego 
i ich podopiecznych nie był jedyną imprezą o cha-
rakterze integracyjno-rekreacyjnym dla tego śro-
dowiska. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
zorganizowało od 6 do 17 sierpnia obóz profi lak-
tyczno-terapeutyczny dla podopiecznych rodzin 
zastępczych z powiatu bełchatowskiego. Obóz 
prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę obej-
mował zajęcia profi laktyczne i ruchowe (np. w par-
ku linowym w Krościenku nad Dunajcem), a tak-
że wycieczki do Zakopanego Nowego Sącza, 
Szczawnicy oraz Niedzicy.

Dni pielgrzymowania
W sierpniu przez teren naszej gminy przeszło 

kilka grup pielgrzymów, udających się na maryjne 
święta do Częstochowy. Największą liczebnie była 
pielgrzymka łódzka, podzielona na siedem grup. 
Mieszkańcy gminy Kleszczów wybierali się do 
Częstochowy indywidualnie, albo - zgodnie z tra-
dycją - dołączali do grupy zorganizowanej przez 
parafi ę w Sulmierzycach. Tak jak w poprzednich 
latach wyruszyła z Kleszczowa na Jasną Górę 
pielgrzymka rowerowa. Wyjazd miał miejsce 2 
września, powrót - 4 września.

JS

Energetyczna rewolucja w SOLPARKU

Nauczycielskie awanse

Wspomagana energią ze słońca

eden z gminnych projektów, zgłaszanych do Programu Inwestycji Strategicznych, nie doczekał się 
rządowej promesy. Mimo to będzie realizowany z wykorzystaniem środków własnych gminy. Chodzi 

o zadanie nazwane „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów”. Na początku sierpnia 
ukazało się ogłoszenie i dokumentacja przetargowa. Oferty przyjmowane były w Urzędzie Gminy do 9 września.

Wyznaczony dla wykonawców termin to 11 miesięcy. Ma on wystarczyć do tego, by przygotować doku-
mentację projektową oraz wykonać roboty budowlane i instalacyjne, bowiem całe przedsięwzięcie ma być 
przeprowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Dokumentem wyjściowym do przygotowania wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem 
ziemnym ma być opracowany już program funkcjonalno-użytkowy budowy systemu energetycznego dla 
kompleksu SOLPARK. Kogeneracja polega na skojarzonej produkcji energii. Chodzi o to, że w jednym 
procesie technologicznym polegającym np. na spalania gazu ziemnego powstaje jednocześnie energia 
elektryczna oraz ciepło, służące do ogrzewania wody albo wnętrz pomieszczeń.

Dla powstania takiego układu kogeneracyjnego w SOLPARKU konieczne będzie zdemontowanie ko-
tła wodnego niskotemperaturowego na gaz ziemny i jego przeniesienie z kotłowni KT-2 do kotłowni KT-
1. W kotłowni KT-2 ma być zainstalowana tzw. kaskada 6 modułów kogeneracyjnych zasilanych gazem 
ziemnym. Stąd przewody hydrauliczne mają być przeprowadzone do instalacji odbiorczej w kotłowni KT-1. 
Po tych pracach instalacyjno-montażowych konieczne będzie zintegrowanie sterowania instalacji kogene-
racyjnej z istniejącym systemem zarządzania obiektami SOLPARKU (tzw. BMS). Wraz z powstaniem no-
wego, bardziej efektywnego źródła energii ma być wykonana połączona z siecią elektryczną SOLPARKU 
instalacja fotowoltaiczna, w której panele fotowoltaiczne będą miały maksymalną moc do 50 kW.

Jeśli przetarg doczeka się pomyślnego rozstrzygnięcia modernizacja części energetycznej SOLPAR-
KU będzie jedną z większych zmian technicznych, jakie w kompleksie zostaną wprowadzone od czasu 
jego uruchomienia (czyli od roku 2009).

JS

akacyjne miesiące to czas, kiedy nauczyciele przystępują do egzaminów, które umożliwiają zdoby-
cie awansu zawodowego. W Urzędzie Gminy Kleszczów na egzamin zostały zarezerwowane dwa 

dni sierpnia - 22 i 23. Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało troje nauczycieli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych: Martyna Paśnik - nauczycielka języka angielskiego, Katarzyna Wożniak - nauczyciel-
ka wychowania fizycznego i Szymon Madejczyk - wychowawca internatu. 

W gronie awansowanych po jednym przedstawicielu miały szkoły podstawowe. Egzamin pomyślnie zdała 
Monika Piątczak (wychowawczyni świetlicy i doradca zawodowy w SP Kleszczów) i Martyna Cieluch (psy-
cholog szkolny w SP Łękińsko). Z przedszkoli gminnych awanse uzyskały dwie panie z PPS w Łękińsku: 
Katarzyna Grat (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej) i Marta Ozga (nauczycielka 
wychowania przedszkolnego) oraz nauczycielka języka angielskiego w PPS w Kleszczowie Justyna Kot.

JS

adąc ulicą Północną z Łękińska do Kleszczowa dostrzec możemy po prawej stronie rozbudo-
wywaną oczyszczalnię ścieków, a przed nią rzędy zamontowanych fotowoltaicznych modułów. 

O opisanie tej części inwestycji środowiskowej poprosiliśmy kierownika kontraktu, Piotra Tawrela:
- Instalacja fotowoltaiczna na terenie oczyszczalni ścieków w Łękińsku składa się ze 100 wysokowy-

dajnych modułów monokrystalicznych PERC o mocy 390-410 Wp firmy Risen Energy i wysokowydajne-
go inwertera o sprawności europejskiej 98,5proc. z firmy Growatt. Po wykonaniu analiz i wizualizacji zde-
cydowano o podzieleniu modułów na dwa stoły (pola) posadowione na gruncie o 4 rzędach. W każdym 
rzędzie jest 12 lub 13 modułów.

Okazuje się, że taka ilość mo-
dułów pozwoli na uzyskanie su-
marycznej mocy instalacji fotowol-
taicznej na poziomie ok. 40 kWp. 

- W przypadku pełnego ob-
ciążenia oczyszczalni ścieków 
w Łękińsku dobowe zużycie 
energii elektrycznej wyniesie 
ok. 222,3 kWh. Zbudowana 
w ramach inwestycji instalacja 
fotowoltaiczna będzie mogła 
zapewnić ok. 18 proc. dobowe-
go zapotrzebowania na energię 
- mówi P. Tawrel.

Po dobudowanym niedawno skrzydle szkoły podstawowej w Łękińsku będzie to więc kolejna inwe-
stycja, której towarzyszy instalacja PV.

JS

J

W

J

Foto: Paweł Ochman
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Sierpniowa sesja

W Łękińsku będą nowe ulice
głoszony 16 sierpnia przetarg dotyczy budowy układu drogowego wraz z infrastruk-
turą techniczną w Łękińsku. W rejonie ulic: Łąkowa, Północna, Rolna i Ustronna 

powstać mają cztery odcinki dróg. W dokumentacji projektowej, którą na zlecenie gminy 
w grudniu 2021 r. wykonało biuro MK PROJEKT Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany 
Mirosław Klimas z Piotrkowa Trybunalskiego, nowe odcinki drogowe otrzymały oznaczenie 
symbolami D-1, D-2, D-3 i D-4 i mają łączną długość prawie 1,2 km.

Projekt obejmuje nie tylko budowę jezdni z chodnikami i ścieżką rowerową, a także 
skrzyżowań z istniejącymi w tym rejonie skrzyżowań oraz placami do zawracania i zjazdami 
indywidualnymi do działek. W zakresie tej dużej inwestycji mieścić się będzie też rozbu-
dowa kompletnej infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna - wszystko to wraz 
z przyłączami do działek). Nowe drogi otrzymają również oświetlenie.

Zadanie podzielone zostało na dwie odrębne części. Pierwsza dotyczy budowy dróg wraz 
z podziemnym uzbrojeniem pomiędzy ulicami Łąkową i Rolną, druga ma podobny zakres, ale 
dotyczy rejonu ul. Rolnej. Czas na wykonanie przewidzianych projektem robót to 18 miesięcy.

JS

O

24 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kleszczów. Po otwarciu posie-
dzenia i stwierdzeniu quorum radni zajęli się projektem unieważnienia uchwały 

nr XLIV/444/2018. W tej uchwale przyjętej 25 maja 2018 roku Rada Gminy Kleszczów 
wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geode-
zyjnych Dębina i Żłobnica. Chodziło w niej m.in. o grunty, przez które prowadzi zachodni 
odcinek obwodnicy gminnej. Po zajęciu tego obszaru przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB 
Bełchatów komunikacja w kierunku północ - południe stałaby się niemożliwa. Ten szlak 
komunikacyjny zastąpić miała droga „przez wkop”, która - zgodnie z gotowym już projek-
tem - w znacznej części przebiega przez obręb geodezyjny Wola Grzymalina.

W uzasadnieniu do swej decyzji rada przywołała rozporządzenie Rady Ministrów z 27 
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. Dokonana wówczas zmia-
na granic administracyjnych Gminy Kleszczów spowodowała wyłączenie obrębu Wola 
Grzymalina z terytorium naszej gminy. „Niemożność budowy drogi przez Gminę Klesz-
czów poza jej granicami powoduje potrzebę zapewnienia komunikacji z wykorzystaniem 
zachodniej obwodnicy Kleszczowa. Warunkiem jej istnienia jest zachowanie przez Gmi-
nę Kleszczów własności nieruchomości, po których biegnie” - to fragment uzasadnienia 
uchwały.

W dalszej części sesji rozpatrując projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2028 radni wysłuchali informacji o przy-
czynach wprowadzenia zmian po stronie wpływów i wydatków. Dokonano tu m.in. zwięk-
szenia planu w punkcie „wpływy z dywidend”. Z dywidendy wypłaconej z zysku wypraco-
wanego przez spółkę EKO REGION sp. z o.o. w minionym roku do Gminy Kleszczów jako 
wspólnika trafi łącznie 5.844.424,04 zł.

Jedną z kolejnych przyjętych uchwał, podejmowaną zresztą co roku, była uchwała 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stano-
wiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. Zawiera ona również warunki zwalniania 
tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także ustala tygodniowy wymiar 
godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicz-
nych, logopedów i doradców zawodowych.

Następnie radni zajęli się sprawą przyznawania Nagród Gminy Kleszczów za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Od 1 
stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać regulamin dotyczący tej kwestii. Nowe regulacje 
mają zastąpić dotychczasowe zasady przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultur, wynikające z uchwały podjętej 
przez Radę Gminy Kleszczów w roku 2010.

Część sierpniowej sesji poświęcona została sprawie uruchomienia w każdym z dzie-
sięciu sołectw gminy lokalnych konsultacji społecznych z mieszkańcami. W konsultacjach 
tych chodziłoby o zapytanie mieszkańców co sądzą o zmianie statutu jednostki pomoc-
niczej czyli sołectwa, skutkującej przedłużeniem do 5 lat kadencji przyszłych sołtysów 
oraz rad sołeckich. Oprócz tego w statucie sołectwa miałby się znaleźć dodatkowy zapis 
o treści: „Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swe funkcje do czasu objęcia 
funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką”. W uchwale o przeprowadzeniu 
konsultacji w sołectwach czas ich zorganizowania zaproponowano na pierwszą połowę 
października br. 

Dwie z sierpniowych uchwał Rady Gminy odnoszą się do zamiany położonych w ob-
rębie geodezyjnym Dębina i należących do gminy działek na działki, które są własnością 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.

J. Strachocki

KOMUNIKATY
Gabinet RTG…

… w Kleszczowskiej Przychodni Salus za-
prasza pacjentów do wykonywania zdjęć 
rentgenowskich w każdy wtorek w godz. 
10-18, w środy w godz. 8-12 i w czwart-
ki w godz. 14-18. Dodatkowy dzień przy-
jęć to sobota 17 września w godz. 10-14.

Poradnia rehabilitacji…
…w przychodni SALUS w drugiej połowie 
września będzie czynna w następujących 
terminach:
FIZJOTERAPIA 

- dr n. med. Michał Kaczmarek
● 16.09. godz. 8-15, ● 20.09. godz. 8-15, 
● 21.09. godz. 8-15, ● 22.09. godz. 8-15, 
● 23.09. godz. 8-15, ● 26.06. godz. 8-15, 
● 28.09. godz. 8-15, ● 29.09. godz. 8-15, 
● 30.09. godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 

- dr n. med. Marcin Szczepanik
● 19.09. godz. 15-18, ● 23.09. godz. 
15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja 
pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - mgr 
specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 21.09. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja 
pacjentów.
FIZJOTERAPEUTKI 

- mgr Aleksandra Cyran, 
mgr Julita Zagórska
Zgodnie z harmonogramem umieszczo-
nym na stronie Przychodni SALUS.

Termin ważny dla krwiodawców
W piątek 30 września w kompleksie SOL-
PARK będzie organizowana akcja ho-
norowego krwiodawstwa. Zostanie prze-
prowadzona przez personel łódzkiego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, przy wsparciu Gminne-
go Klubu HDK PCK w Kleszczowie. Reje-
stracja chętnych do oddania krwi dawców 
prowadzona będzie od godz. 9.

Zmiany dla emerytów 
i rencistów
Od 1 września br. zmieniły się kwo-
ty miesięcznego przychodu powodujące 
zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń 
emerytalno-rentowych. Te kwoty ogło-
szone w komunikacie prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z 11 sierpnia 
2022 r. wynikają stąd, że przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie za II kwartał br. 
wyniosło 6.156, 25 zł.
Od 1 września kwoty przychodu powodu-
jące zmniejszenie/zawieszenie emerytury 
lub renty wynoszą odpowiednio:
● 70 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia tj. 4.309,40 zł,
● 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 
8.003,20 zł.

(opr. JS) 
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GOPS informujeKrótko z Fundacji

Co trzeba wiedzieć o dodatku osłonowym?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie nadal przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy. Przy-

sługuje on osobom, które spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu:
- dochód nie wyższy niż 2100 zł u osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 
- dochód nie wyższy niż 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego 

dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, 
o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego 
dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2021 r.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie: ● gospodarstwo jednoosobowe - 400/500 zł*;● gospodarstwo 2-3 
osobowe - 600/750 zł*; ● gospodarstwo 4-5 osobowe - 850/1 062,50 zł*; ● gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
- 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopo-
chodnymi - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co ważne, wniosek o dodatek osłonowy można złożyć tylko do 31 października 2022 roku: ● osobiście 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2; ● elektronicznie za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytel-
niony z wykorzystaniem profilu zaufanego). W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem 44/ 731-36-34 w godzinach pracy GOPS: (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 do 15.30, 
wtorek 7.30 do 17.00).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego
Dodatek węglowy to nowe świadczenie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głów-

nym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub 
peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszo-
ne do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
● osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
● osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związ-

ku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przyjmuje wnioski składane: ● elektronicznie z wy-

korzystaniem platformy ePUAP  /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka; ● papierowo: w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2, pokój nr 3. 

WAŻNE! - wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 roku. 

Akcja „Energetyczny tornister”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie w ramach współpracy z PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Beł-
chatowie uczestniczył w akcji „Energetyczny 
tornister”. 24 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kleszczowie wręczono plecaki wraz 
z wyposażeniem 10 najbardziej potrzebującym 
uczniom klas pierwszych z terenu gminy Klesz-
czów. Uczniowie w plecakach znaleźli: zeszyty, 
piórniki, farby, kredki, bloki rysunkowe i technicz-
ne, papier wycinankowy, klej, nożyczki, plasteli-
nę oraz inne przybory szkolne. Uroczystość za-
kończyła się słodkim poczęstunkiem dla dzieci. 

 
Spotkania rozwojowe dla dorosłych
W każdy poniedziałek w godzinach 15.00-19.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku odbywają się 

spotkania, których celem jest pomoc dorosłym doświadczającym trudności życiowych.
Program spotkań rozwojowych to: ● wzmocnienie motywacji, ● coaching kryzysowy, ● interwencja kry-

zysowa, ● terapia.
Spotkania prowadzi Katarzyna Walioszczyk-Urbaniak - profesjonalny coach, terapeuta, rekomendowany 

trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Więcej informacji pod nr telefonu 693-169-828.
Korzyści jakie może osiągnąć uczestnik spotkań rozwojowych: ● świadome wprowadzenie zmian w ży-

ciu, ● poprawa jakości swojego życia i jakości relacji, ● zwiększenie samoświadomości, ● pokonanie lęków.
Spotkania rozwojowe to wspólna inicjatywa GOPS w Kleszczowie oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kleszczowie.
(opr. JS)

Wakacyjne kursy językowe
Młodzi mieszkańcy chętnie korzystają z za-

granicznych kursów językowych, do których moż-
na uzyskać dofinansowanie z Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów. W sezonie wakacyjnym z takiej 
możliwości skorzystało 11 mieszkańców naszej 
gminy. Osiem osób uczyło się języka angielskiego 
m.in. w Hiszpanii, Kanadzie, USA, na Malcie i na 
Cyprze. Dwie osoby uczyły się języka hiszpańskie-
go w Hiszpanii, a jedna - języka francuskiego we 
Francji.

Fundacja przypomina, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem (https://frgk.pl/dokumenty-
-do-pobrania) dofinansowanie przysługuje oso-
bom, które w momencie rozpoczęcia kursu mają 
ukończone 16 lat i nieukończone 25 lat. Kwota 
przeznaczona na dofinansowanie zagranicznego 
kursu językowego dla uprawnionej osoby wynosi 
maksymalnie 5.000 zł.

Z zakupu zboża ozimego…
… ze wsparciem Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów skorzystało w tym roku 90 rolników 
oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękiń-
sku. Dostawa materiału siewnego zbóż ozimych 
dla rolników odbyła się w dniach 7-8 września. 
Fundacja dofinansowała zakup zboża w kwocie 
38.590 zł. Dostawcą kwalifikowanych nasion była 
firma P.P.H. AGRONAS sp. z o.o. z Koła.

Tak wyglądała wyprawka, 
przygotowana dla pierwszoklasistów

Mammografia 
raz jeszcze

września na profilaktyczne badania pier-
si, zorganizowane staraniem Przychodni 

SALUS, zgłosiło się łącznie 26 pań. W tym gronie 
było 10 pacjentek, dla których mammografia wy-
konana została w ramach programu zdrowotnego, 
finansowanego przez Gminę Kleszczów.

Pacjentki w wieku od 50 do 69 lat, które z róż-
nych powodów nie mogły zgłosić się na badania 2 
września, będą mogły skorzystać z kolejnej akcji. 
Tym razem profilaktyczna mammografia finanso-
wana ze środków NFZ odbędzie się w czwartek 
29 września. Mammobus firmy LUX MED będzie 
ustawiony w sąsiedztwie Przychodni SALUS 
w godz. 8.30-11.00. Rejestracja chętnych - pod nr 
tel. 58/ 666-24-44 lub poprzez formularz na stronie 
internetowej http://www.mammo.pl/formularz.

JS
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hishing to metoda oszustwa, która polega na wysyłaniu 
e-maili lub SMS-ów z załącznikami czy linkami do fałszy-

wych stron internetowych. Wiadomości te mają nakłonić odbior-
cę do kliknięcia w link albo otwarcia załącznika. Później pojawia 
się prośba o podanie poufnych danych, np. numeru PESEL, nu-
meru dowodu, adresu, loginu i hasła do bankowości internetowej 
czy numeru karty płatniczej.

Banki, w tym również działający w Kleszczowie ESBANK 
Bank Spółdzielczy prowadzą kampanię, w której radzą swoim 
klientom jak wygląda oszustwo phishingu. Otóż oszuści chcąc 
uśpić czujność klienta mogą się podszywać pod pewne osoby 
lub firmy. Fałszywe strony wyglądają łudząco podobnie do stron 
firm, które już znamy i z których usług korzystamy. 

Fałszywe wiadomości dotyczą najczęściej: ● niewielkiej kwo-
ty, którą trzeba dopłacić do przesyłki, ● bonów, kuponów oraz in-
nych darmowych „nagród”, które można rzekomo zdobyć, ● po-
dejrzanych logowań na danym koncie, ● problemów z kontem 
lub płatnością, ● niekompletnych danych, które należy rzekomo 
potwierdzić, ● niezapłaconej faktury, którą powinno się opłacić.

Jak przebiega oszustwo phishingu?
1. Dostajesz e-maila lub SMS-a. Wiadomość wygląda jak z firmy, 
którą dobrze znasz.
2. Masz pilnie zalogować się na stronę banku przez link z wiado-
mości. Najczęściej po to, aby odebrać rzekome pieniądze.
3. Link przekierowuje Cię na fałszywą stronę, która przypomina 

stronę Twojego banku.
4. Logujesz się - podajesz swoje dane oraz kod z SMS-a.
5. Masz wpisać kolejne kody SMS, aby zaktualizować swoje 
dane.
6. Widzisz komunikat o błędzie, więc wpisujesz je kilka razy.
7. Oszust dostał już dostęp do Twojego konta. Od teraz może się 
na nie logować i z niego korzystać, np. zlecać przelewy czy wy-
płacać pieniądze z bankomatu za pomocą BLIKA.

PAMIĘTAJ o kilku zasadach:
1. Zawsze dokładnie czytaj kody SMS - czy treść powiadomie-
nia z kodem odpowiada temu co akurat chcesz zrobić na stro-
nie? Zwracaj też uwagę na to, które urządzenia dodajesz do 
zaufanych.
2. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania - zanim klikniesz 
w link lub pobierzesz jakiś plik, upewnij się, że pochodzą one 
z zaufanych źródeł.
3. Filtruj spam i zainwestuj w oprogramowanie antywirusowe, 
najlepiej z modułem antyphishingowym. Taki moduł analizuje 
odwiedzane przez Ciebie witryny i sprawdza czy nie są to fał-
szywe strony.
4. Czytaj powiadomienia push z aplikacji bankowych i na bieżą-
co kontroluj przelewy na swoim koncie.

Jeśli dojdzie do oszustwa nie czekaj, reaguj! Jak najszybciej 
skontaktuj się ze swoim bankiem lub zadzwoń na infolinię.

Źródło: www.esbank.pl

usza pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziem-
ców na lata 2022-2023 w województwie łódzkim. Dwa projekty wy-

brane w konkursie ofert „Razem Możemy Więcej”, ogłoszonym w ramach Re-
sortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 
finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, dotyczą kursów zawodo-
wych oraz nauki języka polskiego.

Kursy zawodowe są przeznaczone dla osób dorosłych. W ośmiu różnych 
ośrodkach na terenie województwa łódzkiego można będzie skorzystać z jed-
nego z siedmiu kierunków kształcenia. Cudzoziemcy będą mogli edukować się 
m.in. z podstaw florystyki (60 godzin, czas trwania - 4 miesiące), z planowania 
kompozycji i dekoracji (150 godzin, czas trwania - 4 miesiące), wykonywania 
rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych (290 godzin, czas trwania - 
5 miesięcy) oraz wykonywania czynności opiekuńczo-wspierających u osoby 
podopiecznej (288 godzin, czas trwania - 5 miesięcy).

W położonym najbliżej gminy Kleszczów ośrodku tj. Centrum Rozwoju 
Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej 
w Rogowcu jedyny kurs zawodowy proponowany cudzoziemcom to wykony-
wanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia (64 godziny, czas 
trwania - 4 miesiące).

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców przeznaczone są dla osób do-
rosłych oraz młodzieży od 10 roku życia. Poziom zaawansowania ma być do-
stosowany do potrzeb grupy. Na terenie naszego regionu wyznaczono 12 pla-
cówek oświatowych. Czas trwania kursu - od 2,5 do 4 miesięcy, 80 godzin 
lekcyjnych, nie mniej niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Kurs języka polskiego będzie prowadzony m.in. w Centrum Rozwoju Kom-
petencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Ro-
gowcu. Kontakt telefoniczny z tą placówką: 44/ 777-31-76, e-mail: crk@lodzkie.
pl, strona internetowa: https://www.crklodzkie.pl.

Wszystkie kursy są bezpłatne i skierowane do cudzoziemców, a w szcze-
gólności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związa-
nych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju - w tym w Ukrainie). Zajęcia 
organizowane są w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym. Szkoły za-
pewniają tłumaczy. W ramach kursu organizator opłaca uczestnikom: - środki 
dydaktyczne, - wyżywienie podczas zajęć, - ubezpieczenie NW, - środki czy-
stości i w razie potrzeby środki ochrony osobistej, - transport i dojazd (na wnio-
sek uczestnika).

Chęć zapisania się na kurs można zgłosić korzystając z przycisku „Zgłoś 
się” lub poprzez złożenie formularza w wybranej przez kandydata szkole. 

Źródło: www.lodzkie.pl/rmw

rajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że podczas 
minionych wakacji, a dokładnie od 4 lipca do 28 sierpnia przeprowa-

dziła ponad 32 tys. kontroli w formie tzw. nabycia sprawdzającego. Efekt kon-
troli to wystawienie 7666 mandatów na kwotę prawie 9 mln zł. Oznacza to, że 
co czwarte nabycie wykazało nieprawidłowości tzn. brak wydania klientowi 
prawidłowego paragonu.

Na swojej stronie KAS przekonuje, dlaczego paragony są ważne dla uczci-
wej przedsiębiorczości oraz poszanowania zasad konkurencyjności: „Para-
gon, choć może wydawać się mało ważnym kawałkiem papieru, ma ogrom-
ne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki. Nieuczciwi przedsiębiorcy, 
aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawi-
dłowe (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione 
przez klientów, by je anulować. Zdarza się, że porzucone paragony służą także 
„jako podkładki” do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania podatku VAT”.

Z pełną informacją KAS, a także z wyjaśnieniem takich spraw, jak: czy 
każdy sprzedawca musi wystawić paragon, czym są prawidłowo wystawione 
paragony, do czego mogą posłużyć i gdzie zgłaszać nieprawidłowości można 
zapoznać się na stronie www.lodzkie.kas.gov.pl.

O tym, jak powinien wyglądać prawidłowo wystawiony paragon informuje 
filmik, zamieszczony na stronie wezparagon.gov.pl.

JS

Czym jest phishing i jak bronić się przed oszustwem

Kursy dla cudzoziemców Weź paragon 
i nie daj się oszukiwać

P

R
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Dzień 1 września…

IV Kleszczowskie Animalia…Kandydują 
do nagrody 

HIPOKRATES 2022

… przywitał pracowników szkół oraz uczniów przybyłych na uroczystą inaugurację nauki w roku szkolnym 
2022/2023 piękną, słoneczną pogodą. Spotkania po wakacyjnej przerwie są zwykle bardzo serdeczne, domi-
nuje w nich optymizm i oczekiwanie nowości. Silne emocje towarzyszą szczególnie pierwszoklasistom, dla któ-
rych nowa szkoła oznacza szukanie swojego miejsca wśród rówieśników i poznawanie całej logistyki związa-
nej z rozkładem pomieszczeń. Maluchom w pokonaniu obaw i przerażenia pomagają witające ich uśmiechem 
panie wychowawczynie oraz troskliwi rodzice (czasem dziadkowie). Uczniów debiutujących w szkołach po-
nadpodstawowych dyrektor A. Nagoda-Gębicz zachęcała, by nie zrażali się pierwszymi niepowodzeniami, bo 
są one częścią każdej edukacji. „Możecie liczyć na pomoc kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców”.

W tym roku do klas pierwszych w szkołach podstawowych poszło łącznie 87 osób. W SP Kleszczów 
w dwóch klasach pierwszych znalazło swoje miejsce 48 uczennic i uczniów. Także dwa oddziały z łączną 
liczbą 39 osób utworzono w SP Łękińsko. Warto dodać, że obie te szkoły są obecnie miejscem nauki dla 21 
uczniów z Ukrainy. Obywateli Ukrainy nie ma natomiast w tym roku szkolnym wśród uczniów kleszczowskie-
go liceum i technikum. 

Zgodnie z informacją, uzyskaną 7 września LO im. Jana Pawła II jest w tym roku miejscem nauki 180 
osób, natomiast w TNT im. Jana Pawła II uczy się 206 osób. Sprawdziliśmy, jakim zainteresowaniem absol-
wentów klas ósmych cieszyły się podczas tegorocznej rekrutacji szkoły ponadpodstawowe w Kleszczowie. 
Okazuje się, że na jedno miejsce przypadała w technikum liczba 3,85 chętnych, natomiast w liceum - 3,81. 
W podziale na poszczególne klasy pierwsze wygląda to tak:

Szkoła - oddział Liczba 
miejsc

Liczba 
chętnych 
ogółem

Liceum Ogólnokształcące
- 1a profil językowy 24 117

Liceum Ogólnokształcące
- 1b profil medyczno-ratowniczy 24 107

Technikum Nowoczesnych Technologii
- 1m technik mechatronik 20 129

Technikum Nowoczesnych Technologii
- 1t technik automatyk 20 107

JS

… rozpoczęła 27 sierpnia parada 
Kleszczowskiej Orkiestry Dętej. Oficjalne-
go otwarcia wydarzenia dokonał prezes 
zarządu spółki Solpark Kleszczów - Rafał 
Maciejewski. Na dwa dni sportowo-kon-
ferencyjny Solpark zamienił się w wysta-
wową arenę dla wielu niezwykle uroczych 
zwierząt. Wydarzenie patronatem honoro-
wym objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa oraz Gmina Kleszczów.

Kleszczowskie Animalia już po raz 
czwarty były okazją do zaprezentowania 
nierzadko wieloletniej pracy hodowców 
i rozmów na temat zwierząt, ich pielęgna-

cji, żywienia, czy też treningów. U źródła 
można było dowiedzieć się o poświęceniu, 
pasji i zaangażowaniu, z jakim opiekuno-
wie troszczą się o swoich pupili. Wystawie 
kotów rasowych, psów myśliwskich, zwie-
rząt egzotycznych oraz gospodarczych 
towarzyszyły konkursy różnych kategorii.

W ringach wystawowych oceniane 
były m.in. psy myśliwskie takie jak la-
brador retriever, wyżeł weimarski krótko-
włosy, barbet. Nie można oczywiście nie 
wspomnieć też o obecności przedstawi-
ciela amerykańskiej rasy Silken Windspri-
te, który mimo że zalicza się do rasy psów 
nieuznawanych przez FCI, staje się coraz 

ersonel Kleszczowskiej Przychod-
ni Salus został nominowany do 

prestiżowej nagrody HIPOKRATES 2022. 
W kategorii „Lekarz rodzinny i POZ” kan-
dyduje dwóch lekarzy: Jacek Chrostowski 
(LDL.141) i Tomasz Komar (LDL.161). W ka-
tegorii „Pediatra roku” została nominowana 
dr Małgorzata Niedworok (LDP.89). W kate-
gorii „Pielęgniarka roku” na głosy pacjentów 
czekają panie Zofia Dąbrówka (LDN.161) 
i Halina Gurazda (LDN.141).

W konkursie jest także kategoria „Położna 
roku”, w której kandydatkami z Przychodni Sa-
lus są panie Joanna Wojtasik (LDB.80) i Ewa 
Biniek (LDB.50). W kategorii „Przychodni / 
Gabinet roku” kandydatem jest Kleszczowska 
Przychodnia Salus sp. z o.o. (LDJ.151).

Głosowanie trwa do 28 września. Aby od-
dać głos na wybranego kandydata należy wy-
słać SMS pod numer 7303 (koszt SMS 3,69 
zł z VAT), a w treści podać numer kandydata 
czyli dane, które zamieściliśmy w nawiasie po 
nazwisku kandydata.

„Liczymy na Państwa głosy!” - to apel ze 
strony internetowej Przychodni Salus.

JS

P

å
Psie piękności nagrodzone 

w jednej z kategorii
Publiczność oglądała pokazy  

i oklaskiwała laureatów



16	IX	-	15	X	`2022	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 7

DZIAŁKI BUDOWLANE

2 X 700 M KW.
BARDZO ATRAKCYJNA CENA

ŁĘKIŃSKO, UL. POPRZECZNA 5

Tel. 663-663-825

popularniejszy w krajach europejskich. 
W hali sportowej Solparku wystawcy 

prezentowali kocie piękności, które nie-
jednokrotnie otrzymały prestiżowe nagro-
dy podczas międzynarodowych wystaw. 
W ramach Best in Show w Kleszczowie 
sędziowie oceniali koty zgodnie ze stan-
dardem danej rasy. Publiczność mogła 
w Kleszczowie oglądać przedstawicieli ta-
kich ras jak: Maine Coon, kot brytyjski, kot 
rosyjski niebieski, kot amerykański, kot 
norweski leśny, czy też kot tajski.

Każdy dzień wystawy kończyła konku-
rencja finałowa, czyli wybór najlepszego 
zwierzęcia IV Kleszczowskich Animalii. 
W pierwszy dzień imprezy o zaszczytny 
tytuł walczyło 7 kandydatów: wyżeł we-
imarski krótkowłosy, pająk ptasznik, kura 
silka amerykańska, koza anglonubijska, 

małpa białoucha, jałówka Rosita i kot 
savannah. Tytuł najlepszego zwierzęcia 
zdobyła jałówka Rosita z hodowli bydła 
w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Dębo-
łęce. Jak powiedział przedstawiciel fermy 
pionierskie prace hodowlane w kierunku 
uszlachetniania rodzimego bydła rozpo-
częto w Dębołęce w 1974 r. z chwilą spro-
wadzenia z Kanady jałówek rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej. Średnia wydajność roczna 
tej rasy wynosi obecnie nawet powyżej 12 
tys. litrów mleka.

Na drugim miejscu uplasował się 
mieszkający w Budapeszcie kot savan-
nah. To niezwykle rzadka rasa, stanowią-
ca krzyżówkę kota domowego i dzikiego 
afrykańskiego serwala o sierści cętkowa-
nej. Trzecie miejsce zajęła koza anglonu-
bijska ze stadniny „Wielki Ptak” w Wolicy. 

Wszystkie nagrodzone zwierzęta otrzy-
mały puchary ufundowane przez  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR oraz 
Wójta Gminy Kleszczów.

W drugim dniu imprezy, któremu towa-
rzyszyła znacznie gorsza pogoda, a fina-
łowym konkurencjom towarzyszył deszcz, 
kolejność w konkursie na najlepsze zwie-
rzę była następująca: I m. - ogier Label 
2012 (spółka KOWR - Stadnina Koni Nowe 
Jankowice); II m. - klacz Gerania (spółka 
KOWR - Stadnina Koni Racot); III m. - kot 
syberyjski; IV m. - pies chart whipet; V m. - 
papuga ara (MiniZOO w Radomsku).

W sobotę Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie przygotował na zielonych 
terenach Solparku strefę animacji. Były tak-
że atrakcje w postaci placu zabaw z dmu-
chanymi 

Dojenie krowy czyli uroki 
wiejskiego życia

Można było oglądać także takie 
mechaniczne konie

å ciąg dalszy na str. 16

Komisja konkursowa z ogierem 
- laureatem II dnia Animaliów

å
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Podziękowaliśmy za
Z anim nastąpiło przekazanie chle-

bów i wieńców, do zgromadzo-
nych w amfiteatrze SOLPARKU osób 
zwrócił się z okolicznościowym kazaniem 
proboszcz Parafii p.w. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie, ks. Sławomir Bednarski. 
Przede wszystkim podkreślił, że dożyn-
kowe dziękczynienie ma wymiar zarów-
no religijny, jak i społeczny. Przypomniał, 
że dawniej związki mieszkańców wsi 
z pracą w polu, w gospodarstwie, w ogro-
dzie były bliższe, przez co zrozumienie 
dla skali wysiłku związanego z uprawą 
i zbieraniem plonów było większe.

- Dziś żyjemy w czasach, w któ-
rych wiele młodszych i starszych dzieci 
uważa, że mleko bierze się z kartonu, 
a chleb - ze sklepu. Nie ma większe-
go problemu, nie potrzeba trudu, żeby 
zdobyć pożywienie dla siebie i swoich 
bliskich. A co za tym idzie często nie po-
trafimy uszanować tego, co ziemia rodzi 
dzięki błogosławieństwu Boga i przy wy-
siłku rolnika, zajmującego się produkcją 
rolną - mówił ksiądz S. Bednarski.

Zwrócił uwagę na obserwowany 
ostatnio wzrost cen - także cen żywno-
ści, który powinien nam uświadomić, że 
nie każdy produkt będzie dostępny dla 
wszystkich. Przekonywał jak ważne jest 
przy tym pokazywanie najmłodszym jak 
wygląda droga żywności - od pola aż do 
sklepowej półki. „Może przyjść taka sy-
tuacja, że tego pożywienia nam zabrak-
nie” - mówił, zwracając uwagę na zjawi-
sko marnowania żywności, bezmyślne-
go opróżniania lodówki z zakupionych 
wcześniej artykułów, aby te ze świeżych 
zakupów zajęły ich miejsce.

- Dzień dożynek to także wielkie wo-
łanie do Pana Boga jako przeproszenie 
za te wszystkie przejawy braku szacun-
ku dla Jego darów, dla pożywienia, które 
bez większego namysłu wyrzucaliśmy 
do kosza – podkreślał ks. S. Bednarski.

Zwrócił też uwagę słuchaczy na 
świadomy wybór takich produktów, które 
nie zaszkodzą ich organizmom, na spo-
żywanie tego co zdrowe i nie za mocno 
przetworzone. Zachęcał do kupowania 
żywności bezpośrednio od rolnika.

Wójt gminy Kleszczów, Sławomir 
Chojnowski dziękował rolnikom nie tylko 
za ich pracę i zaangażowanie w uprawę 
niezbyt urodzajnych gleb, jakie dominu-
ją na naszym terenie. Zwrócił uwagę na 
to, że w związku z wybuchem wojny na 
Ukrainie znacznie większą uwagę zaczy-
namy zwracać na sprawę bezpieczeń-
stwa żywnościowego w Polsce, a także 
możliwość zwiększenia powierzchni 
upraw.

- Wiadomo, że decyzje o zwiększeniu 
skali upraw rolnicy będą podejmować po 
obliczeniu czy to się opłaci. W obecnej å

ożynkom Gminnym towarzyszyły 
dwa konkursy, ogłoszone przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 
Do rywalizacji na „Najsmaczniejsze ciasto 
z owocami” przystąpiło 27 uczestników, 
natomiast „Największe, najdziwniejsze 
warzywo lub owoc” zgłosiło na konkurs 
17 osób. Jury przyznało po trzy nagrody 
w każdym z konkursów. Wszystkim 
uczestnikom przyznano również upominki 
za udział.

Laureatami konkursu na 
„Najsmaczniejsze ciasto z owocami” 
zostały panie: I. Anna Ciesielczyk z Wolicy; 
II. Anna Rozpędowska z Łuszczanowic; 
III. Teresa Urbańska z Kleszczowa.

W konkursie na „Największe, 
najdziwniejsze warzywo lub owoc” 
trzy główne nagrody otrzymali: I. Piotr 
Gronczyński z Kleszczowa; II. Tadeusz 
Rośkowski z Antoniówki; III. Andżelika 
Molek z Antoniówki.

Galerię zdjęć prezentujących 
konkursowe wypieki, warzywa i owoce 
GOK zamieścił na swojej stronie. To z niej 
pochodzą prezentowane zdjęcia.

JS

Rywalizowali 
w konkursach

D

W ogrodach pojawiają się czasem tak 
oryginalne warzywa

Przykład pięknie udekorowanego 
konkursowego ciasta
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tegoroczne plony
å sytuacji rynkowej będą to trudne decyzje 

- nawet najstarsi rolnicy nie pamiętają bo-
wiem tak dużego wzrostu cen paliw, ener-
gii, nawozów i środków ochrony roślin. 
Przez kilka miesięcy podrożały one o dzie-
siątki procent. Jakby tego było mało coraz 
bardziej negatywny wpływ na plonowa-
nie i wielkość zbiorów wywierają zmiany 
klimatu, a szczególnie długie okresy bez 
opadów deszczu i z wysoką temperaturą.

Wójt przypomniał o roli, jaką w pod-
trzymywaniu rolnictwa na terenie gminy 
Kleszczów odgrywa gminny program po-
mocy społecznej, skierowany do produ-
centów rolnych. Poinformował, że zasiłki 
nazywane „suszowymi” zostały wypłaco-
ne kilkuset rodzinom. Podziękował przy 
tym pracownikom Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, którzy 
zebrali składane przez rolników wnioski 
oraz przeprowadzili akcję szacowania 
szkód w uprawach.

Była również mowa o wsparciu dla 
rolników, zapewnionym przez Fundację 
Rozwoju Gminy Kleszczów, np. w postaci 
dofinansowania zakupu wapna nawozo-
wego oraz dostaw materiału siewnego. 
Wójt S. Chojnowski przekazał podzięko-
wania również do firm, instytucji i osób, 
które realizują usługi na rzecz rolnictwa.

W trakcie ceremonii dożynkowej nie 
mogło zabraknąć tego szczególnego 
momentu, jakim jest przekazanie dożyn-
kowego chleba przez starostów doży-
nek gospodarzowi uroczystości. W tym 
roku rolę starostów pełnili Roman Pa-
siak z Łuszczanowic i Katarzyna Rejek 
z Łuszczanowic Kolonii. Po prezentacji 
dożynkowych wieńców nastąpił - przyję-
ty już kilkanaście lat temu - zwyczaj czę-
stowania mieszkańców i gości kawałka-
mi chleba z miodem.

Festynowa część Dożynek Gmin-
nych odbywała się po południowej stro-
nie SOLPARKU, na utwardzonym par-
kingu. Tutaj zostały ustawione stoiska 
gastronomiczne i handlowe, plac zabaw 
z urządzeniami zabawowymi oraz scena 
dla występów muzycznych.

Na wydarzeniu związanym z wiejską 
kulturą, tradycją i obrzędowością nie mo-
gło zabraknąć elementów folkloru. Tań-
ce, stroje i przyśpiewki pochodzące z kil-
ku regionów Polski zaprezentowały dwie 
formacje: łódzki Zespół Pieśni i Tańca 
„Anilana” oraz zespół „Łęczycanie”.

Zupełnie inne nurty muzyczne repre-
zentowali pozostali artyści, których na 
występ w Kleszczowie zamówił Gminny 
Ośrodek Kultury. Były to kolejno: zespół 
MEJK, SKOLIM, zespół SHANGUY oraz 
TYMEK. Ci wykonawcy przyciągnęli wy-
jątkowo liczną publikę z okolicznych po-
wiatów. Na parkingach i chodnikach poza 
autami z rejestracją EBE widać było dużo 

pojazdów oznaczonych literami ERA, EPJ 
oraz EPI. Młodzież przyjechała na zabawę 
w Kleszczowie, mimo tego, że 21 sierpnia 
odbywało się w okolicy wiele konkurencyj-
nych imprez (w tym Dożynki Wojewódzkie 
w Radomsku), a pogoda była deszczowa. 
Ta niesprzyjająca plenerowym imprezom 

aura przyniosła dwie solidne ulewy - pod-
czas występu grupy MEJK i francuskiej 
formacji SHANGUY. Nie zraziło to jednak 
uczestników, którzy kończące się wakacje 
postanowili pożegnać tańcem w deszczu.

J. Strachocki
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roku 1957 z obwodu szkoły w Łękińsku została 
wydzielona wieś Wola Grzymalina. Skutkowało to 

zauważalnym spadkiem liczby uczniów do 118. Mniejsze 
oddziały zyskały dzięki temu na komforcie odbywania zajęć. 
Mówimy o tym nie bez powodu: w arkuszach organizacyjnych 
szkoły podawano powierzchnię poszczególnych izb lekcyjnych. 
Te, które mieściły się w budynku drewnianym były bardzo 
małe. Jedna izba liczyła 28, druga zaś 26 m kw. Znacznie 
obszerniejsze były sale w budynku murowanym - obie miały po 
56 m kw. powierzchni.

W kwietniu 1960 r. społeczność szkoły musiała się zmierzyć 
z trzydniową wizytacją, którą przeprowadził inspektor Dominik 
Pol. Gotowe formularze sprawozdania nie dawały tym razem 
miejsca na drobiazgowe rozwijanie twórczej myśli wizytatora. 
W każdej z wydzielonych rubryk mógł zapisać co najwyżej 10 
wierszy tekstu, charakteryzując m.in. „Realizację programów 
nauczania”, „Metody pracy nauczycieli”, „Stan higieniczny 
w szkole”, „Pracę Rady Pedagogicznej”, „Wyniki nauczania”. 
W podsumowaniu znalazło się zaledwie sześć uwag, wśród 
nich i takie: „Uczniów oceniać jawnie na każdej lekcji dążąc 
do obiektywnej oceny, w szczególności z przedmiotów: 
wychowanie fizyczne, śpiew, rysunek, prace ręczne, geografii” 
oraz „W codziennej pracy wychowawczej i na spotkaniach 
z rodzicami omawiać sprawę higieny osobistej uczniów, 
zwracając szczególną uwagę na włosy u chłopców i dziewcząt”.

W ostatnim dniu wizytacji odbyło się posiedzenie Rady 
Pedagogicznej z udziałem wizytatora. W protokole spisanym 
bardzo starannym, kształtnym stylem przez nową nauczycielkę, 
Janinę Kauc znajdujemy m.in. informację o trudnych warunkach 
lokalowych: „(…) w czasie „złych” warunków atmosferycznych 
dzieci muszą być w klasie w czasie przerw. Najgorzej jest 
jednak w zimie, bo chociaż pali się w piecach dwa razy na dobę 
temperatura w klasach jest zaledwie + 6 st.”.

Na przełomie lat 50 i 60 rotacja grona nauczycielskiego była 
dość znaczna. W roku szkolnym 1959/60 w gronie nauczycieli 
łękińskiej podstawówki zabrakło Wiesława Grzegorczyka. 
Nowym pedagogiem - obok wspomnianej Janiny Kauc - 
była Lucyna Duda. Dwa lata później w protokole z narady 
powizytacyjnej, zorganizowanej w lutym 1962 roku, obok Jana 
Jabłońskiego i Wandy Kociniak znajdujemy nazwiska trojga 
nowych nauczycieli. Byli to: Bożena Banasiak, Halina Stanisz 
oraz Marian Skrzypczyk. Szkoła stopniowo zwiększała liczbę 
swoich uczniów. Znaczący wzrost miał miejsce zwłaszcza w roku 
szkolnym 1961/62. Wynikało to stąd, że klasa VI miała liczyć aż 
50 uczniów, spośród których aż 31 miało przybyć do Łękińska 
spoza obwodu szkoły (15 z Woli Grzymalinej, 10 z Wolicy, 6 
z Piasków).

W sytuacji tej trudno się dziwić zgłaszanemu władzom 
oświatowym zapotrzebowaniu: „Potrzebni nauczyciele poloniści 
i matematycy dla klas V-VII na wakujące dwa miejsca, względnie 
specjaliści od nauczania wf, prac ręcznych i rysunków oraz 
śpiewu z umiejętnością gry na instrumencie”.

Podczas gdy w roku szkolnym 1961/62 ostateczna liczba 
uczniów osiągnęła poziom 169 (w tym 54 w klasie VI oraz 30 
w klasie VII), to na kolejny rok edukacji była już planowana 
na poziomie 179. Kierownik szkoły zamierzał utworzyć dwie 
klasy siódme. Z początkiem roku szkolnego 1963/64 szkoła 
znalazła się pod nowym kierownictwem. Do Łękińska przybyło 
nauczycielskie małżeństwo - Jan i Stanisława Barańscy. 
Kierownikiem został Jan. Zamiast – tak jak poprzednik – stawiać 
na ideologiczne edukowanie mieszkańców postanowił wyjść 
z inicjatywą praktycznych kursów. Dzięki ich uruchomieniu 
mieszkańcy mogli zdobywać wiedzę w Szkole Przysposobienia 
Rolniczego, dla dziewcząt uruchomiono natomiast kurs kroju 
i szycia. „Szkoła Podstawowa na tym zyskała, ponieważ do 
S.P.R.-u zakupiono dużo pomocy 

Półkolonie z SOLPARKIEM
Pierwszy turnus tegorocznych półkolonii, organizowanych 

przez spółkę SOLPARK Kleszczów zaczął się w poniedziałek 1 
sierpnia, drugi - tydzień później. Opiekunowie w każdym dniu 
przywozili dzieci w godz. 7.30-8.00, natomiast wyjazd dzieci po 
zakończeniu zajęć w drogę powrotną do domów odbywał się 
w godz. 15.00-15.30. 

Uczniowie korzystający z półkolonii odbywali zajęcia w gru-
pach, korzystając z pomieszczeń, które w trakcie roku szkolnego 
służą młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Klesz-
czowie. Spora część zabaw i zajęć rekreacyjnych była prowa-
dzona w obiektach kompleksu SOLPARK. W ramach turnusu 
półkolonijnego uczestnicy mieli zapewnione trzy posiłki: śniada-
nie, obiad i podwieczorek.

12 sierpnia, kiedy pobyt na półkoloniach kończyły dzieci 
z turnusu drugiego, SOLPARK odwiedziła telewizja internetowa 
Lokalna News. O sposobie organizacji i przebiegu zajęć opowie-
działa przed kamerą Małgorzata Dobrowolska-Urbaniak. Pod-
kreśliła, że dzieci spędzają czas bardzo aktywnie, nie tylko na 
basenie czy w kręgielni, ale również na zawodach prowadzonych 
przez instruktorów sportu, Gdzie dzieci mogły ćwiczyć swoją 
sprawność m.in. w rzutach do celu, w przeciąganiu liny i na to-
rze przeszkód. Na zakończenie turnusu dzieci czekała zabawa… 
w pianie.

Zwiedzanie  
połączone  
z rekreacją

Cztery wycieczki 
zorganizowane pod-
czas minionych wakacji 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie 
były adresowane do 
różnych grup wieko-
wych. Dzieci z klas I-III 
szkół podstawowych 
wyjechały 16 sierpnia 
do Częstochowy i Po-
czesnej. Oprócz poka-
zów w kinie sferycznym 
odwiedziły „Stację Gra-
witacja”, park trampolin 
i „Alpakarnię”.

Przedszkolakom zaproponowano odwiedziny łódzkiego 
ogrodu zoologicznego. W dniach 28 i 29 lipca dzieci w towa-
rzystwie opiekunów mogły oglądać kilkaset gatunków zwierząt 
z całego świata, w tym także najnowszy obiekt ZOO - pawilon 
„Orientarium”. W tych wyjazdach uczestniczyło 73 dzieci wraz 
z opiekunami.

Znacznie mniej chętnych zdecydowało się na wyjazd organi-
zowany 11 sierpnia, kiedy uczniom szkół ponadpodstawowych 

Historia szkoły w Łękińsku (cz. 5)
W

å ciąg dalszy na str. 14

RÓŻNE BARWY WAKACJI

å
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oraz studentom GOK zaproponował wyjazd do Łęczycy i Uniejo-
wa. Poza zwiedzaniem zabytkowego zamku, zbudowanego sta-
raniem Kazimierza Wielkiego, uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
bezcenny zabytek naszego regionu - tumską archikolegiatę. Po 
zwiedzaniu i obiedzie przyszła pora na 3-godzinny pobyt w Ter-
mach Uniejów.

Dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych przeznaczony 
był wyjazd do Warszawy zorganizowany 18 sierpnia. W stolicy 
czekały ich takie atrakcje, jak oglądanie Starego Miasta z prze-
wodnikiem oraz zwiedzanie muzeum geologicznego. Młodzież 
mogła też poszaleć w parku trampolin.

Fotorelacje z wakacyjnych wyjazdów, innych zajęć, zorgani-
zowanych w formie stacjonarnej oraz imprezy zorganizowanej 
na terenie skateparku w Łuszczanowicach na zakończenie wa-
kacji Gminny Ośrodek Kultury zamieścił na swojej stronie.

Biblioteczne zajęcia i konkursy
Gminna Biblioteka Publiczna w okresie wakacji zaprosi-

ła dzieci do udziału w stacjonarnych zajęciach plastycznych, 
warsztatowych i literackich. Podsumowując te zajęcia panie z bi-
blioteki napisały do uczestników: „Długo będziemy wspominać 
nasze spotkania: wspólne czytanie, ciekawe rozmowy a przede 
wszystkim Wasze uśmiechnięte buzie”.

Odbyły się też 4 rundy konkursu fotograficznego „Zabierz 
książkę na wakacje”, popularyzującego czytelnictwo. Nazwiska 

i prace laureatów można 
znaleźć na stronie GBP 
w Kleszczowie. My publiku-
jemy fotkę Joanny Kruszyń-
skiej, nagrodzoną w trzecim 
etapie konkursu.

W czytelni kleszczow-
skiej biblioteki można 
oglądać także plon konkur-
su „Wakacyjne plenery”. 
Nowe, ciekawe krajobrazo-
wo miejsca, poznane w wa-
kacje dzieci przedstawiły 
w formie prac plastycznych. 
Laureatkami konkursu zo-
stały: Helena Jasiniak – 
I m.), Zuzanna Grochulska (II m.), Pola Rozpędowska (III m.). 
Wyróżnienia przyznano Igorowi Ślęzakowi i Aleksandrze Wosz-
czyk. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie biblioteka za-
prosiła po odbiór nagród i upominków.

Harcerski obóz
Harcerze z kleszczow-

skiej drużyny „Niebo” dwa 
wakacyjne tygodnie spędzili 
nad jeziorem Bielsko w po-
bliżu Szczecinka. Obozowa 
przygoda trwała od 23 lipca 
do 5 sierpnia. W krótkiej 
relacji zamieszczonej wraz 
ze zdjęciami na facebooko-
wym profilu 5 DH „Niebo” 
można przeczytać: 

„Spędziliśmy niesamo-
wite dwa tygodnie nad Je-
ziorem Bielsko. Czas ten 
wykorzystaliśmy pływając 
na kajakach, uczyliśmy 
się strzelać z łuku, pływa-
liśmy w jeziorze, a wie-
czory spędzaliśmy przy 
ognisku. Poznawaliśmy 
historię podczas wyciecz-
ki do Gdańska, zwiedzając muzeum Solidarności. Byliśmy też 
pod pomnikiem Obrońców Westerplatte oraz płynęliśmy stat-
kiem”. Z zamieszczonych zdjęć wybraliśmy jedno.

Warto w tym miejscu dodać, że każdy uczestnik za przyjem-
ność pobytu w spartańskich warunkach, pod namiotami płacił 
950 zł. Kleszczowskim harcerzom w obozie nad jeziorem towa-
rzyszyli druhowie z 13 Drużyny Harcerskiej „Feniks” i 34 Drużyny 
Harcerskiej „Leśne Runo” w Dobrzelowie.

(opr. J. Strachocki)

å
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Poetycki tomik pani Danuty

„Kroniki Bełchatowskie 1974-1995” w internecie

„W majowe wieczory śpiewaliśmy pieśni maryjne przy kapliczce,/ wszystko 
było takie proste, normalne i śliczne./ Nawet bzy wokół mojego domu najpiękniej 
pachniały w maju./ Taka była Dębina - mieszkałam jak w raju (…) Najbardziej 
w mej pamięci utkwiły mi chaty wiosną bielone,/ na Zielone Świątki tatarakiem 
i gałęziami lipy przystrojone” - taki obrazek zapamiętany z lat minionych maluje 
Danuta Gronczyńska w jednym z dwóch najdłuższych wierszy, jaki pomieścił 
wydany w tym roku tomik „Co mi w duszy gra”, zawierający ponad 80 utworów. 

Autorka przyznaje we wstępie: „o tym, że piszę wiersze, nie mówiłam pra-
wie nikomu”. Robiła to po cichutku od blisko 40 lat. Kartki opisujące pory roku 
(wśród nich ulubione to wiosna i jesień) oraz refleksje nad szczęściem, prze-
mijaniem, miłością, albo wydarzeniami z historii chowała do szuflady. Pierwszą 
osobą, której przyznała się do układania prostych, nieskomplikowanych strof 
był brat. Kiedy przebywał za granicą wysyłała mu je w listach.

Tomik, którego okładkę zdobi zdjęcie 
jesiennych drzew rosnących nad wodą 
(to zapewne widok znad zbiornika „Wi-
nek”), zawiera niemal wyłącznie wiersze 
z ostatnich 20 lat. Jest w nim również 
utwór z roku 1980 poświęcony opisowi 
żniw („Gdy nadejdzie lipiec, sierpień,/ kie-
dy przyjdzie pora żniw,/ wtedy w pole idą 
wszyscy,/ kto jest tylko żyw”). Tamte re-
alia wiejskiego życia, zacierające się już 
w pamięci, można porównać z zamiesz-
czonym nieco dalej opisem współcze-
snych żniw, pochodzącym z roku 2018.

Spotkanie autorskie, poświęcone to-
mikowi wierszy Danuty Gronczyńskiej Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-
czowie zorganizowała w maju tego roku. Jest nadzieja, że z odłożonych do 
szuflady zapisywanych przez lata kartek autorka wybierze kolejne wiersze, któ-
re złożą się na drugi tomik. Jak można odczytać z okładki ten pierwszy ukazał 
się w roku, w którym pani Danuta wraz z mężem świętują 45-lecie małżeństwa.

JS

ózef Kuszneruk - z wykształcenia inżynier 
geolog uczestniczył w projektowaniu wie-

lu kopalnianych obiektów, w tym m.in. systemów 
odwodnienia oraz zwałowiska zewnętrznego czyli 
obecnej Góry Kamieńsk. Pracę w kopalni zakoń-
czył na stanowisku naczelnego geologa. Zbierane 
przez niego wycinki z czasopism i gazet z lat 1974-
1995 złożyły się na 42 tomy. Oprócz materiałów 
prasowych zawierają one również widokówki, oso-
biste notatki i komentarze J. Kuszneruka. Z chwi-
lą, kiedy zapadła decyzja o utworzeniu Muzeum 
Regionalnego w Bełchatowie (było to 27 lat temu) 
właściciel tych wyjątkowych kronik zdecydował, że 
właśnie muzeum będzie najlepszym miejscem do 
ich zdeponowania.

„Przez ten czas z ich zawartości skorzystało 
kilkuset historyków, badaczy miasta i regionu, stu-
dentów i miłośników lokalnych dziejów - komentuje 
syn twórcy kronik, Maciej Kuszneruk. - Niestety 
ich stan fizyczny z roku na rok stale się pogarsza, 
gdyż mają one formę brulionów z powklejanymi 
papierowymi archiwalnymi materiałami prasowymi, 
notatkami poczynionymi długopisem. Stary papier 
płowieje i zaczyna się kruszyć... przeszycia tomów 
rozpadać... By uratować to nietypowe dzieło ko-
nieczna staje się jego digitalizacja czyli zapis w for-
mie cyfrowej”.

W tym celu powstał projekt „Kroniki Bełchatow-
skie 1974-1995”. Oszacowano, że całość kronik 
to około 10 tys. stron formatu A-4, wymagających 

fachowego zeskanowania i umieszczenia w zaso-
bach internetowych. Spośród wszystkich instytucji, 
które próbowano zainspirować do zainteresowa-
nia się projektem, najskuteczniejsza okazała się 
Fundacja Centrum Doskonalenia i Nauki. Udało 

jej się pozyskać dotację z Fundacji Polskiej Grupy 
Energetycznej na digitalizację około jednej trzeciej 
części „Kronik Bełchatowskich”. Założenia projektu 
i jego postępy zostały przedstawione w maju tego 
roku w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie. 
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Fundacji Cen-
trum Doskonalenia i Nauki, Macieja Kuszneruka 
oraz osób interesujących się historią regionu stało 
się okazją do przedstawienia założeń projektu.

Edyta Weigel - pełnomocnik Fundacji Centrum 
Doskonalenia i Nauki opowiedziała, że profesjo-
nalna digitalizacja poszczególnych stron polega 
na ich fotografowaniu oraz cyfrowej obróbce, aby 
uzyskać jak najlepszą jakość. Teksty prasowe 
wycinane z dużych płacht gazetowych (takie cza-
sopisma jak „Polityka”, „Życie Gospodarcze” albo 
dzienniki regionalne np. „Głos Robotniczy” miały 
w czasach PRL kolumny o wielkiej powierzchni) 
będą wymagały dla stworzenia cyfrowej kopii zro-
bienia kilku zdjęć. Tak opracowana dokumentacja 
ma być wyposażona w specjalne indeksy, które po-
zwolą znajdować konkretne publikacje np. po tytule 
albo według roku publikacji artykułu. Wszystko ma 
być udostępnione bezpłatnie na stronach interneto-
wych fundacji, Muzeum Regionalnego oraz Biblio-
teki Pedagogicznej.

Adam Gogacz - prezes Fundacji Centrum 
Doskonalenia i Nauki, a zarazem wykładowca 
akademicki przyznał, że dla fundacji najważniej-
szy będzie trzeci etap prac nad kronikami czyli ich 

Fot. www.biblioteka.kleszczow.pl

Twórca „Kronik” na terenie odkrywki  
KWB Bełchatów å

W gminnej bibliotece

W ramach „Narodowego Czytania”…
… mieliśmy okazję przypomnieć sobie „Ballady i romanse” Adama Mic-

kiewicza. Wydany w Wilnie w 1822 roku tomik zawiera 14 utworów i został 
uznany za przejaw rozpoczęcia w Polsce epoki romantyzmu. Gminna Biblio-
teka Publiczna w Kleszczowie również przyłączyła się do akcji „Narodowego 
Czytania”. W piątkowe popołudnie 9 września osoby chętne do głośnej lektury 
mogły odczytać i po swojemu zinterpretować fragmenty „Ballad i romansów” 
A. Mickiewicza. Nagrodą były nie tylko emocje wywołane u słuchaczy, ale rów-
nież upominki przygotowane dla uczestników przez bibliotekę.

Zakupione z dotacji MKiDN
Za dotację przyznaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025) Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie kupiła 274 nowe książki. 
Wsparcie w kwocie 7000 zł przeznaczone 
zostało na zakup literatury popularnonauko-
wej (22 sztuki), literatury dla dorosłych (142 
sztuki) oraz książek dla dzieci i młodzieży 
(110 sztuk). Wszystkie egzemplarze udo-
stępniono pod koniec sierpnia czytelnikom 
i większość z nich została już wypożyczona.

W sobotnie przedpołudnia…
… dzieci mogą brać udział w ciekawych 

zajęciach. To kontynuacja cyklu „Soboty z biblioteką”. 3 września biblioteka 
w Kleszczowie zaprosiła uczniów na czytanie ciekawostek o polskich miastach 
oraz na warsztaty „Pojemnik na kredki”. Tydzień później w filii GBP w Łękińsku 
odbyło się „Czytanie na dywanie” oraz zajęcia plastyczne „Kreatywne jesienne 
wyklejanki”.

Miejscem kolejnych zajęć będzie 17 września w godz. 10-12 filia GBP 
w Żłobnicy. Tu dzieci będą mogły uczestniczyć w czytaniu na głos „Zaczytane 
poranki” i w zajęciach plastycznych „Liściowy zawrót głowy”. Zapisy chętnych 
pod nr tel. 44/ 731-46-09.

(opr. JS)

J
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W ramach zbiórki zaplanowanej od 12 do 14 października 
odbierane będą:

● tekstylia (m.in. dywany, wyroby tapicerskie), ● zużyty sprzęt 
AGD i RTV, ● zużyte opony, ● baterie, akumulatory, ● złom 
metalowy, ● elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się 
w pojemnikach do segregacji w tym wykładziny podłogowe, ● 
zużyte meble (m.in. wersalki, tapczany, łóżka, fotele) i elementy 
stolarki, ● związane gałęzie.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane  
i nie będą odbierane:

● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, 
kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju 
wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej 
postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach 

niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,  
● odpady powstające w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, ● odpady zawierające azbest - eternit.

Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę  
odbioru odpadów obejmuje: 

czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków 
dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miejscowości. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do 
godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich 
odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu 
na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami 
i miejscowościami jest jednokrotny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 
44/ 632-39-00.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - wystawka

Jedna z informacji prasowych z początków budowy elektrowni

wykorzystanie do prac naukowych. W zbiorach 
gromadzonych przez Józefa Kuszneruka dostrzegł 
bowiem bardzo duży potencjał edukacyjny. Podkre-
ślił, że dokumentacja może pomóc w działaniach 
związanych z integrowaniem społeczności miasta 
Bełchatowa.

Wraz z rozpoczęciem projektu ruszył face-
bookowy profil Kroniki Bełchatowskie 1974-1995, 
prowadzony przez M. Kuszneruka. Jest na nim na 
bieżąco relacjonowany postęp prac przy digitaliza-
cji kronik, pojawiają się wycinki archiwalnych arty-
kułów i zdjęcia, są też apele o wsparcie prac nad 
ucyfrowieniem kolejnych tomów kronik.

W lipcu na profilu „Kronik” można było prze-
czytać informację o zakończeniu digitalizacji 15 
tomów. „Owe pierwsze 15 tomów już wkrótce 
zostanie zamieszczone publicznie i bezpłatnie 
w internecie i będziecie Państwo mieli możliwość 
ocenić naszą pracę”. Jednocześnie można się 
dowiedzieć o kolejnych (indywidualnych i insty-
tucjonalnych) darczyńcach, którzy wpłacili kwoty 
potrzebne do ucyfrowienia kolejnych części. Jest 
także informacja o dalszym rozwoju projektu oraz 
udziale w nim Cogito - Centrum Edukacji, które zaj-
mie się opracowaniem naukowych i edukacyjnych 
możliwości digitalizowanych materiałów.

„Jednocześnie nasz projekt został włączony do 
międzynarodowego projektu CultHera jako przykład 
tzw. dobrej praktyki obywatelskiej i zostanie przed-
stawiony podczas europejskiej konferencji w listo-

padzie bieżącego roku w Zagrzebiu w Chorwacji”.
Źródeł informacji o kolejnych etapach powsta-

wania kopalni i elektrowni Bełchatów jest wiele. 
Najbardziej kompletnymi zbiorami były do tej pory 
opasłe monografie poświęcone KWB Bełchatów 
(są dostępne w formacie PDF w zasobach inter-
netowych), a także dwa tomy monografii dotyczą-
cej Elektrowni Bełchatów. Są to w gruncie rzeczy 
opracowania publicystyczno-naukowo-wspomnie-
niowe. Dokumentacyjna praca wykonana przez 
Józefa Kuszneruka jest uzupełnieniem tych opra-
cowań, wnosząc do nich coś wyjątkowego - emo-
cje towarzyszące przemianom, jakie za sprawą 
budowy Zagłębia Górniczo-Energetycznego objęły 
daleko większy obszar niż samo miasto Bełchatów. 
W dziennikarskich relacjach, reportażach i notkach 

informacyjnych jest też spora dawka PRL-owskiej 
propagandy i gigantycznych planów inwestycyj-
nych. Dziś, z dystansu można spokojnie ocenić co 
udało się z nich zrealizować i ile deklaracji docze-
kało się spełnienia. 

Zawartość kronik może również okazać się 
interesująca dla obecnych mieszkańców gminy 
Kleszczów. Wielu z nich przesiedliło się z Bełcha-
towa i okolic na nasz teren, wielu było i jeszcze jest 
zawodowo związanych z kopalnią oraz elektrownią. 
Poza tym wiele wycinków umieszczonych w kroni-
kach odnosi się do prac prowadzonych w Piaskach, 
Rogowcu, Biłgoraju i Słoku.

J. Strachocki
Zdjęcia z profilu FB „Kronik”

å

„Bachor” Katarzyny Ryrych, „Świat Mundka” oraz „Już, już!” Katarzyny 
Wasilkowskiej, „Samotni.pl” Barbary Kosmowskiej, albo „Zadurzenie” Eve 
Ainsworth - czy znają Państwo te współczesne książki? Ich wyróżnikiem są 
nastoletni bohaterowie, przeżywający trudne sytuacje typowe dla swojego 

wieku i środowisk, w których przebywają. Kilkadziesiąt różnych powieści, 
wartych polecenia młodzieży zostało zaprezentowanych na wystawie on-line, 
zatytułowanej „<Mieć naście lat…>Nastoletnie problemy w literaturze”.

Książki dla nastolatków pogrupowane zostały przez twórców wystawy 
w kilka różnych tematów. Prezentowane kolejno tytuły poruszają kwestie agresji 
i przemocy rówieśniczej, choroby, depresji, problemów w domu, nieobecnych 
rodziców, śmierci, toksycznych związków, uzależnień, zaburzeń odżywiania, 
nastoletniego rodzicielstwa.

Początek roku szkolnego niesie z sobą wiele obowiązków, w tym konieczność 
czytania lektur zadanych przez nauczycieli. Nowe środowisko szkolne może 
przy tym stać się dla nastolatka miejscem narastania dawnych problemów lub 
pojawienia się nowych. Podpowiedzi terapeutyczno-poznawczych lektur, podane 
na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi (www.wbp.lodz.pl) 
potraktować można jako swoisty przewodnik w gąszczu współczesnej literatury.

JS

Krótki przewodnik dla nastolatków
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Historia szkoły w Łękińsku (cz. 5)
å ciąg dalszy ze str. 10

Kierownik Jan Barański z grupą nauczycieli i uczniów 
przed starą siedzibą szkoły

Ta ekipa „Pozytywnie Zabieganych” wystąpiła w 2021 r. 
w biegu „Kleszczów na Piątkę”

naukowych, które są wykorzystane 
w obydwu szkołach” - notowali wizytatorzy w sprawozdaniu 
z maja 1963 roku.

W roku 1964 obok małżeństwa Barańskich kadrę 
nauczycielską podstawówki w Łękińsku tworzyli: Wanda Kociniak, 
Bożena Sajdak, Halina Stanisz oraz dwóch praktykantów ze 
Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie.

W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 1966/67 są 
wymienione dodatkowe izby lekcyjne - piąta i szósta. Jedna z nich, 
nazwana mianem „pracowni”, to pomieszczenie wynajęte od 
mieszkańca Łękińska - obywatela M. Rychlewskiego. Powiększenie 
szkoły okazało się konieczne ze względu na utworzenie kolejnej, 
ósmej klasy. W roku 1967 ten najstarszy oddział liczył 11 uczniów, 
natomiast liczebność młodszych klas wahała się od 12 do 18 uczniów.

W roku 1968 Jan Barański pisze do władz oświatowych: 
„Proszę Wydział Oświaty i Kultury o przydział nauczycieli 
do j. polskiego i matematyki w związku z przeniesieniem na 
własną prośbę kol. B. Sajdak i L. Łaski”. Braki kadrowe zostają 
uzupełnione, bo do trojga najstarszych stażem pedagogów czyli 
małżeństwa J. i S. Barańskich oraz Wandy Kociniak dołącza 
Maria Kuchta po studiach wyższych oraz Krystyna Pięta, 

która - tak jak wspomniana trójka - nauczycielskie kwalifikacje 
zdobywała w Studium Nauczycielskim. Wsparcie kadrowe 
przyszło w samą porę, bo w roku szkolnym 1969/70 podstawówka 
w Łękińsku zanotowała skokowy wzrost liczby uczniów - ze 111 
do 142. Liczba izb lekcyjnych, którymi teraz dysponowała szkoła 
zwiększyła się do siedmiu, przy czym dwa najmniejsze (22 i 14 
m kw.) wynajmowano w budynku oddalonym o ok. 150 metrów 
od głównej siedziby.

W roku 1970 w szkole pracuje siedmioro nauczycieli. Do 
wspomnianej trójki najstarszych stażem dołącza nauczycielskie 
małżeństwo Zdzisława i Andrzej Łazuchiewicz, a wymienione 
wcześniej dwie nauczycielki zastępują dwie inne: Elżbieta Gonerska 
oraz Alina Zakrzewska. Dzięki zwiększonej liczebnie kadrze szkoła 
przygotowana jest do zajęcia nowego budynku, którego budowa 
zakończona została przed rokiem szkolnym 1971/72.

Kurator Okręgu Szkolnego Łódzkiego, Jerzy Wachnik 
pismem z 28 października 1971 r. wydaje historyczną decyzję: 
„Na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 25 września 1971 r. 
(…) z okazji uzyskania nowego budynku szkolnego Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi nadaje Szkole 
Podstawowej w Łękińsku, powiatu bełchatowskiego następującą 
nazwę: „Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku”.

To właśnie te dwa wydarzenia sprzed 50 lat przypomniane zostały 
podczas dwudniowych obchodów jubileuszu, zorganizowanych 
w czerwcu tego roku w Szkole Podstawowej w Łękińsku.

Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, iż naukę 
w nowym budynku rozpoczęło łącznie 136 uczniów. Liczebność 
poszczególnych klas była następująca: I - 10, II - 17, III - 10, IV - 
14, V - 22, VI - 17, VII - 19, VIII - 27. W porównaniu z poprzednim 
stanem posiadania powierzchnie przeznaczone do nauki 
poszczególnych klas wydawały się ogromne. Wśród siedmiu sal 
największą była pracownia zajęć praktyczno-technicznych. Miała 
ponad 68 m kw. Były jeszcze trzy inne przeszło 50-metrowe i trzy 
liczące ponad 33 m kw.

W roku 1972 grono nauczycielskie zatrudnione w Łękińsku 
liczyło już 8 osób. Nową nauczycielką została w tym czasie 
Krystyna Misiak. W przechowywanej w piotrkowskim Archiwum 
Państwowym teczce, dotyczącej Szkoły Podstawowej w Łękińsku, 
ostatnim z zachowanych dokumentów jest projekt organizacji 
szkoły, ułożony przez kierownika Jana Barańskiego na rok 1972/73.

Jerzy Strachocki

GOK zapisuje na zajęcia
minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przedstawił ofertę 
zajęć na nowy sezon. Zapisy będą prowadzone do 17 

września w godzinach od 12.00 do 20.00. Karty zapisu oraz 
oświadczenia są do pobrania ze strony internetowej GOK oraz 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

Oferta w sezonie kulturalnym 2022/2023 dedykowana 
dzieciom w wieku 1- 6 lat obejmuje:
● Zajęcia sensoryczne plastyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 
1-4 lata (piątek godz. 16.00)
● „Mały Artysta” (twórcze działania w zakresie rozwoju umiejęt-
ności manualno-ruchowych oraz wokalno-muzycznych) - zajęcia 
dla dzieci w wieku 5-7 lat (piątek godz. 18.00)

Propozycje dla dzieci od 7 lat i dla młodzieży:
● Taniec ludowy (wtorek godz. 18.00)
● Nauka gry na keyboardzie (wtorek godz. 15.00)
● Nauka gry na gitarze (wtorek-czwartek godz. 15.00)
● Nauka gry na perkusji (wtorek godz. 15.00)
● Robotyka i programowanie (wiek 10-15 lat) (wtorek-środa 
godz. 16.30)
● Modelowanie z modeliny (środa godz. 16.00)
● Zajęcia z podstawy baletu dla dzieci (środa godz. 17.00)
● Zajęcia z mix dance (środa godz. 18.30)

● „Fotografia i retusz” (wiek: 10-15 lat) (środa godz. 16:00)
● Zajęcia z tańca towarzyskiego dla poczatkujących (środa 
godz. 18.30)
● Programowanie dla młodzieży (wiek 14-19 lat) (środa godz. 
18.00)
● Taniec hip-hop (czwartek godz. 16.00)
● Zajęcia plastyczne (wiek: 7-12 lat) (czwartek godz. 15.00)
● Ceramika artystyczna (czwartek godz. 16.00 WOK Łękińsko)
● Rysunek i malarstwo (wiek: 13-19 lat) (czwartek godz. 17.00)
● Taniec disco dance (sobota godz. 10.00)
● Zajęcia wokalne (sobota godz. 10.00)
● Zajęcia teatralne (sobota godz. 16.00)

Dla dorosłych mieszkańców gminy dostępne będą na-
stępujące zajęcia:
● Tkactwo artystyczne (poniedziałek godz. 8.00)
● Rysunek i malarstwo (poniedziałek godz. 10.45)
● Zajęcia z nordic walking (poniedziałek godz. 18.00)
● Ceramika artystyczna (wtorek godz. 12.00 WOK Łękińsko)
● Malowanie na jedwabiu (środa godz. 18.00)
● Makrama (piątek godz. 17.00)

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zastrzega, że pro-
gram i podane godziny mogą ulec zmianie.

G
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XXV Ogólnopolskie Igrzyska LZS rozegrane w Słubicach i we Frankfurcie n. Odrą przyniosły zawod-
nikom LKS Omega Kleszczów z sekcji podnoszenia ciężarów pięć medali. Złote krążki zdobyli: Sylwia 
Wawrzeczko (poprzednie nazwisko – Oleśkiewicz) w kat. do 49 kg, Oskar Ołubek w kat. do 81 kg, Marcin 
Jakóbczak w kat. do 102 kg. Na srebro zapracowali: Aleksandra Kopka w kat. do 76 kg oraz Oliwier Ołu-
bek w kat. do 67 kg. Dzięki tym rezultatom Omega zajęła V miejsce w klasyfi kacji drużynowej mistrzostw.

W igrzyskach LZS wzięło również udział czterech biegaczy Omegi. Najlepiej poradził sobie Mak-
symilian Zawiślak w biegu na 1500 m, zdobywając brązowy medal. Bliski medalowej pozycji był rów-
nież Mateusz Markowiak, który na mecie biegu na 3000 m był czwarty. Tuż za nim zameldował się 
Filip Dzieciątkowski. Sergiusz Urbaniak wywalczył natomiast VIII pozycję w biegu na 800 m.

28 sierpnia z okazji 10-lecia Powiatowego Centrum Sportu odbył się w Bełchatowie mityng lek-
koatletyczny. Wzięła w nim udział spora grupa biegaczy z Kleszczowa. Maksymilian Zawiślak w bie-
gu na 600 m zdobył srebrny medal (czas 1:24.61). Martyna Witkowska z czasem 6:50.28 wygrała 
bieg na 2000 m, a Mateusz Markowiak był na tym dystansie najlepszy wśród mężczyzn (5:59.95). 
Pozostali nasi uczestnicy to: Zofi a Sujata, Lena Zawiślak, Sergiusz Urbaniak, Zuzanna Górazda, Igor 
Frach, Natalia Susmęd. Były debiuty na kilku dystansach, były też „życiówki”, choć silny wiatr wieją-
cy z prędkością 3,5 m/s dawał się we znaki zawodnikom.

Lato obfi towało w liczne imprezy biegowe, w których brali też udział zawodnicy z ekipy Pozy-
tywnie Zabiegani Kleszczów. W rozegranym 18 czerwca we Wrocławiu 8. PKO Nocnym Półmarato-
nie wzięło udział ok. 12 tys. zawodników z wielu krajów. Z trojga biegaczy kleszczowskich najlepsze 
miejsce zajął Grzegorz Trajdos (1877. z czasem 1:51:50).

26 czerwca w imprezie Malutkie Run&Bike Damian Chodak był czwarty na dystansie 12 km, a Ma-
rek Stępień - 10. Na 6-kilometrowej trasie marszowej nordic walking Tadeusz Rośkowski zajął 10. miejsce 
z czasem 51:51. 3 lipca na drugiej edycji (Z)biegowiska w Orzechówku (gm. Kobiele Wielkie) Dawid Mil-
czarek uzyskał 4. czas na dystansie 23 km, a Marek Stępień - 10. Na 11,5 km czwarty był Damian Chodak.

31 lipca w IV Charytatywnym Biegu Leśnym Cross Patówka (w okolicach Dylowa) na dystansie 
16 km oprócz D. Chodaka (V m.) oraz M. Stępnia (IX m.) znakomitą formą pochwaliła się Anna Bu-
resz (VIII m. w klasyfi kacji ogólnej oraz I m. wśród kobiet). Ekipa Pozytywnie Zabieganych z Klesz-
czowa zajęła I m. w kategorii sztafet na 16 km (4 mężczyzn + 1 kobieta).

13 i 14 sierpnia do Bielska Białej na 4. edycję Biegu Zbója wybrała się dość liczna grupa bie-
gaczy z Kleszczowa, niektórzy wraz z rodzinami. Na bardzo ekstremalną trasę (43 km, suma po-
dejść 2560 m) wraz z ok. 200 rywalami wyruszyli Piotr Jabłoński (78. z czasem 6:34:09) oraz Grze-
gorz Trajdos (130. z czasem 7:26:30). Na dystansie 25 km z sumą podejść 1560 m w gronie ok. 600 
uczestników najlepsze wyniki uzyskali: Damian Chodak (28. z czasem 2:48:40) oraz Marek Stępień 
(47. z czasem 2:57:47). Na dystansie 11 km pobiegła Anna Buresz. Uzyskany przez nią czas 1:07:36 

pozwolił na zajęcie 3. miej-
sca wśród pań.

27 sierpnia podczas ro-
zegranego w Bełchatowie 
Pucharu Świata w Nordic 
Walking Pozytywnie Zabie-
gani mieli dwoje przedstawi-
cieli. Na dystansie 5 km Ta-
deusz Rośkowski był 138. 
(czas 44:25), a Ewa Jędrzej-
czyk 177. (czas 50:14).

(opr. J. Strachocki)

Medale sztangistów

Wartościowe wyniki lekkoatletów

Pozytywnie Zabiegani nie zwalniają tempa

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
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?

SPORT I REKREACJA

Ta ekipa „Pozytywnie Zabieganych” wystąpiła w 2021 r. 
w biegu „Kleszczów na Piątkę”
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zjeżdżal-
niami i trampoliną. Z kolei w niedzielę rola 
współorganizatora zabaw dla dzieci przypa-
dła Niepublicznemu Przedszkolu MUMINKI. 
Kleszczowskie Animalia, zorganizowane 
na zwieńczenie wakacji, poza możliwością 
oglądania popularnych i unikalnych zwie-
rząt pozwoliły widzom na obejrzenie pokazu 
sokolniczego, tanecznych sztuczek z udzia-
łem psów, pokazów frisbee, tresury psów 
obronnych. Całości wydarzenia towarzyszy-
ła możliwość zakupu karmy dla zwierząt, 
albo akcesoriów niezbędnych w hodowli.

Katarzyna Kmiecik
Fot. J. Strachocki

tegorocznej edycji komisja nie zdecydowa-
ła się na przyznanie II i III nagrody. Były za 

to dwa wyróżnienia. Przyznano je posesjom urządzo-
nym staraniem mieszkańców Kleszczowa - Teresy 
i Czesława Urbańskich (fot. 1) oraz posesji Ryszarda 
Tokarskiego, mieszkającego w Woli Grzymalinej Ko-
lonii (fot. 2).

Laureatom 
składamy gratula-
cje, a do udziału 
w przyszłorocznym 
konkursie zachęca-
my innych miesz-
kańców gminy.

JS

IV Kleszczowskie Animalia Konkurs POSESJA
å ciąg dalszy ze str. 7

Przyjazne alpaki cieszyły się 
zainteresowaniem dzieci

fot.1

fot.2

W

Ten piesek wraz ze swoją panią dał pokaz 
tanecznej gracji

Na wystawie drapieżnych ptaków 
był również ten


