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Jakie wydarzenia z 10 i 11 listopada były poświęcone upamięt-
nieniu 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę? 
Relacja z Narodowego Święta Niepodległości na str. 6 i 7.

W tym roku data tego wydarzenia, połączonego z XIV gmin-
ną imprezą mikołajkową, wyznaczona została na niedzielę 
11 grudnia. Miejscem spotkania będzie kompleks SOLPARK 
Kleszczów.
Żelazne punkty w programie tego spotkania to oczywiście: 

● kiermasz charytatywny na rzecz Fundacji GAJUSZ, organizowa-
ny staraniem Rady Rodziców przedszkola w Łuszczanowicach; 
● wręczenie nagród laureatom mikołajkowego konkursu pla-
stycznego, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie; ● degustacja wigilijnych potraw; ● świąteczne 
zajęcia warsztatowe i zabawy; ● projekcje filmów.

Szczegółowe informacje 
o programie - na stronie 12.

Rocznica odzyskania 
niepodległości

KOMUNIKAT o warunkach zakupu węgla 
dla mieszkańców gminy Kleszczów - na str. 3.

Strażacy z Kleszczowa
z nowym sprzętem

„II Spotkanie Świąteczne 
pod Choinką”

DZIEŃ GÓRNIKA 
W GMINIE KLESZCZÓW

Niedziela, 4 grudnia 2022 r.

14.20 - GOK Kleszczów - Występ artystyczny Bożeny i Mir-
ka Szołtysków, znanych z telewizji TVS.
15.45 - Uroczysty przemarsz na dziedziniec kościoła Parafii 
NMP Anielskiej w Kleszczowie; złożenie kwiatów pod figurą 
św. Barbary; przywitanie uczestników uroczystości przez księ-
dza biskupa.
16.00 - Występ dzieci z Publicznego Przedszkola Samorzą-
dowego w Kleszczowie. 
 Uroczysta Msza św. w intencji górników i ich rodzin pod 
przewodnictwem ks. bp Andrzeja Przybylskiego.
17.15 - Spotkanie zaproszonych gości z górnikami w sali ban-
kietowej w Łuszczanowicach.

Obchody Dnia Górnika w gminie Kleszczów są sfinansowane z uproszczonej 
oferty zadania publicznego, zleconego przez Urząd Gminy Kleszczów, Gminny 
Ośrodek Kultury w Kleszczowie w ramach podtrzymywania tradycji górniczych 
oraz porozumienia zawartego z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów.

Nowe Volvo, wyposażone w silnik o mocy 430 KM oraz 
napęd 4x4 stanęło w garażu strażnicy OSP w Kleszczowie. 
Przyjechało do nas późnym wieczorem 17 listopada wprost ze 
specjalistycznej firmy, której jednostka OSP powierzyła skom-
pletowanie wyposażenia.

Więcej na str. 3 i 5

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Z okazji Barbórkowego Święta 
składamy kierownictwu oraz pracownikom 

Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 
życzenia satysfakcji z wykonywania górniczej
pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
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Remontowe prace na drogachDrugie podejście 
do ważnej inwestycji

Światłowód dotrze 
do Stefanowizny

Wielkogabaryty odebrane

końca marca przyszłego roku mają obowiązywać podpi-
sane we wrześniu dwie umowy ze spółką z branży drogo-

wej Rafalin sp. z o.o. z Blachowni. Umowy dotyczą wykonywania 
naprawy uszkodzonych nawierzchni na drogach gminnych i powia-
towych oraz uzupełnienia i napraw oznakowania tychże dróg. Na 
wykonanie takich prac na drogach gminnych została przewidziana 
kwota 1,954 mln zł brutto, zaś na drogach powiatowych, przejętych 
w zarząd przez Wójta Gminy Kleszczów - 488 tys. zł brutto.

Powierzchnia naprawionej jezdni
W ciągu października firma serwisująca drogi przeprowadziła 

naprawy głównie w obrębie miejscowości Antoniówka i Żłobnica, 
skupiając się na tych fragmentach, które wskazano w protoko-
łach z przeglądów dróg w roku 2021 i 2022. Naprawy przepro-
wadzone w innych miejscach gminy wynikały ze zgłoszeń użyt-
kowników dróg oraz mieszkańców gminy. W przypadku dróg 
gminnych naprawy dotyczyły fragmentów jezdni o powierzchni 
ok. 1200 m kw. Nieco większa (1300 m kw.) była nawierzchnia 
naprawionych dróg powiatowych. 

- Z zaplanowanych jeszcze do wykonania robót pozostały re-
monty dróg wewnętrznych na terenie strefy w Rogowcu - infor-
muje Tomasz Rogaliński, inspektor ds. inwestycji drogowych 
w Urzędzie Gminy Kleszczów. - Powinny być wykonane w ciągu 
miesiąca, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Kolejne 
naprawy są planowane dopiero po zimie.

Więcej znaków ostrzegawczych
Umowy na bieżące utrzymanie dróg obejmują również napra-

wę i uzupełnianie oznakowania. W zakresie naprawy nie prze-
prowadzono zbyt wiele prac, bo nie było znaczących uszkodzeń 
stojących przy drogach tablic. Konieczne okazało się tylko wy-
prostowania niektórych przekrzywionych znaków.

Apelujemy do kierowców, by zwracali uwagę na oznakowanie 
odcinków, na których dochodzi najczęściej do kolizji pojazdów 
z przebiegającymi przez drogi dzikimi zwierzętami. Chodzi zwłasz-
cza o fragment drogi powiatowej z Łuszczanowic do Chorzenic 
oraz o odcinki gminnej obwodnicy, prowadzące przez lasy i pola. 

- Z uwagi na liczne zgłoszenia kolizji ze zwierzętami w najbliż-
szym czasie po opracowaniu zmian w projektach organizacji ruchu 
będą ustawione znaki ostrzegawcze A-18b - mówi T. Rogaliński.

Przypominamy, że na drogach przy których są umieszczo-
ne znaki z jelonkiem (na zdjęciu) należy zachować szczególną 
ostrożność i uważnie obserwować otoczenie drogi.

Gdzie zgłaszać drogowe usterki?
W planowaniu bieżących napraw na drogach pomagają nie 

tylko przeprowadzane inspekcje. Bardzo duże znaczenie mają 
zgłoszenia przekazywane przez mieszkańców. Dziękujemy za 
pomoc w tym zakresie. 
Informacje o drogowych usterkach można zgłaszać bezpośred-

nio w Urzędzie Gminy, albo telefonicznie na nr 44/ 731-66-48.

J. Strachocki

„Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego 
w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku” to 
jedna z poważniejszych inwestycji, przygotowywanych przez Gminę 
Kleszczów. Umożliwi przyłączenie do gminnej sieci energetycznej 
mieszkańców Wolicy. Pod koniec sierpnia został ogłoszony przetarg, 
który miał wyłonić wykonawcę zadania. Postępowanie przetargowe 
zakończyło się jednak fiaskiem. Powód? „Postępowanie zostało 
unieważnione (…) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia” - to fragment decyzji ogłoszonej 25 października.

Na przetarg zgłosił się tylko jeden potencjalny wykonawca - kon-
sorcjum z województwa śląskiego, które w ofercie postawiło bardzo 
wygórowane warunki, oczekując za zrealizowanie robót wynagro-
dzenia w wysokości 59,66 mln zł brutto. „Cena ta przewyższa o 28 
155 000,00 zł kwotę 31 500 000,00 zł jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty” - można prze-
czytać w uzasadnieniu, opublikowanym na stronie gminnego BIP.

22 listopada ogłoszony został ponowny przetarg na to zadanie. 
Potencjalni wykonawcy będą mogli zgłaszać swoje oferty do 30 
grudnia br.

JS

olejny etap rozbudowy infrastruktury światłowodowej 
FTTH na terenie gminy Kleszczów obejmować będzie 

dwa zadania. Pierwsze ma polegać na uzupełnieniu sieci, aby 
możliwe było podłączenie światłowodu w 64 wybranych lokali-
zacjach. W tym celu konieczne będą prace polegające m.in. na 
montażu tzw. mikrorurek i wciąganiu do nich tzw. mikrokabla, 
a także na wykonaniu przyłączy oraz budowie i doposażeniu 
punktów dostępowych FTTH. Przewidziano też wykonanie i uru-
chomienie instalacji budynkowej FTTH dla 83 abonentów.

Druga część ogłoszonego zamówienia dotyczy rozbudowy in-
frastruktury dystrybucyjnej FTTH dla zapewnienia dostępu do 
gminnej sieci telekomunikacyjnej mieszkańcom wsi Stefanowizna. 
Ze względu na znaczne oddalenie tej miejscowości od istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej długość światłowodowych kabli, 
które trzeba będzie ułożyć wynosi ok. 3,6 km. Kanalizacja przy-
gotowana do wciągnięcia światłowodu na odcinku od drogi Piaski 
- Rogowiec do Stefanowizny została wykonana już w 2017 roku, 
podczas realizowanej przez gminę przebudowy drogi do tej wioski.

W przetargowej specyfikacji zaznaczono, że w każdej z części za-
mówienia obowiązywać ma 6-miesięczny termin wykonania prac. Ter-
min składania ofert został natomiast wyznaczony na 30 listopada br.

JS

październiku przez trzy dni pracownicy spółki Eko Region 
zbierali odpady wielkogabarytowe, wystawione przed po-

sesjami w poszczególnych miejscowościach gminy Kleszczów. 
Efekty zbiórki są całkiem pokaźne, bo wyniosły niemal tyle samo 
co przed rokiem, kiedy z terenu gminy wywieziono 14,54 tony 
wielkogabarytów. Tym razem ilość odpadów oznaczonych kodem 
20 03 07 wyniosła 14,02 tony, natomiast zużyte opony (kod 16 01 
03) stanowiły niewielką część zbiórki. Było ich tylko 220 kg.
Przypomnijmy, że w marcu tego roku ilość zebranych wielko-

gabarytów nieznacznie przekroczyła 5 i pół tony, ale za to opon 
było blisko 2 i pół tony.
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Nowy pojazd 
dla OSP Kleszczów

Informacja o sprzedaży węgla

iężki samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony z wyko-
rzystaniem trzech źródeł finansowania. Z budżetu Gminy Klesz-

czów przeznaczono na ten cel 1.298.998 zł. Kolejne 200 tys. zł pochodziło 
z nieoprocentowanej pożyczki, którą gmina uzyskała w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Z puli komen-
danta głównego Państwowej Staży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kleszczowie otrzymała natomiast 300 tys. zł. Są to środki pochodzą-
ce z zadania, związanego z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

Ten nowy pojazd pożarniczy kosztował łącznie prawie 1,8 mln zł (bez 
dwóch złotych). Został doposażony przez Przedsiębiorstwo Specjalistycz-
ne „BOCAR” sp. z o.o. z Korwinowa. Firma specjalizująca się w kompleto-
waniu oprzyrządowania pojazdów dla straży pożarnej była jedyną, która 
złożyła ofertę na przetarg, ogłoszony przez OSP w Kleszczowie.

Nowe Volvo zastąpiło ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
Scania, użytkowany do kwietnia przez strażaków-ochotników z Kleszczo-
wa. Przypomnijmy, że w kwietniu br. Scania trafiła na Ukrainę, jako pomoc 
rzeczowa udzielona przez samorząd Gminy Kleszczów. Wysłanie takiej 
pomocy za granicę przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) sta-
ło się możliwe po uchwaleniu w marcu przez Sejm RP specustawy, która 
do ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła zapisy pozwalające na 
wspieranie przez JST również społeczności lokalnych i regionalnych w in-
nych państwach.

Nowy pojazd i jego wyposażenie zostało przewidziane dla strażackiej za-
łogi, złożonej z sześciu osób. 18 listopada na zaproszenie prezesa zarządu 
OSP w Kleszczowie, Dariusza Trędkiewicza mogłem obejrzeć w detalach 
Volvo oraz wyposażenie - zarówno to, zamontowane w kabinie, jak i roz-
mieszczone za specjalnymi roletami na zewnątrz podwozia.

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że osoby, których wnioski o pre-
ferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) zostały zweryfikowane i uwzględ-
nione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, będą 
informowane telefonicznie lub mailowo przez pracowników Urzędu Gminy 
w Kleszczowie o sposobie zapłaty za węgiel oraz o dalszych czynnościach, 
związanych z jego odbiorem.

Cena za 1 tonę węgla została ustalona na kwotę nie wyższą niż 2000 
zł brutto. Cena ta nie zawiera kosztów dostarczenia węgla przez Zakład 
Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. do miejsca wskazanego przez nabywcę.

Po dokonaniu płatności nabywca węgla otrzyma od pracownika Urzędu 
Gminy fakturę VAT, uprawniającą do odbioru węgla ze składu prowadzone-
go przez Zakład Komunalny „Kleszczów” przy ul. Ogrodowej 26 w Klesz-
czowie (plac po byłej spółdzielni GS). Węgiel zostanie wydany tylko tej 
osobie, której dane zostały wskazane w fakturze VAT.

Wszelkie niepokojące przypadki prosimy zgłaszać pracownikom Zakładu 
Komunalnego „Kleszczów” lub pracownikom Urzędu Gminy w Kleszczowie 
na adres poczty elektronicznej: wegiel@kleszczow.pl albo telefonicznie 
pod numerami: 44/ 731-66-35 lub 44/ 731-66-52.

C

å ciąg dalszy na str. 5

Zamrożone ceny energii 
- dla których odbiorców?

Ostatni w tym roku nabór wniosków

nergoserwis Kleszczów poinformował swoich klientów 
o warunkach zamrożenia cen prądu. Zgodnie z obowią-

zującymi obecnie regulacjami w 2023 roku ceny energii zostaną 
zamrożone na poziomie cen z roku 2022 z następującymi limita-
mi zużycia:
● do 2 MWh rocznie - dla wszystkich gospodarstw domowych - 
NIE TRZEBA SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA,
● do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych, w których są 
osoby z niepełnosprawnościami - NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIAD-
CZENIE,
● do 3 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Du-
żej Rodziny oraz dla gospodarstw rolniczych - NALEŻY ZŁOŻYĆ 
OŚWIADCZENIE,
● do 250 kWh rocznie - dla działki w rodzinnym ogrodzie działko-
wym (ROD) - NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE.

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych 
limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 
30 czerwca 2023 r. 

Przyjęte zostały też regulacje, które pozwolą ochronić przed 
skutkami wzrostu cen energii na rynku hurtowym w roku 2023 wy-
brane grupy odbiorców: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wrażliwe, takie jak 
np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia. W ich przypadku w roz-
liczeniach stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 
zł/MWh. Aby skorzystać z tego rozwiązania odbiorcy mieli czas 
na złożenie oświadczeń do 30 listopada br.

JS

soby chcące uruchomić własny biznes mogą szykować 
wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. 

PUP ogłosił, że od 5 do 9 grudnia br. odbędzie się OSTATNI 
w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środ-
ków na podjęcie działalności. Można ubiegać się o dotację, której 
maksymalna kwota wynieść może 36.900 zł.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie (nr 44 631-
40-70) albo w siedzibie PUP Bełchatów przy ul. Bawełnianej 
w Bełchatowie (pokój nr 22).

JS
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leszczowska Przychodnia Salus podaje terminy przyjęć lekarzy specjalistów 
na grudzień.

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

SALUS - harmonogram na grudzień

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 09.12 10-17.30

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 16.12 10-17

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 03.12 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 17.12 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 19.12 9-14

6. Urologiczna lek. med. Kamil Krawiec 30.12 16.15-18

7. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 07.12 14.30-18

8. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 14.12 15.30-18
9. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 17.12 9-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 06.12 10-14
11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 20.12 12-16
12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 20.12 9.30-13.30
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 05.12 14-17
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 12.12 16-18

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 13.12 9-14

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 27.12 9-15

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 07.12 8-13

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 14.12 8-13

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 21.12 8-13

20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 28.12 8-13

21. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 03.12 8.30-14

22. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 17.12 8.30-14

23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 09.12 9-14

24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 16.12 9-14

25. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 14.12 9-14

26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 03.12 8.30-14

27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 17.12 8.30-14

28. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 29.12 14-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 01.12 13-18

30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 15.12 13-18

31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 08.12 15.30-18

32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki termin w trakcie 
ustalania

33. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 19.12 11-14

34. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 19.12 10-17

35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 01.12 9-14

36. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 09.12 9-14

37. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 08.12 9-17

38. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 01.12 9.30-15

39. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 08.12 9.30-15

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 02.12 9-14

41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 16.12 9-14

42. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa w każdy 
piątek 9.30-14

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

wtorek 12-14

K
KOMUNIKATY MEDYCZNE

Ochrona zdrowia 
psychicznego

Mieszkańcy naszej gminy mogą w razie 
potrzeby otrzymać wsparcie psychologa 
i psychiatry. Dyżury psychologa odbywają 
się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku 
(ul. Szkolna 2) w następujących terminach:
● czwartek w godz. 17.00-21.00
● piątek w godz. 19.00-21.00
● sobota w godz. 9.00-21.00 
Lekarz psychiatra przyjmuje w Bełcha-

towie w Specjalistycznym Gabinecie Psy-
chiatrycznym (ul. L. i M. Kaczyńskich 15) 
w każdy czwartek o godz. 13:00, 16:00 
lub 18:00.
Wcześniej należy umówić się na wizytę 

- tel. 725-863-338.

Harmonogram pracy 
gabinetu RTG

Kleszczowska Przychodnia Salus poda-
ła harmonogram pracy gabinetu RTG na 
grudzień 2022 roku. Pacjenci będą mogli 
zgłaszać się na wykonanie zdjęć rentge-
nowskich w każdy wtorek w godz. 10-18, 
w środy w godz. 8-12 i w czwartki w godz. 
14-18. Dodatkowe terminy to soboty 3 
i 17 grudnia w godz. 10-14.

Poradnia rehabilitacji 
w grudniu

FIZJOTERAPIA 
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 01.12. godz. 8-15, ● 02.12. godz. 8-15, 
● 05.12. godz. 8-15, ● 06.12. godz. 8-15, 
● 07.12. godz. 8-15,● 09.12. godz. 8-15, 
● 13.12. godz. 8-15, ● 14.12. godz. 8-15, 
● 15.12. godz. 8-15, ● 16.12. godz. 8-15, 
● 19.12. godz. 8-15, ● 21.12. godz. 8-15, 
● 22.12. godz. 8-15, ● 27.12. godz. 8-15, 
● 28.12. godz.8-15, ● 29.12. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 02.12. godz. 15-18, ● 12.12. godz. 15-
18, ● 16.12. godz. 15-18, ● 30.12. godz. 
15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifika-
cja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- mgr specjalista fizjoterapii Anna 

Olbromska
● 14.12. godz. 15-18, ● 28.12. godz. 15-
18. W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja 
pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI  
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 6.12. godz. 11.30-16.

FIZJOTERAPEUTKI  
- mgr Aleksandra Cyran, mgr Julita 

Zagórska, Czarnecka Weronika
● Codziennie godz. 8-16.

(opr. JS)
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Zwracam uwagę na monitor, podłą-
czony m.in. do kamer, które pozwalają na pełny ogląd otoczenia z kabi-
ny kierowcy. Na przegrodzie pomiędzy kierowcą i dowódcą a ratownikami 
spoczywają cztery kamery termowizyjne. Obok w gniazdach ładowarek 
umieszczono dwie baterie do zasilania rozpieraczy hydraulicznych Lukas. 
Jest także przetwornica, która pozwala dostarczyć prąd o napięciu 230 V.

W oparciu tylnej kanapy zamontowano zestawy dla każdego z czterech 
ratowników. Główną część stanowi nadciśnieniowy aparat powietrzny 
z podłączoną do niego, pomalowaną na jaskrawy, jasnopomarańczowy ko-
lor butlą o pojemności 6,8 litra.

Głównym elementem podwozia, bez którego trudno wyobrazić sobie 
samochód gaśniczy, jest zbiornik mieszczący 5 tys. litrów wody oraz 500 
litrów środka pianotwórczego. Zbiornik jest niewidoczny, bo z zewnątrz 
zasłaniają go ścianki z uchwytami, do których zamontowano odrębne 
wyposażenie. Prawa strona została przeznaczona głównie na sprzęt 

wykorzystywany podczas 
gaszenia pożarów. Jest więc 
wentylator do oddymiania po-
mieszczeń, lampy z masztem 
do oświetlania terenu, pompa 
Niagara, składana teleskopo-
wa drabina, zwinięte odcinki 
węży o dwóch średnicach, li-
nia szybkiego natarcia, różne 
prądownice, elementy układu 
do napełniania i opróżniania 
zbiornika.

Z tyłu pojazdu najbardziej widocznym elementem jest pulpit do sterowa-
nia autopompą. Niżej zwraca uwagę podłączenie z zaworem, umożliwia-
jącym szybkie i wydajne napełnianie zbiornika. Po lewej stronie nadwo-
zia rozmieszczono głównie wyposażenie o przeznaczeniu ratowniczym, 

choć znajdziemy tu także tzw. pompę szlamową do odpompowywania 
zanieczyszczonej osadami wody oraz kolejne podejścia do podłączania 
węży strażackich. Warto dodać, że jest też coś, co można nazwać kąci-
kiem czystości - miejsce pozwalające strażakom umyć się po zakończe-
niu akcji. 

Na lewej burcie trudno znaleźć 
wolne, niezagospodarowane miej-
sce. Umieszczono tu m.in. zapaso-
we butle do aparatów powietrznych, 
sprzęt burzący (młot i dwa topory), 
wielofunkcyjny łom, trzy pilarki oraz 
podpory ratownicze (służące do 
stabilizacji przewróconych pojaz-
dów podczas prowadzenia akcji). 
Te ostatnie razem połączone tworzą 
specjalny trójnóg, który wraz z wy-
ciągarką daje sporo dodatkowych 
możliwości przy skomplikowanych 
działaniach ratowniczych.

Szczególną uwagę zwraca też sprzęt hydrauliczny marki Lukas, w skład 
którego wchodzą rozpieracz ramieniowy, nożyce, rozpieracz kolumnowy 
- wszystko zasilane z własnych baterii. To rozwiązanie pozwala wykorzy-
stywać te narzędzia bez potrzeby kłopotliwego podpinania przewodów do 
oddzielnego agregatu spalinowego. 

Całość wyposażenia nowego nabytku kleszczowskiej jednostki OSP robi 
imponujące wrażenie. Prawdę mówiąc chciałoby się zobaczyć wszystkie te 
techniczne cuda i udogodnienia w praktycznym użyciu - ale tylko podczas 
strażackich ćwiczeń. Oby liczba akcji ratowniczych i gaśniczych, w których 
będzie konieczne użycie sprzętu, jakim zostało „obwieszone” nowe Volvo, 
była jak najmniejsza!

Jerzy Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 3
Nowy pojazd dla OSP Kleszczów
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różnicowany i niesztampowy charak-
ter miał montaż słowno-muzyczny, 

który w przeddzień narodowego święta mogła 
obejrzeć młodzież Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych, zgromadzona 10 listopada w auli 
SOLPARKU. Przypomniano: słynne 14 punk-
tów z orędzia prezydenta USA, T. W. Wilsona 
(13. punkt dotyczył kwestii powstania niepod-
ległej Polski); postaci polskich wieszczy epoki 
romantyzmu; patriotyczne pieśni i wiersze; in-
terpretacje współczesnych piosenek. Szkolna 
Schola Piosenki Patriotycznej zaprezentowała 
się w repertuarze, na który złożyły się: „Mazu-
rek Dąbrowskiego”, „Przytulmy Polskę do ser-
ca”, „Maszerują Strzelcy”, „Białe róże”, „Tak, 
jak ptaki”. Dodajmy, że ZSP w Kleszczowie 
wziął tego dnia udział w ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do Hymnu”.

Program artystyczny „Była, jest i będzie …”, 
przygotowany przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. M. Kopernika w Łękińsku został 
zaprezentowany dwukrotnie. Premierowa od-
słona miała miejsce podczas szkolnej akade-
mii, zorganizowanej w sali sportowej. Była to 
krótka lekcja historii, wypełniona recytacjami 
i wokalnymi występami, przypominająca, jak 
Polacy przeżywali trudny czas zaborów i jak 
radowali się z odzyskanej niepodległości. Po 
raz drugi szkolny program zaprezentowany 
został 11 listopada w Kościele NMP Anielskiej 
w Kleszczowie po zakończeniu Mszy św. w in-
tencji Ojczyzny.

Interesujące wyzwanie postawili przed 
uczniami SP im. Janusza Korczaka w Klesz-
czowie organizatorzy konkursu „Drogi do Nie-
podległej”. Uczestnikami mogli być uczniowie 
klas V-VIII, a konkursowe zadanie polegało na 
rozwiązaniu w ciągu godziny testu, złożonego 
z 20 zadań. Dotyczyły one takich tematów, jak: 
działalność polityczna na ziemiach polskich, 
działalność Organizacji Bojowej PPS, sprawa 
polska podczas I wojny światowej. Konkurs 
odbył się 16 listopada, a do chwili wysłania 
„Informatora” do druku nie były jeszcze znane 
wyniki.

JS
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rzy osoby są „winne” temu, że narodził się pomysł imprezy, polegającej na jeż-
dżeniu po Europie (i nie tylko) „złomami”. Takiego miana doczekały się stare sa-

mochody, których konstrukcje pochodzą z czasów słusznie minionego ustroju powszech-
nej szczęśliwości, jakim miał być komunizm. Właścicielowi polskiego fiata 125 P (Marcin 
Tetzlaff) oraz szczęśliwemu posiadaczowi trabanta kombi (Jan Badura) niestraszne było 
wyruszenie w 2007 roku tymi leciwymi maszynami na zachód Europy, do Księstwa Mona-
ko. Trzecią osobą w przebojowej ekipie była Martyna Kinderman.

„Trójka znajomych porwała się z motyką na słońce i stworzyła akcję charytatywną jeż-
dżąc po świecie starymi złomami. Nie chcemy z tego żadnych pieniędzy- zależy nam 
jedynie na własnej satysfakcji z działania, czerpania radości z motywowania ludzi do po-
dróżowania i współdziałania w słusznym celu” - to fragment opisu akcji, która zyskała 
nazwę Złombol. Pochodzi z oficjalnej strony internetowej tej imprezy.

„Wpisowe” dla domów dziecka
Jaki charytatywny motyw znaleźć można w corocznym skrzykiwaniu się ludzi, którzy 

w miesiącach letnich wybierają się na coraz dłuższe trasy położone na krańcach Europy? 
Otóż głównym warunkiem znalezienia się na liście uczestników było wcześniejsze uzbie-
ranie kwoty, której minimalny poziom ustalany był przez organizatorów Złombola. Pie-
niędzy pozyskanych od darczyńców nie wydawano ani na zakup niezbędnego na długiej 
wyprawie paliwa czy żywności, ani też na wynajem miejsc na zagranicznych kempingach. 
Cała zebrana kwota miała jedno przeznaczenie - trafiała na wsparcie stale niedofinanso-
wanych „biduli” czyli domów dziecka. Koordynowanie akcji podziału pieniędzy powierzono 
Fundacji „Nasz Śląsk” im. gen. Jerzego Ziętka, na której konto są wpłacane pieniądze 
darczyńców. Co z całej tej operacji zyskują sponsorzy? Reklamę w postaci umieszczo-
nych na karoserii „złoma” naklejek z nazwą albo logotypem danej firmy oraz wzmiankę we 
wpisach na profilach społecznościowych, relacjonujących kolejne etapy wyprawy.

Z wpisów zamieszczanych na stronie www.zlombol.pl można odtworzyć historię rozwoju 
imprezy, a także informacje o kwotach pozyskanych dla domów dziecka, a także o ich 
rozdysponowaniu. W 2007 roku było to 15 tys. zł. Skromnie, choć biorąc pod uwagę nie-
wielką liczebność ekipy (2 załogi) nie wyglądało to najgorzej. Rok później, kiedy na trasę 
do Monako wyruszyło 13 aut, owocem zbiórki było 37,6 tys. zł. W lipcu 2009 r. wybrano 
kierunek na północ, do arktycznego koła podbiegunowego w Norwegii. Odległość i praw-
dopodobne trudy trasy nie skusiły zbyt wielu kierowców „złomów”. Wyruszyło 21 załóg, 
a efektem zbiórki było prawie 44 tys. zł (wliczając w to także odpis podatkowy 1 proc.).

Przekroczony milion zł ze zbiórki
W 2010 roku, kiedy punktem docelowym był Stambuł w Turcji, na starcie Złombola sta-

nęło już 109 aut. Był to prawdziwy przegląd marek, o których posiadaniu śniły kiedyś 
miliony mieszkańców z krajów socjalistycznej Europy. Były więc maluchy, polonezy, wart-
burgi, żuki, tarpany, skody, łady, zaporożce, duże fiaty, trabanty. Z „opłat reklamowych” 
- jak nazywano zdobywane od sponsorów pieniądze - uzbierano wówczas już 172 tys. zł. 
Kwota pozwoliła na zakup wyposażenia dla ośmiu domów dziecka ze Śląska. W następ-
nym roku organizatorzy ogłosili wyjazd nad jezioro Loch Ness w Szkocji (129 aut), a za 
zgromadzone 232 tys. zł wydali na wyposażenie dla 14 domów dziecka.

Ogłaszając kolejne trasy (2012 - z Katowic do Grecji (Archaia Olympia), 2013 - z Katowic 
na Nordkapp w Norwegii) lojalnie uprzedzano uczestników: „Całość wyjazdu musicie opła-
cać w własnym zakresie. To jest zakup auta, przygotowanie auta do wyjazdu, paliwo, noc-
legi, opłaty za autostrady, promy, naprawy po drodze, lawety, naklejki! Całość wpłaconych 
pieniędzy idzie na dzieci... nie ma jakiegokolwiek finansowego wsparcia dla uczestników!”.

Pomimo coraz większych problemów ze znalezieniem wystarczającej liczby miejsc noc-
legowych w jednej lokalizacji pokusie spróbowania sił w charytatywnej wyprawie ulegało 
coraz więcej miłośników podróżowania leciwymi i mało komfortowymi pojazdami. „Wyjazd 
wygląda tak, że są ustalone punkty noclegowe, w których się spotykamy. Trasę odbywa-
cie we własnym zakresie, nie jedziemy cały czas w jednym konwoju! Zalecamy CB Radio, 
aby ułatwić komunikację z innymi uczestnikami i zmniejszyć koszty roamingu!” - to frag-
ment z wielu informacji organizacyjnych.

Pomiędzy rokiem 2012 i 2016 kwoty uzbierane od sponsorów urosły z 346 tys. zł do 
przeszło miliona zł. Organizatorzy Złombola mogli więc pozwolić sobie na objęcie wspar-
ciem nowych obszarów z działalności domów dziecka. Obok zakupu nowoczesnego wy-
posażenia kuchennego zaplecza czy pokoi dzieci zaczęto pokrywać koszty wycieczek dla 
podopiecznych z domów dziecka, a następnie dotować kursy i szkolenia zawodowe tych 
podopiecznych, którzy wkrótce mieli opuścić „bidul” i stanąć 

Złombol 
- przygoda z dobroczynnym celem

T

å ciąg dalszy na str. 10
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Pod Pomnikiem Niepodległości

„Bez tej miłości nie da się żyć…”

„Podczas dzisiejszego spotkania chcemy 
upamiętnić nie tylko minioną już setną rocz-
nicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, ale 
również przypomnieć, że 104 lata temu nasza 
ojczyzna - Polska odzyskała niepodległość – 
podkreślił wójt S. Chojnowski podczas swo-

jego wystąpienia. - Z tej okazji przejdziemy 
wkrótce pod Pomnik Niepodległości w Klesz-
czowie, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze 
i wspomnieć tych, którzy tę niepodległość 
Polsce przynieśli. Pamięć o tamtych wydarze-
niach, pamięć o patriotach, którym zawdzię-
czamy odzyskanie wolności jest naszym wiel-
kim obowiązkiem”.

Prowadzeni przez Kleszczowską Orkiestrę 
Dętą uczestnicy uroczystości, w których gronie 
były poczty sztandarowe Gminy Kleszczów, 
jednostek OSP, szkół i stowarzyszeń pomasze-
rowali ulicą Główną pod Pomnik Niepodległo-
ści. Przy dźwiękach werbla nastąpiła ceremonia 

składania wieńców oraz wiązanek w biało-czer-
wonych barwach.

Tę część obchodów zakończyło odegranie 
przez orkiestrę pieśni „My, Pierwsza Bryga-
da”, która od 2007 roku jest oficjalną pieśnią 
reprezentacyjną Wojska Polskiego.

listopada miejscem świętowania 
104. rocznicy odzyskania niepodle-
głości był również Gminny Ośrodek 

Kultury w Kleszczowie. Zebrani w sali wido-
wiskowej mieli okazję uczestniczyć w Wie-
czornicy Patriotycznej. Jej program wypełnił 
występ dzieci z grupy PROMYCZKI z przed-
szkola w Łękińsku wraz z rodzicami.

Sześciolatki przypomniały ważne dla każ-
dego Polaka historyczne miejsca naszego 
państwa, a także wydarzenia związane z 
utratą, a następnie odzyskaniem niepodległo-
ści. Można było m.in. usłyszeć takie utwory, 
jak „Serce dla Polski”, „Czerwone jabłuszko”. 
Program został uzupełniony popularnymi pie-
śniami żołnierskimi, w wykonaniu dziewcząt z 
kółka wokalnego w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kleszczowie. Członkowie rodzin małych 
aktorów i tancerzy ze wzruszeniem ogląda-

li patriotyczne scenki, dokumentując je na 
smartfonach.

Przy okazji wieczornicy była prowadzona ak-
cja charytatywna na rzecz chorej dziewczynki. 
Z cegiełek - biletów wstępu oraz ze sprzedaży 

ciast przygotowanych przez rodziców i pracow-
ników przedszkola zebrano łącznie 8,8 tys. zł 
na pomoc w leczeniu chorej Julki.

JS
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czwartkowe popołudnie 10 listopada 
na placu przed Urzędem Gminy ze-

brali się uczestnicy gminnych obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości. Liczne poczty 
sztandarowe, a także delegacje z gminnych 
szkół i przedszkoli, instytucji i organizacji były 
świadkami uroczystego podniesienia biało-czer-
wonej flagi na maszt.

To tradycyjne w obchodach narodowych świąt 
wydarzenie miało swoją szczególną oprawę, 
było bowiem zwieńczeniem udziału Gminy 
Kleszczów w ogólnopolskim projekcie „Pod 
Biało-Czerwoną”.

„Gmina Kleszczów wzięła w nim udział dzięki 
temu, że jeden z naszych mieszkańców, Pan 

Karol Jakubik nagłośnił tę inicjatywę i zachę-
cał wszystkich do głosowania - powiedział wójt 
Sławomir Chojnowski w wystąpieniu, skierowa-
nym do uczestników uroczystości. - Dodam, że 
projekt „Pod Biało-Czerwoną” ogłoszony został 
w roku 2020 dla upamiętnienia setnej rocznicy 
Bitwy Warszawskiej. Podczas internetowego gło-
sowania mieszkańcy oddali tyle głosów poparcia, 
że Gmina Kleszczów została zakwalifikowana do 
udziału w projekcie „Pod Biało-Czerwoną”.

Realizacja projektu „Pod Biało-Czerwoną” po-
legała na zakupieniu masztu i biało-czerwonej 
flagi oraz zamontowaniu masztu w odpowied-
nim, godnym tego miejscu. Wybraliśmy plac 
przed siedzibą Urzędu Gminy. Działania prowa-
dzone przez Gminę Kleszczów zostały sfinanso-
wane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 
a umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu 
państwa w wysokości 8000 zł została podpisana 
z wojewodą łódzkim w lipcu tego roku. Przygo-
towaniem placu i montażem masztu zajmowała 
się spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością 
Kleszczowska Orkiestra Dęta, która w trakcie 

podnoszenia biało-czerwonej na maszt zagrała 
„Mazurka Dąbrowskiego”.
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Tropili historię 

Code Week 2022

Przedświąteczne inicjatywy

Warsaw Industry Week - inspirujące targi

Uczniowie pełną gębą

„Jesień w obiektywie”

Wycieczka do kopalni

Recytowali po raz ósmy

Awansowali do drugiego etapu

Uczniowie klasy III b podstawówki w Kleszczowie wybrali się do miejsco-
wości Dłutówek, aby obejrzeć upamiętnione miejsce, w którym w pierwszych 
dniach września 1939 r. wylądowała awaryjnie załoga bombowca PZL.37 Łoś. 
Ta dwusilnikowa maszyna miała załogę złożoną z dowódcy-obserwatora, pi-
lota i dwóch strzelców pokładowych. W Polsce nie zachował się ani jeden 
kompletny egzemplarz Łosia. W lesie koło Dłutowa znajduje się pełnowymia-
rowa makieta.

„Warto nadmienić, że załogę 
„Łosia” udało się uratować, dzięki 
odwadze i zaangażowaniu okolicz-
nych mieszkańców. Obok makiety 
znajduje się również obelisk upa-
miętniający zdarzenia z września 
1939 roku” - to fragment relacji ze 
strony internetowej SP Kleszczów. 
Dodajmy, że oprócz lekcji historii 
uczniowie realizowali podczas 
wycieczki program przyrodniczego 
bloku -„Las jesienią”.

Europejski Tydzień Kodowania służy promowaniu programowania i umiejęt-
ności cyfrowych. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie od kilku lat przyłącza 
się do tego programu. W tym roku uczniowie klas I-III zajmowali się rozkodo-
wywaniem obrazków, rozwiązywaniem łamigłówek (sudoku), projektowaniem 
drogi dla ozobota i programowaniem w Scratch-u. W klasach siódmych na lek-
cjach informatyki trwała nauka tworzenia strony internetowej w języku HTML.

Z kolei członkowie koła informatycznego CMI, najbardziej zaawansowani 
w dziedzinie programowania mieli znacznie ambitniejsze zadania. Już same 
nazwy wykonywanych czynności, podane na internetowej stronie szkoły bu-
dzą respekt: „tworzyli skrypty w aplikacji PixBlocks, proste algorytmy w Koda-
ble, układali sekwencję kroków dla robota w LEGO Bits & Bricks, rozpoczęli 
również prace nad grą w Scratch-u”.

Listopad i grudzień oznacza prawdziwy wysyp akcji, konkursów i zbiórek, 
które z jednej strony służą budowaniu życzliwości i wrażliwości na potrzeby 
mniej zasobnych rodaków, z drugiej zaś upowszechniają i podtrzymują bożo-
narodzeniowe tradycje, które kultywowali także nasi przodkowie. Z każdym 
kolejnym dniem, przybliżającym nas do grudniowych świąt, przybywać będzie 
nowych pomysłów aktywizujących uczniów naszych szkół, a także przedszkoli.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie w ramach kampanii „I Ty możesz zostać 
św. Mikołajem” prowadzi do 9 grudnia zbiórkę darów dla dzieci i dla dorosłych. 
Także do 9 grudnia odbywać się ma organizowany co roku konkurs na przygo-
towanie świątecznej kartki z wykorzystaniem grafi ki komputerowej.

Z kolei w szkole im. M. Kopernika w Łękińsku pierwszą związaną ze świętami 
inicjatywą jest konkurs „MEMem przez Święta”. Uczestnicy mają tworzyć pra-
ce, których tematem będą Święta Bożego Narodzenia. Oryginalne, autorskie 
pomysły wykonane w dowolnym edytorze grafi ki (np. www.generator.memy.pl) 
mają być dostarczone do szkolnej świetlicy do 6 grudnia.

Na Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych zorga-
nizowane w Ptak Warsaw Expo wybrali się 9 listopada uczniowie klasy IV tg 
oraz III t Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczo-
wie. Ekspozycja prezentowała przykłady nowoczesnych technologii obróbki, 
poprawy wydajności i efektywności oraz optymalizacji procesu produkcyjnego. 
Warszawskie targi z pewnością mogą zainteresować uczniów szkół technicz-
nych, którzy szukają miejsca do realizacji pasji zawodowych.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Kleszczowie odbyła się 28 października. Włączenie szkolnych 
debiutantów do społeczności uczniowskiej odbyło się w obecności rodziców, 
a także uczniów klas II i III.

Uroczystość ślubowania została poprzedzona występem artystycznym 
pierwszoklasistów oraz występem uczennic klas IV. W obecności pocztu 
sztandarowego dyrektor Mariola Świderska-Kulka dokonała pasowania 
uczniów specjalnie na tę okazję przygotowanym ogromnym ołówkiem. Każdy 
z 48 pierwszoklasistów uczących się w SP Kleszczów otrzymał okolicznościo-
wy dyplom i upominek. Po ślubowaniu czekał na dzieci poczęstunek w kla-
sach, przygotowany przez rodziców.

Kiedy na dworze na dobre rozgości się zgniła pogoda późnej jesieni albo 
wczesnej zimy w holu szkoły podstawowej w Kleszczowie można będzie 
wspominać uroki prawdziwej, wielobarwnej jesieni. Wszystko to za sprawą 
pokonkursowej wystawy, która pokazuje efekty rywalizacji uczniów w zor-
ganizowanym przez szkołę fotografi cznym konkursie „Jesień w obiektywie”. 
Prace zgłosiło 60 uczniów (25 z klas I-III oraz 35 z klas IV-VIII). „Z uwagi 
na mnóstwo pięknych prac, jury konkursu zdecydowało o nieprzyznawaniu 
miejsc oraz wyróżnień. Każdy z uczestników otrzymał pochwałę oraz dyplom, 
a wiosną weźmie udział w wycieczce - niespodziance, która będzie nagrodą 
za udział w konkursie” – czytamy na internetowej stronie szkoły.

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

Uczniowie klas I i II kleszczowskiego technikum wybrali się 3 listopada 
na wycieczkę do KWB Bełchatów. Tradycyjny program takiej edukacyjnej 
wyprawy obejmuje udział w prezentacji poświęconej powstaniu kopalni 
i elektrowni oraz ich dalszej działalności. Później uczniowie wraz z opieku-
nami, zaopatrzeni w czerwone kaski ochronne zjeżdżają ciężarówkami te-
renowymi na miejsce prowadzenia robót górniczych. Uczniowie TNT odwie-
dzili odkrywkę Szczerców, gdzie mogli z bliska oglądać koparkę węglową, 
prawdziwego kolosa, ważącego 7500 ton. Swoje wrażenia opisali w krótkiej 
relacji na szkolnej stronie internetowej.

Twórczość artystów romantycznych i kobiet - poetek była przedmiotem 
recytatorskiej rywalizacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie. 28 października w takim repertuarze wystąpiło siedem-
nastu uczniów liceum i technikum. Jury pod przewodnictwem Aleksandry 
Ignasiak-Smeli - zastępcy dyrektora ZSP w Kleszczowie postanowiło przy-
znać I miejsce Jordanowi Białkowskiemu, II miejsce - Tomaszowi Płomiń-
skiemu, III miejsce - Julii Tkacz.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej to inicjatywa Katolickiego Stowarzy-
szenia ,,Civitas Christiana”. W tym roku szkolnym odbywa się 27 edycja kon-
kursu, adresowanego do uczniów. Do szkolnego etapu w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku przystąpiło pięcioro uczniów klas VI. Konkursowe pytania dotyczy-
ły Ewangelii wg św. Łukasza. Do drugiego etapu konkursu zakwalifi kowali się: 
Marcel Dzieciątkowski, Emila Bębnowska oraz Lena Zawiślak.

Szkolne wieści
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OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyzna-
czenia obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające ener-
gię z odnawialnych źródeł energii, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 i 1846) oraz art. 54 ust. 2 i 3, 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z uchwałą 
Nr XLVI/583/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyznaczenia obszarów, na których będą 
rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii - za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie wy-
znaczenia obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 29 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie w godzinach – poniedziałek, środa-piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 9:00 do 17:00. 
Ww. materiały będą także dostępne do wglądu na stronie www.bip.kleszczow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie 
się w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w dniu 6 grudnia 2022 r., o godz. 15:30.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść 

uwagi. Uwagi do projektu zmiany studium (w zakresie wyznaczenia obszarów, na któ-
rych będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł ener-
gii), zgodnie z art. 11 pkt 8 2 tej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Głów-
na 47, 97410 Kleszczów, w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na 
adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl lub przez platformę ePUAP z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2023 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 
ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kleszczów,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kleszczów. Uwagi 

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. Głównej 
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 
przetwarzania  art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko. Twoje dane osobowe będą 
przez nas przetwarzane 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 ra-
mach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ogranicze-
nia 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 sprawowa-
nia 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

DZIAŁKA BUDOWLANA  
W WOLICY
około 22 ARY

● BARDZO ATRAKCYJNA CENA
● SUPER LOKALIZACJA

● CICHA OKOLICA

Tel. 505-730-401

Trzy grudniowe 
nabory

okalna Grupa Działania Kraina 
Wielkiego Łuku Warty ogłosiła, 

że od 28 listopada do 27 grudnia będzie 
prowadzony nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania. Na refundację sięgającą 
70 proc. kosztów kwalifikowalnych mogą 
liczyć osoby zdecydowane na uruchomie-
nie własnego biznesu albo dywersyfikację 
źródeł dochodu w już istniejących firmach. 
Limit środków, jakie są do rozdysponowa-
nia w tym naborze to ponad 182 tys. zł.

Kolejny nabór, oznaczony nr 5/2022/G 
dotyczy innej dziedziny - rozwoju infra-
struktury na potrzeby turystyki, kultury 
i rekreacji, a w szczególności doposa-
żenia świetlic. W tym przypadku granto-
biorca może uzyskać wsparcie finanso-
we w formie refundacji w wysokości 100 
proc. kosztów kwalifikowalnych. Dofinan-
sowanie każdego zadania nie może być 
wyższe niż 50 tys. zł i nie mniejsze niż 5 
tys. zł. Identyczne wartości grantów prze-
widziane są w naborze nr 6/2022/G, któ-
ry dotyczy dofinansowania modernizacji 
świetlic. Taka sama jest również wielkość 
pieniędzy przeznaczonych na udzielanie 
dotacji. Wynosi ona po 250 tys. zł.

Pieniądze, które ma do rozdysponowa-
nia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 
pochodzą z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, dzia-
łanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”. Przed 
złożeniem wniosku warto zapoznać się ze 
szczegółowymi informacjami o zasadach 
przygotowania i składania wniosków, 
a także kryteriami wyboru grantobiorców 
oraz zasadami przyznawania punktów za 
spełnienie danego kryterium.

Dokumenty te są dostępne na stronie 
internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina 
Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.
pl w zakładce „Nabory”. Do wniosku na-
leży dołączyć dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz 
z ich uzasadnieniem. Szczegółowe infor-
macje można też uzyskać w biurze LGD, 
ul. Wieluńska 11 w Osjakowie oraz pod nr 
tel. 43/ 842-35-22.

JS

L
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na własnych nogach. Od roku 2019 
przekazywanie wsparcia rozszerzono na domy dziecka także spo-
za województwa śląskiego.

Kleszczowianin na trasie „Złombola”
Od dwóch lat uczestnikiem Złombola jest mieszkaniec gminy 

Kleszczów Kamil Święciak. Decyzja o dołączeniu do grona egzo-
tycznych podróżników zapadła po tym, jak pan Kamil obejrzał start 
12. edycji rajdu sprzed katowickiego „Spodka”. W realiach zachod-
niej cywilizacji większość znajdujących się na placu i gotowych do 
drogi pojazdów miałaby za sobą przejście przez zakład recyklingu 
oraz piec hutniczy. Tymczasem auta, motocykle i skutery o nie-
dzisiejszych kształtach, dziwnych proporcjach i silnikach, którym 
obce było pojęcie „normy Euro”, stały na placu gotowe do wielo-
kilometrowej drogi, stromych podjazdów i transportowania swoich 
właścicieli, zapasów żywności oraz części zapasowych.

Srebrzysty polonez, zakupiony przez K. Święciaka został wyre-
montowany w ciągu roku. Był gotowy do udziału w Złombolu ‘2020, 
którego trasa miała prowadzić z Katowic do tureckiego Burhaniye. 
Epidemia koronawirusa unicestwiła wiele planów, układanych na 
rok 2020, w tym również tę wyprawę. Właściciel odrestaurowane-
go poloneza musiał zadowolić się jego przetestowaniem w liczącej 
około 5 tys. km trasie, która prowadziła wzdłuż granic Polski.

W roku 2021 przygotowując się do udziału w kolejnej, tradycyjnej 
wyprawie po europejskich drogach i autostradach, zwrócił się z pi-
smami do kilku sponsorów. Informował w nich: „Jako załoga oferuje-
my w zamian za udzieloną pomoc publikację materiałów promocyj-
nych w naszych profilach w mediach społecznościowych, a przede 
wszystkim udostępnienie na naszym samochodzie miejsca na bane-
ry - naklejki reklamowe, które będą nam towarzyszyć w podróży na 
każdym pokonanym kilometrze trasy (…). Na tę chwilę załoga składa 
się z 2 osób, dwóch pasjonatów motoryzacji i podróżowania, którzy 
w nietypowy sposób chcą wyrazić siebie i pozytywnie zareklamować 
okolicę, którą znają od dziecka i wiążą z nią przyszłość”.

W czerwcu roku 2021 dzięki pozyskaniu takich darczyńców jak 
Mostostal Kraków S.A. oraz Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
dwuosobowa załoga nosząca nazwę „Qwait Team” mogła wyru-
szy na tras z Katowic do Bułgarii.

W 2022 - trasa do Albanii
W pismach kierowanych do potencjalnych sponsorów przed edy-

cją rajdu zapowiedzianą na rok 2022 Kamil Święciak zachęcał do 
skorzystania z możliwości promowania się także poprzez relacje 

zamieszczane po rajdzie: „Nasze publikacje wygenerowały zasięgi 
w mediach społecznościowych na poziomie 7500 oglądających”. 
Informował też, że załoga „Qwait Team” składa się z 4 osób, a tra-
sa prowadzić będzie z Katowic do Albanii.

Jak dowiadujemy się z przekazanej przez pana Kamila relacji 
w gronie pozyskanych przez niego i załogę darczyńców znala-
zło się siedmiu przedsiębiorców: Mostostal Kraków S.A., Agencja 
Ubezpieczeniowa Urszula Wiśniewska, Osiedle Chorwackie - Blo-
ki Wieluń, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Centrum Kształ-
cenia Dorosłych LIBER, Pizzeria DUETTO oraz Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów w Żłobnicy Graben Michał Koch. Łączna wyso-
kość wpłat wniesionych na konto Fundacji „Nasz Śląsk” im. gen. 
Jerzego Ziętka przez tych darczyńców wyniosła 7035 zł. W tego-
rocznej edycji Złombola dzięki aktywności ok. 800 załóg, biorących 
udział w wyprawie do albańskiej miejscowości Domen kasa zebra-
na na pomoc dla domów dziecka wyniosła 2.952.035 zł. 

- W tym roku „ubraliśmy” naszego Poloneza także w naklej-
ki z herbem Gminy Kleszczów - opowiada Kamil Święciak. - Na 
trasie, która prowadziła przez Polskę, Słowację, Węgry, Słowenię, 
Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Albanię chcieliśmy 
wyróżnić się z tłumu samochodów i załóg, Dlatego przez większość 
trasy powiewała nad naszym autem żółto-zielono-żółta flaga gminy.

Polonez oznaczony numerem rejestracyjnym EBE 06164 wraz 
z 4-osobową załogą przejechał bez poważniejszych awarii 3778 
km. Warto dodać, że auto wyprodukowane w Fabryce Samocho-
dów Osobowych na Żeraniu w roku 1999 ma obecnie na liczniku 
ponad 135 tys. km i - jak informuje Kamil Święciak - jeździ na ory-
ginalnym, dotąd nie remontowanym silniku o pojemności 1,6 litra. 
Na srebrzystym lakierze, którym pokryte jest nadwozie weterana, 
jest jeszcze miejsce na reklamowe naklejki. 

- Zapraszamy do współpracy z nami inne firmy z gminy Klesz-
czów. I jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom!

W internetowej przestrzeni...
...jest wiele relacji z tej i poprzednich edycji Złombola. Zdjęcia 

wykonane za pomocą dronów pozwalają spojrzeć na start w Ka-
towicach i uchwycić skalę rajdowego przedsięwzięcia. Filmiki krę-
cone w najciekawszych miejscach turystycznych tras także służą 
popularyzacji „największego w Europie rajdu charytatywnego” - jak 
nazwali go organizatorzy ze Śląska. Zdjęcia i opisy pokazują so-
lidarność kierowców „złomów” z Polski i świadczoną sobie przez 
nich wzajemną pomoc. No bo na kogo, jak nie na rodaka może 
liczyć kierowca malucha, unieruchomionego na bałkańskiej przełę-
czy z powodu zerwanej półosi, albo kierowca PF 125 p, któremu po 
przegrzaniu silnika „wydmuchało” uszczelkę spod głowicy?

- Zapraszamy czytelników „Informatora Kleszczowskiego” na 
nasz profil na Facebooku oraz Instagramie, gdzie regularnie poja-
wia się sprawozdanie z każdego dnia trasy Qwait Złombol Team. 
W postach staramy się umieszczać moc fotografii z każdej odwie-
dzonej przez nas miejscowości - zachęca Kamil Święciak.

Jerzy Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 6

13. edycja charytatywnego rajdu „Złombol”. Fot. PAP/A. Grygiel

Złombol - przygoda z dobroczynnym celem

Pojazd K. Święciaka pokonujący trasę przez Bałkany
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Sylwia ze złotym medalem
W Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek w podnoszeniu ciężarów, które odbywały się od 4 do 

6 listopada w Nowym Tomyślu wystąpiła sztangistka LKS Omega Kleszczów Sylwia Wawrzeczko. 
W kategorii do 45 kg pań uzyskała 133 punkty w dwuboju (w rwaniu 57 kg i 76 kg w podrzucie) 
i zdobyła złoty medal.

Brązowy medal Oliwiera
Oliwier Krzyszkowski z Omegi Kleszczów wystąpił w pływackich Zimowych Otwartych Mistrzo-

stwach Polski osób niepełnosprawnych w Szczecinie. W mistrzostwach wzięło udział 176 zawodni-
ków z 33 klubów i 9 krajów. Rywalizacja odbywała się na basenie o olimpijskich wymiarach (tor 50 
m). Zawodnik z Kleszczowa w klasyfikacji generalnej z sumą punktów za swoje trzy najlepsze starty 
został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

W szkolnym sporcie
Historyczny sukces. W ogólnopolskim finale sztafetowych biegów przełajowych drużyna uczniów 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie rywalizowała z dwunastoma innymi reprezen-
tacjami szkół średnich z całej Polski. Biegi rozgrywane były 26 października w Tomaszowie Lubel-
skim. Zespół z Kleszczowa, który na finałowe zawody wyjechał pod opieką Tomasza Bednarskiego 
i Marcina Szymaka, wywalczył VI miejsce. Skład drużyny: Leonard Bandos, Dawid Drzazga, Filip 

Dzieciątkowski, Miłosz Dylak, Szymon Podawca, 
Maksymilian Zawiślak, Adam Olczyk (rezerwowy).

Na stronie ZSP Kleszczów znaleźć można prze-
bieg kolejnych eliminacji, które doprowadziły druży-
nę do tej wysokiej lokaty, ze szczególnym podkreśle-
niem roli M. Zawiślaka w eliminacjach wojewódzkich: 
„Dzięki wspaniałemu biegowi każdego z naszych 
zawodników i walce do końca oraz pięknej pogoni 
Maksymiliana Zawiślaka na ostatniej zmianie za 
przeciwnikiem, którego wyprzedził na ostatnich me-
trach, co dało zwycięstwo naszej sztafecie”.

Drużynowe pływanie. W mistrzostwach powia-
tu bełchatowskiego reprezentacja uczniów ZSP w Kleszczowie zanotowała najlepszy wynik wśród 
wszystkich uczestników i awansowała do półfinału wojewódzkiego w pływaniu drużynowym. Uczniowie 
mieli do przepłynięcia 50 m stylem dowolnym w sztafecie oraz indywidualnie każdy po 50 m. Skład 
drużyny: Witold Jędrzejczak, Oliwier Krzyszkowski, Kacper Lizurej, Maciej Pietruszka, Tomasz Profic, 
Antoni Włodarczyk, rezerwowy - Marcel Janeczek. Opiekunem podczas zawodów był Robert Pawlicki.

Awans w unihokeju. Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Kleszczowie (Julian Wojewo-
da, Ksawery Osiński, Oskar Napieraj, Wiktor Zatorski, Bartosz Ciemcioch, Michał Naturalny, Marek 
Braun, Aleks Wiśniewski, Igor Gambiec) wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Bełchatowskiego 
w unihokeju. Zespół z Kleszczowa po wygraniu mistrzostwa awansował do półfinału wojewódzkiego.

Przy stołach pingpongowych. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie gościła uczestników Mi-
strzostw Powiatu Bełchatowskiego w tenisie stołowym. W imprezie odbywającej się 8 listopada 
uczestniczyły po trzy drużyny dziewcząt i chłopców. W rywalizacji dziewcząt wygrały tenisistki SP 
w Łękińsku, natomiast w rywalizacji chłopców górą była reprezentacja SP nr 4 w Bełchatowie.

Po jesiennej rundzie
● Drużyna LKS Omega Kleszczów, występująca w piłkarskiej IV lidze w grupie łódzkiej, po roze-

graniu 19 meczów zajmuje w tabeli 11 miejsce. Po sześciu zwycięstwach, trzech remisach i 10 prze-
granych zgromadziła 21 pkt. Bilans bramkowy: 24-36. Liderem tabeli jest Widzew II Łódź - drużyna, 
która jesienią nie przegrała ani jednego meczu.
● Piłkarze Omegi II Kleszczów, występujący w klasie okręgowej w grupie piotrkowskiej, na czas 

zimowej przerwy zacumowali na 14 miejscu tabeli. W 15 rozegranych meczach zgromadzili 13 punk-
tów, notując 3 zwycięstwa, 4 remisy oraz 8 porażek. Bilans bramkowy: 26-30. Tabeli przewodzą 
piłkarze Szczerbca Wolbórz, którzy jesienią nie zaznali smaku porażki.
● Kleszczów także ma drużynę, która jest liderem tabeli i nie przegrała żadnego meczu. Zespół 

LKS Omega, grający w klasie A1 Junior zakończył jesienną rundę gromadząc 19 pkt. O strzeleckiej 
sile drużyny świadczy bilans bramek. W siedmiu meczach kleszczowianie strzelili 26 goli, tracąc 9. 
W kończącym rundę meczu z LKS Astoria Szczerców wygrali 5:3.

(opr. JS)

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
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12:00-18:30 - Kiermasz charytatywny na rzecz Fundacji „Ga-
jusz” (parter przy wejściu do auli SOLPARKU)
14:00 -  ● oficjalne otwarcie Świątecznego Spotkania; ● wrę-
czenie nagród artystycznych; ● wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego „Urodziny Mikołajka” (aula SOLPARKU)
ok. 14:30 - I projekcja filmu dla dzieci lub spektakl teatralny* 
(aula SOLPARKU)
ok. 16:00 - zabawy dla dzieci z animatorami
ok. 16:30 - II projekcja filmu dla dzieci lub spektakl teatralny* 
(aula SOLPARKU)
ok. 17:30 - zabawy dla dzieci z animatorami
ok. 18:30 - projekcja dla dorosłych widzów - film „Prorok” o bł. 
Kardynale Stefanie Wyszyńskim (aula SOLPARKU)

PONADTO:
● Wystawa prac plastycznych, przekazanych na konkurs „Uro-

dziny Mikołajka”, ● degustacja potraw wigilijnych przygotowa-
nych dla mieszkańców, ● wręczenie nagród przez Mikołaja za 
udział w konkursie, ● warsztaty: komputerowe malowanie bom-
bek, tworzenie świątecznych mydeł, zdobienia świątecznych 
pierników, ozdoby świąteczne w różnych technikach, ● bezpłat-
ne przejażdżki dla dzieci kolejką (wokół obiektów SOLPARKU).

* W chwili wysyłania „Informatora” do druku trwało dopinanie szcze-
gółów. Po te właśnie szczegóły odsyłamy Państwa do plakatów z pro-
gramem, które będą zamieszczone na stronie UG w Kleszczowie oraz 
GOK Kleszczów.

11 grudnia 
„II Spotkanie Świąteczne 

pod Choinką”
Dekoracyjne wianki…

… które mogą być ozdobą na nadchodzące święta Bożego Narodze-
nia uczyli się tworzyć z pomocą instruktorek Gminnego Ośrodka Kultury 
mieszkańcy kilku sołectw naszej gminy. Do wykonania wianków użyto 
słomianego szkieletu, który został obłożony zielonymi gałązkami i ozdo-
biony szyszeczkami.

Warsztaty odbywały się 22 listopada w WOK Kamień i WOK Łękińsko, 
23 listopada w WOK Rogowiec, WOK Żłobnica i WOK Łuszczanowice, 24 
listopada w WOK Wolica, 29 listopada w WOK Czyżów. Ostatnią szansą 
na spróbowanie swoich sił w tworzeniu pięknych dekoracji będą zajęcia 
zaplanowane w kleszczowskiej siedzibie GOK 2 grudnia w godz. 17-19.30.

Projekcje filmowe
SOLPARK zadbał o miłośników kina. W ostatnich tygodniach zapro-

ponował obejrzenie kilku nowości filmowych. Zamiast wyjeżdżać do 
bełchatowskich kin Helios czy Kultura wielbiciele szerokoekranowych 
pokazów mogli na miejscu, w Kleszczowie w dobrych warunkach, które 
oferuje aula SOLPARKU, obejrzeć takie filmy, jak: „Minionki: Wejście 
Gru”; „Ania”; „Johnny”; „Kopciuszek i kamień życia”; „Listy do M. 5”.

Popularyzacja czytelnictwa…
… to zadanie, które Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie podej-
muje już w najmłodszych grupach potencjalnych czytelników. Temu celo-
wi służy np. działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. W przed-
szkolu w Łuszczanowicach czterolatki podczas klubowego spotkania 
słuchały czytanych z książki tekstów, a później dyskutowały o treści 
książki i o tym, co daje nam czytanie. Każdy przedszkolak otrzymał Kartę 
Małego Klubowicza.

Z kolei Gminny Żłobek w Kleszczowie jest miejscem realizacji projektu 
„Magiczna moc książki”. Na pierwszym spotkaniu dzieci słuchały o „Wielkiej 
przygodzie Jeżyka” Jennie Poh, słuchały też książek dźwiękowych. „W ra-
mach projektu co miesiąc będziemy odwiedzać naszych milusińskich, aby 
przeczytać i wspólnie obejrzeć piękne książki literatury dziecięcej” - zapo-
wiadają panie z GBP w Kleszczowie.

(opr. JS)

W strefie kultury

Fot. GOK Kleszczów


