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Szerzej str. 6

REKLAMA

„Cicha noc, święta noc. 
Pokój niesie ludziom wszem…”

Życzymy, by czas Bożego Narodzenia, 
spędzany w przyjaznym, rodzinnym gronie, 
przyniósł wytchnienie od codziennych trosk 

i dodał sił do podejmowania nowych wyzwań.
W Nowym Roku 2016 życzymy 

wielu pomyślnych dni. 
Niech będzie to rok spokojny i dobry.

Wójt
Gminy 

Kleszczów

SŁAWOMIR  
CHOJNOWSKI

Przewodniczący 
Rady Gminy 
Kleszczów

SŁAWOMIR  
ŚLUGA

Proszę przybliżyć szcze-
góły tego projektu?

Pomysł na serwis na-
zwijmy go roboczo „pro-
mocyjnym” rodził się w gło-
wach wielu osób, w różnym 
kształcie od początku tego 
roku. Na początku miał inną 
nazwę i zupełnie inną kon-
cepcję. W połowie roku na-
wiązaliśmy kontakt z Panem 
Michałem Mazurem - preze-
sem Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów. Naszą wizję 
przedstawiliśmy jemu i Za-
rządowi Fundacji na specjal-
nym zebraniu w czerwcu.  
W lipcu dołączyła do nas 
również Pani Aneta. Nieste-
ty jak to w życiu bywa,  przez 

Made in Kleszczów FRGK
Rozmawiamy z Andrzejem Niewieczerzałem, mieszkańcem gminy Kleszczów, 
który opowiedział  nam o współtworzonym przez niego serwisie promocyj-
nym gminy Kleszczów pod nazwą „Made in Kleszczów”.

wypadki losowe (śmierć jed-
nej ze strategicznych osób), 
zmuszeni byliśmy do zre-
widowania planów... I tak, 
w mniejszym gronie przy-
stąpiliśmy z Panią Anetą 

do planowania szczegółów. 
Od października zostaliśmy 
oboje zatrudnieni w Funda-
cji. 

Panie Wójcie, jestem 
młodą uczennicą i  dzien-
nikarką, chciałabym za-
pytać, jakie są plany? Co 
Pan zamierza zrobić, aby 
Kleszczów był miejscowo-
ścią naszych marzeń?

Już dzisiaj planujemy 
przyszłość, dlatego też 
opracowujemy Strategię 
Rozwoju Gminy Kleszczów 
2030+. Strategia ta określi 
kierunki rozwoju naszej 

Na tle dyskusji o Strategii Rozwoju Gminy, o tym czy Kleszczów może stać 
się miejscowością z naszych marzeń i w jakim kierunku będzie rozwijać się 
Gmina - rozmawiamy z Wójtem Sławomirem Chojnowskim.

Czy Kleszczów będzie 
miejscowością z naszych marzeń?

Gminy. Wiemy, że  dzia-
łalność kopalni, będzie się 
powoli kończyć. Natomiast 
nie mamy pewności, co w 
perspektywie następnych 
lat będzie  z polską energe-
tyką. Dochody, które są ge-
nerowane do naszego gmin-
nego budżetu, to głównie 
dochody z elektrowni  
i kopalni. Przy czym, z ko-
palni są stosownie mniej-
sze, lecz z elektrowni już 

znaczące. Odpowiadając 
na pytanie muszę stwier-
dzić, że wszystko zależy 
od tego, jak  rozwijać się 
będzie  energetyka w kraju, 
czy też w Europie. Wiel-
kie znaczenie będą miały 
decyzje, które  zapadną  
w związku z tzw. pakietem 
CO2. 

Szerzej str. 3

Uważamy, że poświę-
ciliśmy mnóstwo czasu na 
przyrządzenie potraw, zro-
bienie zakupów, czy też wy-
sprzątanie swoich domostw, 
a czas za szybko upłynął. Nie 
nadążyliśmy się tym wszyst-
kim nacieszyć. W świątecz-
nym zabieganiu, najbardziej 
cierpią matki. To one po-
święcają się w pełni przygo-
towaniom. Chciałbym, żeby 
Święta przeżywać inaczej. 

Święta powinny pachnieć zawsze tak samo
Często w ferworze przygotowań, zapominamy o istocie Świąt Bożego Naro-
dzenia. Kwitujemy je wtedy słowami: „Święta, Święta i… po Świętach”. 

Szerzej str. 2

Rajd ekologiczny
27-28 listopada odbył się X jubileuszowy ekologiczny rajd „BARBÓRKA w 
Kleszczowie”

Antoniówka, Czyżów, Dębina, Kamień, Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Rogowiec, Wolica, Żłobnica
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Uważamy, że poświę-
ciliśmy mnóstwo czasu na 
przyrządzenie potraw, zro-
bienie zakupów, czy też wy-
sprzątanie swoich domostw, 
a czas za szybko upłynął. Nie 
nadążyliśmy się tym wszyst-
kim nacieszyć. W świątecz-
nym zabieganiu, najbardziej 
cierpią matki. To one po-
święcają się w pełni przygo-
towaniom. Chciałbym, żeby 
Święta przeżywać inaczej. 
Ktoś trafnie powiedział, że 
Święta powinny być odpo-
wiednio zaplanowane.

Czas zastawia na nas 
pewne pułapki. Ciągle ocze-
kujemy nadzwyczajności 
Świąt. Szopka, czy też opła-
tek, stają się nudne. Niestety 
pojawiają się takie przykre 
słowa. Zaskoczyła mnie 
natomiast wypowiedź pew-
nej znanej piosenkarki. Jest 
żoną i matką dwójki dzie-
ci. Kiedy zapytano ją, jak 

Święta powinny pachnieć zawsze tak samo
Często w ferworze przygotowań, zapominamy o istocie Świąt Bożego Narodzenia. Kwitujemy je wtedy słowami: „Święta, Święta i… po Świętach”. 

przygotowuje się do Świąt, 
odpowiedziała, że ekspery-
mentuje w ciągu roku,  przy-
gotowując różne posiłki.  
W mojej pamięci zapadło 
to, co powiedziała później. 
Stwierdziła, że Święta po-
winny pachnieć zawsze tak 
samo. Ważne więc, aby był 
opłatek, kolędy, tradycyj-

ne potrawy. Ważne, aby  
w domach gościło ciepło ro-
dzinne, radość i miłość. My 
natomiast ciągle poszukuje-
my czegoś nowego. I w tych 
poszukiwaniach się zatraca-
my. Święta przechodzą nam 
koło nosa. Nie nadążamy się 
nimi cieszyć w ich BOGAC-
TWIE. 

Musimy sobie uświado-
mić, że Święta Bożego Na-
rodzenia w każdej rodzinie 
wyglądają tak samo – rodzi 
się Chrystus! Wszyscy pa-
trzyliśmy na zmiany, jakie 
zachodzą w domu po na-
rodzinach dziecka. Ja sam, 
mając młodszych braci, mo-
głem tych zmian doświad-

czyć. Pan Jezus przychodząc 
na świat, zmienił historię 
ludzkości. Nie ma powrotu 
do tego, co było przedtem. 
Ale zmienił też coś, o czym 
wydaje mi się, że również 
zapomnieliśmy... Współ-
czesny Chrześcijanin zapo-
mniał, że to Bóg przychodzi 
do człowieka. W innych re-
ligiach, to człowiek składa 
ofiary, bije pokłony, boi się 
Boga. Nasz Bóg przychodzi 
na świat jako maleńkie, bez-
bronne dzieciątko. I jako to 
dzieciątko daje się kochać, 
oferując jednocześnie swoją 
miłość. Warto przytoczyć  
w tym momencie słowa ko-
lędy: „Chwała na wysoko-
ści Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli”.  Pan 
Jezus przychodzi do nas z 
pokojem i z miłością. Wcho-
dzi w tę część naszego życia,  
o której na co dzień nie za-
wsze chcemy mówić. Nie 
zwierzamy się z pewnych 

rzeczy nawet przyjaciołom. 
Wchodzi w nasze życie  
i nie wypomina nam błę-
dów. Przychodzi, żeby nas 
podnieść, żeby nas umocnić. 
Bóg chce powiedzieć: „Czło-
wieku mnie na Tobie zależy. 
To do Ciebie przychodzę”.

Drodzy Parafianie! 
Chciałbym podarować Wam 
to dobre słowa. Ale również 
podziękować, że na spotka-
niach opłatkowych Wy rów-
nież mnie takimi dobrymi 
słowami obdarowujecie. 
Dodaje mi to sił i napeł-
nia radością. Życzę Wam 
wszystkim, aby czas Świąt 
Bożego Narodzenia zawsze 
pachniał tak samo. Nie szu-
kajcie nadzwyczajności. 
Skupiajcie się na tym, co naj-
ważniejsze. Bóg się rodzi dla 
Nas, radujcie się więc!

ks. Andrzej Pękalski 
Proboszcz Parafii NMP 

Anielskiej w Kleszczowie 

Wydarzenia
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Panie Wójcie, jestem 
młodą uczennicą i  dzien-
nikarką, chciałabym za-
pytać, jakie są plany? Co 
Pan zamierza zrobić, aby 
Kleszczów był miejscowo-
ścią naszych marzeń?

Już dzisiaj planujemy 
przyszłość, dlatego też 
opracowujemy Strategię 
Rozwoju Gminy Kleszczów 
2030+. Strategia ta określi 
kierunki rozwoju naszej 
Gminy. Wiemy, że  dzia-
łalność kopalni, będzie się 
powoli kończyć. Natomiast 
nie mamy pewności, co w 
perspektywie następnych 
lat będzie  z polską energe-
tyką. Dochody, które są ge-
nerowane do naszego gmin-
nego budżetu, to głównie 
dochody z elektrowni  
i kopalni. Przy czym, z ko-
palni są stosownie mniej-
sze, lecz z elektrowni już 
znaczące. Odpowiadając 
na pytanie muszę stwier-
dzić, że wszystko zależy 
od tego, jak  rozwijać się 
będzie  energetyka w kraju, 
czy też w Europie. Wiel-
kie znaczenie będą miały 
decyzje, które  zapadną  
w związku z tzw. pakietem 
CO2. Na ten temat, cały 
czas prowadzona jest de-
bata w Polsce, w Europie  
i na całym świecie. W mojej 
ocenie jest to problem klu-
czowy. Z ogomną nadzieją 
słuchałem prośby, z jaką na 
ostatnich uroczystościach 
barbórkowych zwrócił się 
Jacek Kaczorowski, Prezes 
zarządu PGE GiEK S.A. do 
Prezydenta Andrzeja Dudy, 
prosząc o objęcie swoistym 
patronatem problemów wę-

Na tle dyskusji o Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów, o tym czy Kleszczów może stać się miejscowością z naszych marzeń i w jakim kierunku będzie rozwijać 
się Gmina - rozmawiamy z Wójtem Sławomirem Chojnowskim.

gla brunatnego i kaminne-
go. Jestem samorządow-
cem, dalekim od polityki, 
ale z ogromną nadzieją i ra-
dością przyjąłem deklaracje 
Prezydenta o konieczności 
prowadzenia takiej polityki 
państwa, która uwzględnia-
łaby fakt, że posiadamy naj-
większe w Europie zasoby 
węgla. Pan Prezydent jasno 
zdefiniował, gdzie leży na-
sza polska racja stanu.

Z pewnością zostanie 
nam teren po wyrobiskach, 
który musimy mądrze za-
gospodarować. Najbardziej 
racjonalnym jest utworze-
nie zbiornika wodnego. Da 
to nowy impuls do dalszego 
rozwoju turystyki i rekre-
acji. Mam nadzieje, że uda 
nam się wspólnie zadbać o 
to, by nasza  Gmina, sta-
ła się miejscem z marzeń. 
Należy jednak twardo stą-
pać po ziemi, realistycznie 
oceniać nasze możliwości 
i odpowiedzialnie plano-
wać przyszłość. Przed nami 
duże wyzwanie związane 
z utrzymaniem dotych-
czasowego poziomu życia  
i zapewnienia podstaw do 
dalszego pomyślnego roz-
woju. Dbamy o młodzież, 
ponosimy ogromny wysiłek 
na jej edukację i będziemy 
to nadal czynić.

Na ile Pana zdaniem 
Gmina Kleszczów powin-
na rozwijać się w kierun-
ku turystyki, a na ile  w 
kierunku rozwoju prze-
mysłu?

To wszystko należy do-
kładnie, starannie rozważyć 
i  równoważyć. Byliśmy cały 

czas obszarem przemysło-
wym. Mamy dwa dominu-
jące zakłady, te zakłady  z 
kolei przyciągały innych in-
westorów, powstawały nowe 
przedsiębiorstwa. Uważam, 
że trzeba prowadzić działa-
nia równoległe. Zadbać o tak 
zwany zrównoważony roz-
wój. Rekreacja i turystyka  
jest potrzebna. Każdy chce 
gdzieś wypocząć. Turystyka 
i rekreacja to branże, w któ-
rych po prostu zostało jesz-
cze najwięcej do zrobienia. 
Społeczeństwo ma potrzebę 
korzystania z obiektów  tu-
rystycznych i różnego ro-
dzaju atrakcji. Należy szu-
kać ciągle nowych firm, 
które będą chciały współ-
pracować z tutejszymi 
firmami. Bedziemy dbać  
o naszą  rodzimą markę ja-
kim jest kompleks Solpark. 
Przedsiębiorstwo to należy 
stale rozwijać i rozsądnie 
rozbudowywać. Nigdy nie 
osiągnie się wystarczająco 
wysokiego poziomu, żeby 
móc zaprzestać działań pro-
rozwojowych. Ciągle poja-
wiają się nowe innowacje. 
Będziemy je wprowadzać 
w życie  zgodnie ze Strate-
gią Rozwoju Gminy, któ-
rą opracowujemy  bardzo 
starannie konsultując ją  
z mieszkańcami. 

Jest oczywistym, że w 
procesie jej opracowania 
korzystamy z wiedzy lu-
dzi, którzy się na tym zna-
ją ale to mądrość naszych 
mieszkańców i ich wola 
będą decydujące. Będzie-
my organizować aktywność 
mieszkańców we wszyst-
kich dziedzinach życia, 

ale nie będziemy ich w tej 
aktywności zastępować. 
Chcemy postępować tak, by 

Czy Kleszczów będzie miejscowością z naszych marzeń?

można było powiedzieć że 
nasza Gmina słynie z roz-
wagi jej władz i aktywności 

jej mieszkańców.
Rozmawiała

Adrianna Goździk

„Alfa Kleszczów” to 
klub, który na piłkarskiej 
mapie świata zaistniał w 
2013 roku. Jego założy-
cielami zostali „znajomi z 
podwórka”. Wcześniej zdo-
bywali piłkarskie doświad-
czenie w miejscowej „Ome-
dze” Kleszczów. Ambicje 
tego klubu sprowadzały się 
jednak do częstego poszu-
kiwania piłkarzy spoza ob-
szaru gminy, co zniechęca-
ło mieszkańców do dalszej 
gry. Dodatkowe przeszko-
dy, jak studia, praca i inne 
obowiązki sprawiły, że 
duża część osób grała już 
tylko amatorsko. To wła-
śnie wśród nich pojawił się 
pomysł o założeniu własne-
go stowarzyszenia sporto-
wego, które będzie miało 
możliwość wzięcia udziału 
w rozgrywkach organizo-
wanych przez Okręgowy 
Związek Piłkarski w Piotr-
kowie Trybunalskim. 

Pierwszym postano-
wieniem nowo wybranego 
zarządu „Alfy” było stwo-
rzenie statutu, w którym 
ustalono zasady składu 
reprezentacji klubu. We-
dług tych ustaleń w zespo-
le mogą być maksymalnie 
dwie osoby spoza terenu 
gminy. Zdecydowaną więk-

Alfa Kleszczów
„Alfa Kleszczów” to klub piłkarski, który powstał kil-
ka lat temu z inicjatywy sportowców z terenu gminy Kleszczów. 

szość stanowić ma poten-
cjał piłkarski, odszukiwany 
wśród mieszkańców zamel-
dowanych w Kleszczowie.

Myślą przewodnią klu-
bu jest motto hiszpańskiego 
klubu „Athletic” Bilbao: „ 
Z wychowankami i lokal-
nym wsparciem nie potrzeba 
obcokrajowców”. Z takim 
podejściem przedstawiony 
został plan działania lokal-
nemu samorządowi. Cele 
wyznaczone przez zarząd 
Alfy spotkały się z aproba-
tą Rady Gminy oraz Wój-
ta, co umożliwiło start w 
piotrkowskiej klasie„B”. 
Założyciele zdecydowali, 
że klub będzie nosił nazwę 
„Alfa”. Nazwa ta jest  pod-
kreśleniem lokalnego pa-
triotyzmu sportowego, jaki 
drzemie wśród młodych 
sportowców. Na  przełomie 
dwóch sezonów  skomple-
towano zespół, który rywa-
lizował o awans do wyższej 
ligi z najmocniejszymi dru-
żynami w piotrkowskiej kla-
sie „B”. W drugim sezonie 
klub był o włos od klasy „A”, 
przegrywając dwumeczowy 
baraż z drużyną LKS Radzi-
ce 1:3 (1:1 ; 2:0). Pierwsza 
runda bieżącego sezonu to 
kolejny dobry prognostyk. 
Na półmetku „Alfa” zrów-

nana jest punktacją z lideru-
jącym Piastem Krzywanice. 
Obecnie klub liczy około 30 
osób w drużynie, w której  
prowadzona jest także jedna 
grupa seniorska. Zjednoczył 
wokół siebie wielu kibiców. 
Mecze oprawiane są flaga-
mi, szalikami i motywują-
cymi okrzykami. Powstał 
nawet kobiecy krąg wsparcia 
pod nazwą „Samiczki Alfa”.

Można powiedzieć, 
że bez „Omegi” nie było-
by „Alfy”. Nie oznacza to 
jednak, że obie drużyny 
pałają do siebie negatywną 
energią. Wręcz przeciwnie! 
Pomiędzy zarządem obu 
klubów panują dobre rela-
cje. Podczas trwania okien 
transferowych dochodzi 
do częstych rozmów, do-
tyczących zawodników z 
gminy Kleszczów. Mają 
miejsca wypożyczenia i 
transfery definitywne. Pro-
wadzone są już rozmowy 
o wspólnym zorganizo-
waniu halowego turnieju 
piłki nożnej. Odbywają się 
również spotkania towarzy-
skie. Więcej ciekawostek 
z kleszczowskiego sportu 
zamieszczone zostanie w 
kolejnym wydaniu gazety. 

Łukasz Szulc
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć 

życzenia wszystkim Mieszkańcom Gminy Kleszczów, Pracownikom firmy 

Sempertrans Bełchatów oraz firmy Stolin i Przedstawicielom Władz Lokalnych.

Życzymy Państwu, aby ten szczególny czas wprowadził do Waszych domów 

radość, spokój i jeszcze więcej rodzinnego ciepła.

Nowy Rok 2016 zaś, niechaj obfituje w szczęście, zdrowie i sukcesy.

Zarząd firmy Sempertrans Bełchatów

Wojciech Synowiec                                                                    

Bogdan Szalaty

Szkolne Koło PTSM przy 
Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Kleszczo-
wie oraz Zarząd Oddziału 
Terenowego PTSM w Piotr-
kowie Trybunalskim, mieli 
wspaniały pomysł organizu-
jąc rajd, mający na celu po-
znanie regionu, kraju i świa-
ta przez dzieci i młodzież. 

Rajd ekologiczny
27-28 listopada odbył się X jubileuszowy ekologiczny rajd „BARBÓRKA w Kleszczowie”

Podczas trwania rajdu odby-
ły się  przeróżne konkursy, 
m.in.wiedzy o gminie Klesz-
czów, wiedzy o PTSM, pla-
styczny, literacki czy zawody 
w pływaniu. Takie przed-
sięwzięcie jest świetnym 
sposobem na promowanie 
zdrowego trybu życia, in-
tegracji oraz rozwijania za-

interesowań młodych osób.  
W piątek dla uczestników 
rajdu zorganizowano wie-
czorną grę terenową oraz 
dyskotekę. Sobotni dzień 
również był pełen wrażeń. 
Wszyscy wspólnie wybrali 
się na wycieczkę autokaro-
wą po gminie Kleszczów. 
Następnie zorganizowano 

ognisko w Altance Ekolo-
gicznej przy Rezerwacie 
Łuszczanowice. Rajd był cie-
kawą formą spędzenia cza-
su. Każdy wrócił do domu 
z nowymi doświadczeniami 
oraz wspomnieniami, które 
na długo pozostaną w pa-
mięci.

Adrianna Goździk

Policjanci prowadzą po-
stępowanie karne przeciwko 
50-letniemu mieszkańco-
wi gminy Bełchatów, który  

Pijany kierowca sprawcą kolizji
Nietrzeźwy kierowca pozbawiony prawa jazdy zlekceważył zakaz kierowania 
samochodem i doprowadził do kolizji.

8 grudnia w Józefowie, kie-
rując na drodze publicznej 
fiatem seicento doprowadził 
do kolizji drogowej. Zderzył 
się z jadącym z przeciwka 

renault, którym kierował 
33-letni mieszkaniec gminy 
Bełchatów. Sprawca zdarze-
nia był nietrzeźwy. Bada-
nie przeprowadzone przez 

funkcjonariuszy wykaza-
ło 2,06 promila alkoholu  
w jego organizmie. 50-latek 
kierując samochodem zlek-
ceważył ponadto nałożony 
przez sąd zakaz, za co grozi 
mu kara pozbawienia wol-
ności do lat trzech.

MAT
REKLAMA

Koniec lat 40-tych i po-
czątek 50-tych XX wieku. 
Świat brał głęboki oddech 
po straszliwych potworno-
ściach II wojny światowej 
i ruszał pośpiesznym mar-
szem ku lepszej (wszyscy 
mieli taką nadzieję) przy-
szłości. Jednak tu, na ziemi 
Kleszczowskiej czas, jakby 
się na chwilę zatrzymał...

Prawie w niezmienionym kształcie królował wiek 
XIX. Drewniane chaty, kryte słomianą strzechą, błotniste 
drogi, naftowe lampki ledwo rozjaśniające mrok długich, 
zimowych wieczorów. W wielu chatach pracowały warsz-
taty, na których kobiety tkały płaty lnianych płócien, bie-
lone potem słońcem na trawach za stodołami. Na tych 
samych warsztatach powstawały wielobarwne, pasiaste 
wełniaki, przeznaczone na spódnice i zapaski. Kobie-
ty przędły również na kołowrotkach wełnianą nić, któ-
ra służyła potem do wyrobu swetrów, skarpet i rękawic.  
W każdym prawie domu własnym sposobem wytwarza-
no masło, sery, twarogi i wypiekano chleb. Ludzie zimą 
i latem chodzili w trepach z drewnianymi podeszwami 
i wierzchem ze skóry, pozyskanej ze starych butów. Ze 
światem zewnętrznym komunikowano się rzadko. Naj-
częściej docierano na targowiska konnymi wozami do 
Radomska lub Bełchatowa. Aby za sprzedane jaja, masło, 
sery, kury, gęsi, kaczki kupić dobra, których samemu wy-
tworzyć się nie dało. Kilkugodzinne, piesze wędrówki do 
tych miast – też były w cenie. Niektórzy potrafili pokonać 
odległość ponad 20 kilometrów w niewiele więcej, niż 
dwie godziny. Mówiono o nich, że mają lekki chód. 

Najcudowniejszy był jednak świat dzieci. Wpraw-
dzie musiały dość wcześnie pomagać w pracach gospo-
darskich, ale kiedy wypasały bydło i owce na wspólnych 
pastwiskach w pobliżu stawów, po wydobytym torfie, to 
wówczas pomysłowym zabawom nie było końca. Palenie 
ognisk, pieczenie ziemniaków, łowienie ryb rękami, ką-
piele w zakazanym stawie, pełnym hodowanych karpi, 
strzelanie z łuków i proc własnej produkcji do wszyst-
kiego, co żywe. Na szczęście trafienia były niezwykle 
rzadkie. Zdarzało się, że właściciel stawu hodowlanego 
podchodził niepostrzeżenie z psami i wtedy nagusy gna-
ły do pobliskiego lasu najszybszym sprintem świata, aby 
umknąć psom. Ciekawą konkurencją sportową było też 
wchodzenie do błotnych bajorek, zamieszkiwanych przez 
pijawki. Ten, którego nóg uczepiło się najwięcej smako-
szy krwi, zostawał zwycięzcą. Rozrywką było też puszcza-
nie drewnianego krążka po wiejskiej drodze lub pędzenie 
po niej z fajerką, popychaną odpowiednio wygiętym dru-
tem. Robiono z gałęzi kasztanowca lub wierzby gwizdki, 
a z czarnego bzu pukawki, strzelające kulkami z lnianych 
pakuł, ugniatanych palcami, a zwilżanych koniecznie śli-
ną. 

Zima wydawała się czasem wypoczynku. Po trudach 
letnich żniw i jesiennych wykopków, potrzebny był jakiś 
oddech. Jednak nic z tego! Zima to była pora młocki ce-
pem przez wiele tygodni, mielenie zboża na mąkę, wy-
ciskanie oleju z lnu i mnóstwo innych prac, związanych  
z karmieniem zwierząt i przygotowywaniem dla nich pa-
szy. Życie chłopów było nieustanną, znojną pracą. Chwile 
wypoczynku były nieliczne i krótkie. 

Dziś, w dobie lotów kosmicznych, wszechobecnych 
telewizorów, komputerów, tabletów, smartfonów i innych 
elektronicznych zabawek - wydaje się, że lata świetlne 
dzielą nas od tamtej epoki. A przecież minęło zaledwie 
kilkadziesiąt lat! Nigdy wcześniej, w tak krótkim czasie 
nie dokonano tak ogromnego skoku cywilizacyjnego.

Andrzej Tkacz

Jakby na chwilę 
zatrzymał się czas…
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Pierwsza wzmianka  
o wsi Kuców pochodzi  
z XV wieku. Wraz z Klesz-
czowem, Łuszczanowicami 
i Żłobnicą, Kuców należał 
do diecezji gnieźnieńskiej. 
W XIX wieku bracia czescy 
wybrali tę miejscowość na 
swoją siedzibę. Po przegra-
nej bitwie z Habsburgami  
w roku 1620 pod Białą Górą, 
zaczęli poszukiwania nowe-
go miejsca dla siebie poza 
granicami ojczyzny. Chcieli 
pozostać przy własnym wy-

Pamiętamy…

Wspomnienia 
o Kucowie 
Wspominając dawne dzieje gminy Kleszczów, warto przybliżyć historię Ku-
cowa. Szczególnie dla nowych mieszkańców, którzy mogą nie wiedzieć, że 
kiedykolwiek istniał. Kuców to nieistniejąca już wieś. Jej tereny obejmowały 
obszar, gdzie obecnie znajduje się kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego.

znaniu. Bracia czescy przy-
jęli wyznanie ewangelicko-
-reformowane po wydaniu 
patentu tolerancyjnego 
przez cesarza Austrii - Jó-
zefa II. Zachowali przy tym 
ojczysty język i zwyczaje.  
W roku 1818 część z nich 
kupiła grunt, który nazywa-
no Kucowem. Znajdował się 
on na terenie gminy Klesz-
czów. W 1852 r. utworzyli 
w Kucowie parafię ewange-
licko-reformowaną. W roku 
1896 wznieśli nowy kościół. 
Kościół zniszczono w czasie 

I wojny światowej, ale po 
wojnie został odbudowa-
ny. Prawie stuletni budynek 
uległ całkowitemu zniszcze-
niu w roku 1991, kiedy na 
terenach Kucowa kopalnia 
bełchatowska zaczęła wy-
dobywać węgiel brunatny. 
Ostatnie kazanie podczas 
uroczystego zamknięcia ku-
cowskiego kościoła, wygło-
sił ks. bp. Marek Izdebski, 
administrator parafii ku-
cowskiej w latach 1985-1991 
i pierwszy administrator pa-
rafii kleszczowskiej.         AG

1. Zainstalujmy i używajmy oprogramowania antywirusowego.

2. Aktualizujmy oprogramowanie i bazy wirusów.

3. Nie otwierajmy plików, linków nieznanego pochodzenia.

4. Bądźmy anonimowi. Jeśli nie musimy podawać swoich danych 
prywatnych  - nie róbmy tego. Im mniej sieć wie o nas, tym jesteśmy 
bezpieczniejsi. 

5. Skanujmy pliki pobrane z Internetu programem antywirusowym.

6. Nie korzystajmy ze stron banków, poczty elektronicznej, czy też 
portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu.

7. Nie podawajmy nikomu ani nie zapisujmy haseł do ważnych 
kont, np. bankowych.

8. Nie nawiązujmy kontaktu z osobą, której nie znamy.

9. Nie wysyłajmy w e-mailach żadnych poufnych danych.

10. Pamiętajmy, że żaden bank nie wysyła e-maili do swoich 
klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Wszystkim naszym Klientom, 
Przyjaciołom i Mieszkańcom 

gminy Kleszczów życzymy zdrowych 
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 2016!

Studio Fryzjerskie „Wiktoria” 
Błażej Adamus
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10 zasad 
bezpieczeństwa w sieci
Bezpieczeństwo w sieci to sprawa niezwykle istotna. Często słyszymy  
o „namierzaniu” kogoś przez Internet albo zawieraniu tragicznie kończących 
się znajomości. Niekiedy  lekceważenie bezpieczeństwa, kończy się również 
utratą dużej ilości pieniędzy. Kupujemy produkty, które nigdy do nas nie do-
cierają.

W kwestii bezpiec-
zeństwa w sieci, najczęściej 
jednak chodzi o zabezpie- 
czenie przed wszelkiego 
rodzaju złośliwym opro-
gramowaniem. Możemy się 
także spotkać z niechciany-
mi linijkami kodu, które 
podłączają się pod różne 
pliki. Poniżej przedstawiam 
zbiór zasad, jakich należy 
przestrzegać, aby takich za-
grożeń uniknąć.
                                                                                             

Krystian Śmiertka
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Proszę przybliżyć szcze-
góły tego projektu?

Pomysł na serwis na-
zwijmy go roboczo „pro-
mocyjnym” rodził się w gło-
wach wielu osób, w różnym 
kształcie od początku tego 
roku. Na początku miał inną 
nazwę i zupełnie inną kon-
cepcję. W połowie roku na-
wiązaliśmy kontakt z Panem 
Michałem Mazurem - preze-
sem Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów. Naszą wizję 
przedstawiliśmy jemu i Za-
rządowi Fundacji na specjal-
nym zebraniu w czerwcu.  
W lipcu dołączyła do nas 
również Pani Aneta. Nieste-
ty jak to w życiu bywa,  przez 
wypadki losowe (śmierć jed-
nej ze strategicznych osób), 
zmuszeni byliśmy do zre-
widowania planów... I tak, 
w mniejszym gronie przy-
stąpiliśmy z Panią Anetą 
do planowania szczegółów. 
Od października zostaliśmy 
oboje zatrudnieni w Fun-
dacji. Dzięki profesjonali-
zmowi Prezesa FRGK, jego 
wcześniejszym doświadcze-
niom zawodowym i empatii, 
jaką nas obdarzył - doszli-
śmy do wniosku, że najlep-

Made in Kleszczów FRGK
Rozmawiamy z Andrzejem Niewieczerzałem, mieszkańcem gminy Kleszczów, 
który opowiedział  nam o współtworzonym przez niego serwisie promocyj-
nym gminy Kleszczów pod nazwą „Made in Kleszczów”.

szą formą będzie stworzenie 
serwisu promocyjnego pod 
nazwą „Made in Kleszczów”. 
Pomysłodawcą nazwy jest 
Pan Mazur. Serwis promo-
cyjny, poza promowaniem 
gminy Kleszczów w formie 
reklamowania usług i miejsc 
ciekawych do odwiedzenia, 
będzie zajmował się również 
sprzedażą między innymi 
prac z kategorii rękodzieła 
artystycznego. 

Tak więc można wnio-
skować, że będziecie Pań-
stwo promować gminę 
Kleszczów na różne spo-
soby. Chciałabym zapytać 
o najważniejszy atut tego 
przedsięwzięcia?

Serwis w swojej prosto-
cie zakłada coś niepowta-
rzalnego, czym chyba żaden 
e-sklep w kraju nie może się 
pochwalić, a mianowicie nie 
będziemy na tym zarabiać. 
Chcemy działać jak typo-
wy PES - Podmiot Ekono-
mii Społecznej, gdzie prio-
rytetem jest promowanie 
naszego regionu, naszych 
mieszkańców i ich pro-
duktów, usług, oraz miejsc 
wypoczynkowych. PES, to  

w czystej postaci działanie 
na rzecz drugiego człowieka, 
którego powinno się wspie-
rać nie tylko finansowo. My 
w swoim założeniu chcemy 
promować ludzi z pasją, 
którzy pracują, rozwijają się, 
mieszkają na naszym tere-
nie. Ponadto jest to forma 
wędki przedsiębiorczej dla 
wielu osób. Chcemy promo-
wać jakość i oryginalność 
produktu, który jest two-
rzony dłońmi i sercem ludzi 
z terenu gminy Kleszczów. 
Stawiamy na całe piękno 
otaczającej nas przyrody, na 
bogactwo historii Kleszczo-
wa, a przede wszystkim na 
ludzi, którzy swą osobowo-
ścią, pasją, doświadczeniem, 
osiągnięciami i pogodą du-
cha najbardziej przyczynia-
ją się do promocji naszej 
gminy. Takiej gminy chce-
my, która potrafi zjednywać  
w sobie lokalne środowisko 
bez względu na światopo-
gląd, religie czy sprawność. 

Czym zajmował się Pan 
przed pracą w FRGK?

W przeszłości zajmowa-
łem się wieloma rzeczami. 
Między innymi ukończyłem 
Liceum Ogólnokształcące, 
zdałem maturę. Pracowałem 
w kilku miejscach zdoby-
wając doświadczenie. A do-
skonałym warsztatem pracy 
było moje kilkumiesięczne 
zatrudnienie w „Solparku” 
na stanowisku młodszego 
specjalisty ds. marketingu. 
W Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów zatrudniony 
jestem na podobnym stano-
wisku, jako pracownik mar-
ketingu.  

Jakie są Pańskie obecne 
pasje? Oczywiście oprócz 
pracy.

Mam ich wiele, ale moją 
na tą chwilę największą pasją 
jest genealogia. Jestem oso-
bą niepełnosprawną, mam 
ograniczony ruch fizyczny  
i na co dzień poruszam się 
na wózku inwalidzkim - 
elektrycznym. Wtedy szuka 
się różnych rozrywek, aby 
ciekawie spędzić wolny czas, 
zwłaszcza zimą. Od zawsze 
interesowały mnie rodzinne 
historyjki, legendy. W któ-
rymś momencie uświado-

miłem sobie, że wypadałoby 
to wszystko nie tylko spisać, 
ale i poszerzyć. I takim oto 
sposobem doszedłem w po-
szukiwaniach aż do XVII 
wieku. Genealogia stano-
wi idealny przerywnik dla 
mnie, szczególnie w trud-
nych momentach. Zatracam 
się w tej pasji i jednocześnie 
wszystkie problemy, z który-
mi się zmagam, stają się ła-
twiejsze do przezwyciężenia. 
Jest to nieoceniona motywa-
cja do dalszych działań. 

Ma Pan już jakieś po-
stanowienia noworoczne?

Oczywiście, jest ich spo-
ro. Przyszły rok zapowiada 
się jeszcze bardziej ambit-
nie niż ten. Jednak najbar-
dziej chciałbym, by serwis, 
którego start nadzorujemy 
z Panią Anetą Rutkowską 

ruszył pełną parą. Chcieli-
byśmy, żeby serwis ten cie-
szył naszych mieszkańców  
i umożliwił im prezento-
wanie swoich produktów i 
usług. Będzie mi niezmier-
nie miło mieć świadomość, 
że w małej cząstce autorem 
tego projektu jestem rów-
nież ja.

Dziękuję za rozmowę 
i jednocześnie życzę speł-
nienia wszystkich planów 
w nadchodzącym Nowym 
Roku. Chciałabym również 

zaprosić Pana na kolejny 
wywiad, w którym mogli-
byśmy dowiedzieć się jesz-
cze więcej o Panu.

Z przyjemnością skorzy-
stam z zaproszenia. Pięknie 
dziękuję za rozmowę, a Pani 
i Czytelnikom życzę wszyst-
kiego najlepszego w Nowym 
Roku!

Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska

Ozdoba świąteczna bombka- autor GOK Kleszczów

Świąteczna filiżanka - autor Anna Szpecińska

Wazon Aquamarine - autor Grzegorz Sołtyszewski
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Otylia Swim Tour to cykl 
jednodniowych warsztatów, 
prowadzonych na terenie 
całego kraju. Ich inicjato-
rem jest mistrzyni olimpijska  
w pływaniu, Otylia Jędrzejczak.

- Otylia Swim Tour to 
projekt, który zrodził się  
w mojej głowie dwa lata 
temu i powoli kiełkował.  Za-
stanawiałam się, jak mogę 
go zrealizować. Bardzo się 
cieszę, że Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki mi zaufało, bo 
bez nich ten projekt by nie 
ruszył. Cieszę się również, że 
zaufały mi cztery miasta, do 
których się zgłosiłam - tłu-
maczy Otylia Jędrzejczak. 
Projekt ten realizowano  
w  Rudzie Śląskiej, Elblągu  
i w Krośnie. Ostatnim miej-
scem, w którym odbyły się 
warsztaty, był SOLPARK 
KLESZCZÓW. 

- Dla mnie jest to cu-
downy obiekt, który moż-
na wspaniale wykorzystać  
w pracy treningowej z mło-
dymi osobami i rzeczywiście 
dlatego też kończymy tutaj 
cykl warsztatów, bo chcia-
łam pokazać klubom i rodzi-
com, że taki obiekt istnieje 
w Kleszczowie – podkreśliła  
Otylia Jędrzejczak.

W spotkaniu wzię-
ło udział 103 zawodników  
w wieku od 9 do 14 lat, ale 
także ich rodzice i trenerzy. 
Młodzi pływacy odbywali 
całodniowe, darmowe warsz-
taty, podzielone  na zajęcia 
praktyczne w wodzie oraz 

Otylia Swim 
Tour w Kleszczowie
Otylia Jędrzejczak oraz inni medaliści ME i MŚ w pływaniu szkolili w Klesz-
czowie dzieci, rodziców i trenerów. Warsztaty odbyły się 12 grudnia w obiek-
tach Solparku. 

na hali sportowej. Szkolenia 
na basenie prowadzili: Otylia 
Jędrzejczak, Robert Białecki 
- trener mistrza świata Paw-
ła Korzeniowskiego, Robert 
Wilk - trener mistrza Eu-
ropy Tomasza Polewki oraz 
Przemysław Gorczyca – były 
mistrz Polski i finalista mi-
strzostw świata. Za zajęcia 
na hali odpowiedzialni zaś 
byli: Maciej Lewandowski - 
były mistrz Europy, Ewelina 
Wilka – doktorantka AWF w 
Krakowie oraz Ines Madej-
ska, która jest ambasadorką 
firmy Reebok na Polskę. Oty-
lia Jędrzejczak podkreśliła, że 
to właśnie młodzież w wieku 
10 - 14 lat, trzeba najbar-
dziej motywować i wspierać  
w dążeniach. - Dlaczego oni? 
Dlatego, że to jest często taki 
moment, w którym się znie-
chęcają. Zastanawiają się czy 
iść dalej? Co zrobić? Czy na 
pewno będę uprawiać ten 
sport? Potrzebują tej moty-
wacji, a ja im tą motywację 
chcę dać.

W czasie, kiedy młodzież 
brała udział w zajęciach 
praktycznych, opiekunowie 
zdobywali wiedzę na dwóch 
panelach edukacyjnych. 
Pierwszy panel dotyczył mo-
tywowania młodych zawod-
ników. Beata Mieńkowska, 
psycholog sportu, udzielała 
rodzicom wskazówek, jak 
wspierać swoje pociechy. 
Drugi panel zaś dotyczył 
zasad prawidłowego odży-
wiania sportowców. Zasady 

W naszych szafach królo-
wać więc powinny ciepłe swetry 
i ponadczasowy dżins. Razem ze 
starym rokiem, przyszedł również 
czas na pożegnanie stylizacji z lat 
70-tych, a przywitanie tych, wzoro-

Trendy jesień-zima 2015/2016
Trendy sezonu jesień-zima 2015/2016 opierają się przede wszystkim na wygodzie.

Na mroźniejsze dni wybierzmy futra. Hitem sezonu jest długie i kolorowe włosie.

wanych na latach 80-tych. Od teraz 
trendy będą  elektryzowały feerią 
barw oraz metalicznym błyskiem.

Cieplutkie i bardzo wygodne 
sukienki ożywią tę ponurą aurę, 
jaką mamy za oknami. Postawmy 

na sukienki z grubych splotów, 
przypominające babciny szalik. 
Z pewnością przypadną do gustu 
każdemu!

Katarzyna Śmiertka

Ponadczasowy dżins. Nie bójmy ubierać się w niego od stóp do głów.  
Łączmy go ze wszystkim.

Postawmy na blask. Nie bójmy wyróżniać się z tłumu nawet małymi deta-
lami. W nadchodzących sezonach, modny będzie metaliczny kolor. Nieko-

niecznie zarezerwowany tylko na sylwestra.

te przedstawił dietetyk spor-
towy - Mateusz Gawełczyk. 
Zajęcia miały charakter 
edukacyjny także dla trene-
rów lokalnych klubów pły-
wackich. Pojawiła się okazja, 
aby poszerzyć swoją wiedzę  
o nowoczesne metody tre-
ningu oraz sposobu motywo-
wania zawodników i zasad 
prawidłowego odżywiania. 
- Chcemy pokazać rodzicom  
i trenerom młodych spor-
towców, jak przygotowywać 
ich w wodzie, ale też, jak 
ważna jest współpraca z psy-
chologiem i dietetykiem. Ten 
projekt jest szerokokątny i to 
jest dla mnie najważniejsze 
- wyjaśniła mistrzyni olim-
pijska.

Otylia Swim Tour to 
projekt, który nie nauczył 
młodzieży zgromadzonej  
w kleszczowskim Solparku 
pływać w jeden dzień, po-
nieważ jest to zadanie nie-
osiągalne. To projekt, który 
miał za zadanie doszkalać  
i motywować. Przedsięwzię-
cie udało się zrealizować 
dzięki współpracy zarządu 
Solparku oraz Sławomira 
Chojnowskiego, Wójta Gmi-
ny Kleszczów. 

- Staramy się celować 
w imprezy najwyższej ran-
gi. Chciałbym podziękować 
wójtowi za wspólną organi-
zację dzisiejszych warszta-
tów – zaznaczył Piotr Staw-
ski, Prezes Spółki SOLPARK 
KLESZCZÓW.

Iwona Tyczka
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Zaprezentowane zostały 
dwie części wizji. W pierw-
szej części przedstawiono 
Kleszczów jako lidera zrów-
noważonego, inteligentne-
go rozwoju w Polsce. Tym 
samym jednak postawiono 
na rozwój gospodarczy, czyli 
innowacje. W drugiej czę-
ści wizji – w Kleszczowie 
ma być strefa wypoczynku 
nad powstającym Jeziorem 
Kleszczowskim. Nacisk kła-
dziony jest przede wszystkim 
na utrzymanie pozycji lidera. 
Gmina oferuje najlepsze wa-
runki do pracy, mieszkania 
i inwestowania. I to należy 
utrzymać. Nigdy nie osiąga 
się jednak odpowiedniego 
poziomu rozwoju gospodar-
czego, ciągle należy zatem 
rozwijać tę gałąź, stawiając 
na innowacje. Dalekim ho-
ryzontem jest natomiast wi-
zja jeziora, która powstanie 
po zagospodarowaniu wy-
robisk. Już dzisiaj natomiast 
zastanowić się trzeba nad za-
pewnieniem warunków oraz 
zastrzeżeniem samej nazwy 
obiektów topograficznych, 
np. Jezioro Kleszczowskie. 

Krzysztof Rosenkie-
wicz przedstawił 11 celów 
średniookresowych w ra-
mach opracowanej przez 
gminę strategii. Są one moż-
liwe do osiągnięcia do roku 
2020. Pierwszym, podsta-
wowym celem okazała się 
racjonalizacja wydatków 
gminy. Należy utrzymać 
rozwój, ale przy mniejszej 
kwocie wydatków. Rozwój 
powinien pojawić się także 
w dziedzinie komunalnego 

Przyszłość Kleszczowa według „Strategii”
Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+ w ostatnim czasie pozostaje tematem numer jeden. 30 listopada i 1 grudnia zorganizowano trzy otwarte spotkania 
konsultacyjne. Spotkania odbyły się w Łękińsku, Żłobnicy oraz w Kleszczowie. Moderatorem panelu dyskusyjnego był przedstawiciel firmy Lider Projekt Sp. 
z o.o. - Krzysztof Rosenkiewicz. Wśród gości zasiadł również prof.  Zbigniew Kasztelewicz, Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH. Zgromadzeni 
mieszkańcy, przedstawiciele gminnego samorządu oraz firm i instytucji brali czynny udział w omawianiu przyszłości Kleszczowa po rekultywacji terenów 
pogórniczych. 

budownictwa mieszkanio-
wego, ale i również techno-
logii, uwzględniając jej wyż-
szy poziom przy produkcji 
maszyn i narzędzi. Kolejnym 
ważnym punktem będzie też 
budowa modelu aktywizacji 
społeczności, aby objęte nim 
osoby mogły się rozwijać, 
udoskonalać własne przed-
siębiorstwa. Pojawić się więc 
muszą projekty, które taki 
rozwój zapewnią. Innowacje 
na skalę krajową koniecz-
ne będą w zakresie ochrony 
środowiska i usług publicz-
nych. Jednym z pomysłów 
jest utworzenie Centrum 
Nowych Technologii Ener-
getycznych. Końcowymi, ale 
równie ważnymi punktami 
były: wizja klastrów, utwo-
rzenie kolei, opracowanie 
koncepcji zagospodarowania 
terenów poodkrywkowych 
oraz wykorzystanie wód 
geotermalnych, co może się 
przyczynić do rozwoju infra-
struktury turystycznej. 

Istotny punkt spotkań 
konsultacyjnych stanowiła 
możliwość zadawania pytań, 
ale i wnoszenia uwag, pro-
pozycji zmian do przedsta-
wionego projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Kleszczów. 
Moderator panelu rozdał 
ankiety, w których można 
było odnieść się do przed-
stawionych kolejno punktów 
„Strategii”, zaproponować 
własne wizje i rozwiązania. 
Takie wizje uczestników spo-
tkań będą mogły znaleźć się 
w Programie Rozwoju Lo-
kalnego Gminy Kleszczów w 
2020 roku.

Sylwetka:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz - pro-
fesor nauk technicznych, kierownik Katedry 
Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górni-

czo–Hutniczej w Krakowie. Znany i ceniony  specjalista 
w dziedzinie górnictwa odkrywkowego. Jest autorem i 
współautorem ponad 300 publikacji w czasopismach na-
ukowych oraz naukowo – technicznych w kraju, ale i także 
za granicą.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym 
AGH w Krakowie. W 1984 r. na Politechnice Wrocław-
skiej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W 2005 r. 
otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Gór-
nictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a w 2013 roku uzy-
skał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 
1999 – 2006 był członkiem zarządu i dyrektorem ds. tech-
nicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin.

Prof. Zbigniew Kasztele-
wicz o Kleszczowie 

Na ziemi kleszczowsko-
-bełchatowskiej powstanie 
największy ośrodek rekre-
a c y j n o - w y p o c z y n kow y  
w Polsce. Wierzę w mądrość, 
wierzę w kontynuację myśli 
górników bełchatowskich  
i społeczeństwa. Dlatego też 
jest szansa, że można to zro-
bić. Pomniki, jakie po sobie 
zostawią, będą dowodem na 
to, że pracowali na tej ziemi 
mądrzy ludzie. Ludzie, dba-
jący o bieżące sprawy, mia-
nowicie o wydobycie węgla  
i produkcję energii elektrycz-
nej po optymalnych, ekono-
micznych kosztach, ale także 
ci, którzy chcą zostawić po 
sobie uporządkowany teren. 
Teren ten może dalej służyć 
społeczeństwu. Wiadomym 
jest fakt, że górnictwo go 
przekształca, ale jeżeli gór-
nicy współpracują z lokalną 
społecznością w symbiozie, 
mogą wiele zdziałać. Właśnie 
to, o czym apelowałem na 
spotkaniach, to powinna być 
współpraca na linii kopalnia 
i energetyka a społeczeństwo 
lokalne a w tym wszystkie 
gminy oraz powiaty. 

Przypomnę, że dwa wyro-
biska – Pole Bełchatów i Pole 
Szczerców - będą połączone. 
W sumie mówimy tu o bli-
sko 3700 ha tylko lustra wody  
o objętości prawie 3 miliardy 
metrów sześciennych. Na tej 
ziemi powstanie największe 
jezioro w Polsce - Mazury 
będą koło Bełchatowa. Jezio-
ro i teren wokół jeziora należy 
optymalnie zagospodarować. 
To jest temat na wiele poko-
leń. Obecne pokolenie winno 
opracować optymalną kon-
cepcję i rozpocząć jej wdra-
żanie. A następne pokolenia 
winny kontynuować i zakoń-
czyć to dzieło. 

Na dzień obecny mamy 
piękną Górę Kamieńsk dla 
sportów zimowych i letnich. 
Przygotowywana jest kon-
cepcja zagospodarowania 
części północnej zwałowiska 
zewnętrznego Szczercowa 
dla sportów zimowych, być 
może z krytą nartostradą. Są 
również pierwsze przemyśle-
nia związane  z powstaniem 
torów motorowych i innych 
w rejonie tego zwałowiska. 

Należy też wspomnieć o 
rekultywacji o kierunku le-
śnym, wielu setek hektarów 
na zwałowisku zewnętrznym  
i wewnętrznym. Specjaliści 
krajowi i zagraniczni ocenili 
wykonanie tych prac na po-
ziomie europejskim. Przykła-
dy te są dowodem, że górnicy 
z kopalni Bełchatów myślą 
o nowoczesnym i różnorod-
nym zagospodarowaniu tere-
nów pokopalnianych. W tym 
miejscu należy przypomnieć, 
że kopalnia jest zobowiązana 
do rekultywacji terenów po-
kopalnianych a do rewitaliza-
cji tych terenów jest zobowią-
zany przyszły nabywca tych 
obszarów.

Należy zaznaczyć, że jest 
to optymalny czas na opraco-
wanie kompleksowej koncep-
cji zagospodarowania całego 
obszaru PGE Kopalnia Beł-
chatów Elektrowni Bełcha-
tów. Nie powinny powstawać 
wycinkowe koncepcje dla 
wyrobiska Pola Bełchatów czy 
Pola Szczerców, bądź terenów 
po zapleczu kopalni czy elek-
trowni!  

Działalność górnicza na 
Polu Bełchatów będzie trwać 
do roku 2020 a w Polu Szczer-
ców do roku 2038. Rozpoczę-
cie zalewania wyrobiska beł-
chatowskiego - Pola Bełchatów 
- przewiduje się na ok. 2026 
rok. Proces ten może się wy-
dłużyć do roku 2058. Ważne 
jest, aby przy napełnianiu Pola 
Bełchatowskiego, korzystać z 
wody z odwodnienia Szczer-
cowa.  W 2048  roku stworzy 
się  warunki dla  napełniania 
wyrobiska szczercowskiego. 
Istotną sprawą będzie  wypły-
cenie zbiorników. Najgłębsze 
miejsce w Polu Bełchatów to 
ok. - 110 m p.p.m. Zakładamy, 
że już teraz część nadkładu ze 
Szczercowa służy do podsy-
pania, później przewidziana 
jest reeksploatacja  mas zwa-
łowych w Bełchatowie. Spąg 
w Polu Bełchatów będzie na 
poziomie około + 5 m p.p.m. 
W Szczercowie zaś najgłębsze 
miejsce wynosi -120 m p.p.m. 
Kopalnia wykona reeksploata-
cje zwałowiska wewnętrznego 
w to najgłębsze miejsce i tym 
samym zmieni je do 10 m 
n.p.m. Ważne jest, aby podsy-
pując dno i zbocza, zapobiegać 
późniejszym, wewnętrznym 

obsuwom.  To jest już rolą gór-
ników. 

W celu rozpoczęcia dzia-
łań dotyczących opracowania 
docelowej koncepcji zagospo-
darowania terenów po kopal-
ni i elektrowni, powinien być 
utworzony Związek Gmin, 
składający się z gmin posia-
dających swoje aktywa na tym 
obszarze. Następnie Związek 
Gmin przy współpracy z Ko-
palnią i Elektrownią winien 
rozpocząć działania dla opra-
cowania wieloaspektowej i 
wielobranżowej  koncepcji. 
Do zespołu opracowującego 
koncepcję, Związek Gmin po-
winien zaprosić liczne grono 
specjalistów z Polski i z zagra-
nicy (posiadających doświad-
czenie w tej tematyce). W tym 
miejscu, mogę zaproponować, 
aby gmina Kleszczów była li-
derem Związku Gmin a AGH 
Kraków - liderem zespołu 
opracowującego koncepcję. 
Delikatnie ujmując, ważne, 
aby działaczom z Łodzi nie 
pozwolić na przejęcie steru 
nad projektem. Kleszczów po-
winien pełnić tutaj rolę „króla”, 
jak ja to nazywam. 

Dlaczego, tak ważna jest 
konieczność opracowania 
jak najszybciej koncepcji za-
gospodarowania terenów 
pokopalnianych? Kopalnia w 
Polu Bełchatów będzie jesz-
cze tylko kilka lat prowadzić 
działalność górniczą. W tym 
okresie może wykonać liczne 
prace, które będą wykorzysta-
ne w przyszłym zagospodaro-
waniu.  Kopalnia już w trak-
cie  eksploatacji i rekultywacji  
może pewne prace wykonać, 
pod kątem późniejszego 

świadczenia „usług dla re-
kreacji”. Trzeba   przewidzieć, 
gdzie będą znajdowały się 
plaże, porty, przystanie i inne 
obiekty. Jeżeli nie zadba się o 
wcześniej o te aspekty, może 
pojawić się duże trudności. 

Należy rozwijać także 
logistykę komunikacyjną 
między Bełchatowem, a tu-
tejszymi miejscowościami. I 
w tym momencie ponownie 
pojawiają się pytania: gdzie 
będą drogi, gdzie będą ścieżki 
i parkingi? To trzeba już teraz 
planować. Jeżeli chodzi na-
tomiast o samą plażę, wokół 
niej również powstaną ścież-
ki,  trasy dla kładów, drogi dla 
rowerów.  Do takich ważnych 
planów należy także wyzna-
czenie miejsca dla: komplek-
sów hotelowych czy konfe-
rencyjnych, muzeów, sportów 
ekstremalnych, ogrodów 
botanicznych, itd. Ważne, by 
planowana rekreacja nie była 
tylko sezonowa lecz przycią-
gała turystów cały rok. Należy 
w tej koncepcji tak zaplano-
wać przyszłą działalność, aby 
powstające obiekty zarabiały 
na siebie. Obecne dochody 
gmin należy wykorzystać dla 
przyszłych „chudych” dekad 
XXI wieku. Jest to także ostat-
ni okres na wykorzystanie 
funduszy unijnych i utwo-
rzenie największego ośrodka 
rekreacyjno-hotelowego w 
Polsce. Tak naprawdę, mamy 
tylko 2016, 2017 i 2018 r., na 
opracowanie docelowej kon-
cepcji,  aby w 2018 r. móc roz-
począć wdrażanie. 

Wypowiedź zanotowała 
Agnieszka Wilczyńska



Wieści 9
www.gazeta-wiesci.pl W Relacje

Panie Prezesie, jak wy-
gląda podsumowanie mija-
jącego roku?

Mogę pochwalić się, że  
w roku 2014 mieliśmy wyłą-
czony basen przez dwa mie-
siące, a mimo to odnotowano 
większą liczbę klientów, niż 
w roku 2013. Jeżeli nato-
miast chodzi o bieżący rok, 
nazwałbym go kolokwial-
nie petardą. Zakończymy go  
z jeszcze większymi wzrosta-
mi w statystykach.

Skąd takie wzrosty?
Od czasu zmiany za-

rządu zmieniła się trochę 
strategia marketingowa. Nie 
wychodzimy z działania-
mi poza promień 100 km. 
Staramy się szukać  klienta 
docelowego w najbliższych 
miastach i gminach. Wynika 
to z następującej przyczy-
ny: nasza baza hotelowa nie 
jest na tyle duża. W sezonie 
jest to ok. 150 miejsc, wtedy 
przyjeżdżają do nas drużyny 
sportowe. Umowy mamy 
podpisane na 2 lata do przo-
du. Ogólne obłożenie hotelu 
oscyluje wokół 70%. Dlate-
go też nasze działania mar-
ketingowe zawężone są do 
najbliższych miejscowości. 
Poza sezonem mamy ok. 
100 miejsc. Niewątpliwie 
jest ich za mało. Pojawia się 
bardzo dużo zapytań z firm, 
które szukają lokali na even-
ty, konferencje, imprezy dla 
200, nawet 300 osób. Nie-
stety na dzień dzisiejszy nie 
możemy zaoferować tylu 
miejsc.

Jest w takim razie potrze-
ba rozbudowy Solparku?

Ciesze się, że Sławomir 
Chojnowski, Wójt Gminy 
Kleszczów, powołał zespół 
do opracowania ewentualnej 
koncepcji rozbudowy Sol-
parku, jak i rozbudowy bazy 
noclegowej. Na ten moment 
trwają intensywne prace. 
Dopóki nie dojdziemy do 
ostatniego etapu w opraco-
waniach, nie chciałbym zdra-
dzać szczegółów.

Solpark to nie tylko ba-
seny. Jak przedstawia się 
kwestia gastronomii?

Przejęliśmy gastrono-
mię, dzięki czemu wzro-
sło również zatrudnienie  
w Solparku. Wcześniej na-

Solpark podsumował rok
O bezpieczeństwie, zmianach na lepsze,  planach i niespodziankach dla najmłodszych - opowie Piotr 
Stawski, prezes obiektu sportowo-rekreacyjnego SOLPARK KLESZCZÓW.

jemca korzystał z naszej bazy 
gastronomicznej i obsługi-
wał nasze grupy sportowe. 
Prowadził również pizzerię. 
Niestety jakość prowadzo-
nych usług nie była na takim 
poziomie, jak jakość usług 
Solparku. Dlatego zdecydo-
waliśmy się przejąć tę gałąź. 
W tym momencie muszę 
zaznaczyć, że przychody  
z działalności gastronomicz-
nej, porównywalne są do 
przychodów z działalności ba-
senowej. Obsługujemy szkoły,  
a więc liceum i gimnazjum 
oraz obozy sportowe. Prowa-
dzimy catering. Dowozimy 
jedzenie do mieszkańców,  
a także do stref przemysło-
wych. Dodatkowo prowa-
dzimy pizzerię, a w okresie 
letnim dostępny jest grill-bar.

W tym roku Solpark 
angażował się także w orga-
nizowanie imprezy Redbull 
Megawatt…

Zgadza się, w tym roku 
obsługiwaliśmy imprezę Re-
dbull Megawatt. Było to po-
tężne wyzwanie. Dział gastro-
nomii, dział administracyjny i 
techniczny, dział marketingu 
i sprzedaży, wszyscy zaan-
gażowali się do obsługi tego 
wydarzenia. Przez 3 dni trwa-
nia tej imprezy, codziennie 
obsługiwaliśmy ponad 100 
gości. Posiadamy mobilny 
grill. Dzięki niemu jesteśmy  
w stanie zapewnić wyżywie-
nie dla 400 osób. Grill ma 7,5 
metra, waży 2,5 tony. Posiada 
swój prąd, wodę i wędzarnię. 
Podczas dużego wydarzenia, 
jakim był Redbull Megawatt, 
pojawiła się także duża kon-
kurencja, zapewniająca wy-
żywienie. Przede wszystkim 
były to food-tracki, serwujące 
przeróżne nowości. Nato-
miast kolejka była tylko u nas. 

Przełożyło się to oczywiście 
na wyniki sprzedażowe. Sta-
ramy się, aby jakość świad-
czonych usług gastrono-
micznych była adekwatna do 
jakości usług świadczonych 
przez obiekt. Wiadomo, że nie 
jesteśmy nieomylni. Zdarzają 
się jakieś potknięcia. Wtedy 
konsekwentnie wyciągamy 
wnioski i z pokorą patrzymy 
w przyszłość.

Jakimi pozytywnymi 
zmianami może jeszcze po-
chwalić się Solpark?

Oprócz gastronomii, 
przejęliśmy także ratownic-
two wodne, które do tej pory 
funkcjonowało na podob-
nych zasadach. Zajmowały się 
nim firmy, które wygrywały 
przetargi. I w tym przypadku 
jakość świadczonych usług 
nie była zadowalająca. Jeżeli 

natomiast mówimy o bezpie-
czeństwie, tutaj nie może być 
absolutnie żadnej pomyłki. 
Jeżeli ratownik się pomyli, to 
tak, jak saper – może pomy-
lić się tylko raz. Ja w takich 
kwestiach się nie waham.  

hali basenowej. Są to to m.in. 
kamery podwodne, pikto-
gramy informujące klientów, 
jak mają się zachowywać:  
z czego mogą, a z czego nie 
mogą korzystać. Zmienione 
zostały także regulaminy do-
tyczące korzystania z atrakcji 
strefy basenowej. Zapewnia-
my ratownikom systema-
tyczne szkolenia, ćwiczenia.  
W przypadku, kiedy pojawia 
się zagrożenie, ratownik dzia-
ła automatycznie. Wie, jak ma 
się zachować.

Jakich atrakcji możemy 
się spodziewać po Nowym 
Roku?

Z analiz finansowych 
wynika, że dodatkowe atrak-
cje, usługi i produkty, które 
Solpark oferuje, wpływają 
na ilość odwiedzających. Na 
chwilę obecną brakuje nam 
jednak atrakcji dla dzieci do 
10 roku życia. Już po Nowym 
Roku, przewidujemy dużą 
niespodziankę i dla tych naj-
młodszych.

Rozmawiała 
Agnieszka Wilczyńska

W grudniu 2014 roku, 
widząc potrzebę zaktywi-
zowania sporej grupy ludzi 
w wieku 50+ (emerytów, 
rencistów i niepracujących), 
Tadeusz Gajda oraz Andrzej 
Tkacz postanowili wraz  
z grupą aktywnych społecz-
ników z terenu gminy, po-
wołać Stowarzyszenie Uni-
wersytet III Wieku gminy 
Kleszczów. Kilkanaście chęt-
nych osób powołało to Sto-
warzyszenie na pierwszym 
zebraniu założycielskim. 
Wybrano władze, czyli za-
rząd, komisję rewizyjną oraz 
zatwierdzono statut Stowa-
rzyszenia. W celu zarejestro-
wania, w styczniu 2015 roku 
złożyliśmy odpowiednie 
dokumenty do sądu. Do-
piero 30 kwietnia 2015 roku 
zostaliśmy zarejestrowani 
w KRS-ie i mogliśmy jako 
legalna, nowo powstała or-
ganizacja pozarządowa roz-
począć działalność. Dzięki 
dużemu wsparciu ze strony 
władz gminy Kleszczów, 
GOK-u w Kleszczowie oraz 
Fundacji Rozwoju Gmi-

Kilka słów o 
Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku
Prężnie działające w Kleszczowie Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku to forma porozumienia między-
pokoleniowego. Dlatego warto przybliżyć historię jego powstania oraz podstawowe cele i zadania.

ny Kleszczów i to zarówno 
wsparciu finansowym, jak  
i organizacyjnym, zaczęli-
śmy myśleć o zdobywaniu 
funduszy na naszą działal-
ność. Już w maju 2015 roku 
deklaracje członkowskie 
złożyło 100 osób, co było dla 
władz Stowarzyszenia du-
żym bodźcem motywacyj-
nym. Zarząd Stowarzyszenia 
Uniwersytet III wieku na 
czele z prezesem Ryszardem 
Ptakiem opracował projekt 
na konkurs grantowy, ogło-
szony przez gminę Klesz-
czów. Po wygraniu konkur-
su, na początku września 
2015 roku mieliśmy już fi-
nanse na realizację projektu. 
W tym czasie grono naszych 
studentów powiększyło się 
już do 150 osób. Dla nich 
to zorganizowaliśmy kurs 
komputerowy, kurs języ-
ka angielskiego, warsztaty 
historyczno-turystyczne, 
wykład doktora geriatry 
na temat chorób, zagrożeń, 
profilaktyki i leczenia osób 
w wieku podeszłym oraz 
warsztaty psychoterapeu-

tyczne. Zorganizowaliśmy 
dla 100 osób też bardzo cie-
kawy wyjazd turystyczno–
historyczny do Sandomierza 
i okolic. 

Naszym hasłem prze-
wodnim jest słowa wieszcza: 
„Trzeba z żywymi naprzód 
iść, po życie sięgać nowe”. 
Osoby, które weszły w III 
wiek swojego życia, po przej-
ściu na emeryturę, borykają 
się z problemem samotno-
ści, odrzucenia, nie zawsze 
nadążają za szybkim rozwo-
jem cywilizacyjnym, nieraz 
popadają w depresję. Dla 
takich osób Stowarzyszenie 
Uniwersytet III Wieku to 
jedyna forma aktywności 
fizycznej, jak i umysłowej, 
pozbycia się kompleksów, 
dowartościowania. To forma 
porozumienia międzypo-
koleniowego. W obecnym 
czasie, kiedy społeczeństwo 
szybko się starzeje, kiedy 
ilość emerytów w Polsce 
sięga nawet 5 milionów, 
forma Uniwersytetów III 
Wieku to jedna z głównych 
form działalności organiza-

cji pozarządowych. Nasze 
Stowarzyszenie ma ambit-
ne cele dalszego rozwoju  
i wprowadzenia nowych 
form aktywności. Już myśli-
my o projekcie na następny 
2016 rok. Zapraszamy dar-
czyńców i fundatorów do 
finansowania naszej dzia-
łalności. Prawie w każdej 
rodzinie są osoby zrzeszone 
w naszym Stowarzyszeniu,  
a pozostali w przyszłości 
będą naszymi studentami. 
Dlatego warto nam poma-
gać, bo pomagamy w ten 
sposób sobie. To, co w tej 
chwili zaczęliśmy, będzie 
służyło pokoleniom.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2016, 
Stowarzyszenie Uniwersytet 
III Wieku gminy Kleszczów 
życzy wszystkim wesołych, 
szczęśliwych, pogodnych i 
zdrowych Świąt oraz szczę-
śliwego Nowego Roku 2016. 
W imieniu zarządu i wszyst-
kich członków Stowarzysze-
nia Uniwersytet III Wieku

Ryszard Ptak

I nie będę się wahał. Bezpie-
czeństwo jest najważniejsze. 
Przeprowadzony został audyt 
bezpieczeństwa w strefie ba-
senowej. Sprowadziliśmy naj-
lepszych specjalistów, którzy 
zajmują się bezpieczeństwem 
na tego typu obiektach. W stu 
procentach zastosowaliśmy 
się do tego audytu. Wspólnie 
z gminą Kleszczów wprowa-
dziliśmy mnóstwo zmian na 
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Kiedy pojawił się po-
mysł założenia stadniny?

Hodowlę rozpoczęliśmy 
10 lat temu. Konie, które po-
kochaliśmy od razu, to rasa 
koni huculskich.  

Przed II wojną światową 
była naprawdę duża popula-
cja hucułów. Natomiast woj-
na spowodowała, że rasa ta 
praktycznie wymarła. Konie 
z naszej stadniny stanowią 
zasoby rezerw genetycz-
nych. Wspieramy program 
ratujący tę rasę. W sumie 
od tego programu właśnie 
wszystko się zaczęło.

Dlaczego konie hucul-
skie?

Konie huculskie nada-
ją się do agroturystyki, do 
nauki jazdy oraz hipotera-
pii. Na chwilę obecną pro-
wadzimy naukę jazdy kon-
nej w ośrodku oraz jazdy  
w terenie. W planach mamy 
wprowadzenie terapii przy 
pomocy naszych hucułów. 
Terapia ta nosi nazwę hipo-
terapii, czyli formy rehabili-
tacji wieloprofilowej. 

Jakie znaczenie ma 
taka terapia?

Oddziałuje ona jedno-
cześnie ruchowo, senso-
rycznie, psychicznie i spo-
łecznie. Celem takiej terapii 
jest więc przywrócenie pa-
cjentom sprawności nie tyl-
ko fizycznej, ale i w moż-
liwym stopniu sprawności 
psychicznej. Dzięki hipo-
terapii można korygować 
postawę ciała, regulować 

Miejsce godne odwiedzenia

Stajnia Wielki Ptak w Kleszczowie
Stadnina koni to przede wszystkim hodowla koni, ale nie w kleszczowskiej 
stadninie. Z jakimi niespodziankami można się więc tutaj spotkać? Na to py-
tanie odpowiedzą właściciele ośrodka – Rafał Maciejewski i Rafał Nowak.

napięcie mięśniowe, a co za 
tym idzie - doskonalić rów-
nowagę, koordynację, a na-
wet poczucie rytmu. Samo 
obcowanie z przyrodą ma 
działanie motywacyjne. 
Zmniejsza więc zaburze-
nia emocjonalne, wzmaga 
poczucie własnej wartości. 
Należy podkreślić, że hipo-
terapia to rewelacyjna for-
ma zajęć również dla dzieci 
autystycznych. Planujemy 
zatrudnić specjalistę peł-
niącego rolę asekuranta  
i przewodnika, zapewniają-
cego bezpieczeństwo.

Dlaczego do hipote-
rapii wykorzystywane są 
akurat konie huculskie?

Konie huculskie są 
spokojne, przyjazne i bez-
pieczne dla człowieka. 
Poza tym do siódmego 
roku życia  przechodzą 
tzw. ścieżkę huculską. Są 
to 24–25 przeszkody, któ-
re muszą pokonać, aby  
w pełni można było mówić 
o ich posłuszeństwie. Tor 
jest naprawdę skompliko-
wany, m.in. wykonują skok 
posłuszeństwa, wskok na 
próg, zeskok z progu, czy 
też pokonują stromy zjazd. 
Jeżeli zaliczą te przeszkody, 
mają walory użytkowe. Ich 
górskie pochodzenie spra-
wia, że nie mogą bać się 
przepaści, nie mogą bać się 
wejść do wody, nie boją się 
chłodu. Dlatego też cały rok 
spędzają na zewnątrz. Naj-
lepiej czują się w dzikich 
warunkach. 

Czy oprócz wprowa-
dzenia hipoterapii mają 
Państwo inne pomysły?

W tej chwili mamy 15 
koni i dwa osły. Możli-
wą gałęzią terapii, którą 
moglibyśmy wprowadzić 
jest więc onoterapia, czy-
li terapia z osłami. W tej 
chwili jest naprawdę mało 
ośrodków, które zajmują 
się onoterapią. My mogli-
byśmy stworzyć ku temu 
realne warunki. Oprócz 
hipoterapii, zrodził się tak-
że pomysł organizowania 
rajdów. Mogą to być rajdy 
kilkugodzinne, ale nawet 
i jedno- czy dwudniowe. 
Zaplanowaliśmy wyjazdy 
wyznaczonymi szlakami, z 
możliwością postojów, noc-
legów. 

Rajdy będą więc ideal-
ną możliwością na spędze-
nie czasu dla całej rodzi-
ny. Dzieci i młodzież mogą 
pojechać na hucułach.  
A rodzice?

Mamy też konie wielko-
gabarytowe - konie wielko-
polskie, które nadają się dla 
osób dorosłych. 

Ale to nie jedyna opcja. 
Oprócz jazdy na hucułach, 
koniach wielkopolskich, 
można wyruszyć także na 
taki rajd bryczką. Współ-
pracujemy ze stajnią z Ra-
domska, więc rajd odbywał-
by się na zasadzie wymiany. 
Będziemy dojeżdżać do 
drugiej stadniny.

Oferują Panowie moż-
liwość noclegu w ośrodku?

W tej chwili kończymy 
przygotowanie dodatko-
wych pomieszczeń z osob-
ną łazienką. Będzie można 
więc do nas przyjechać  
i przenocować. Mamy do-
mowej produkcji wędliny, 
zdrowe jajka, warzywa 
ekologiczne. Chcemy, aby 
powstał u nas park, ogród 
zoologiczny, z którego mo-
gliby korzystać mieszkańcy 
nie tylko Kleszczowa, ale 
i także miast ościennych. 
W tym roku zostały po-
czynione konkretne kroki 
w ramach tej inwestycji. 
Stworzyliśmy bardzo dobre 
warunki do jazdy konnej. 
Przede wszystkim zadbali-
śmy o bezpieczeństwo, któ-
re jest dla nas najważniej-
sze. Ciągle trenujemy konie, 
aby były posłuszne. Już od 
pierwszego dnia życia źre-
bak jest resocjalizowany. 
Nasze konie nie mają odru-
chu kopania, ponieważ są 
głaskane, przyzwyczajane 
do kontaktu z człowiekiem.

W Państwa stadninie 
są nie tylko konie i osły.  
Z jakimi gatunkami moż-
na się jeszcze tutaj spo-
tkać?

Zgadza się. Oprócz 15 
koni i 2 osłów, mamy jesz-
cze kilka gatunków zwie-
rząt australijskich. Od lat 
fascynuje nas ten konty-
nent. Żyją tam gatunki en-
demiczne, które znacznie 
różnią się od tych, żyjących 
w Europie. Są u nas strusie 
emu, czarne łabędzie, gęś 
australijska, której geny się-
gają ery dinozaurów. Ta gęś 
ma szpony, więc trzeba na 

nią uważać. Komiczny jest 
natomiast dźwięk, jaki wy-
daje. Przypomina bowiem 
chrumkanie świni (śmiech). 

Poza wymienionymi 
gatunkami, można spotkać 
u nas przepiękne, kolorowe 
mandarynki. Mandarynki 
zamieszkują Japonię, Man-
dżurię i Chiny. Ich upie-
rzenie mieni się w wielu 
barwach. Zyskały miano 
najbardziej kolorowych pta-
ków na świecie, przebijając 
w rankingu papugi. Hodu-
jemy również dwa barany 
rasy zachowawczej oraz 
barany rasy uhruskiej. Są 
to czysto rasowe barany, za-
mieszkujące rejony Lubel-
szczyzny. 

 
Czy gatunki zwierząt 

spoza kontynentu Euro-
pejskiego trudno hodować 
w naszych warunkach?

Nie ma większych pro-
blemów. Czarne łabędzie 
np. co roku mają u nas lęgi. 
Cały rok przebywają na ze-
wnątrz tak, jak hucuły. Nie 
potrzebują żadnych zada-
szeń. Przyzwyczailiśmy je 
do naszego klimatu. Jedy-
ne, w co faktycznie nie da 
się ingerować, to czas wy-
siadywania jajek. Przypada 
on na okres jesieni lub zimy.

Skąd pomysł na tak 
wiele gatunków zwierząt?

Naszą pasją od wielu 
lat są podróże po świecie. 
Całe nasze życie toczy się 
więc wokół zwierząt i ro-
ślin. Kiedyś w Polsce nie 
było hodowli takich gatun-
ków zwierząt, które my dziś 
posiadamy. Dlatego spro-
wadzaliśmy je z zagranicy.  
Z Portugalii np. przywio-

złem jajka kur ozdobnych. 
Ale warto podkreślić, że 
propagujemy również ro-
dowite gatunki zwierząt. 
Staramy się, aby powróciły 
na polskie podwórka. Ta-
kim przykładem jest kura 
czubatka, którą błędnie na-
zywano kurą padewską. Za-
inicjowaliśmy więc projekt, 
w ramach którego wyhodo-
waliśmy wiele kur i rozda-
liśmy je ludziom. Oczywi-
ście nieodpłatnie. Czubatka 
znów wróciła na rodzime 
podwórka.

 W naszej stadni-
nie można więc zobaczyć 
nie tylko konie, ale i prze-
różne gatunki zwierząt  
z różnych zakątków świa-
ta. Zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby 
jeździć konno lub zobaczyć 
nasze ciekawe zwierzęta. 
Koniecznie trzeba zobaczyć 
maskotkę Kleszczowa - osła 
Edka. 

Dlaczego Kleszczów?
Każdy lubi porządek  

i ład, a ta gmina taki ład i 
porządek posiada. Jest to 
gmina, która chce być gmi-
ną ekologiczną. Pasja spo-
wodowała, że przeniosłem 
się z Łodzi do Kleszczowa 
jakieś 15 lat temu, kolega 
zaś pochodzi z gór, z oko-
lić Limanowej. W Łodzi 
warunki do hodowli były 
ograniczone. Tutaj możemy 
spełniać swoje marzenia. 

Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiały:
Aleksandra Pierzak

Iwona Tyczka
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Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością, 

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.

Aby 2016 Rok był szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe 

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Wesołych Ś
wiąt

REKLAMA

Podczas epoki średnio-
wiecza, teren gminy należał 
do państwa umownie nazy-
wanego państwem Łęczy-
can. W XIII wieku ziemie 
te były w obrębie księstwa 
sieradzkiego, a w XVI wieku 
Kleszczów i okoliczne wsie 
znalazły się w diecezji gnieź-
nieńskiej. W tamtych cza-
sach podział na powiaty nie  
miał większego znaczenia 
administracyjnego. Określał 
on głównie przynależność 
do danego sądu. W później-
szych czasach, w związku  
z rozbiorami nastąpiło wiele 
zmian administracyjnych. Po 
odzyskaniu niepodległości, 
gmina Kleszczów była w ob-
rębie województwa łódzkie-
go i powiatu piotrkowskiego. 
Podczas II wojny światowej 
tereny te należały do nie-
mieckiej Rzeszy. W sierpniu 
1944 r. gminę Kleszczów za-

Rys historyczny Kleszczowa
Trudno w to uwierzyć, ale tereny gminy Kleszczów były już zamieszkiwane około 2,5-3 tysiące lat przed 
narodzeniem Chrystusa. Dowodem na to są cmentarzyska i pozostałości po piecach, odkryte w okoli-
cach wsi Czyżów, Piaski i Kamień. 

mieszkiwało 7093 osób, przy 
czym Polaków było 4724, 
Niemców 2025 a pozosta-
łych ludzi innej narodowości 
344 (byli to prawdopodobnie 

osadnicy czescy). Po wojnie 
większość gminy należała 
do powiatu piotrkowskie-
go. Jednak po reformie ad-
ministracyjnej w 1999 roku 

gmina Kleszczów należy do 
powiatu bełchatowskiego  
i województwa łódzkiego.

Adrianna Goździk

REKLAMA
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Pożyczki i chwilówki na 
sam dowód osobisty bez BIK 
i komornika (cała Polska) tel. 
796-15-19-19

Auto-skup całe uszkodzone 
bez opłat skorodowane 505-
927-959
Poszukuję Pracowników 
Ochrony na obiekt handlowy 
w Bełchatowie. 723 236 603.

Wylewki agregatem zacierane 

OGŁOSZENIA
mechanicznie tel. 600 086 995.

Opiekunki do opieki nad oso-
bami starszymi na terenie 
Niemiec, bezpieczna i legalna 
praca. Prowadzimy bezpłatne 
kursy języka niemieckiego.
SENECTUS24GERMANY, 
CV: BIURO@SENECTUS-
24GERMANY.COM, TEL. 
726250081.

Opiekun/ka seniorów w 

Niemczech i Anglii. Legalnie, 
bez prowizji, atrakcyjne wa-
runki i wynagrodzenie. Zapy-
taj o bonusy świąteczne! Pro-
medica24 Tel. 514 781 696

Praca dodatkowa na terenie 
Piotrkowa Tryb. w firmie ko-

AUTO MYJNIA
Adrian Szewczyk

kompleksowe mycie i sprzątanie pojazdów
mycie bezdotykowe aktywną pianą

pranie tapicerki, dywanów, wykładzin dywanowych

ul. Reymonta 5
96-200 Rawa Mazowiecka
automyjnia.ad-ka.wp.pl tel. 517 763 147

AD-KA
Schody - Parkiety - Tarasy
Montaż, odnawianie, doradztwo.

Parkiet, deski podłogowe, panele, parapety. 
Drewno krajowe i egzotyczne.

tel. 501-396-390

smetycznej. Tel. 505 941 176
Betonowe wylewki agregatem 
608 577 428.

Aktivmed24 
Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 

530555015

APT Work Service 
S.A. ( numer wpisu do rej. 

2010) poszukuje sorto-
waczy listów. Praca od 

zaraz. Miejsce pracy Wola 
Bykowska. Zapewniamy 

dowóz z Bełchatowa. 
Kontakt 508 040 095.

Mięso ryb posiada wie-
le zalet, dzięki którym jest 
składnikiem ludzkiej die-
ty od tysięcy lat. Statystyki 
podają, że Polacy stopnio-
wo zwiększają spożycie ryb. 
Przeciętny obywatel naszego 
kraju w ciągu roku zjada ich 
około 14 kg. Należałoby jed-
nak dążyć, aby na naszym 
stole ryby gościły jak najczę-
ściej. Natomiast w innych 
krajach europejskich spoży-
cie ich wynosi ponad 20 kg 
na mieszkańca a rekordzi-
stami są Japończycy, którzy 
zjadają rocznie średnio aż 
40 kg.  Ryby z uwagi na po-
chodzenie dzielimy na dwie 
grupy: tj. ryby morskie i ryby 
słodkowodne. Przedsta-
wicielami pierwszej grupy 
są między innymi: łososie, 
tuńczyki, śledzie, halibuty, 
dorsze, szproty czy makrele, 
natomiast do drugiej grupy 
należą: leszcze, karasie, kar-
pie, pstrągi, płocie, sanda-
cze, jesiotry i liny. Wszystkie 
jednak stanowią wartościo-
wy produkt spożywczy. Naj-
większy udział procentowy 
w mięsie ryb stanowi woda, 
bo aż 57-82%, natomiast 
tłuszcz 0,13-27%, białko 
12-24% a węglowodany po-
niżej 1%. Ryby są źródłem 
pełnowartościowego białka, 
o wysokiej przyswajalności. 
Białko to zawiera wszystkie 
potrzebne naszemu organi-

Ryby - zdrowy element diety
Ryby, bo o nich mowa, są nie tylko smaczne, ale i zdrowe.  Ich wartość odżywcza  jest dla naszego or-
ganizmu bezcenna. Gościć powinny one na naszych stołach nie tylko okazjonalnie,  np. z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, adwentu czy postu, ale i na co dzień.

zmowi aminokwasy, których 
nie jesteśmy w stanie sami 
wytworzyć. Rybie białko w 
porównaniu do białka mię-
sa wieprzowego, wołowego 
czy drobiowego jest bar-
dziej lekkostrawne. Ryby, 
w szczególności morskie, 
bogate są również w niena-
sycone kwasy tłuszczowe 
z rodziny omega-3 i ome-
ga-6. Kwasy te pozytywnie 
wpływają na krzepliwość 
krwi, zmniejszając tym sa-
mym rozwój miażdżycy. 
Korzystnie oddziałują także 
na funkcjonowanie i rozwój 
mózgu oraz koncentrację 
i pamięć. Pamiętajmy, że 
kwasów tłuszczowych za-
wartych w rybach nie znaj-
dziemy w żadnych innych 
produktach spożywczych. 
Kolejnym istotnym skład-
nikiem, którego źródłem są 
ryby jest jod, niezbędny do 
właściwego funkcjonowa-

nia tarczycy. Ryby posiadają 
także w swym składzie np. 
selen, tj. pierwiastek mający 
właściwości przeciwmiaż-
dżycowe i przeciwnowo-
tworowe. Są one również 
źródłem witamin: A, E, D i z 
grupy B, mikro- i makroele-
mentów oraz pierwiastków 
śladowych, takich jak: sód, 
potas, magnez, wapń, fosfor. 
Ryby morskie mają znacz-
nie więcej tłuszczu niż ryby 
słodkowodne. Tłuszcz rybi, 
nawet spożywany w dużych 
ilościach, nie stanowi zagro-
żenia cholesterolowego. Nie-
stety mogą także zawierać 
to, co niekorzystne, a mia-
nowicie sód. Największe ilo-
ści sodu występują w rybach 
solonych. Do spożycia naj-
lepiej kupować ryby świeże 
lub mrożone, ponieważ nie 
zawierają zbędnych dodat-
ków, czyli np. soli lub kon-
serwantów. O ich świeżości 

świadczy charakterystyczny 
świeży zapach, gładka i wil-
gotna skóra, lśniąca łuska, 
wypukłe czy i przejrzyste, 
skrzela koloru jasnoczer-
wonego a mięso sprężyste i 
jasnoróżowe. Należy zaopa-
trywać się w ryby z „dobre-
go źródła”, w którym mają 
one zapewnione odpowied-
nie warunki hodowli, dobrą 
paszę oraz są poddawane 
dokładnej ocenie świeżo-
ści, wtedy ich spożywanie 
nie stanowi zagrożenia. 
Ryby są jednak wyjątkowo 
podatne na szybkie psucie 
się, z uwagi na dużą za-
wartość w ich mięsie wody 
oraz wyższą temperaturę 
otoczenia, co sprzyja pro-
cesom rozpadu, np. białek. 
Ryby można przyrządzać na 
wiele sposobów, m. in.:  na 
parze, gotowane, w galare-
cie, faszerowane, duszone z 
warzywami, smażone, wę-
dzone, grillowane, suszo-
ne lub surowe a także jako 
zupy rybne. Ponadto  mają 
zastosowanie w przetwo-
rach rybnych. Zaliczamy do 
nich śledzie, pasztety, pasty 
oraz konserwy rybne. Za-
mieszczajmy więc w naszym 
jadłospisie jak najczęściej 
dania z ryb, ponieważ są nie 
tylko zdrowe ale i smaczne. 

 KK

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :
> 50 dag fileta z karpia
> 0,5 l bulionu warzywnego
> 10 dag żółtego sera
> 3 łyżki śmietany
> 2 łyżki soku z cytryny
> 2 łyżki startego chrzanu
> 3 łyżki posiekanej natki pietruszki
> 1 cebula
> pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Karpia włożyć do wywaru i gotować ok. 30 minut. Na-

stępnie oczyścić ze skóry i ości i rozdrobnić. Dokładnie 
zmieszać karpia, ser, cebulę, śmietanę i sok z cytryny. Do-
prawić do smaku przyprawami. Otrzymany farsz zawinąć 
w posmarowaną folię aluminiową. Wstawić do lodówki na 
noc. Następnego dnia odwinąć z folii i obtoczyć w natce pie-
truszki. Smacznego!

Gotuj z nami
Rolada z karpia z warzywami

W

Makiełki są potrawą wigilijną, która  może królować na 
świątecznym stole zamiast zupy grzybowej, czy też czer-
wonego barszczu.

Składniki :
- mak
- mleko
- cukier
- woda
- bagietka

Sposób przygotowania:
W pierwszej kolejności należy pokroić bagietki w więk-

szą kostkę, następnie wrzucić je do miski. Po wykonaniu 
tych czynności, przygotowujemy masę makową. Mak za-
lewamy małą ilością wody z dodatkiem cukru i gotujemy. 
Po zagotowaniu masy, odcedzamy przez gęste sito nadmiar 
wody. Następnie gotujemy mleko. Kiedy się już zagotuje, 
dodajemy mak i ponownie gotujemy wszystko na małym 
ogniu. Ważne, aby masa makowa miała lejącą konsystencję. 
Po zagotowaniu składników, polewamy masą makową  po-
krojoną bagietkę.

Smacznego!

Makiełki
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Test: Ford Grand C-MAX 2.0 TDCI 150 KM

Niemało vanów w gamie
Ford ma obecnie w swo-

jej ofercie najwięcej aut 
rodzinnych ze wszystkich 
producentów obecnych na 
polskim rynku. Oprócz 
C-MAXa i jego przedłu-
żonej wersji Grand, mamy 
także B-MAXa, S-MAXa, 
Galaxy i rodzinę trzech 
wersji Tourneo. Po co pro-
ducentowi aż tak szeroka 
oferta vanów? Nie wiem. 

Bez wątpienia C-MAX 
jest modelem, na które-
go rynkowy sukces Ford 
bardzo liczy. To z jednej 
strony auto na tyle prze-
stronne, by spełnić wyma-
gania większej rodziny, a 
z drugiej nie aż tak drogie 
jak większe vany. C-MAX 
bazuje na Focusie, co wi-
dać po konstrukcji przodu 
nadwozia, grillu oraz wielu 
elementach wnętrza. Nie-
dawno oba modele przeszły 
drobny facelifting. Sylwet-
ka to kompromis pomiędzy 
rozmiarami, efektownym 
wyglądem i aerodynamiką. 
Wygląd C-MAXa nie jest 
tak ekstrawagancki jak np. 
Citroena C4-Picasso, ale 
niedawno zaprezentowany 

Trochę więcej przestrzeni
Grand C-MAX to oparty na  Focusie i bardzo do niego podobny rodzinny van. 
Jest reprezentantem segmentu, w  którym z roku na rok wzrasta konkurencja. 
Czym na jej tle wyróżnia się pojazd Forda?

nowy Volkswagen Touran, 
który wygląda bardzo po-
dobnie, pokazuje, że for-
dowski projekt, który ma 
już kilka lat może być wciąż 
atrakcyjny. 

Ile miejsc?
Grand C-MAX po to 

jest przedłużoną wersją 

C-MAXa, by móc zmie-
ścić dodatkowy, trzeci rząd 
foteli. Są to dwa składane 
siedziska, z których można 
skorzystać w zasadzie tyl-
ko awaryjnie. Niemożliwa 
jest komfortowa podróż na 
nich – nawet dzieciom bę-
dzie ciasno. W vanie opar-

tym na kompakcie takie 
rozwiązanie jest dość stan-
dardowe, ale nieco dziwi 
fakt, że Grand C-MAX ma 

całkowicie komfortowych 
warunkach mogą podróżo-
wać zaledwie cztery osoby. 
Ma jednak C-MAX pe-
wien bardzo istotny atut, 
który wyróżnia go wśród 
konkurentów – przesuwne 
tylne drzwi. To niezwykle 
praktyczne i wygodne roz-
wiązanie, które docenia się 
zwłaszcza na ciasnych par-
kingach. Fakt, że wysiada-
jące w pośpiechu dzieci nie 
obiją drzwiami sąsiednich 
aut jest komfortem dla kie-
rowcy.

Wracamy do wnętrza 
pojazdu. Sytuacja z przodu 
wygląda lepiej. Kierowca 
zajmuje wygodnie pozy-
cję, obserwując drogę z 
góry, przez dużą przednią 
szybę. Atutem jest wysoko 
umieszczony lewarek zmia-
ny biegów. Nowy właściciel 
auta przez pierwsze kilka 
tysięcy kilometrów na pew-
no nie będzie się nudził, po-
nieważ sporo czasu zajmie 

Jazda
Turbodoładowany die-

sel 2.0 TDCI o mocy 150 
KM w zupełności wystar-
cza, by rozpędzić ważącego 
około półtorej tony vana. 
Znana jednostka opracowa-
na przez koncern PSA we 
współpracy z Fordem jest 
na rynku od dłuższego cza-
su, jednak często przecho-
dzi modyfikacje technicz-
ne, które mają dostosować 
ją do, modnych ostatnio, 
norm emisji spalin. Trochę 
problemów sprawia jazda z 
małymi prędkościami obro-
towymi. W mieście trzeba 
często sięgać do lewarka 
zmiany biegów. Maksymal-
ny moment obrotowy 370 
Nm silnik osiąga od 2 000 
obr./min. Nie jest to wynik 
słaby, jednak nowsze jed-
nostki wysokoprężne wcho-
dzą na maksymalny pułap 
przy niższej wartości obro-
tów.

też pewien problem z  dru-
gim rzędem foteli. Nie znaj-
dziemy tam trzech oddziel-
nych siedzisk, ale dwa plus 
łącznik – tak jak to zwykle 
bywa w kompaktowych sa-
mochodach. Paradoksalnie 
możemy więc powiedzieć, 
że rodzinnym Fordem, w 

mu nauczenie się obsługi 
mediów za pomocą panelu 
centralnego. Przycisków 
jest bardzo dużo i nie są 
zbyt intuicyjnie umieszczo-
ne. Testowy model posiadał 
umieszczony centralnie wy-
świetlacz dotykowy, z po-
ziomu którego można stero-
wać radiem czy nawigacją. 
Jego reakcja na dotyk jest 
przeciętna, a obsługa dość 
zawiła. Sytuację ratuje za to 
drugi wyświetlacz, umiesz-
czony między zegarami 
(zdj.). Nie dekoncentrując 
kierowcy pokazuje najważ-
niejsze parametry jazdy i 
można obsługiwać go z po-
ziomu kierownicy.

Tym, co powinno zainte-
resować każdego potencjal-
nego właściciela vana jest 
spalanie. Grand C-MAX 
podczas testu spalił średnio 
6,4 l na 100 km, poruszając 
się w trasie oraz w mieście. 
Wiem z doświadczenia, że 
inne posiadające ten sam 
silnik samochody potrafią 
spalić nawet ponad 1 litr 
mniej, jednak należy wziąć 
pod uwagę masę oraz bryłę 
większego C-MAXa.

Cena 
Grand C-MAXa kupi-

my już za nieco ponad 60 
tys. zł, jednak będzie to 
bardzo uboga wersja wy-
posażenia z dość słabym 
pod względem osiągów 
silnikiem 1.6 85 KM. To 
samo auto z silnikiem 2.0 
TDCI kosztuje ponad 80 
tys. zł. Warto przyjrzeć się 
także innym jednostkom z 
cennika. Testowana wersja 
wyposażona była w szereg 
dodatkowych systemów 
bezpieczeństwa i uprzyjem-
niających podróż gadżetów, 
które wywindowały cenę 
do niemal 150 tys. zł. Oczy-
wiście za takie pieniądze 
Grand C-MAXa kupić nie 
warto. Ale to tylko opcja. 
Ogólnie samochód, wzglę-
dem konkurentów, plasuje 
się w środku stawki - nie 
jest ani tani, ani drogi. Na 
pewno jest jednym z obo-
wiązkowych punktów do 
sprawdzenia dla osób, po-
szukujących rodzinnego 
auta.

Witold Hańczka
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Policjanci Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powia-
towej Policji w Bełchatowie 
patrolując po cywilnemu w 
nocy z 15 na 16 grudnia 2015 
roku teren gminy Drużbice, 
kilkanaście minut po półno-
cy, ujrzeli w Nowej Wsi sa-
mochód ford escort kombi. 
Kierowca jechał bardzo wol-
no, więc wzbudziło to zainte-
resowanie policjantów. Gdy 
po przejechaniu wsi ford za-
wrócił, funkcjonariusze zde-
cydowali o kontroli kierowcy 
i jego pasażera. Okazało się, 
że samochodem kierował 
43-letni łodzianin - niepo-
siadający prawa jazdy, a to-
warzyszył mu 52-latek bez 
stałego miejsca zameldowa-
nia. Samochód ford nie nale-
żał do żadnego z mężczyzn. 
W aucie policjanci znaleźli 
natomiast rękawice robo-
cze, nożyce do cięcia metalu 

Okradali garaże
Policjanci z Bełchatowa na terenie gminy Drużbice zatrzymali dwie osoby podejrzane o włamania do 
garaży na terenie województwa łódzkiego.

i latarkę, a sprawdzenie w 
rejestrach wykazało, iż obaj 
kontrolowani w przeszłości 
byli karani za przestępstwa. 
Policjanci zdecydowali o za-
trzymaniu mężczyzn w poli-

cyjnym areszcie i przeszuka-
niu samochodu oraz miejsca 
zamieszkania łodzianina. 
Kryminalni znaleźli wiele 
elektronarzędzi różnych ma-
rek, markowe kosy spalino-

we i narzędzia pochodzące 
z włamań do garaży i komó-
rek na terenie województwa 
łódzkiego. Zatrzymanym 
grożą kary do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności.     GW

Bełchatowscy policjanci 
zatrzymali 14 grudnia 2015 
roku w Łobudzicach, na 
drodze wojewódzkiej numer 
484, kierowcę seata leona, 
który w terenie zabudowa-
nym przekroczył dozwoloną 

Pirat drogowy
165 kilometrów na godzinę w terenie zabudowa-
nym pędził samochodem 28-letni mieszkaniec 
gminy Zelów. 

prędkość aż o 115 kilome-
trów na godzinę. 28-latek z 
gminy Zelów oprócz man-
datu i punktów karnych 
stracił na trzy miesiące 
uprawnienia do kierowania.

MAT

Aby ustrzec się przed 
kradzieżą, należy być 
ostrożnym i pamiętać, że 
możemy być obserwowani 
przez kieszonkowców, któ-
rzy tylko czekają na chwilę 
naszej nieuwagi. Przestępcy 
wykorzystując lub organi-
zując sztuczny tłok, działają 
zarówno w sklepach, na tar-
gowiskach jak i w komuni-
kacji miejskiej. Dlatego nie 
wolno zapominać o podsta-
wowych zasadach bezpie-
czeństwa.

P a m i ę t a j m y : 
• takie przedmioty jak port-
fel, klucze, dokumenty czy 
telefon komórkowy chowaj 
w bezpiecznym miejscu, z 
którego trudno wyjąć je bez 
zwrócenia naszej uwagi; 
• płacąc za zakupy stań tak, 
aby nikt nie widział zawar-
tości portfela i aby uniemoż-
liwić wyrwanie go z ręki; 
• niezbędną gotówkę podziel 
na mniejsze kwoty i scho-
waj w różnych miejscach; 
• nie noś rzeczy wartościo-

Uwaga 
na złodziei
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a zatem 
czas przygotowań, porządków i wzmożonych za-
kupów. Grasuje wówczas najwięcej złodziei i oszu-
stów. Policja apeluje o ostrożność.

wych i portfela w reklamów-
kach – łatwo je przeciąć; 
• nie zabieraj cennej biżute-
rii na zakupy;

• nie noś rzeczy warto-
ściowych w tylnej kieszeni 
spodni, w zewnętrznych 
kieszeniach płaszcza lub 
kurtki.

 Pamiętajmy rów-
nież o tym, że w okresie 
przedświątecznym do na-
szych drzwi mogą zapukać 
różne osoby. Jedni będą 
oferować kupno kalendarza 
na przyszły rok, świątecz-
ne prezenty po okazyjnych 
cenach, a inni zaproponują 
darmowe usługi medycz-
ne. Wielu oszustów podaje 
się za wolontariuszy zbie-
rających pieniądze dla po-
trzebujących. Aby uniknąć 
takich zagrożeń należy za-
chować szczególną ostroż-
ność w kontaktach z niezna-
jomymi. Przede wszystkim 
nie dawajmy nieznajomym 
pieniędzy.

GW

Trzy osoby zostały ranne 
w wypadku, do którego do-
szło 18 grudnia w Piaskach 
(gmina Kleszczów). Na 
skrzyżowaniu drogi powia-
towej P1500E z drogą zakła-
dową, 66-letni kierowca sko-
dy fabia, mieszkaniec gminy 
Łęki Szlacheckie, uderzył 
samochodem w bok prze-
jeżdżającego fiata doblo. W 
wyniku zderzenia kierowca 
fiata, 24-letni mieszkaniec 
powiatu pajęczańskiego, 
stracił panowanie nad pojaz-
dem i zjechał na pas ruchu 
dla przeciwnego kierunku 
zderzając się z autobusem 
marki Jelcz, przewożącym 
siedmioro pasażerów. W 
wypadku ranny został kie-
rowca fiata, jego 21-letni pa-
sażer oraz 58-letni kierowca 
autobusu (mieszkaniec po-
wiatu radomszczańskiego). 
Ranni mężczyźni zostali 
przewiezieni do bełchatow-

Pięć osób 
rannych w wypadkach
W ciągu dwóch dni aż pięć osób zostało rannych w trzech wypadkach drogowych w powiecie bełcha-
towskim. 

skiego szpitala. Kierowcy 
jelcza i skody byli trzeźwi. 
Z kolei 19 grudnia 25-letni 
bełchatowianin kierujący se-
atem leonem został ranny w 
wyniku czołowego zderzenia 
z ciągnikiem siodłowym ive-
co. Do wypadku doszło na 
drodze wojewódzkiej numer 
485 w Czarnym Lesie (gmina 

Drużbice). Kierowca seata 
został przewieziony do beł-
chatowskiego szpitala. Kie-
rujący iveco 46-letni opocz-
nianin nie odniósł obrażeń. 
Obaj kierowcy byli trzeźwi. 

Tego samego dnia po 
południu, w miejscowości 
Podstoła (gmina Drużbice), 
20-letni pabianiczanin za łu-

kiem drogi zjechał z jezdni 
uderzając w drzewo. W wy-
padku ranna została 42-let-
nia pasażerka samochodu. 
Kobieta przebywa w bełcha-
towskim szpitalu. Kierowca 
samochodu był trzeźwy.

Policjanci apelują do kie-
rowców o ostrożną jazdę.

MAT
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osiągnąć wyznaczony cel 
w życiu, trzeba stanowczo 
i odważnie iść do przodu  
i wierzyć w sukces.  

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Zwolnij sta-

nowczo tempo 
życia. Zbyt dużo 
obowiązków bie-

rzesz na siebie. Czas ode-
tchnąć przysłowiowym 
świeżym powietrzem i  po-
myśleć o przyjemnościach 
zarówno cielesnych jak  
i duchowych.

 

Rak 22.06 – 22.07
Masz w głowie 

dużo pomysłów, ale 
do ich zrealizowa-
nia droga daleka. 

Wykazać się będziesz musiał 
zasobnością portfela, dobrą 
organizacją pracy i przedsię-
biorczością. Utrzymuj dobre 
relacje rodzinne, ona jest dla 
ciebie wsparciem.  

 

Lew 23.07 –  23.08
Twoje optymi-

styczne nastawienie 
do życia, pomoże 
ci w zrealizowaniu 

planów zawodowych jak  
i osobistych. Oczywiście 
niezawodna intuicja, po-
może ci w podejmowaniu 
trafnych decyzji. Warto nad-

robić kulturalne zaległości  
w towarzystwie bliskich.

Panna 24.08 – 23.09
Więcej wiary 

w siebie, a życie 
będzie łatwiejsze. 
Napotykane trud-

ności należy pokonywać. 
Niespodziewany przypływ 
gotówki sprawi, że wreszcie 
wyjdziesz na prostą. Udane 
spotkanie w gronie rodzin-
nym poprawi wasze relacje.  

 

Waga 24.09-23.10
To dobry okres na 

poszerzenie swoich 
kwalifikacji i umiejęt-
ności. Wykorzystaj tę 

szansę. Nie wracaj do prze-
szłości, liczy się to co jest te-
raz i tutaj oraz cel do którego 
zmierzasz. Dbaj o  zdrowie, 
bo o infekcję nie trudno.

 

Skorpion 24.10 – 22.11
Nie wszystkie sprawy 

potoczą się po two-
jej myśli, ale tym 
się nie zrażaj. Pew-
ne założenia często 

należy modyfikować, bo 
życie, podobnie jak pogoda 
bywa zmienne. Nurtująca 
cię od pewnego czasu spra-
wa znajdzie wreszcie swój 
szczęśliwy finał.

Wróżka Amanda

Strzelec 23.11 – 21.12
Grudzień to 

pracowity okres z 
uwagi na dodat-

kowe zajęcia związane z nad-
chodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia. Dotyczy to między 
innymi gorączki świątecznych 
zakupów. Ale ze wszystkim 
dasz sobie radę. Trochę więcej 
cierpliwości. W nawale obo-
wiązków unikaj sytuacji kon-
fliktowych a miniony czas po-
zostanie miłym wspomnieniem.  

Koziorożec 22.12 – 20.01
Los nie będzie 

dla ciebie zbyt łaska-
wy. Zaległe sprawy 
wymagają w starym 

roku szybkiego i definitywne-
go załatwienia. Masz na nie 
pomysły, więc je wykorzystaj 
w praktyce. Dbaj o zdrowie, 
które obecnie jest wyjątkowo 
narażone na różne infekcje.  

 

Wodnik 21.01 – 19.02
Przed osobami 

spod tego znaku 
duże wyzwania  
i szanse zawodo-

we. Życie będzie toczyło się  
na przyspieszonych obrotach. 
Jednak pamiętaj o umiarze 

swojego zaangażowania, 
ponieważ może się to odbić 
na twoim zdrowiu, z którym 
ostatnio różnie bywa.

 

Ryby 20.02 – 20.03
P o z y t y w -

ny wpływ pla-
net spowoduje 

poprawę koncentracji we 
wszystkich działaniach. 
Przełoży się to na lepsze 
wyniki nie tylko zawodo-
we ale i finansowe. Wyko-
rzystaj tę dobrą passę, ale 
mimo to działaj ostrożnie  
i rozważnie.

 Baran 21.03 – 20.04
Wreszcie upo-

rasz się z zaległymi 
sprawami, które nie 
dawały ci spokoju. 

Więcej czasu teraz  będziesz 
mógł poświęcić swojej ro-
dzinie, która potrzebuje od 
ciebie czułości i wsparcia.

 

Byk 21.04 – 20.05
To odpowiedni 

czas na dokonanie 
małych rewolucji 
w swoim życiu. 

Zmień np. mało satysfak-
cjonującą cię pracę lub nie-
wygodne mieszkanie. Aby 

Rozrywka
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Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Jasiu pocało-

wał ją dziś w obecności całej klasy. 
- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się matka. 

- To nie było proste - przyznała młoda dama - ale trzy 
koleżanki pomogły mi go złapać i przytrzymać.

  
Żona do męża przed wyjściem na plażę:

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!
- To załóż łyżwy...

  
Twój mąż pamięta datę Waszego ślubu? 

– Na szczęście nie. 
– Na szczęście? 

– Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku, 
i zawsze dostaję coś fajnego...

  
Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 

- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!

  
- Czemu rozstałeś się z Elą?

- A bo mi ciągle mówiła „Ty mnie już nie kochasz!’’.
- No i?

- Przekonała mnie.

  
Dlaczego, gdy blondynka się kąpie to ma przywiązaną 

wannę do ściany?
Bo boi się, że odpłynie.
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