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Podbili Inowrocław
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Z Kleszczowa 
do kadry Polski

ateusz Podawca to lekkoatleta Lu-
dowego Klubu Sportowego OME-

GA Kleszczów. Swoje pierwsze starty 
w konkurencjach biegowych rozpoczął bę-
dąc uczniem III klasy gimnazjum w Klesz-
czowie.

– Podczas sprawdzianów i testów na 
lekcjach wychowania fizycznego wyróżniał 
się pod względem szybkości, wytrzymało-
ści, a także sprawności ogólnej – wspomina 
jego nauczyciel wf, a potem trener, Tomasz 
Bednarski. – Zachęciłem go do przyjścia 
na trening na stadionie OMEGI. Tu na na-
wierzchni tartanowej pokazał jeszcze więk-
sze możliwości. Widać było, że jest to duży 
talent.

W tym czasie  reaktywowana została 
w OMEDZE sekcja  lekkiej atletyki. Dzięki 
wykupieniu  licencji w Okręgowym Związ-
ku Lekkiej Atletyki kleszczowski klub mógł 
od 2002 roku zgłaszać swoich zawodni-
ków do oficjalnych zawodów lekkoatle-
tycznych.

M

statni   majowy  weekend  przebiegał 
w Kleszczowie pod znakiem koncertów, 

konkursów, turniejów i pokazów, wpisanych w pro-
gram XIV Dni Kleszczowa. Miejscem, gdzie zloka-
lizowano główne atrakcje był stadion LKS Ome-
ga Kleszczów przy ulicy Sportowej. Część imprez 
odbywała się także w pobliskim Kompleksie SOL-
PARK oraz w sali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Kleszczowie.

Program imprez przygotowany został głównie 
staraniem pracowników Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Oprócz GOK w prace organizacyjne włączył 
się Urząd Gminy w Kleszczowie, Kompleks SOL-
PARK, LKS Omega Kleszczów oraz przedszkola 
i szkoły samorządowe.

Otwarcia Dni Kleszczowa dokonał przewodni-
czący Rady Gminy Kleszczów, Henryk Michałek. 
Kiedy wypowiedział tradycyjną formułę „Dni Klesz-
czowa uważam za otwarte” z dwóch armatek usta-
wionych u podstawy sceny poleciały w powietrze 
dziesiątki płatków confetti w żółto-zielonych bar-
wach naszej gminy. Tłumy na koncercie zespołu Feel
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O

ielkim sukcesem zakończył się udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Klesz-
czów w XXXIX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 

w  Inowrocławiu. Festiwal odbywał się 3, 
4 i 5 czerwca w parku zdrojowym, zaś ga-
lowy koncert miał miejsce w  inowrocław-
skich „Solankach”. W cieszącej się wielkim 
prestiżem rywalizacji amatorskich orkiestr 
młodzieżowych wzięło w  tym roku udział 
jedenaście  zespołów. Wśród nich zna-
leźli się po raz kolejny muzycy  i mażoret-
ki z Kleszczowa. Zespół pod dyrekcją Sła-
womira Szafrańskiego zaprezentował się 
w bardzo  silnym, ponad 60-osobowym 
składzie (w tym 12 mażoretek).

W

Dwudniowe  święto gminy

K O M U N I K A T
W związku z tymczasowym aresztowaniem wójt gminy Kleszczów Prezes Rady Mini-

strów na wniosek Wojewody Łódzkiego wyznaczył z dniem 31 maja do wykonywania zadań 
i kompetencji wójta gminy Kleszczów pana Jacka Rożnowskiego. Pełnił on swoją funkcję do 
dnia zwolnienia z aresztu wójt gminy Kleszczów.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim beztermi-
nowo zawiesił w wykonywaniu obowiązków wójta gminy Kleszczów. Informujemy, że od 
dnia 10 czerwca br. bieżącym kierowaniem pracą Urzędu Gminy w Kleszczowie, a tak-
że załatwianiem spraw mieszkańców i gminy zajmuje się – na podstawie przyznanych 
upoważnień i udzielonych pełnomocnictw – sekretarz gminy.
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Historyczne chwile
czerwca rozpoczęła się  jedna z klu-
czowych operacji w  ramach całe-

go złożonego programu inwestycji, których 
efektem ma być wykorzystanie w Klesz-
czowie energii wód termalnych. Pracowni-
cy spółki Poszukiwania Nafty  i Gazu Jasło 
przystąpili  tego dnia do montażu specjal-
nej, głębinowej pompy wykonanej przez fir-
mę Grundfoss, która zanurzona w otworze 
Kleszczów GT-1 na głębokości 150 metrów, 
będzie wydobywać podgrzaną wodę (fot. 1).

Ta operacja, poprzedzająca zakończe-
nie ważnego etapu  inwestycji, wymaga-
ła wielu prac przygotowawczych. Wcze-
śniej pracownicy spółki Zakład Komunalny 
„Kleszczów” ułożyli  liczący 3,2 kilometra 
długości rurociąg, który umożliwi przepom-
powanie wykorzystanej  już wody z otwo-
ru Kleszczów GT-1 do otworu Kleszczów 
GT-2 w Kolonii Łuszczanowice. Ze względu 
na solankowy charakter odkrytej w Klesz-
czowie wody  termalnej zarówno rurociąg, 
jak i zabudowa otworu Kleszczów GT-2 mu-
siały być wykonane z  lekkich, ale nie ule-
gających korozji  rur z włókna szklanego 
(tzw. fiberglass). Także siłami Zakładu Ko-
munalnego „Kleszczów” zbudowany został 
zbiornik zrzutowy na wodę w Kolonii Łusz-
czanowice oraz 2  żelbetonowe komory, 
obudowujące obydwa odwierty.

Przed zamontowaniem pompy w otwo-
rze GT-1 pracownicy  jasielskiej firmy przy-
gotowali w pobliżu SOLPARKU podłoże 
z betonowych płyt, na którym ustawiony zo-
stał samojezdny żuraw o udźwigu do 20 
ton. Wykonali  też połączenie pompy z ka-
blami zasilającymi, a same kable ułożyli tak, 
aby w trakcie stopniowego opuszczania 
pompy na głębokość 150 metrów nie doszło 
do ich uszkodzenia czy poplątania (fot. 2).

Około godziny 15 rozpoczęła się ope-
racja montowania pompy w otworze. Zo-
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Ważne dla przedsiębiorców
Informujemy przedsiębiorców, że w związku z nowelizacją usta-

wy o swobodzie gospodarczej od 1 lipca 2011 r. zostanie utworzona 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Prosimy zatem o uaktualnienie danych w Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczów.

Wypełniony Wniosek EDG-1 prosimy złożyć osobiście lub przez 
pełnomocnika w kancelarii Urzędu Gminy Kleszczów przy ul. Głów-
nej 47 (pok. nr 8), przesłać listem poleconym z notarialnie poświad-
czonym podpisem albo drogą elektroniczną przy użyciu kwalifiko-
wanego podpisu elektronicznego.

Do CEIDG będą mogły zostać wprowadzone jedynie dane ak-
tualne (m.in.  rodzaj wykonywanej działalności określony wg PKD 
2007 oraz adresy zamieszkania i wykonywania działalności).

Bliższych informacji może udzielić Krzysztof Zasuwa (pok. nr 6), 
tel. 44 /731 31 10, w. 104.

Wniosek EDG-1 można pobrać w Urzędzie Gminy w Biurze 
Obsługi Klienta, w pok. nr 8 oraz ze strony  internetowej www.
bip.kleszczow.pl - zakładka „Karty usług wg tematów”, zakładka 
„Działalność gospodarcza”, a także ze strony internetowej Minister-
stwa Gospodarki.

Droga Żłobnica - 
Antoniówka zamknięta 

na dwa miesiące
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że w związku z prowa-

dzoną rozbudową drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce – Kalisko 
na odcinku od Żłobnicy (zjazd z obwodnicy gminnej na Sulmierzy-
ce) do skrzyżowania w Antoniówce droga ta zostanie w dniu 10 
czerwca zamknięta na okres ok. 2 miesięcy.

Ze względu na wykonywaną w tym czasie przebudowę mostu 
został wyznaczony objazd: z Kleszczowa ulicą Ogrodową do 
Łuszczanowic i dalej przez Marcinów, Chorzenice, Dąbrówkę 
do Antoniówki.

Po zakończeniu przebudowy mostu ruch na zamkniętym odcin-
ku drogi zostanie przywrócony, będzie jednak odbywał się wahadło-
wo, ze względu na roboty prowadzone na jednej z połówek jezdni.

Kolejne kilkudniowe zamknięcie wspomnianego odcinka drogi 
spodziewane jest w październiku, podczas układania nawierzchni 
asfaltowej na rozbudowywanej drodze.

Użytkowników drogi przepraszamy za utrudnienia. 

Kandydaci na ławników – do 30 czerwca
31  grudnia  br.  zakończy  się  kadencja 

ławników  w  sądach  powszechnych. 
Najpóźniej w październiku br. Rada Gminy 
Kleszczów  dokona  wyboru  ławników  na 
kadencję 2012–2015 do:
•	 Sądu Rejonowego w Bełchatowie 

– 2 osoby w  tym  do  sądu  pracy  –  1 
osoba,

•	 Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
Tryb. – 2 osoby. 
Kandydatów  na  ławników  mogą 

zgłaszać radom gmin: ● prezesi właściwych 
sądów,  ●  stowarzyszenia,  ●  organizacje 
związkowe,  ●  organizacje  pracodawców, 
●  inne  zarejestrowane  organizacje  (z 
wyłączeniem  partii  politycznych),  ●  grupa 
co  najmniej  dwudziestu  pięciu  obywateli, 
mających  czynne  prawo  wyborcze, 
zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin  zgłaszania  -  do  30  czerwca 
ostatniego roku kadencji.

ŁAWNIKIEM może być wybrany 
ten, kto: ●  posiada  obywatelstwo 
polskie  i  korzysta  z  pełni  praw  cywilnych 
i  obywatelskich,  ●  jest  nieskazitelnego 
charakteru,  ●  ukończył  30  lat,  a  nie 
przekroczył  70  lat,  ●  jest  zatrudniony  lub 
zamieszkuje  w  miejscu  kandydowania 
co  najmniej  od  roku,  ●  jest  zdolny,  ze 
względu  na  stan  zdrowia,  do  pełnienia 

obowiązków ławnika, ● posiada co najmniej 
wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI nie mogą być: ●  osoby 
zatrudnione  w  sądach  powszechnych 
i  innych  sądach  oraz  w  prokuraturze, 
●  osoby  wchodzące  w  skład  organów, 
od  których  orzeczenia  można  żądać 
skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego,  ●  funkcjonariusze  Policji  oraz 
inne osoby zajmujące stanowiska związane 
ze  ściganiem  przestępstw  i  wykroczeń,  ● 
adwokaci  i  aplikanci  adwokaccy,  ●  radcy 
prawni  i  aplikanci  radcowscy,  ●  duchowni, 
●  żołnierze  w  czynnej  służbie  wojskowej, 
●  funkcjonariusze  Służby  Więziennej,  ● 
radni  gminy,  której  rada  dokonuje  wyboru 
ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie 
w więcej niż w jednym sądzie.

Zgłoszenia  kandydatów  na  ławników 
można dokonywać do 30 czerwca (do godz. 
15.00)dokonuje  się  na  karcie  zgłoszenia, 
której wzór dostępny jest w budynku Urzędu 
Gminy w Kleszczowie (I piętro, pokój 18) lub 
na stronie internetowej www.kleszczow.pl 
w zakładce Aktualności.

Na stronie  internetowej można znaleźć 
także  inne  informacje,  dotyczące  m.in. 
sposobu  zgłaszania  kandydatów  na 
ławników oraz wymaganych dokumentów.

Mija termin 
samospisu

16 czerwca to ostatni dzień, w którym – 
w ramach przeprowadzanego Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2011 r. - można dokonać tzw. samospisu in-
ternetowego. Aby dowiedzieć się, jak to zro-
bić należy wejść na stronę http://form.spis.
gov.pl lub http://www.spis.gov.pl.

Awaria ujęcia 
wody

Zakład Komunalny  „Kleszczów” Sp. 
z o.o. informuje, że w związku z awarią (po-
żar instalacji elektrycznej), jaka miała miej-
sce na ujęciu wody w Łękińsku, mogą wy-
stąpić okresowe spadki ciśnienia w sieci 
wodociągowej na terenie gminy Kleszczów. 
Awaria nie wpłynęła na jakość wody.
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KOMUNIKATYGmina pomoże zorganizować 
opiekę żłobkową

Rozmowa z Kazimierzem Hudzikiem, sekretarzem gminy Kleszczów

- W kwietniu br. zaczęła obowiązy-
wać tzw. ustawa żłobkowa, która ma uła-
twić organizowanie opieki nad dziećmi 
w wieku do trzech lat. Na czym polega-
ją najważniejsze regulacje wprowadzo-
ne tą ustawą?

- W stosunku do poprzednich regulacji 
jest to znaczna rewolucja. Do tej pory w ca-
łej Polsce korzystało ze żłobków tylko ok. 30 
tys. dzieci, a więc ok. 2 procent populacji. 
Żłobki miały status zakładów opieki zdrowot-
nej i podlegały bardzo restrykcyjnym wyma-
ganiom, zarówno organizacyjnym,  jak  i sa-
nitarnym oraz budowlanym. Żłobki działały 
więc głównie na terenach miast, a pracujące 
młode matki, mieszkające w gminach wiej-
skich mogły swoje dzieci co najwyżej odda-
wać pod opiekę kogoś z rodziny, albo wyna-
jętej niani.

Nowa ustawa wprowadza bardzo waż-
ne ułatwienia w zakresie prowadzenia żłob-
ków, wprowadza też inne formy opieki nad 
dziećmi,  takie  jak np. klub dziecięcy, opie-
kun dzienny lub niania.

- Czy obecnie gmina będzie mogła 
w jakiś sposób pomagać swoim miesz-
kańcom w zorganizowaniu opieki dla ich 
dzieci w wieku „żłobkowym”?

- Tak, przede wszystkim poprzez opie-
kunów dziennych. Jest  to najłatwiejszy do 
zorganizowania sposób opieki nad dziećmi 
w wieku do trzech lat. Nie wymaga ani bu-
dowania specjalnej siedziby, ani tworzenia 
przez gminę nowej  jednostki organizacyj-
nej. Opiekun dzienny to osoba z odpowied-
nimi kwalifikacjami, spełniająca warunki  lo-
kalowe, jak i organizacyjne do sprawowania 
opieki nad małymi dziećmi. Może organizo-
wać tę opiekę w swoim domu albo w wyna-
jętym lokalu. Opiekun dzienny może spra-
wować opiekę maksymalnie  nad piątką 
dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

Gmina ogłasza nabór osób, które chcia-
łyby świadczyć usługi opiekunów dzien-
nych, gmina podpisuje też z takimi osoba-
mi umowę, w której określone są obowiązki, 
czas, miejsce sprawowania opieki oraz wy-
sokość wynagrodzenia. To gmina wypła-
ca wynagrodzenie opiekunom, natomiast 
rodzice, którzy korzystają z usług wpłaca-
ją gminie należność, zgodnie ze stawkami 
uchwalanymi przez Radę Gminy.

- Jakie są wymagania stawiane kan-
dydatom na opiekunów dziennych?

- Najłatwiej będzie zostać opiekunem 
tym osobom, które pracowały już wcześniej 
w zawodzie pielęgniarki, położnej, nauczy-
cielki w przedszkolu albo pedagoga. Jeśli 
przyszły opiekun nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji  to przed  rozpoczęciem pracy 
powinien odbyć 160-godzinne szkolenie. 
Myślę, że niedługo firmy szkoleniowe za-
czną szkolenia dla opiekunów dziennych.

- Do kogo powinni zgłaszać się rodzi-
ce, którzy chcieliby skorzystać z usług 
takiego opiekuna dziennego?

- Najpierw chcielibyśmy rozpoznać po-
trzeby mieszkańców gminy w  tym zakre-
sie. Prosimy, by rodzice, którzy mają dzieci 
w wieku od 20 tygodni do trzech lat i zamie-
rzają oddać te dzieci pod opiekę zatrudnia-
nemu przez gminę opiekunowi dziennemu, 
kontaktowali się w godzinach pracy Urzędu 
Gminy z Referatem Spraw Ogólnych  i Go-
spodarczych (tel. 44/ 731 31 25). Po roz-
poznaniu będziemy mogli podjąć działania 
przygotowawcze.

O skontaktowanie z Urzędem Gminy 
prosimy  też osoby, które chciałyby zawo-
dowo zająć się organizacją i prowadzeniem 
żłobków  lub klubów dziecięcych. Zgodnie 
z ustawą „żłobkową” przewidywane jest fi-
nansowe wsparcie dla takich inicjatyw.

- Dziękuję za rozmowę. (s)

Badania dla kobiet
W sobotę 18 czerwca organizowane są w Kleszczowie 
bezpłatne badania profilaktyczne. Badania mammogra-
ficzne adresowane są do kobiet w wieku 40-69 lat i będą 
wykonywane w tzw. mammobusie, podstawionym przed 
Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Kleszczowie. Bada-
nia cytologiczne przeznaczone są dla mieszkanek gmi-
ny w wieku od 25 do 59 lat i będą wykonywane w jednym 
z gabinetów w ośrodku zdrowia.
Głównym celem tych badań jest odpowiednio wczesne wy-
krycie zmian, które mogą oznaczać początek choroby no-
wotworowej. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia 
rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem zło-
śliwym u kobiet. Wykrycie we wczesnym stadium raka pier-
si i raka szyjki macicy pozwala na jego skuteczne leczenie.
Zapisy kobiet, które chcą skorzystać z badań, przyj-
muje Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy. Można 
zgłaszać się osobiście lub telefonicznie (44/ 731 31 10).

Zapisy na szczepienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeprowadzi bez-
płatne szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców, finan-
sowane z budżetu gminy. Do 30 czerwca trwa przyjmowa-
nie zgłoszeń osób, zainteresowanych skorzystaniem ze 
szczepień. Należy zgłaszać się osobiście w ośrodku zdro-
wia przy ul. Osiedlowej 2.
Przypominamy, że w tym roku prowadzone będą szcze-
pienia:
• przeciwko meningokokom (tylko dla osób, które wcze-

śniej nie były szczepione); 
• przeciwko pneumokokom (dla dzieci w wieku 2 – 5 lat); 
• przeciwko grypie (dla całej populacji mieszkańców); 
• przeciwko wirusom HPV (uczennice IV klas szkół pod-

stawowych);
• z wykorzystaniem szczepionki skojarzonej (małe dzieci 

- zgodnie z kalendarzem szczepień).

Przypominamy krwiodawcom
Na piątek 17 czerwca Gminny Klub Honorowych Dawców 
Krwi w Kleszczowie zaplanował kolejną akcję krwiodaw-
stwa. Tak jak poprzednio odbędzie się ona na terenie kom-
pleksu SOLPARK. Zainteresowani powinni zgłaszać się od 
godz. 11 do 14. 
Zbliża się okres wakacji, kiedy zapotrzebowanie na krew 
znacznie wzrasta, zaś liczba krwiodawców (m.in. ze wzglę-
du na wakacyjne wyjazdy) zmniejsza się. Warto przyczynić 
się do tego, by bank krwi Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa nie świecił w wakacje pustkami. 

edaktor Przemysław Lisiecki - autor pro-
gramu „Strefa Biznesu” emitowanego na 

antenie TVP Łódź, odwiedził 19 maja Kleszczów, 
by zrealizować tu kolejny materiał. Poświęcić go 
miał głównie projektowi „Promocja marki lokalnej 
SOLPARK”, realizowanemu przez Urząd Gminy w 
Kleszczowie i dofinansowanemu z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak zaintry-
gowany gminnymi inwestycjami związanymi z wy-
korzystaniem wód termalnych w pierwszej kolej-
ności odwiedził miejsce odwiertu Kleszczów GT-2 
w Kolonii Łuszczanowice. Tu jego rozmówcą był 
Piotr Kołba, prezes zarządu SOLPARK Kleszczów 
Sp. z o.o. (na zdjęciu). Opowiedział przed kamerą 
m.in. o walorach odkrytej w Kleszczowie wody so-
lankowej, o zrealizowanych już inwestycjach i pla-
nach rozwoju usług rekreacyjnych i turystycznych.

W SOLPARKU ekipa łódzkiej telewizji trafi-
ła na przebywającą tu na zgrupowaniu drużynę 

piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 16 oraz eki-
pę pływaczek. W trwającej ponad 4 minuty relacji 
nie zabrakło też obrazków z zajęć, które odbywa-

Promocja SOLPARKU w TVP Łódź ły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Dy-
rektor Agnieszka Nagoda-Gębicz opowiedziała 
o priorytetach, na jakie stawia jej szkoła. Podkreśli-
ła zwłaszcza potrzebę dobrego wyposażenia klas 
i pracowni do zajęć praktycznych.

Przypomnijmy, że projekt „Budowa marki lo-
kalnej SOLPARK” realizowany od połowy 2010 
roku dotyczył promocji 6 różnych usług, które 
mogą być świadczone przez kleszczowski kom-
pleks dydaktyczno-sportowy. Pakiet bardzo wielu 
działań reklamowych i informacyjnych adresowa-
ny był przede wszystkim do mieszkańców regionu 
łódzkiego, a także północnej części województwa 
śląskiego. W programie „Strefa biznesu” mówi-
li o tym pracownicy Urzędu Gminy – Michał Sza-
tan i Anna Borowik. 

Program Przemysława Lisieckiego został kil-
kakrotnie powtórzony na antenie łódzkiej TVP.

(s)
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ematyka ta wydała nam się dość istotna, ponieważ energia geo-
termalna to jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii, a te 

w dzisiejszych czasach zaczynają odgrywać bardzo dużą rolę. Polska ma 
bardzo dobre warunki geotermalne, w związku z czym, w przyszłości geo-
termia stanie się prawdopodobnie ważnym źródłem energii (mówi się, że 
potencjał energetyczny naszych ciepłych wód przekracza ponad 150 razy 
potrzeby energetyczne Polski). Ponadto wody geotermalne mają właściwo-
ści lecznicze, a i to nie jest bez znaczenia.

Wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety wykazały, że mieszkań-
cy Gminy Kleszczów nie posiadają lub posiadają znikomą wiedzę na te-
mat wód geotermalnych oraz możliwości ich wykorzystania. Chcieliby-
śmy, aby za naszym pośrednictwem mieszkańcy poszerzyli swą wiedzę na 
wspomniany temat.

Wody termalne
Wody termalne to wody podziemne, których temperatura przekra-

cza średnią roczną temperaturę powietrza w danym miejscu. W Polsce za 
wody termalne uznaje się wody o temperaturze powyżej 20°C. Tempera-
tura wód termalnych na terenie Kleszczowa wynosi ok. 53°C. Dla porów-
nania wody termalne występujące w Cieplicach mają temperaturę 44°C, 
w Ciechocinku: 38°C, a wody termalne Podhala: 37°C.

Wody termalne powstają wskutek ogrzania wód podziemnych - znaj-
dujących się bardzo głęboko lub blisko ognisk wulkanicznych - przez go-
rącą magmę, która wypełnia wnętrze Ziemi.

W niektórych przypadkach woda wypływa na powierzchnię ziemi sa-
moistnie (gorące źródła, gejzery), w innych zaś przypadkach jest to moż-
liwe dzięki specjalnym odwiertom - takie ujęcia nazywane są termami.

W polskich warunkach geologicznych wypływające na powierzch-
nię wody geotermalne spotyka się rzadko. Najczęściej zakłady geotermal-
ne działają w oparciu o system dwóch otworów, tzw. dublet - jeden z nich 
jest otworem eksploatacyjnym, drugi zaś chłonnym. Gorąca woda wypły-
wa ze złoża otworem eksploatacyjnym, przepływa rurami do wymienni-

ka ciepła, gdzie oddaje energię cieplną (np. sieć ciepłownicza), dalej, jako 
woda znacznie chłodniejsza przepływa do otworu chłonnego, którym po-
wraca do tego samego zbiornika geotermalnego, gdzie ulega powtórne-
mu ogrzaniu.

Zastosowanie wód termalnych
Wody termalne mogą być wykorzystywane do produkcji elektrycz-

ności (tylko bardzo gorące wody, których temperatura przekracza 150°C), 
w ciepłownictwie, w balneologii (dziedzina medycyny, wykorzystują-
ca lecznicze właściwości wód), w rekreacji, w rolnictwie (hodowla ryb) 
i ogrodnictwie szklarniowym, a także w przemyśle (pasteryzacja mleka, 
suszenie drewna).

Wody termalne w lecznictwie
Wody termalne czyli cieplicze stanowią blisko połowę wszystkich za-

sobów źródeł mineralnych odkrytych w Polsce. Są podstawą terapii uzdro-
wiskowych w wielu polskich miejscowościach. Do celów leczniczych i re-
kreacyjnych wykorzystywane mogą być tylko wody termalne o określonym 
stopniu zmineralizowania, określonym składzie chemicznym i odpowied-
niej temperaturze.

Właściwości wód geotermalnych wykorzystywane są w leczeniu cho-
rób reumatoidalnych, ortopedyczno-urazowych, chorobach skóry, scho-
rzeń nosa, ucha, gardła i krtani itp.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej, która po-
wstała w ramach naszego projektu: www.wody_termalne.republika.pl.

Źródła: 1. pl.wikipedia.org. 2. www.biomasa.org. 3. www.ekologiczne.info.pl. 
4. www.mos.gov.pl. 5. Informator Kleszczowski (Nr 24/2009).

Zespół Projektowy: Weronika Kaźmierczak, Kamila Mielczarek, Wiktoria Raben-
da, Aleksandra Trajdos, Klaudia Tymińska, Natalia Koper, Weronika Kostrzewa, 
Anna Krawczyk, Sylwia Misiak, Karolina Połczyńska, Magdalena Połczyńska, Emi-
lia Rogut.
Opiekunami projektu były panie: Marta Chobot i Justyna Klimczyk.

Gimnazjalny projekt
„Poczuj ciepło wód geotermalnych” to nazwa jednego z projektów realizowanych w kleszczowskim gimnazjum w ramach 

ogólnopolskiego programu eAkademia Przyszłości. Publiczna prezentacja tego projektu miała miejsce 3 czerwca w auli SOL-
PARKU. Publikujemy tekst, który przekazał do redakcji zespół zajmujący się popularyzacją tematyki energii geotermalnej.

stała ona podwieszona na kilkunastu  rurach sta-
lowych - każda o przekroju siedmiu cali  i długości 
prawie 12 metrów (fot. 3). Dokręcano je kolejno do 
gwintowanych końcówek  rur  już umieszczonych 
w otworze. Ostatni odcinek został za pomocą spe-
cjalnego wieszaka zamocowany do górnej krawędzi 
szerszej, stalowej rury, która stanowi zabudowę od-
wiertu Kleszczów GT-1. To była najbardziej precy-
zyjna część całej, trwającej ponad pięć godzin ope-
racji. Podwieszoną na żurawiu rurę należało ustawić 
w idealnym pionie, aby podczas jej dokręcania nie 
zerwać gwintu  (fot. 4). Najbardziej czasochłonną 
czynnością było niewątpliwie mocowanie kabli za-
silających pompę do zewnętrznych ścianek rur. Ze 
względu na dość znaczny własny ciężar kabli nale-
żało te mocowania rozmieszczać bardzo gęsto.

Ostatnia faza robót ma przygotować całą insta-
lację do pompowania próbnego, które może trwać 
nawet 3 doby. Będzie to możliwe po połączenie ru-
rociągu z otworami GT-1 i GT-2 oraz włączeniu za-
silania pompy głębinowej.

Na zdjęciach prezentujemy kolejne etapy opera-
cji, przeprowadzonej 6 czerwca.

(s)
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Szkolne wieści

W
SUKCES KINGI I ALDONY. Spo-
śród 10 uczniów klas  IV–VI, którzy repre-
zentowali Szkołę Podstawową w Łękińsku 
w ogólnopolskim konkursie matematycz-
nym PANDA 2011, najlepiej  spisały  się 
uczennice klasy VI  - Kinga Fryś  i Aldona 
Knysiak. Rozwiązując 30 zadań o różnym 
stopniu  trudności osiągnęły maksymalny 
wynik – 60 punktów, zdobywając tytuł  lau-
reata. Grawerowane dyplomy oraz nagrody 
książkowe ufundowane zostały przez firmę 
EDI z Warszawy.
EDUKACYJNE PROJEKTY NA FI-
NISZU. 3 czerwca w auli SOLPARKU od-
było  się  uroczyste  podsumowanie  kilku 
projektów, które w  tym roku szkolnym re-
alizowane były przez gimnazjalne zespo-
ły. O jednym z nich (Poczuj ciepło wód geo-
termalnych) piszemy na str. 4. Projekt Nie 
taki diabeł straszny, czyli jak najlepiej go-
spodarować pieniędzmi był  realizowany 
pod okiem nauczycielek  I. Marcinkowskiej 
i B. Gawrych młodzież. Uczniowie uczyli się 
oszczędzać  i  inwestować. W ramach pro-
jektu uczestniczyli osobiście w warsztatach, 
które odbyły się na terenie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Zapozna-
li się też z działalnością banku w Kleszczo-
wie. A 3 czerwca wzięli udział w prelekcji nt. 
wprowadzenia waluty euro, którą zaprezen-
tował  przedstawiciel Fundacji Schumana.
Projekt prowadzony przez p. B. Gniewosz 
nosił  tytuł Graniastosłupy i ostrosłupy wo-
kół nas. Gimnazjaliści wykonali  liczne mo-
dele graniastosłupów, ostrosłupów, wielo-
ścianów oraz kopuły geodezyjne. Efektem 
pracy była wystawa, na której uczniowie po-
kazali przydatność brył przestrzennych i ich 
wykorzystanie w codziennym życiu.
Kolejny projekt związany był z profilakty-
ką. Uczniowie badali uzależnienia XXI wie-
ku. Przeprowadzili wywiady z mieszkańca-
mi gminy Kleszczów, przygotowali scenki 
rodzajowe. Pomysłodawcami tego projektu 
byli nauczyciele: K. Bębnowska, B. Barań-
ska i K. Koc.
LICEALIŚCI W ANGLII. Ucznio-
wie klasy 2a oraz grupy językowej z 1a Li-
ceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła 
II w Kleszczowie przebywali wraz z nauczy-
cielami na kilkudniowym obozie językowym 
w Wlk. Brytanii.  Ich bazą wypadową było 
portowe miasto Hastings, znane m.in. z sie-
ci działających tu wakacyjnych szkół  języ-
kowych.
W Hastings nasi  licealiści obejrzeli  usy-
tuowany na  jednym z siedmiu wzgórz XI-
-wieczny zamek oraz  tereny, na których 
w 1066  roku  rozegrała  się wielka bitwa 
związana z  inwazją Normanów na Anglię. 
W kolejnych dniach uczniowie kleszczow-
skiego  liceum odwiedzili Brighton  (gdzie 
m.in. odbyli zajęcia w Brighton Language 
College, prowadzone przez brytyjskich na-
uczycieli), a  także Londyn, w którym obej-

rzeli kilka z listy najważniejszych atrakcji tu-
rystycznych stolicy Wlk. Brytanii.
ANGIELSKI „KOT W BUTACH”. 
Współczesna metodyka nauczania języków 
obcych w szkole podstawowej zaleca sto-
sowanie  technik  teatralnych. Dzieci chęt-
nie bawią się w odgrywanie ról. W ten spo-
sób  łączą umiejętności  i wiedzę z różnych 
dziedzin, a także utrwalają znajomość słow-
nictwa. Nauczycielka  języka angielskiego 
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie Pau-
lina Ochocka przygotowała z uczniami kla-
sy IV b angielską wersję „Kota w butach”. 
Publiczna prezentacja baśni  „Puss  in Bo-
ots” odbyła się w Dniu Matki. Obejrzało  ją 
spore grono rodziców. Z myślą o tych, któ-
rzy nie znają angielskiego, przygotowany 
został skrót fabuły w języku polskim.
PRZYMIERZANIE DO SZKOL-
NYCH ŁAWEK. Pięcio-  i  sześciolat-
ki z przedszkoli w Kleszczowie  i Łuszcza-
nowicach uczestniczyły 13 maja w Dniu 
Otwartym Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie. Dzięki  temu bez wielkiego stre-
su mogły poznać miejsce, w którym będą 
kontynuować edukację. Spotkanie uroz-
maicone m.in. oglądaniem programu ar-
tystycznego, zabawami  ruchowymi oraz 
nauką piosenki przygotowały nauczyciel-
ki pracujące w szkolnej świetlicy oraz wy-
chowawczynie trzecich klas. Dla niektórych 
przedszkolaków wielkim przeżyciem była 
możliwość napisania pierwszych  liter na 
szkolnej tablicy.

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. 
Hasło przewodnie tego dnia w szkole w Łę-
kińsku brzmiało „Rodzice są z nami – stop 
przemocy”. Zgodnie z nim aktywny udział 
brali zaproszeni  rodzice uczniów, a  także 
rodzice i uczniowie przedszkolnej klasy „0”. 
Ilość wydarzeń, które 6 czerwca miały miej-
sce na terenie szkoły jest imponująca. Miej-
sca wystarczy  tylko na wymienienie kilku 
najciekawszych: ● „Zwierzęta są wśród 
nas” – prezentacja przyniesionych do szko-
ły ulubionych zwierzątek uczniów (były psy, 
koty, chomiki, króliczki, papugi,  ryby, żół-

Biblioteczne
rozmaitości
ramach  majowego  Tygodnia 
Bibliotek GBP w Kleszczowie 

ogłosiła  akcję  ,,Podaruj  książkę  bibliotece 
-  zostaw  po  sobie  ślad”.  Przeczytane 
lub  niepotrzebne  książki  z  domowych 
księgozbiorów  trafiły  do  bibliotek.  Dzięki 
tej  akcji  GBP  w  Kleszczowie  oraz  filia 
w Łękińsku wzbogaciły się o 32 woluminy. 
Wśród  nowych  nabytków  są  też  książki 
przekazane przez autorów, zapraszanych 
do Kleszczowa na spotkania autorskie.

***
23 maja GBP gościła Annę Onichimow-

ską - autorkę książek dla dzieci  i młodzie-
ży. O  literackich początkach  i bohaterach 
swoich dzieł pisarka opowiadała na trzech 
oddzielnych spotkaniach: dla uczniów gim-
nazjum, klas IV 
SP w Kleszczo-
wie oraz  IV-VI 
SP w Łękińsku.

Spotkania 
były okazją do 
wręczenia  na-
gród  laureatom 
konkursów, zor-
ganizowanych 
przez bibliote-
ki szkolne  i GBP. Nagrodami były książki 
A. Onichimowskiej, na których pisarka chęt-
nie zamieszczała imienne dedykacje.

***
Z myślą o seniorach z gminy Kleszczów 

Filia GBP w Łękińsku realizuje akcję „Książ-
ka dla Seniora”. W  jej  ramach bibliotekar-
ka w porozumieniu z okolicznymi Wiejskimi 
Ośrodkami Kultury (w Czyżowie, Łuszczano-
wicach i Wolicy) bezpłatnie dostarcza czytel-
nikom-seniorom książki i czasopisma. Biblio-
tekarka bywa też na spotkaniach w Klubach 
Seniora. Można wówczas zapisać się do bi-
blioteki, wypożyczyć książkę  lub zamówić 
konkretną pozycję. Seniorzy wymieniają się 
opiniami na  temat przeczytanych książek 
i polecają sobie ulubione pozycje.

***
Gminna Biblioteka Publiczna przypo-

mina osobom korzystającym z  jej zbio-
rów, że:
•  książki wypożyczane  są  na  okres 

1 miesiąca (maksymalnie 5 sztuk),
•  płyty DVD i CD (maks. 2 sztuki) wypo-

życzane są na 4 doby bezpłatnie; po 
tym okresie komputerowy program bi-
blioteczny nalicza karę w wysokości 
1 zł za każdą kolejną dobę,

•  czasopisma  bieżące  udostępnia-
ne są wyłącznie w czytelni; pozosta-
łe egzemplarze można wypożyczyć na 
okres do 7 dni.
Więcej informacji oraz katalogi biblio-

tecznych zbiorów można znaleźć na  in-
ternetowej stronie GBP: www.bibliote-
ka.kleszczow.pl.å ciąg dalszy na str. 12
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1
Turystycznie, filmowo i sportowo

WEŹ NAS NA DYWANIK 501-499-968

ul. Strzelecka 16, 98-338 Sulmierzyce
www.trafart.com.pl, biuro@trafart.com.pl

Profesjonalne pranie:
- dywanów, wykładzin
- tapicerki meblowej
- tapicerki samochodowej
czyszczenie i impregnacja

- tapicerki skórzanej
- powierzchni twardych:
PCV, linoleum, itd.

czerwca –  jak co  roku – dzieci obchodziły swoje święto. 
Jak przebiegał  ten dzień w przedszkolach  i szkołach gmi-

ny Kleszczów?
Dzieci z wszystkich trzech przedszkoli skorzystały z oferty kom-

pleksu SOLPARK i wraz z opiekunami wybrały się do auli na pro-
jekcję amerykańskiego filmu animowanego „Zaplątani”, opartego 
na motywach baśni braci Grimm. W przedszkolu w Kleszczowie do-
datkową atrakcją, wpisaną już wcześniej w kalendarzu działań edu-
kacyjnych pod datą 1 czerwca, było ogłoszenie wyników rywalizacji 
dzieci w zbieraniu makulatury oraz zużytych baterii. Konkurs rozpo-
częty na początku obecnego roku szkolnego zakończył się wręcze-
niem nagród, którymi były kolorowe piórniki.

W Szkole Podstawowej w Łękińsku obchody Dnia Dziecka zor-
ganizowano dla dwóch grup wiekowych. Najmłodsi (klasy I-III) wy-
jechali na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie IV, V  i VI 
klas spędzili 1 czerwca bardzo aktywnie, zgodnie z hasłem „Trzy-
maj formę”, które przyświecało każdemu z zajęć organizowanych 
tego dnia. Był więc długodystansowy bieg ulicami Łękińska, w któ-
rym – łącznie z nauczycielami – wzięły udział 44 osoby. Kierownik 
Posterunku Policji w Kleszczowie Jarosław Popławski wygłosił po-
gadankę, której  tematem była m.in. szkodliwość używek i dopala-
czy. Podczas zajęć kulinarnych uczniowie uczyli się przygotowy-
wania zdrowych posiłków i układali przykładowy  jadłospis na cały 
tydzień. Tematem sesji plakatowej była tzw. piramida zdrowia. Jed-

nym z punktów bogatego programu Dnia Dziecka w Łękińsku była 
też projekcja filmu w szkolnej świetlicy.

1 czerwca w Szkole Podstawowej w Kleszczowie przebiegał 
pod znakiem aktywności sportowej. W sali gimnastycznej uczniowie 
starszych klas uczestniczyli w rozgrywkach i konkurencjach, które 
zaproponowali im nauczyciele wuefu wraz z wychowawcami. Młod-
sze dzieci (klasy I – III) wraz z wychowawcami wybrały się na au-
tokarową wycieczkę do Łodzi, gdzie odwiedziły ogród zoologiczny.

Wyjazd do Łodzi był  również główną atrakcją Dnia Dziecka 
w kleszczowskim gimnazjum. Pobyt gimnazjalistów w stolicy regio-
nu koncentrował się głównie w Manufakturze i przy ulicy Piotrkow-
skiej. Uczniowie (160 osób) odwiedzili dwa muzea, które najpeł-
niej prezentują włókiennicze tradycje Łodzi. W działającym od 2007 
roku Muzeum Fabryki obejrzeli historię powstawania wielkiej fabry-
ki Izraela Poznańskiego (na terenie której powstała dzisiejsza Ma-
nufaktura)  i oglądali zgromadzone  tu dotychczas eksponaty. Bo-
gate tradycje włókiennicze poznawali też w istniejącym od 1960 r. 
Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Znajduje się tu m.in. zrekon-
struowana tkalnia z przełomu XIX/XX w. i prezentowana jest histo-
ria najstarszej  i najdłużej działającej w Łodzi  fabryki wyrobów ba-
wełnianych, założonej przez Ludwika Geyera. Po tej edukacyjnej 
części przyszła kolej na  rozrywkę. Gimnazjalistom zapewniło  ją 
kino Cinema City, w którym w formacie 3D obejrzeli najnowszą (już 
czwartą) część „Piratów z Karaibów”. (s)

Podbili Inowrocław
å ciąg dalszy ze str. 1

O tym, jak dobrze oceniono kleszczowski zespół świadczą wywalczone 
nagrody – wśród nich czek na 3500 zł za zajęcie I miejsca w pokazie musztry 
paradnej oraz czek na 3000 zł za II miejsce w prezentacji koncertowej. Eliza 
Szafrańska znalazła się wśród trzech tamburmajorek, nagrodzonych nagrodą 
specjalną. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów podbiła serca festi-
walowej publiczności, zdobywając jej nagrodę. Dla wielu muzyków tak wyrażo-
ne uznanie publiczności jest najcenniejszym trofeum.

Komisja sędziowska, której przewodni-
czył ppłk Paweł Lewandowski, obejrzała przy-
gotowany przez orkiestrę z Kleszczowa nowy 
program musztry paradnej, wykonywany do 
zaaranżowanych na orkiestrę utworów z reper-
tuaru The Jacksons 5 (I Want You Back) i Pau-
la Simona (You Can Call Me All) oraz klasycz-
nej już kompozycji Rolanda Kernena Farandola 
(mieszkańcy gminy poznali ten program kilka 
dni wcześniej, podczas Dni Kleszczowa). Na 
program koncertu złożyły się m.in. dwa utwo-
ry obowiązkowe z repertuaru Alicji Majewskiej 
(Być kobietą, być kobietą; Jeszcze się tam ża-
giel bieli).

Festiwalowe Grand Prix wywalczyła w tym 
roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wrześni.

(s)
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W sobotę pogoda nie rozpieszczała 
uczestników  i organizatorów gminnego 
święta. Padający po południu przelotny 
deszcz wieczorem przybrał na sile. Nie 
zraziło  to wcale młodych  fanów zespo-
łu Volver, ani miłośników dyskotekowych 
rytmów. Przeszkodziło natomiast  tym 
pokazom, które odbywały się poza zada-
szoną sceną. Trzyosobowa grupa „Res-
-Trial”, specjalizująca się w pokazach ro-
werowych akrobacji miała utrudnione 
zadanie na zmoczonych deszczem po-
destach, a stromego podjazdu nie udało 
się pokonać żadnemu śmiałkowi.

Niedziela przyniosła  znaczną po-
prawę pogody. Było słonecznie i bardzo 
ciepło, więc na miejsce  imprez miesz-
kańcy gminy przybywali  już wczesnym 
popołudniem. Przychodziły całe rodziny, 
bo – zgodnie z  tradycją – zaplanowany 
na niedzielę program wypełniały atrak-
cje adresowane do odbiorców w  róż-
nym wieku.  Jak  co  roku przed  rodzi-
mą widownią mogły zaprezentować się 
w przygotowanych programach tanecz-
nych i muzycznych samorządowe szko-
ły i przedszkola.

Największą widownię – co nie  jest 
niespodzianką – zgromadził  niedziel-
ny koncert zespołu Feel. Płytę stadionu 
Omegi wypełniło w  tym czasie całkiem 
pokaźne grono  fanów Piotra Kupichy, 
przybyłych z okolicznych miejscowości. 
W trakcie dwudniowego festynu na sce-
nie zaprezentowały się  także zespoły 
Volver, Helou oraz grupa aktorska Kuby 
Abrahamowicza. Dziecięca widownia 
obejrzała aktorskie przedstawienie „Bra-
cia Bim Bam Bom”, a w plenerowym ki-
nie w SOLPARKU – premierowy pokaz 
filmu  „Miś Yogi”. Zarówno sobotni,  jak 
i niedzielny blok  imprez zakończyła kil-
kugodzinna dyskoteka.

W trakcie Dni Kleszczowa nie mo-
gło zabraknąć  lokalnego akcentu w po-
staci występu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Kleszczów. Nowością ple-
nerowego  festynu,  która spotkała się 
z dużym zainteresowaniem publiczno-
ści była m.in. dynamiczna prezentacja 
sekcji karate, działającej w ramach klu-
bu Omega Kleszczów, pokaz ćwiczeń 
w wykonaniu pań, chodzących do SOL-
PARKU na zajęcia  jogi, a  także popisy 
silnych sportowców, ćwiczących podno-
szenie ciężarów.

Do imprez o charakterze sportowym, 
wpisanych od lat do programu gminnego 
święta, należy turniej piłki nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Kleszczów. W  tym 
roku po raz pierwszy w trakcie Dni Klesz-
czowa odbył się coroczny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Klesz-
czów. O obu  tych  imprezach piszemy 
obszerniej na dalszych stronach „Infor-
matora”. Czytelnicy znajdą tam również 
wyniki  II Dyktanda Kleszczowskiego, 
którego laureatów uhonorowano pod-
czas niedzielnego bloku imprez. (s)

Dwudniowe święto gminyå ciąg dalszy ze str. 1

Feel – gwiazda niedzielnego wie-
czoru

Turniej tenisa stołowego Confetti na otwarcie

Akrobacje na rowerach Pokaz sekcji karate

Turniej gier komputerowych Koncert zespołu Volver

Program Kuby Abrahamowicza
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Sprzedaż 
v  ziemi ogrodowej

v  piasku
v ziemi pod trawniki

Tel. 509 449 312

CENTROBUD Piotr Tatara
oferuje:

•	 nagrobki
•	 galanterię budowlaną
•	 schody, parapety
•	 płytki granitowe
Łuszczanowice 119  Tel. 500-188-513

Znaszli ten kraj?
Można by rzec, że Unia Europejska na dobre zagościła w kraju byłych 

Sarmatów. I choć średnio zamożny, zharowany super-Polak to jeszcze nie 
kapitalista, coraz częściej stać go na do niedawna pół  fantastyczne, pół 
realistyczne przedsięwzięcia.

Dawniej szczytem marzeń był wypad nad morze Bałtyk, zwiedzanie 
Półwyspu Helskiego, kopca Kościuszki, Zamojszczyzny czy Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Dzisiaj wojaże Polaków w celu obejrzenia Krzy-
wej Wieży w Pizie, Bazyliki św. Piotra, wieży Eiffla, greckiego Partenonu, 
kanału La Manche lub budynku Parlamentu Europejskiego nie należą do 
rzadkości.

Jak grzyby po deszczu mnożą się kryte różowawoczerwoną blachoda-
chówką nowobogackie wille z pseudokrużgankami  i miniłuczkami, obsa-
dzone na przemian rzędami tui, wczesno kwitnącą forsycją i późnojesien-
nymi chryzantemami. Coraz więcej mieszkańców z kraju nad Wisłą spełnia 
również każde widzimisię swoich rozwydrzonych niebieskookich cherubin-
ków, kupując w hipermarketach kolekcje lalek Barbie i klocków Lego.

Ze wszech miar cieszą się supermodnisie z kupionych za półdarmo na 
jesiennych wyprzedażach spódniczek skrojonych w skos, trzewiczków z ni-
by-skórki, panowie zaś zachwycają się nowym modelem Renault. 

Nie pamięta już dzwon Zygmunt ani trębacz z kościoła Mariackiego ob-
skurnych i hańbiących polską gościnność przybytków gastronomii. Dzisiaj, 
w nastrojowej krakowskiej kawiarni „Jama Michalika”, Francuz może jeść 
herbatniki z anyżkiem wraz z jeżdżącym peugeotem i szpanującym nowymi 
adidasami Litwinem oraz pijącym tokaj obywatelem Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Abstrahując od  jakichkolwiek ocen politycznych, należy stwierdzić, że 
chociaż śmieje się niejeden z nas z tak zwanych moherowych beretów, ka-
czyzmu,  łżących elit, dziennikarskich hien, hardych feministek, poharata-
nych postkomunistów, to w hierarchii zamożności społecznej wśród państw 
Europy przesunęliśmy się niewątpliwie naprzód i z pewnością niezadługo 
dostrzeże to zagranica.

Najlepsi w dyktandzie
maja komisja reprezentująca organizatorów II Dyk-
tanda Kleszczowskiego (Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych  i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie) 
dokonała oceny prac, napisanych przez uczestników II Dyk-
tanda Kleszczowskiego. Przypomnijmy, że dyktando zostało 
zorganizowane 8 maja w auli kompleksu SOLPARK. 

Naj lepsze  oceny 
uzyskały prace nastę-
pujących uczestników: 
● I. Sławomir Wysmu-
łek, ● II. Piotr Zbies, ● 
III. Agata Rożek, ● wy-
różnienie - Sylwia Ro-
czek.

Uroczyste wręcze-
nie nagród, ufundowa-
nych m.in.  przez Wy-
dawnic twa Szko lne 
i Pedagogiczne oraz 
Akademię Dyplomacji 
odbyło się w niedzielę, 
29 maja  podczas Dni 

Kleszczowa. Promocyjne upominki dla laureatów przekazał 
także Urząd Gminy w Kleszczowie.

– Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałych uczestników 
serdecznie zapraszamy do wspaniałej rywalizacji już za rok 
– mówi w imieniu organizatorów dyktanda Agnieszka Nago-
da-Gębicz, dyrektor ZSP.

Obok prezentujemy cały tekst konkursowego dyktanda.
(s)

Agencja Pracy Tymczasowej SELECT po-
szukuje dla swojego klienta - firmy z branży ko-
smetycznej w Kleszczowie, kandydatów na sta-
nowiska: 
•	 operator wózka widłowego,
•	 operator wózka widłowego wysokiego 

składu.
Rodzaj pracy: praca tymczasowa. Zadaniem 

osób zatrudnionych na tych stanowiskach bę-
dzie: • pełna obsługa magazynu • prace magazy-
nowe • przyjęcia i wydania magazynowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie 
CV i listu motywacyjnego ze zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych oraz nazwą stanowi-
ska w tytule wiadomości, na adres: handlowy@
select-hr.pl. 

25

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” 
S.A. informuje, iż szkolenia finansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego POKL dla osób bez-
robotnych w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokal-

ne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach 
wiejskich” dobiegają końca.

W dniu 27 kwietnia br. pierwsza 10-osobowa grupa z 4 szkolących 
się w ramach „Małych form witrażowych i biżuterii” zakończyła warszta-
ty. Liczne prace, które powstały w trakcie nauki z materiałów i przy użyciu 
narzędzi sfinansowanych z projektu, uczestniczki warsztatu zabrały ze 
sobą, pozostawiając w archiwum projektu po jednym wyrobie artystycz-
nym. Na potwierdzenie pozyskanych umiejętności otrzymały certyfika-
ty. Kolejne 3 grupy intensywnie doskonalą swój warsztat w tym zakresie. 

W dniu 2 czerwca zakończył się kurs „Masaż klasyczny i leczniczy”. 
15 osób przystąpiło do egzaminu teoretyczno-praktycznego. Pozyskane 
umiejętności w trakcie 150-godzinnych zajęć pozwoliły wszystkim uczest-
nikom zaliczyć trudny egzamin, co zostało uwieńczone otrzymaniem za-
świadczeń na drukach MEN, potwierdzających posiadanie kwalifikacji 
w zawodzie masażysty. 9 czerwca zakończył się trwający od 9 maja br. 
70-godzinny kurs „Barman”.

Trwające kursy - zgodnie z założeniami projektów - zakończą się w 
czerwcu br. Dzięki nim podniesie swoje kwalifikacje lub pozyska nowe 
umiejętności łącznie 66 osób bezrobotnych z terenu Gminy Kleszczów i 
gmin ościennych.
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Odstąpię prowadzenie baru 
w Kleszczowie.

Bar aktualnie czynny.
Odstępne 5000 zł (koszt wyposażenia).

Tel. 662 265 337. 

Sprzedam atrakcyjną działkę 
we wsi Czyżów 

o powierzchni od 15 do 40 arów.

Tel. 504 232 561. 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe 
MAXBUD Krzysztof Rutkowski 

ogłasza nabór pracowników na stanowiska:
•	 Operator ładowarki teleskopowej (obsługa ładowarki te-

leskopowej, praca jednozmianowa, na budowie). 
Wymagania: uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki 
i podnośnika teleskopowego, minimum roczne doświad-
czenie na podobnym stanowisku, dyspozycyjność.

•	 Operator koparki kołowej (obsługa koparki, konserwacja 
sprzętu, prace przy załadunku, praca jednozmianowa).
Wymagania: uprawnienia min. II klasy do obsługi kopa-
rek, minimum rok doświadczenia na podobnym stanowi-
sku, dyspozycyjność.

•	 Operator dźwigu (praca na budowie, jednozmianowa, 
obsługa dźwigu). 
Wymagania: uprawnienia do pracy na dźwigach, mini-
mum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 
dyspozycyjność.

•	 Hakowy urządzeń dźwigowych (praca jednozmianowa 
na budowie, zgodnie z powierzonym zakresem przez 
pracodawcę).
Wymagania: posiadanie uprawnień hakowego, minimum 
roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, dyspo-
zycyjność.

Oferty należy składać w siedzibie firmy MAXBUD 
Krzysztof Rutkowski - ul. Główna 44, 97-410 Kleszczów.

● ocynkowana ● PCV ● słupki ogrodzeniowe
produkcja
montaż
bramy, ogrodzenia

Łukasz Wasiel   F.U.H. LUK-FACH
Stróża 82, 98-332 Rząśnia

e-mail: lukfach@onet.pl
Tel. 512-315-945

Producent siatki ogrodzeniowej

l

l

l

Krótko z SOLPARKU
Zmiany w siłowni
Podajemy  aktualne,  obowiązujące  od  1  czerwca,  godziny 
funkcjonowania siłowni:

•	 Poniedziałek, środa, piątek – 14.00–22.00
•	 Wtorek, czwartek – 8.00–18.00
•	 Sobota, niedziela – 12.00–20.00

Dodatkowym dniem otwarcia siłowni jest niedziela.
Niedzielne poranki filmowe
SOLPARK  wraz  z  Gminną  Biblioteką  Publiczną  w  Kleszczowie 
zaprasza dzieci wraz z opiekunami na bezpłatne projekcje filmów, 
organizowane w auli w niedzielne przedpołudnia (od godz. 11:30). 
Najbliższe projekcje:

•	 12.06. - Łowcy smoków
•	 19.06. - Scooby-Doo - Klątwa potwora z głębin jeziora
•	 26.06. - Goofy na wakacjach

Gabinet kosmetyczny
Z  usług  gabinetu  kosmetycznego  można  korzystać  w  każdy 
pierwszy  i  trzeci  czwartek miesiąca w godzinach 16.00 – 22.00. 
Gabinet  oferuje  zabiegi  kosmetyczne  na  twarz  i  ciało  oraz  kilka 
rodzajów masażu.
W każdy trzeci czwartek miesiąca można w gabinecie skorzystać 
także z zabiegów medycyny estetycznej. Rezerwacja telefoniczna 
– tel. 44/731 65 01 lub 44/731 65 17.
Oferty okolicznościowe
SOLPARK dopasowuje  swą ofertę do  tradycyjnie obchodzonych 
świąt.  Zaoferował  specjalne  pakiety  prezentowe  z  okazji  Dnia 
Matki,  a  w  Dniu  Dziecka  –  tańsze  bilety  wstępu  dla  dzieci  na 
basen.  Najbliższa  okazja  do  stworzenia  okolicznościowej  oferty 
to obchodzony 23 czerwca Dzień Ojca. Pięciu pierwszych panów, 
którzy  do  20.  czerwca  zakupią  karnet  na  siłownię  o  wartości 
minimum  85  zł  otrzyma  podwójne  zaproszenie  na  dowolnie 
wybrany seans filmowy (również 3D) w kinie Helios w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Wakacyjna nauka pływania 
Za 180 zł (to koszt wstępu na basen oraz cyklu 10 zajęć po 45 
minut każde) SOLPARK organizuje naukę pływania. Jest to ofer-
ta dla dzieci powyżej 7 roku życia oraz osób dorosłych. Zajęcia 
w grupach 15–osobowych organizowane będą od 4 do 13 lipca.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w SOLPARKU w niedzielę 
26 czerwca o godz. 13.00.

Kersten Europe 
poszukuje 
do swojego zakładu 

w Kleszczowie kandydatów na stanowisko:
POMOCNIK GIĘTARZA

Wymagania
•	 wykształcenie średnie techniczne
•	 samodzielność i wysoka motywacja do pracy
•	 zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz 
listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie i prze-
chowywanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji z do-
piskiem „Pomocnik giętarza” na adres: Kersten Europe sp. 
z o.o., ul. Przemysłowa 6, 97-410 Kleszczów, pl@kerste-
neurope.com.

Sprzedam działkę budowlaną 

(3 tys. m2)
Łękińsko, ul. Szkolna (blisko las)

Tel. 663 491 268
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Sypnęło medalami
maja na stadionie w Kleszczowie odbyły się mistrzostwa 
LZS powiatu bełchatowskiego w  lekkiej atletyce, w któ-

rych startowali  też uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjum 
z gminy Kleszczów. Podajemy najlepsze wyniki, uzyskane przez 
uczniów i uczennice naszych podstawówek w swoich katego-
riach: ● Natalia Pikus (SP Kleszczów) – I m. w biegu na 60 m; ● 
Wiktor Dytnerski (SP Kleszczów) – II m. na 60 m; ● Szymon So-
bociński (SP Kleszczów) – III m. na 60 m; ● Aleksandra Klewin 
(SP Kleszczów) – I m. na 200 m; ● Julia Kotynia (SP Kleszczów) 
- II m. na 200 m; ● Piotr Śluga (SP Kleszczów) – I m. na 200 m; 
● Kacper Witkowski (SP Łękińsko) – II m. w rzucie piłeczką pa-
lantową; ● Emilia Frankowska (SP Kleszczów) – I m. w skoku w 

S p o r t
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kolejnej edycji Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy Klesz-

czów,  którego  głównym  organizatorem 
jest  Szkoła  Podstawowa  im.  J.  Korczaka 
w  Kleszczowie,  uczestniczyło  ponad  60 
zawodniczek i zawodników. Przyjechali 
do  Kleszczowa  m.in.  z  Radomska,  Łodzi, 
Łasku,  Zduńskiej  Woli,  Dobryszyc,  Łobu-
dzic, Gorzkowic i Bełchatowa. Turniej trwał 
ponad  4  godziny.  W  tym  czasie  tenisiści 
walczyli przy 8 stołach, ustawionych w sali 
sportowej kleszczowskiej podstawówki.

„Piłkarska kadra czeka”
maja w Kleszczowie odbyły się międzypowiatowe eliminacje do 
finału wojewódzkiego Zrzeszenia LZS „Piłkarska kadra czeka” 

z udziałem drużyn złożonych z uczniów I  i  II klas gimnazjalnych oraz 
młodszych. Dzięki wygraniu dwóch meczów (7:0 z LKS „Orzeł” Piątko-
wisko i 2:0 z ULKS Burzenin) drużyna Omegi Kleszczów awansowała 
do finału, który odbył się 19 maja w Moszczenicy. Rywalizując z pięcio-
ma innymi drużynami młodzi piłkarze LKS Omega wywalczyli w tym tur-
nieju II miejsce.

Skład Omegi: Damian Krasoń, Dawid Sobociński, Adrian Michal-
czyk, Patryk Trajdos, Kamil Bębnowski, Damian Grzybowski, Kacper Li-
pertowicz, Piotr Siwczyk, Konrad Kątny, Damian Dzwonkowski, Maciej 
Frączyk, Mateusz Roczek, Krzysztof Miller, Adrian Ociepa, Patryk Bar-
toszewski.

Uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.

B. Wasilewska w czołówce
wie pływaczki z Kleszczowa - Barbara Wasilewska i Kinga 
Trojanowska uczestniczyły w mistrzostwach Polski senio-
rów i młodzieżowców, który zostały rozegrane w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w dniach 19-22 maja. B. Wasilewska uzyskała 
następujące wyniki: 11. miejsce na 200 m (2’08”22); 6. miejsce 
na 400 m (4’23”22); 5. miejsce na 800 m (9’00”88); 5. miejsce na 
1500 m (17’37”49). 

Kinga Trojanowska startowała  także na czterech dystan-
sach. Najlepiej wypadła na dystansie 1500 m, zajmując 8. miej-
sce z czasem 17’50”32.

W mistrzostwach udział wzięło 539 zawodników z 97 klubów.

W lekkoatletycznej lidze
maja na stadionie w Kleszczowie odbyły się  lekkoatletyczne za-
wody zaliczane do II  rundy  ligi wojewódzkiej. Wystartowało 535 

uczniów z 27 szkół województwa łódzkiego, wśród nich - uczniowie zrze-
szeni w LKS Omega Kleszczów. Spośród uczniów naszych szkół podsta-
wowych najlepsze wyniki uzyskali: ● Natalia Pikus (SP Kleszczów) – III m. 
na 60 m; ● Wiktor Dytnerski (SP Kleszczów) – III m. na 60 m; ● Aleksan-
dra Klewin (SP Kleszczów) – I m. na 200 m; ● Piotr Śluga (SP Kleszczów) 
– I m. na 200 m; ● Emilia Frankowska (SP Kleszczów) – I m. w skoku 
w dal; ● Kacper Witkowski (SP Łękińsko) – III m. w rzucie piłeczką palan-
tową; ● drużyna SP Kleszczów (Emilia Frankowska, Oliwia Widera, Alek-
sandra Klewin, Natalia Pikus) –  I m. w sztafecie szwedzkiej dziewcząt; 
● drużyna SP Kleszczów (Wiktor Dytnerski, Piotr Śluga, Patryk Niedbała, 
Szymon Sobociński) –  I m. w sztafecie szwedzkiej chłopców. 

Wśród gimnazjalistów najlepsze wyniki uzyskali: ● Weronika Chojka 
– I m. w biegu na 100 m; ● Piotr Krężel – II m. na 300 m; ● Tomasz Gó-
recki – III m. w skoku w dal.

Za trzy czołowe miejsca uczniowie otrzymali medale, a za pierwsze 
- również upominki sportowe.

Nasi lekkoatleci dominują
maja w Łodzi odbyły się mistrzostwa LZS województwa 
łódzkiego w lekkiej atletyce, w których startowali z powo-

dzeniem uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie. W gronie naszych zawodników najlepsze wyniki uzyskali: 
● Paulina Niedbała – III m. w biegu na 200 m; ● Barbara Wasi-
lewska – I m. w biegu na 1500 m i II m. na 3000 m; ● Paulina Ro-
gozińska – I m. w skoku wzwyż  i  II m. w skoku w dal; ● Paula 
Misiak – III m. w rzucie oszczepem; ● drużyna dziewcząt (P. Nie-
dbała, Anna Muszyńska, P. Rogozińska, B. Wasilewska) – w bie-
gu sztafetowym 4x100 m; ● Tomasz Borowicz – I m. na 100 m; 
● Mateusz Trawczyński - III m. na 100 m; ● Adam Książek - I m. 
na 200 m; ● Tomasz Borowicz - II m. na 200 m; ● Szymon Kowal-
ski - III m. na 200 m; ● Kamil Dytnerski – II m. na 400 m; ● Patryk 
Tarkowski - III m. na 400 m; ● Konrad Szmit – II m. na 5000 m; 
● drużyna chłopców (Adam Górski, Szymon Kowalski, M. Traw-
czyński, T. Borowicz) - I m. w biegu sztafetowym 4x100 m; ● dru-
żyna chłopców (Kamil Dytnerski, Patryk Trawczyński, Damian 
Idzikowski, Denis Kotynia) –  II m. w biegu sztafetowym 4x400 
m; ● w pchnięciu kulą: I. Dawid Lewandowski, II. Kamil Zatorski, 
III. Roman Żak; ● Seweryn Rudzki – II m. w skoku w dal; ● Karol 
Hasikowski – III m. w skoku wzwyż; ● Roman Żak – III m. w rzu-
cie oszczepem. 

Walczyli przy tenisowych stołach
W poszczególnych kategoriach najlep-

sze miejsca wywalczyli:
Szkoły podstawowe – chłopcy
1. Michał Oracz – ULKS „Kusy” Łobudzice
2. Jakub Kowalczyk – ULKS „Kusy” Łobu-

dzice
Szkoły podstawowe – dziewczęta
1.  Eliza Brzęczek – Biała Rawska
2. Paulina Materka – KS ELTA Łódź
Gimnazja – chłopcy
1. Damian Rybak – Biała Rawska 
2. Jakub Wąsicki – ŁTSR Łask

Gimnazja – dziewczęta
1.  Aleksandra Bonikowska – KS ELTA Łódź
2. Anna Caban – KS ELTA Łódź

Po zakończeniu turnieju dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie Ewa Stawiak-
-Kołba  i  sekretarz  gminy  Kazimierz  Hudzik 
wręczyli najlepszym pingpongistom puchary 
i nagrody rzeczowe. Puchary przyznawane 
były za trzy czołowe miejsca, a nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu sportowego otrzy-
mywali  tenisiści,  którzy  zajęli  osiem  pierw-
szych miejsc w poszczególnych kategoriach.

(s)

dal; ● drużyna SP Kleszczów (E. Frankowska, O. Widera, A. Kle-
win, N. Pikus) – I m. w sztafecie szwedzkiej; ● drużyna SP Klesz-
czów (W. Dytnerski, P. Śluga, P. Niedbała, Sz. Sobociński) – I m. 
w sztafecie szwedzkiej chłopców.

W gronie uczniów gimnazjum w Kleszczowie najlepsze wyniki 
uzyskali: ● Weronika Chojka – I m. na 100 m; ● Piotr Kręzel – I m. na 
300 m; ● Piotr Michalczyk – II m. na 300 m; ● Kasia Chojnowska – 
III m. na 600 m; ● Aleksandra Zięba – III m. w pchnięciu kulą; ● Anna 
Zientarska – III m. w skoku w dal; ● Klaudiusz Rutkowski – I m. w sko-
ku wzwyż; ● Damian Figlus – II m. w skoku wzwyż; ● Tomasz Górec-
ki – II m. w skoku w dal; ● drużyna dziewcząt (Weronika Chojka, Ka-
tarzyna Chojnowska, Angelika Komór,  Izabela Rutkowska) –  III m. 
w sztafecie 4x100; ● drużyna chłopców (Jakub Wysmułek, Piotr Krę-
zel, Kamil Wojewoda, Tomasz Górecki) – II m. w sztafecie 4x100.
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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.
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POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódź-
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kur-
nosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. 
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod 
numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

29

SOLPARK gościnny 
koło  600  zawodników  z  dziesięciu  drużyn  dziewczęcych  i  dwudziestu  czterech 
chłopięcych  przyjechało  w  ostatnim  dniu  maja,  by  rywalizować  w  finałowych 

rozgrywkach  łódzkiej edycji  turnieju  „Z podwórza na stadion”,  które zorganizowano na 
boisku SOLPARKU oraz stadionie LKS Omega Kleszczów. Główne  trofeum  turnieju – 
puchar Tymbarku zdobyła drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 
oraz drużyna chłopców z bełchatowskiej Szkoły Podstawowej nr 13.

Dla zdecydowanej większości uczestników turnieju, organizowanego dla dzieci dzie-
sięcioletnich  i młodszych, był  to 
pierwszy pobyt w Kleszczowie. 
SOLPARK Kleszczów, który był 
jednym ze współorganizatorów 
imprezy,  ufundował  dla najlep-
szych drużyn atrakcyjne nagro-
dy w postaci godzinnego relaksu 
w basenowej części kompleksu. 
Trzy pierwsze drużyny zostały ob-
darowane promocyjnymi gadżeta-
mi SOLPARKU.

Turniej organizowany był pod 
patronatem m.in. Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

(s)

O

maja na boiskach w Łuszczanowi-
czach  i Żłobnicy odbyły się elimina-

cje, a na boisku SOLPARKU w Kleszczowie 
mecz finałowy tradycyjnego turnieju piłkarskie-
go, rozgrywanego w ramach Dni Kleszczowa. 
Grupa I
•	 Ogniwo  Łękińsko  –  Ogniwo  Klesz-

czów 0:2
•	 Ogniwo Kleszczów – Ogniwo Żłobni-

ca 2:2

Walczyli o Puchar Wójta
•	 Ogniwo Łękińsko – Ogniwo Żłob-

nica 2:1
Grupa II
•	 Oldboy Kleszczów – Ogniwo Wo-

lica 1:0
•	 Ogniwo Łuszczanowice – Ogniwo 

Wolica 0:0
•	 Ogniwo Łuszczanowice – Oldboy 

Kleszczów 3:1
å ciąg dalszy na str. 12
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Walczyli o Puchar Wójta
å ciąg dalszy ze str. 11

Z Kleszczowa 
do kadry Polski

å ciąg dalszy ze str. 1
Systematyczne treningi Mateusz Podawca rozpoczął w wieku 

16 lat. Czy to nie za późny wiek, by zaczynać uprawianie wyczyno-
wego sportu?

– Lekkoatletyka jest tą dyscypliną, którą rozpoczyna się w wie-
ku 14-16 lat – zaznacza Tomasz Bednarski. – To szansa dla dzieci 
z małych, wiejskich środowisk, w których trudniej jest o rozwój dys-
cyplin drużynowych. 

Pierwsze treningi Mateusza polegały na opanowaniu właściwej 
techniki biegu, ćwiczeniach siłowych i gibkościowych. W zawodach 
startował  jako  junior młodszy. Kiedy przeszedł do kategorii  junio-
rów starszych przyszły większe sukcesy. Zakwalifikował się do Mi-
strzostw Polski na dystansie 400 metrów, uzyskując jednocześnie II 
klasę sportową. Po zdobyciu pierwszej klasy sportowej miał szansę 
stanąć do walki o pierwszy medal na Mistrzostwach Polski w Szcze-
cinie, ale uniemożliwiła mu to kontuzja. Trenował wówczas nie tylko 
na dystansie 400 metrów.

– Zdecydowaliśmy, że wydłużymy dystans i będziemy się przy-
gotowywać do biegu na 800 m – wspomina  trener. – Ta decyzja 
okazała się słuszna, bo Mateusz zdobył brązowy medal na Mistrzo-
stwach Polski Młodzieżowców w Grudziądzu, a startując na Mi-
strzostwach Polski Seniorów w Szczecinie jako młodzieżowiec za-
kwalifikował się do finału zajmując wysokie VII miejsce.

Wraz z awansem do kategorii seniorów przychodzą najważniej-
sze sukcesy Mateusza Podawcy. W 2009 roku zdobywa brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, w 2010 roku – taki 
sam krążek na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Spa-
le. Potem na otwartym stadionie w Bielsku Białej - kolejny brązowy 
medal mistrzostw Polski. Uzyskany wynik przynosi mu mistrzowską 
klasę sportową. M. Podawca zostaje powołany na szkolenia kadry 
narodowej seniorów PZLA. W ramach tych treningów uczestniczy 
w obozach sportowych krajowych (Bydgoszcz, Szklarska Poręba) 
i zagranicznych (Republika Południowej Afryki, Portugalia  i USA, 
gdzie w ośrodku przygotowań kadry amerykańskiej ma możliwość 
trenować z najlepszymi zawodnikami na świecie). Niedawno po ko-
lejnym 4-tygodniowym obozie w Szwajcarii wrócił do Kleszczowa.

Na  podkre-
ślenie  zasługu-
je  fakt, że przez 
cały  czas  swo-
jej zawodniczej 
kariery Mateusz 
Podawca pozo-
staje wierny jed-
nemu  k lubowi 
(LKS  OMEGA 
Kleszczów) i jed-
nemu trenerowi.

–  T o  e w e -
nement – przy-
znaje  Tomasz 
Bednarski – bo 
z wiekiem za -
wodnicy zmie-
n ia j ą  i  k l uby , 
i trenerów. Przy-
kład Mateusza 
dowodzi, że tak-
że sportowiec 

z małego klubu może wznieść się na wyżyny sportowych sukcesów.
I dodaje: – Naszym wspólnym celem jest zakwalifikowanie się 

Mateusza na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. (s)

M. Podawca (pierwszy z prawej) podczas obozu 
w USA. Obok niego stoją: Tomasz Lewandowski 
(mistrz świata i mistrz Europy w biegu na 800 m), 
Przemysław Czerwiński oraz  fizjoterapeuta na-
szych biegaczy.

W finałowym meczu piłkarze Ogniwa Kleszczów wygrali z Ogni-
wem Łuszczanowice 2:0. Końcowa kolejność w turnieju:  I. Ogni-
wo Kleszczów;  II. Ogniwo Łuszczanowice;  III. Ogniwo Łękińsko; 
IV. Oldboy Kleszczów; V. Ogniwo Żłobnica; VI. Ogniwo Wolica. 
Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary oraz sprzęt sportowy.

Tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył Paweł Szulc (Ogni-
wo Kleszczów), a najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub 
Stefanek (Ogniwo Łuszczanowice).

Skład Ogniwa Kleszczów: Damian Szymanek (bramkarz), Mate-
usz Dytnerski, Przemysław Turek, Paweł Trędkiewicz, Przemysław 
Górazda, Łukasz Zając, Tomasz Ujazda, Paweł Szczęsny, Kamil 
Szczęsny, Rafał Błasiński, Krzysztof Frukacz, Bartek Barański, Ro-
man Szulc, Marcin Peroński, Artur Kuśmierek, Bartłomiej Kuśmie-
rek, Robert Tomasz, Michał Podawca, Piotr Rajtarski.

wie); ● „Każdy ma swojego mola” – prezentacja hobby rodzi-
ców (kolekcja krawatów taty, koronkowe prace mam, wykonane 
na szydełku, wędkarstwo, podnoszenie ciężarów, numizmaty-
ka, filatelistyka, kolekcja kaktusów, torebki wizytowe, malowanie 
na szkle  i płótnie,  foldery z różnych miejsc, bibułowe kwiaty); ● 
„Śpiewaj i Ty” – karaoke dla uczniów  i  rodziców; ● „Umiemy 
się dzielić”  - poczęstunek 
dla wszystkich uczestników 
przygotowany  z  głównym 
udziałem uczniów  i  rodzi-
ców; ● „Dzień rodziny” - 
popołudniowe  zajęcia  in-
tegracyjne uczniów klas  II 
i  III oraz rodziców z wycho-
wawcami  - przedstawienia 
„Czerwony Kapturek” i „Dla 
mamy  i  taty”, zajęcia  i kon-
kursy sportowe z udziałem 
rodziców.
Ze strony szkoły za przygo-
towanie  „Dnia  szkoły  bez 
przemocy” odpowiadały na-
uczycielki: Małgorzata Jegier, Grażyna Szczęsna, Henryka Hejak 
i Małgorzata Cybulska-Berencz.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
 przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 5


