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Hard enduro
w gminie Kleszczów

Hucznie świętowali
jubileusz 70-lecia

Ekstremalnie ciężka
90-kilometrowa trasa, którą
mieli do pokonania zawodnicy imprezy Red Bull 111
Megawat łączyła w sobie
zarówno elementy motocrossu, jak i enduro-crossu.
Nie zabrakło na niej technicznych zjazdów i podjazdów urozmaiconych naturalnymi i sztucznymi przeszkodami w postaci ogromnych rur,
głazów, opon, czy też drewnianych bali.
Więcej na str. 6

XVII Dzień Papieski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Parafia
p.w. NMP Anielskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zapraszają mieszkańców gminy do udziału w obchodach XVII
Dnia Papieskiego. W niedzielę 15 października o godz. 11.45 spotkamy się przy pomniku Jana Pawła II.
Więcej na str. 12

Biegacze rywalizowali
w Kleszczowie
W niedzielę 17 września w tegorocznej edycji ogólnopolskiego biegu ulicznego „Kleszczów na Piątkę” wystartowało 325 zawodników.
Swoją formę sprawdzali na dystansie 5 km. Trasa biegu prowadziła
ulicami Kleszczowa, a start i metę
zawodów wyznaczono na stadionie
gminnym w Kleszczowie.
Więcej na str. 11

Niedzielne popołudnie i wieczór 24 września upłynęły pod
znakiem strażackiego jubileuszu. Członkowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łuszczanowicach obchodzili jubileusz 70-lecia działalności jednostki. Na swoje święto zaprosili nie tylko przedstawicieli gminnych, powiatowych i wojewódzkich struktur ZOSP RP
oraz członków innych jednostek strażackich z pocztami sztandarowymi i wozami bojowymi.
Więcej na str. 7

Profilaktyka na pikniku
Pokazy przygotowane
przez policję i strażaków, przejażdżka na symulatorze zderzeń, pokaz dachowania samochodu, próby z alkogoglami,
pokazy udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej to tylko niektóre atrakcje, jakie dostępne były uczestnikom
pierwszego Gminnego Pikniku
Profilaktycznego „Jestem bezpieczny…”. Impreza odbyła się 28 września w Łękińsku.

Będzie koło teatralne

Dyżur pracowników ZUS

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłosił zapisy na zajęcia koła teatralnego. Zgłaszać może się zarówno młodzież, jak i
osoby dorosłe. Zapisy są prowadzone do 20 października w siedzibie GOK w Kleszczowie, tu można uzyskać także więcej informacji.
Kto wie, może za kilka miesięcy na scenie GOK występować
będą nie tylko profesjonalne teatry i grupy dziecięce, ale obejrzymy też spektakl przygotowany przez naszych aktorów - amatorów?

W środę 18 października mieszkańcy gminy Kleszczów będą
mieli ponowną okazję, by spotkać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można będzie skorzystać z ich pomocy w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także wyliczyć prognozowaną
emeryturę. Mieszkańcy gminy, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne, będą mogli na miejscu, w Kleszczowie składać wnioski
emerytalne. Przedstawiciele ZUS będą dyżurować w sali konferencyjnej UG w godzinach 10.00-15.30.
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KRÓTKO
Odnawiany plac w Wolicy
Trwają prace przy odnawianiu placu
wokół domu kultury w Wolicy. Zadaniem
wybranej w przetargu firmy (Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny „MIRS” Mirosław Różycki z Bełchatowa) jest m.in.
wykonanie i podłączenie do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej, wymiana istniejącej
nawierzchni asfaltowej na granitową z kostek o wymiarach 20x10 cm, wykonanie
uzupełniających nasadzeń zieleni, wymiana wiaty śmietnikowej, ustawienie ławek
i koszy na śmieci. Zlecone przez gminę
prace o wartości ponad 1,09 mln zł brutto
powinny się zakończyć w I połowie grudnia.
Praca dla elektryków
Rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego wzdłuż
ulicy Leśnej w Łękińsku gmina powierzyła spółce „Energoserwis Kleszczów”. Prace mają być wykonane do 28 czerwca przyszłego roku. W pierwszym tygodniu grudnia
ma się natomiast zakończyć budowa 4
sztuk przyłączy elektrycznych 0,4 kV na terenie naszej gminy. Wykonawcą tego zadania jest Elbox sp. z o.o. z Rogowca.
Odbierają akcyzę
92 producentów rolnych złożyło
w sierpniu wnioski o zwrot części akcyzy,
zawartej w cenie oleju napędowego. W złożonych wnioskach producenci rolni wykazali ponad 717 hektarów użytków rolnych, na które przysługuje ten zwrot. Kwota
zwrotu, wyliczona przez pracownice Referatu POL wyniosła 32.897,46 zł. Wypłaty
należnych rolnikom pieniędzy nastąpią do
końca października.
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Na budowie archiwum

P

race przy budowie zakładowego
archiwum wkroczyły w końcowy
etap. W pomieszczeniach budynku powstającego po południowej stronie Urzędu Gminy zakończyły się roboty murarskie, tynkarskie i znaczna część robót instalacyjnych.
Trwa docieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną. 15-centymetrowa warstwa
jest przykrywana płytami OSB i specjalną
membraną.
Wkrótce rozpoczną się prace związane z wykańczaniem elewacji. Większość
jej powierzchni zostanie pokryta układanymi „na rąbek” pasami blachy aluminiowej
grubości 0,7 mm. Szare pasy tej blachy pokryją również obniżający się w kierunku południowym dach piętrowego budynku. Rów-

nocześnie z robotami dociepleniowymi
prowadzone było utwardzanie placu przed
budynkiem.
JS

Konkurs na usługi z zakresu okulistyki

Z

ostał rozstrzygnięty ogłoszony w sierpniu konkurs, który miał
wyłonić placówkę medyczną, prowadzącą leczenie mieszkańców gminy w zakresie
okulistyki. Wśród kilkunastu procedur medycznych, jakie obejmie podpisana umowa są m.in. operacje zaćmy, zabiegi na jaskrze, a także witrektomia.

Wybrana została oferta złożona przez
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
w Łodzi. Umowa na szpitalne leczenie
mieszkańców gminy, potrzebujących specjalistycznych interwencji z zakresu okulistyki obowiązywać ma do końca 2017 roku.
JS

Więcej atrakcji na placach zabaw

W

olny czas po powrocie do domu
ze szkoły czy przedszkola dzieci mogą spędzać na odnowionych lub przebudowanych placach zabaw. Nowe wielo-

czowie, w Łuszczanowicach, w Czyżowie
i Rogowcu, a także urządzenie całkowicie nowego placu zabaw w Żłobnicy (przy
„Warszawce”).

barwne nawierzchnie z poliuretanu i nowe
atrakcyjne urządzenia to zachęta do tego,
by nawet w pochmurne czy coraz chłodniejsze jesienne dni wyjść z dzieckiem na
spacer i pozwolić mu się wyhasać. Jedna z
większych w tym roku gminnych inwestycji
objęła przebudowę placów zabaw w Klesz-

Prace zakończyły się we wrześniu. Na
kolejnych zdjęciach prezentujemy place zabaw w Czyżowie oraz Kleszczowie - ul. Tulipanowa i ul. Wysoka. Zdjęcia dostarczył
wykonawca zleconych przez gminę robót.
JS

Finansowe wsparcie uczniów
Pod koniec września zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendiów
o charakterze socjalnym, a także wnioski
o wypłatę zasiłków szkolnych. Stypendia
przyznano 8 uczniom szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół ponadpodstawowych,
natomiast odmowne decyzje (z powodu
niespełnienia warunku kryterium dochodowego) dotyczyły 4 złożonych wniosków.
Zasiłki szkolne z powodu wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie przyznane zostały 4 uczniom.
Utrudnienia od Łękawy do Kamieńska
Od początku października rozpoczęły się prace, związane z rozbudową kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 484
Bełchatów - Kamieńsk. Rozbudowa objęła odcinek Łękawa – Kamieńsk, liczący ponad 8 km długości. Wykonawca inwestycji
spółka Drog-Bud przeprasza za utrudnienia, a osoby korzystające z drogi prosi o
zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.
JS
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Dwie sesje Rady Gminy
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września odbyła się XXXV sesja
Rady Gminy Kleszczów kadencji 2014-2018. Pierwsze z przyjętych projektów uchwał dotyczyły udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego. Finansowe wsparcie zostało przeznaczone dla gmin poszkodowanych
w wyniku nawałnicy, która na północy Polski wystąpiła nocą z 11 na 12 sierpnia. Radni zdecydowali się przyznać po 100 tys. zł
dla gmin Brusy i Czersk (na remont uszkodzonej infrastruktury drogowej), gminy
Chojnice (na zasiłki dla poszkodowanych
osób), gminy Dziemiany (na zakup tłucznia i remont uszkodzonych dróg gminnych)
oraz miasta i gminy Nakło n/Notecią (na naprawę uszkodzonych pokryć dachowych
i pomieszczeń w obiektach szkolnych).
Kolejne z podjętych uchwał dotyczyły
udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom
samorządu terytorialnego. Pomoc w postaci używanych autobusów „Autosan”, których
nie udało się sprzedać w czterech zorganizowanych wcześniej przetargach, otrzymały gminy: Kluki, Dobryszyce oraz Sulmierzyce.
Rada wprowadziła zmiany w treści
dwóch uchwał (nie zmieniając przyznanych wcześniej kwot wsparcia) dotyczących
udzielenia dotacji: przychodni Salus oraz
bełchatowskiemu Szpitalowi Wojewódzkiego. Kolejne z uchwał, rozpatrzonych przez
radnych dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na
lata 2017-2020 oraz w budżecie gminy na
2017 rok.

Rada zgodziła się na wydzierżawienie przez gminę Kleszczów bez ogłaszania przetargu nieruchomości, na której znajduje się „stary” hotel Solpark. Dzierżawcą
pozostanie spółka SOLPARK Kleszczów,
a umowa będzie obowiązywać przez 5 lat.
Pozostałe uchwały, podjęte w czasie
wrześniowej sesji dotyczyły:
•p
 rzystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy we
fragmencie dotyczącym obszaru Rogowca(w związku z planami rozbudowy domu kultury) oraz obszaru Dębiny (w związku z planami przystąpienia
spółki PGE GiEK do robót górniczych
w rejonie wysadu solnego),
• zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków
m.in. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku mieszkaniowego,
• sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyrobiska oraz wysadu solnego
„Dębina”.
Kolejna sesja, zwołana 27 września
bezpośrednio po zakończeniu wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Kleszczów, zakończyła się podjęciem tylko jednej uchwały, dotyczącej pozbawienia drogi
gminnej, prowadzącej przez Dębinę, kategorii drogi publicznej.
JS

Nowy system łączności w Urzędzie Gminy
Nowy system łączności telefonicznej,
działający w technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) uruchomiony został w połowie września w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Cyfrowa technologia, wykorzystująca do
przesyłania głosu szerokopasmowy Internet,
zastąpiła analogową łączność telefoniczną i jest realizowana we współpracy z gminnym operatorem - ARR Arreks S.A. w Kleszczowie.
Do Urzędu Gminy można dodzwonić
się na dotychczasowe numery bezpośrednie. Numerem głównym, który łączy klientów
z Punktem Obsługi Klienta jest dotychcza-

sowy numer 731-31-10, a także nowy numer 731-66-10. Klient dzwoniący na jeden
z tych numerów usłyszy zapowiedź słowną,
następnie może samodzielnie wybrać numer wewnętrzny lub zaczekać na zgłoszenie operatora.
Oprócz dotychczasowych bezpośrednich numerów (np. do sekretariatu, Urzędu
Stanu Cywilnego oraz kierowników referatów) dla klientów zostały uruchomione numery z nowej puli, w której środkowy człon
„31” został zastąpiony członem „66” (np. dodatkowy telefon do sekretariatu to 731-6620, a do USC - 731-66-26).

Skierniewickie Święto…

...

Kwiatów, Owoców i Warzyw, odbywające się co roku w połowie
września, przyciąga wielobarwnymi dekoracjami kwiatowymi,
pomysłowymi kompozycjami z warzyw (jedna z nich - na zdjęciu), koszami
wypełnionymi jabłkami różnych odmian, ulicznymi paradami i koncertami.
Nic dziwnego, że co roku chce to oglądać niemała grupa mieszkańców naszej gminy, korzystająca przy tym z okazji porozmawiania z fachowcami od ogrodnictwa i sadownictwa, a także kupująca nowe sadzonki do domowych ogrodów. Z wyjazdu do Skierniewic, zorganizowanego
w tym roku przez Urząd Gminy skorzystało w sumie 90 mieszkańców.
JS
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KOMUNIKATY
Kulinarna edukacja w pięciu sołectwach
Jesienna tura warsztatów kulinarnych
została zaplanowana na połowę października. Uczestnicy zajęć (przypominamy, że
wstęp na nie jest wolny) będą poznawać od
podstaw sztukę przygotowywania kilku dań
i deserów, a później osobiście sprawdzą,
jak te potrawy smakują. Zajęcia kulinarne
odbędą się w pięciu sołectwach. Oto szczegółowy harmonogram i miejsca, w których
można będzie poznawać i doskonalić sztukę kucharzenia:
• 14 X (sobota) - Dębina - kuchnia OSP początek od 1500
• 16 X (poniedziałek) - Łękińsko - zaplecze
kuchenne OSP - od 1530
• 17 X (wtorek) - Łuszczanowice - kuchnia
OSP - od 1530
• 18 X (środa) - Antoniówka - kuchnia OSP
- od 1530
•19 X (czwartek) - Wolica - kuchnia OSP od 1530
Dyżury psychologa - nowy termin
Bezpłatne dyżury psychologa, zatrudnionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, od połowy
września odbywają się w nowym terminie.
Dla szukających porady mieszkańców gminy Kleszczów psycholog jest teraz dostępny w każdą środę w godzinach od 14.00 do
16.00. Miejsce dyżurów to Szkoła Podstawowa w Kleszczowie.
Przychodnia Salus szczepi przeciw grypie
Przed grypą i spowodowanymi przez
nią powikłaniami można się zabezpieczyć
poprzez szczepienie. Oferowane w Kleszczowskiej Przychodni Salus szczepienia
odbywają się po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej i po ustaleniu terminu. Szczepienia są odpłatne. Szczegółowe informacje
można uzyskać w rejestracji Przychodni (ul.
Osiedlowa 2) w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz telefonicznie pod nr tel. 44 731 30 80;
44 731 30 15.
Przychodnia Salus w Internecie
Kleszczowska Przychodnia Salus publikuje swoje informacje na stronie www.saluskleszczow.pl. Mieszkańcy gminy znajdą tu
aktualne komunikaty, informacje o termiach
przyjęć w poradniach specjalistycznych,
pełny opis oferty realizowanej w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej, a także numery kontaktowe i godziny, w których prowadzona jest rejestracja pacjentów.
Zajęcia ruchowe w SOLPARKU
Zachęcamy do korzystania z różnych
rodzajów aktywności, w tym również tych,
jakie organizuje SOLPARK Kleszczów. Oto
aktualny harmonogram zajęć ruchowych:
● Aqua aerobik: wt. 10.00; czw. 12.00; ●
Aqua cycling (na zapisy): pon. 19.30; śr.
19.30; ● Aerobik: pon. 19.00; śr. 19.00;
● Zumba: wt. 18.00; czw. 19.00; ● Kick-boxing: wt. 20.00; czw. 20.00; ● Joga: śr.
17.30; ● Trampoliny (na zapisy): wt. 19.00;
● Trening obwodowy: pt. 18.00.
Telefon: 44/ 731 65 01.
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Gminny program
szczepień ochronnych

K

leszczowska Przychodnia Salus w Kleszczowie przypomina, iż na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów realizuje program gminnej polityki zdrowotnej w zakresie szczepień
ochronnych. Są to szczepienia przeciw:
• pneumokokom (dotyczy dzieci od 2. do 5. roku życia),
• meningokokom (dotyczy całej populacji mieszkańców),
• rotawirusom (dotyczy dzieci od 6. do 24. tygodnia życia),
• rakowi szyjki macicy,
oraz szczepienie wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu B (dotyczy
dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień).
Każde wykonanie szczepienia musi być poprzedzone świadomą pisemną zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
albo opiekuna prawnego oraz kwalifikacją lekarza.
Terminy szczepień są uzgadniane indywidualnie.
Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskanie nieodpłatnego świadczenia zdrowotnego jest posiadanie statusu mieszkańca Gminy Kleszczów.
Wszelkie informacje można uzyskać w rejestracji przychodni
Salus od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub telefonicznie pod numerami: 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15.

Klub HDK - edukujące
prelekcje i kolejna akcja

W

poniedziałek 23 października w auli SOLPARKU odbędą się dwie prelekcje. Pierwsza dotycząca profilaktyki raka
piersi, rozpocznie się o godzinie 10:30 i przeprowadzona zostanie
przez Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”. Pokazy i ćwiczenia na specjalistycznych fantomach umożliwią uczestniczkom nauczenie się, w jaki sposób samodzielnie można badać stan swoich piersi.
- Zapraszamy panie z gminy Kleszczów na tę prelekcję i pokazy - zachęca Marek Kaczmarczyk z zarządu Gminnego Klubu HDK
PCK.
Druga prelekcja dotycząca chorób układu krwionośnego oraz
dawstwa szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych, rozpocznie się o godzinie 11:30. Poprowadzi ją przedstawiciel Łódzkiego
Ośrodka Dawców Szpiku. Prelekcje te, organizowane są wspólnie
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i Gminny
Klub HDK PCK.
W piątek 27 października Gminny Klub
HDK PCK zaprasza do
SOLPARKU na akcję
krwiodawczą, połączoną z akcją rejestracyjną potencjalnych dawców szpiku kostnego
(PDSzK).
Dawca krwi powinien mieć ukończone
18 lat, być wypoczętym, odpowiednio nawodnionym i po lekkim beztłuszczowym śniadaniu. Osoby zdecydowane wpisać się do
rejestru PDSzK powinny się mieścić w grupie wiekowej 18 - 50 lat.
Zostanie od nich pobrana próbka krwi (10 ml). Dawcy muszą być
zdrowi i mieć ze sobą dokument tożsamości.
Akcje (krwiodawstwa i rejestracji) rozpoczną się o godz. 9:00
i będą trwały do godz. 13:30.
JS
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Jubileusz WAM

S Kleszczów, obchodził jubileusz 80-lecia. W uroczystości jubileuszowej wzięli udział wójt gminy Sławomir Chojnowski i zastępca wójta
zpital im. WAM w Łodzi, z którym od lat współpracuje gmina

Joanna Guc, natomiast Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów
zapewniła muzyczną oprawę, także dla odbywającej się na koniec defilady. Na dziedzińcu w głównej siedzibie szpitala im. WAM (przy ul. Żeromskiego) odsłonięty został Pomnik Katyński, upamiętniający 79 osób
- lekarzy i pracowników szpitala, zabitych przez NKWD w Katyniu i Charkowie. Wojskową asystę zapewniła kompania reprezentacyjna Wojska
Polskiego. Gratulacje z okazji jubileuszu szpitala odbierał jego dyrektor dr Wiesław Chudzik.
ciąg dalszy na str. 9

Lekarze specjaliści w przychodni Salus
Kleszczowska Przychodnia Salus podała kolejne terminy porad lekarzy specjalistów. Od 13 do 31 października pacjentów
przyjmą następujące poradnie:
Poradnia
specjalistyczna
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
Urologiczna
Dermatologiczna
Dermatologiczna
Ginekologiczno
-położnicza
Ginekologiczno
-położnicza
Ginekologiczno
-położnicza
Ginekologiczno
-położnicza

Lekarz

Terminy

Godzina

dr n. med. Violetta Gołąbek 13.10.2017

godz. 13.00

dr n. med. Violetta Gołąbek 26.10.2017

godz. 14.00

dr n. med.
Anna Socha-Banasiak
lek. med. Janusz Nowak
dr n. med.
Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

27.10.2017

godz. 14.30

26.10.2017

godz. 9.00

21.10.2017

godz. 9.00

30.10.2017

godz. 14.00

dr n. med. Robert Skalski

20.10.2017

godz. 13.00

dr n. med. Dorota Wyrwas

21.10.2017

godz. 8.00

lek. med. Radosław Pigoń

25.10.2017

godz. 14.30

lek. med Radosław Pigoń

30.10.2017

godz. 12.00

26.10.2017

godz. 12.30

13.10.2017

godz. 8.30

27.10.2017

godz. 8.30

21.10.2017
19.10.2017
19.10.2017

godz. 9.30
godz. 13.00
godz. 13.00

16.10.2017

godz. 11.00

23.10.2017

godz. 9.00

dr n. med. Beata
Janiszewska- Drobińska
prof. dr hab. n. med.
Endokrynologiczna
Ewa Sewerynek
prof. dr hab. n. med.
Endokrynologiczna
Ewa Sewerynek
Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
dr n. med. MaChirurgiczna
rek Staniaszczyk
dr n. med. RoKardiologiczna
bert Pietruszyński
Pulmonologiczna

USG

radiolog Marcin Just

17.10.2017

USG

radiolog Marcin Just

24.10.2017

godz.
9-11.30
godz. 15.10
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ŁSSE rozda bony
rozwojowe na szkolenia

P

rojekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dotacje są przeznaczone na kształcenie i dokształcanie pracowników
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.
Dofinansowanie może objąć do 80 proc. wysokości budżetów
szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika. Środki są przekazywane w formie bonów rozwojowych. Można je wydać na szkolenia, kursy zawodowe,
doradztwo oraz studia podyplomowe.
Przyjmowanie zgłoszeń do projektu Strefa RozwoYou zostało uruchomione 28 września. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na www.strefarozwoju.lodz.pl. Można również kontaktować się z:
• ODZ norbert-adr sp. z o.o. (www.norbert-adr.pl/kontakt.html),
• BKPPT Sp. z o.o. (www.ppt.belchatow.pl/n/pl/kooont),
• Społeczną Akademią Nauk (Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tel. 44/ 680 11 40, e-mail:
wspolpraca@spoleczna.pl).
JS

COLEP - tu ćwiczyli strażacy
strażacy z jednostek Krajowego Systemu Ratow29 września
niczo-Gaśniczego odbyli treningową akcję na terenie zakła-

du firmy Colep w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej. Scenariusz
zakładał, że w wyniku pożaru fabrycznej hali zostało poszkodowanych 3 pracowników i 3 strażaków. Oprócz akcji gaszenia dachu
palącej się hali, prowadzonego z drabin, strażacy musieli udzielać
pomocy poszkodowanym osobom.
Zakład „Colep” wykorzystujący w swojej produkcji substancje
chemiczne i łatwopalne dość często staje się poligonem dla strażackich ćwiczeń. W tych ostatnich udział brało aż 18 zastępów,
reprezentujących nie tylko najbliższe jednostki. Do Kleszczowa
oprócz PSP Bełchatów i PSP Piotrków Tryb. przyjechali m.in. zawodowi strażacy z Pabianic, Wieruszowa, Łowicza, Zduńskiej Woli
i Opoczna.
Jednostki OSP należące do KSRG reprezentowane były przez
strażaków ochotników z Kleszczowa, Łękińska i Zelowa.
JS
Firma Sponcel produkująca gąbkę celulozową jest pierwszym i jedynym tego typu zakładem w Polsce. W związku z uruchomieniem, jakie miało miejsce kilka miesięcy temu, oraz
sukcesywnym zwiększaniem produkcji poszukujemy do naszego zespołu osobę, która
wesprze nasze Laboratorium.
Osoba, której poszukujemy miałaby objąć stanowisko:
ASYSTENTA LABORATORIUM
Główne obowiązki: ● przygotowanie szkła laboratoryjnego oraz sprzętu do przeprowadzania analiz, ● dbanie o właściwy stan higieny laboratorium, ● pobieranie próbek
do analiz, ● przygotowanie mieszanek barwników dla produkcji, ● przygotowywanie roztworów do przeprowadzania analiz, ● wykonywanie prostych analiz chemicznych.
Wymagania: ● absolwent lub student studiów zaocznych na kierunku: chemia, biologia etc.... ● ogólna znajomość technik i urządzeń laboratoryjnych, ● komunikatywna
znajomość języka angielskiego.
Oferujemy: ● pracę na 1 zmianę, ● stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, ● atrakcyjne wynagrodzenie (pensja zasadnicza + premia), ● dodatkowe bonusy w ramach ZFŚS, ● dopłatę do dojazdów do pracy, ● język angielski – lekcje na dwóch poziomach (poziom średnio zaawansowany oraz Business English dla zaawansowanych), ●
znakomitą kawę dostępną dla wszystkich pracowników bez wyjątku, ● sympatyczną atmosferę w niedużej załodze naszej fabryki, gdzie absolutnie wszyscy się znają:)
Zainteresowane Osoby prosimy o wysyłanie CV na adres: kadry@sponcel.com. Prosimy o załączenie w CV klauzuli o ochronie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
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Fundacja informuje
Nagrody w konkursie „PLEBISCYT TALENT”
23.500 zł trafiło do 16 uczniów i studentów, których Fundacja
Rozwoju Gminy Kleszczów postanowiła nagrodzić w tegorocznej
edycji konkursu „Plebiscyt Talent”. Wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcia naukowe złożyło łącznie
20 uczniów i studentów. Komisja, w której oprócz członków zarządu FRGK uczestniczyli dyrektorzy szkół z terenu gminy, postanowiła przyznać 6 nagród uczniom szkół podstawowych, 1 nagrodę
uczniowi gimnazjum, 6 nagród uczniom szkół ponadgimnazjalnych
oraz 3 nagrody studentom. Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce 11 września.
Dofinansowanie doskonalenia
zawodowego i językowego
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje mieszkańców
gminy Kleszczów o możliwości dofinansowania kursów i szkoleń zawodowych oraz językowych. Zasady dofinansowań określają regulaminy dostępne na stronie Fundacji wraz z wnioskami
www.frgk.pl/regulaminy.html.
Pożyczki na rozwój - Inicjatywa JEREMIE
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we wspólnym konsorcjum z Fundacją Rozwoju Gminy
Kleszczów wygrało przetarg na wybór pośredników finansowych
w celu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Konsorcjum będzie udzielać pożyczek do 70 tys. zł dla
mikro przedsiębiorców działających nie dłużej niż 24 miesiące, na
cele inwestycyjne i obrotowe, a także pożyczek inwestycyjnych od
300 tys. zł do 2 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Te pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach w ramach
Inicjatywy JEREMIE.
W najbliższym czasie na stronie www.ocwp.org.pl pojawią się
dokumenty oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania
się o pożyczki.
opr. JS
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:
1. J ęzyk angielski poziom podstawowy i średnio
zaawansowany - 60 godz.
2. Język niemiecki poziom podstawowy - 60 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,
Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
zatrudni osoby do pracy na stanowisku:
ELEKTROMONTER
• wymagane uprawnienia elektryczne E gr. I bez ograniczeń;
• wymagane wykształcenie elektryczne;
• preferowane 5-letnie doświadczenie na stanowisku monter instalacji elektrycznych
KIEROWNIK BUDOWY
• wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
• preferowane 5-letnie doświadczenie na ww. stanowisku

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w siedzibie Energoserwis Kleszczów Sp.
z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec lub za pomocą e-mail: esk@es-k.pl.
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Tysiące widzów na imprezie Red Bull
111 Megawatt

Z

awody Red Bull 111 Megawat odbywające się 9 i 10 września w
gminie Kleszczów na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów nabrały jeszcze większego rozmachu. Rekordowa liczba zawodników, ekstremalne podniebne
mega widowiska oraz wyścig specjalny o
puchar Wójta Gminy Kleszczów z udziałem
gwiazd sportu to główne atrakcje uznawanej za jedną z sześciu najtrudniejszych imprez hard enduro.
O zwycięstwie w sobotnich kwalifikacjach decydowały sekundy. Ostatecznie
jako pierwszy na linię mety dojechał zwycięzca dwóch poprzednich edycji imprezy Jonny Walker, reprezentujący Wielką Brytanię. Imponujący czas przejazdu (2:22:21)
uzyskany podczas widowiskowego i zaciętego wyścigu głównego pozwolił zająć
mu pierwsze miejsce wśród 500 zawodników biorących udział w niedzielnym finale. Tuż za zwycięzcą na mecie pojawili się
Mario Roman z Hiszpanii oraz Graham Jarvis z Wielkiej Brytanii. Najlepszy z Polaków

jęły pozycję od 501 do 651. Dla miłośników
motoryzacji przygotowano również specjalne tory testowe, na których można było
sprawdzić własne umiejętności za kierownicą quadów.
Partnerem imprezy Red Bull 111 Megawatt była Gmina Kleszczów. Rozstawione
w specjalnie zaaranżowanym miasteczku
dla kibiców gminne stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki
broszurom, wydawnictwom informacyjnym
o gminie, jak również mapom można było

- Oskar Kaczmarczyk został sklasyfikowany
na 12 miejscu.
Podczas tegorocznej odsłony Red Bull
111 Megawatt zapewniono wiele dodatkowych atrakcji. Obok głównych wyścigów
rozegrano konkurs o puchar Wójta Gminy
Kleszczów, w którym zwyciężył Taddy Błażusiak.
Oprócz samego wyścigu można było
podziwiać podniebne pokazy w wykonaniu
Łukasza Czapieli w samolocie Edge i Marii
Muś w helikopterze Bolkov. Przed głównym
wyścigiem odbył się również GoPro Finał B
dla 150 osób, które podczas kwalifikacji za-

nie tylko zapoznać się z ofertą rekreacyjną
i kulturalną gminy, lecz także zasięgnąć informacji o głównych atrakcjach regionu, inwestycjach, bazie noclegowej oraz trasach
rowerowych.
Oprócz materiałów promocyjnych Gmina Kleszczów zaprezentowała także wystawę zdjęć plenerowych oraz przykłady rękodzieła artystycznego, wykonane w ramach
zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Podczas imprezy zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów wraz z grupą mażoretek.
MSz
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Szkolne wieści
Zdominowali regionalny marsz
„Borowskie Góry 2017”
Wśród 16 drużyn, które 16 września
stanęły na starcie XVII Regionalnego Marszu na Orientację Borowskie Góry 2017,
były dwie reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Impreza rozpoczęła się na Rynku Grocholskim,
a zakończyła na Borowskich Górach, gdzie
Wojsko Polskie próbowało powstrzymać
we wrześniu 1939 roku hitlerowski marsz
na wschód. Podczas marszu drużyny rywalizowały w strzelaniu z karabinu pneumatycznego, udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej, rzucie granatem i quizie
historycznym.

Złoto zdobyła drużyna ZSP w składzie: Nikola Lalek, Magdalena Wójcik i Natalia Kierasińska, a srebro - kolejny zespół
z Kleszczowa w składzie: Magdalena Muskała, Katarzyna Zinówko i Wiktoria Gala.
Nietypowe, ale ważne lekcje
● Poznać wartości, którymi należy kierować się w życiu,● umieć wyznaczać właściwe granice swego postępowania, ● nauczyć się dokonywania odpowiednich
wyborów, ● okazywać szacunek dla samego siebie i innych osób, ● właściwie
rozumieć pojęcia: uczciwość, lojalność,
szczerość - to główne cele, którym były
poświęcone zajęcia, przeprowadzone w
Szkole Podstawowej w Łękińsku przez psychologa i pedagoga szkolnego. Dla podsumowania zdobytych wiadomości uczniowie stworzyli wyeksponowaną na głównym
korytarzu szkolnym kompozycję, nazwaną
„drzewkiem moralności”.
Ekologiczne warsztaty
„Nie ma śmieci - są surowce” to hasło, które towarzyszyć ma tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”. Fundacja „Nasza
Ziemia” - organizator akcji, przekonuje, że
rzeczy często nazywane niepotrzebnymi
to wartościowy surowiec, który może być
przetwarzany wiele razy.
Warsztaty ekologiczne, przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Kleszczowie
dla uczniów klas I-VII przez edukatorów
ze Świata Przygód miały dostarczyć odpowiedniej wiedzy, nie tylko na temat surowców wtórnych. Dzieci dowiedziały się jak
dbać o otaczającą nas przyrodę, jak prawidłowo segregować śmieci, starsi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz promowania
zachowań ekologicznych. Uczniowie najbardziej aktywni na zajęciach otrzymali
ciąg dalszy na str. 8
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70-lecie OSP Łuszczanowice

Na ciele samorządu gminy Kleszczów: wójt Sławomir Chojuroczystość w Łuszczanowicach przybyli też przedstawi-

nowski wraz z zastępcą - Joanną Guc oraz radni gminy Kleszczów
z przewodniczącym Rady Gminy Michałem Michałkiem. Na strażackie święto zaproszeni zostali szefowie jednostek gminnych oraz
spółek i instytucji działających w gminie. Już na dwa tygodnie przed
uroczystością program jubileuszowego pikniku był znany mieszkańcom całej gminy Kleszczów, dla których po oficjalnej części uroczystości zorganizowano rozrywkowe i kulinarne atrakcje.
Oficjalna uroczystość rozpoczęła się strażackim meldunkiem
i przywitaniem zaproszonych gości przez prezesa zarządu OSP
w Łuszczanowicach - Dariusza Woszczyka. Mszę świętą w intencji
druhen i druhów z tej jednostki, ich rodzin oraz zmarłych strażaków
odprawili ks. Grzegorz Kośny z Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie oraz ks. Sławomir Bednarski. Na zakończenie nabożeństwa
poświęcili nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, którego zakup sfinansowany został z budżetu gminy Kleszczów.
70-letnią historię działalności i rozwoju jednostki OSP Łuszczanowice przedstawiła Małgorzata Śluga. Ceremonia wręczania odznaczeń rozpoczęła się od odznaczenia sztandaru jednostki „Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa”. Złotym Znakiem
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP została odznaczona
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kleszczowie Kazimiera Tarkowska, a złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
Leszek Michałek, Józef Śluga, Józef Bujacz, Sylwester Kałka i Tomasz Jasek.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Małgorzata Śluga, Artur Frach, Zbigniew Kątny, Marcin Piesiak i Adam
Błaszczyk, natomiast brązowy - wójt gminy Kleszczów Sławomir
Chojnowski oraz druhowie Kazimierz Białek, Mariusz Śluga, Bartłomiej Rejek, Stanisław Dyła, Tomasz Olbrych, Elżbieta Paciorek, To-

masz Szczęsny, Jacek Jakubczyk, Piotr Cebula, Łukasz Kuc, Sławomir Śluga, Krzysztof Zasuwa oraz Stanisław Cebula.
Trzynaście osób uhonorowanych zostało odznakami „Wzorowy strażak”. Zarząd OSP w Łuszczanowicach z okazji jubileuszu
nadał także okolicznościowe statuetki - zarówno dla druhen i druhów z tej jednostki, jak też dla sporego grona darczyńców i sponsorów uroczystości.
Gratulacje dla odznaczonych i jubileuszowe życzenia dla całej
jednostki złożyli wójt Sławomir Chojnowski, przewodniczący Rady
Gminy Michał Michałek oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie Stanisław Krasoń.
Wójt gminy S. Chojnowski wspólnie z przewodniczącym Rady
Gminy Kleszczów M. Michałkiem dokonali przekazania samochodu
ratowniczo-gaśniczego. Akt przekazania samochodu oraz kluczyki
i dowód rejestracyjny odebrali od nich naczelnik OSP Łuszczanowice oraz kierowca.
Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.
Prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Kleszczów
umundurowani strażacy ochotnicy (w tym 20 pocztów sztandarowych) przeszli w marszowym szyku przed siedzibą OSP Łuszczanowice. Tę imponującą paradę oglądali uczestnicy uroczystości
oraz przybyli mieszkańcy gminy, a nawet sporo osób spoza gminy Kleszczów.
Część artystyczną otworzył krótki występ przedszkolaków
z Łuszczanowic, po których na scenę wkroczyli wykonawcy kabaretu Ławeczka-Ranczo. Był także poczęstunek jubileuszowym tortem,
grochówką strażacką oraz słodkimi wypiekami. Dzieci mogły korzystać z przygotowanego placu zabaw. Młodzież i dorośli mogli się
sprawdzić w konkursie strzeleckim o Puchar Prezesa OSP Łuszczanowice. Świętowanie jubileuszu zakończyła zabawa taneczna.
J. Strachocki
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ciąg dalszy ze str. 6
upominki, ufundowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Gimnazjaliści na reymontowskim zlocie
W skład delegacji Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta w Kleszczowie, która uczestniczyła w XXI Zlocie Szkół Reymontowskich, wchodził poczet sztandarowy, dwoje
nauczycieli-opiekunów, a także uczennica
kl. II c – Marta Gąciarek. Wzięła ona udział
w konkursie „Mówimy Reymontem”, prezentując fragment powieści „Chłopi”. Zlot
odbywał się w Zawidzu Kościelnym (woj.
mazowieckie) od 22 do 24 września.
Jak wygrać z HIV?
Kampania Edukacyjna „Bądź odpowiedzialny - wygraj z HIV” ma dostarczyć
młodzieży odpowiedniej wiedzy o tym, jak
uniknąć zakażenia wirusem HIV. Jest realizowana przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Łodzi.
Adresatami kampanii są uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. 27 września uczniowie pierwszej klasy o profilu ratowniczo-
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-medycznym brali udział w zajęciach organizowanych w ramach tej kampanii.
Próbna ewakuacja uczniów
27 września odbyła się próbna ewakuacja uczniów Szkoły Podstawowej im. J.
Korczaka w Kleszczowie. Na miejsce przyjechały dwa zastępy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Kleszczowa z 10 strażakami.
Takie praktyczne ćwiczenia służą sprawdzeniu procedur i wpływają na poczucie
bezpieczeństwa, zarówno wśród uczniów,
jak i pracowników szkoły.

Maturzyści poznają kolejne uczelnie
21 września uczniowie ZSP, którzy
będą w tym roku szkolnym zdawać maturę,
wyjechali do Wrocławia. To kolejny (po Ło-

Poszukuję opiekunki do rocznej dziewczynki

tel. 538-103-750

dzi i Warszawie) ośrodek akademicki, który odwiedzili, by poznać bliżej uczelnie i ich
ofertę. Poznawali Politechnikę Wrocławską, zwiedzili też miasto akademickie, które przyciągnęło już wielu absolwentów ZSP
w Kleszczowie. Na koniec obejrzeli panoramę Wrocławia z najwyższego budynku Sky Tower.
Sektor IT przyciągnie więcej kobiet?
„W Polsce tylko 13% studentów informatyki to kobiety. W korporacjach technologicznych jest ich jeszcze mniej. Niedobór
specjalistów z zakresu nowych technologii
już teraz szacuje się w Polsce na 50 000,
a w Europie, do roku 2020 - na 1 milion”
- czytamy na internetowej stronie ZSP w
Kleszczowie. Został uruchomiony program
IT for SHE, który ma zwiększyć udział kobiet w branży technologicznej, poprzez pomoc utalentowanym studentkom kierunków
informatycznych w wejściu na rynek pracy.
Grupa uczennic ZSP w Kleszczowie wyjechała 25 września na zajęcia informatyczne
„Women in Tech Camp”.
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć udostępnionych
przez szkoły samorządowe

Sprzedam dwie działki budowlane
w Łuszczanowicach.
Tel. 661-964-006
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Gminny Piknik Profilaktyczny
„Jestem bezpieczny…”

P

opołudniowe godziny 28 września przebiegały w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku pod znakiem pokazów i zajęć profilaktycznych. Odbywający się tu pierwszy Gminny Piknik Profilaktyczny „Jestem bezpieczny…” to efekt
wspólnej inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie oraz szkoły i przedszkola w Łękińsku. Partnerem akcji obok Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, Posterunku Policji w Kleszczowie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękińsku, SOLPARKU Kleszczów
i firmy Marszałek Team był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż składników majątkowych

pochodzących z Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz nie
sprzedanych w poprzednich przetargach, a pochodzących
z Szkoły Podstawowej w Łękińsku, Gabinetu Rehabilitacji
w Kleszczowie i GOZ Kleszczów.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017r.
(poniedziałek) o godz. 11.00 (garaż w budynku Kleszczowskiej
Przychodni SALUS przy ul. Osiedlowej 2 - miejsce przetargu).

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
Do udziału w profilaktycznym pikniku zaproszono przedszkolne
dzieci i uczniów klas I-III wraz z rodzicami. Jego program wypełniły
pokazy przygotowane przez policję i strażaków. Szczególną ciekawostką były symulatory zderzeń i dachowania oraz próby z alkogoglami. Uczniowie klas ratowniczo-medycznych z kleszczowskiego
Liceum Ogólnokształcącego uczyli młodszych i starszych mieszkańców naszej gminy, w jaki sposób powinno się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach zaplanowanej na 3 godziny imprezy urządzony został także kącik do zabaw na „dmuchańcach”, a zainteresowane osoby mogły radzić się specjalistów w takich kwestiach, jak np.
bezpieczeństwo w sieci.
JS

8.
9.
10.
11.
12.

Medi-active Izabela Pustelnik

13.

REHABILITACJA DOMOWA
Z DOJAZDEM DO PACJENTA

14.

W ofercie:
rehabilitacja pooperacyjna/ poszpitalna/ pionizacja/
nauka chodu
zabiegi suchego igłowania
rehabilitacja uroginekologiczna dla kobiet z problemem nietrzymania moczu
masaże lecznicze, relaksacyjne
ćwiczenia usprawniające, korekcyjne, mięśni głębokich z efektem biofeedback
i wiele innych…
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ 789-425-922
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cena
Rok prowyw.
Miejsce po- dukcji
Nazwa / nr
w zł za
inwentarzowy chodzenia (przy1 szt./
jęcia)
kpl.
GOZ
Biurko
1995 r.
10,00
UG/GOZ/2
Kleszczów
Leżanka KZGOZ
1996 r.
10,00
01 UG/GOZ/22 Kleszczów
Aparat telefonicz- Gabinet
1995 r.
5,00
ny UG/GOZ/51 Rehabilitacji
Stół – biurko
Szkoła Pod1996 r.
15,00
stawowa
UG/SPŁ/DZ
w Łękińsku
VI/21/148-153
Szkoła PodSzafa UG/SPŁ/
1992 r.
35,00
stawowa
DZ VI/25/21
w Łękińsku
Szkoła PodStolik UG/SPŁ/
1996 r.
12,00
stawowa
DZ VI/25/80
w Łękińsku
Meble do
pomieszczenia Szkoła Pod1999 r.
40,00
socjalnestawowa
go UG/SPŁ/DZ w Łękińsku
VI/25/97-100
Krzesełka
Szkoła Poduczniowskie
1997 r.
5,00
stawowa
UG/SPŁ/DZ
w Łękińsku
VI/8/429-442
UG Klesz2007
30,00
Fotel UG/X/6/9/11
czów
UG Klesz2007
30,00
Fotel UG/X/6/15/1
czów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/6/9/17
Kleszczów
UG
1996
30,00
Fotel UG/X/6/1
Kleszczów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/4/19/2
Kleszczów
UG
2007
35,00
Fotel UG/X/6/10/2
Kleszczów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/6/22/2
Kleszczów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/6/24/5
Kleszczów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/6/15/3
Kleszczów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/4/18/1
Kleszczów
UG
2007
30,00
Fotel UG/X/6/15/5
Kleszczów
UG
Szafka pod dru2007
20,00
karkę UG/X/3/87 Kleszczów
Biurko
UG
2007
25,00
Kleszczów
UG/X/1/11/11

Wartość
postąpienia

Ilość
szt./
kpl.

5,00

szt. 1

5,00

szt. 4

1,00

szt. 1

2,00

szt. 1

5,00

szt. 1

2,00

szt. 1

5,00

kpl 1

1,00

szt. 4

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1

5,00

szt. 1
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Sport
Strzelali
na strażackim święcie

J

edną z atrakcji obchodów 70-lecia OSP w Łuszczanowicach były strzeleckie zawody, których uczestnicy walczyli o Puchar Prezesa OSP w Łuszczanowicach. Miejscem zawodów
była specjalna strzelnica pneumatyczna Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10 - ka", ustawiona w pobliżu miejsca strażackiej imprezy. Chętnych do sprawdzenia strzeleckich umiejętności
nie brakowało. Rywalizacja odbywała się w czterech grupach. Oto
najlepsi strzelcy w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta: 1. Dorota Uznańska - 81 pkt.; 2. Amelia Masłowska - 75 pkt.; 3. Małgorzata Muskała - 60 pkt.
Chłopcy: 1. Robert Twardowski - 67 pkt.; 2. Szymon Kielańczyk - 60 pkt.; 3. Rafał Kamiński - 58 pkt.
Kobiety: 1. Agata Prokop - 91 pkt.; 2. Paulina Musiał - 75 pkt.;
3. Ewa Kowalczyk - 75 pkt.
Mężczyźni: 1. Zbigniew Iglantowicz - 88 pkt.; 2. Paweł Bujacz 88 pkt.; 3. Łukasz Prokop - 87 pkt.
W końcowej klasyfikacji pucharowej kolejność była następująca: 1. Agata Prokop; 2. Zbigniew Iglantowicz; 3. Paweł Bujacz.

Jubileusz WAM

ciąg dalszy ze str. 4
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
- Centralny Szpital Weteranów - bo taka jest obecna oficjalna nazwa placówki - został zbudowany w 1937 roku i od początku odznaczał się dużą
nowoczesnością. Już wtedy wyposażono go m.in. w centralną instalację
klimatyzacyjną. Nazwany IV Szpitalem Okręgowym był największą tego
typu placówką w przedwojennej Polsce i drugą w Europie.

Tak szpital WAM wyglądał w1942 r.
Źródło: www.basen.lodz.pl
Podczas ostatniej wojny szpital służył najpierw armii niemieckiej. Potem funkcjonował jako szpital ewakuacyjny, w którym leczono żołnierzy radzieckich jednostek frontowych. Po przejęciu w czerwcu 1945 roku
przez Wojsko Polskie stał się Szpitalem Klinicznym Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Polskiej Armii. W roku 1958 kiedy w Łodzi powstała Wojskowa Akademia Medyczna łódzka placówka stała się I Centralnym Szpitalem Klinicznym WAM, zaś szpitalne oddziały uzyskały status
klinik.
W 2002 roku szpital został włączony w strukturę nowotworzonego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i funkcjonował pod nazwą Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej. W 2006
roku powołany został Centralny Szpital Weteranów, jedyna w Polsce
tego typu placówka służby zdrowia. Po połączeniu szpitala im. WAM ze
szpitalem im. gen. Szareckiego, przyjął on nazwę Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów i tak jest do dziś.
Placówka, w której odzyskiwało zdrowie wielu mieszkańców gminy
Kleszczów jest bez wątpienia jedną z najnowocześniejszych publicznych
placówek służby zdrowia w regionie i kraju.
JS
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Sport
Strzeleckie sukcesy Wiktora

9

września w zawodach wojewódzkich „Puchar Jesieni”
w Bełchatowie mieszkaniec Wolicy - 15-letni Wiktor Blada,
reprezentujący klub 10-ka Radomsko, zajął I miejsce w konkurencji
pistolet pneumatyczny młodzików.
***
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Białymstoku (15-17 września) rywalizowali strzelcy z województw: lubelskiego,
mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Wiktor Blada, startujący w konkurencji
pistolet pneumatyczny, „wystrzelał” złoty medal, ustanawiając rekord życiowy
Foto ze strony www.10-strzel.org
(278 pkt.).
***
W Mistrzostwach Polski Młodzików w strzelectwie sportowym
w Zielonej Górze (28.09-01.10.2017 r.) W. Blada wywalczył tytuł
mistrza Polski. W trzech kolejnych seriach zdobył łącznie 278 pkt.
(93; 94; 91).

Sport
W szkolnym sporcie

Mocni w przełajach. 26 września nad zalewem Patyki w powiatowych zawodach rywalizowali przełajowcy. Dystans dla dziewcząt wynosił ok. 1000 metrów, a dla chłopców - ok. 1500 m. Spośród uczniów ZSP w Kleszczowie najlepsze wyniki uzyskali: Milena
Gierach (II miejsce), Julia Kowalska (III m.) oraz Mateusz Kobiera (I m.). Awansowali do finału wojewódzkiego, który odbył się 28
września w Uniejowie. Tu znakomicie pobiegła Milena, zdobywając brązowy medal. Julia i Mateusz ukończyli rywalizację na dalszych miejscach.
Zajęcia strzeleckie. Na strzelnicy miejskiej w Katarzynowie Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” zorganizował 14 września zajęcia strzeleckie dla
uczniów kleszczowskiego ZSP. Młodzież (100 uczniów
klas pierwszych liceum i technikum)
strzelała z karabinów sportowych. W
końcowej klasyfikacji zliczono punkty z
Foto ze strony www.10-strzel.org
dwóch konkurencji:
strzelanie z przyrządami celowniczymi zamkniętymi oraz przyrządami celowniczymi otwartymi. Trójka uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów to: 1. Kornelia Kmita - 169 pkt.; 2. Rafał Szczepański - 149 pkt.; 3. Jakub Bąkowicz - 141 pkt.
Na zdjęciu - najlepsza trójka strzelców, kadra nauczycielska
i sędziowska.
Kleszczów gościł sportowców ze szkół. Pogoda nie sprzyjała zawodom zorganizowanym 22 września na stadionie w Kleszczowie. Było deszczowo i wietrznie, ale uczniowie podstawówek
i gimnazjów, zrzeszeni w LZS województwa łódzkiego, walczyli w
kilkunastu dyscyplinach o jak najlepsze wyniki. Szkołę z Łękińska
reprezentowało 19 lekkoatletów. Miejsca na podium wywalczyli: Miłosz Kęsy (III m. w biegu na 60 m); Karolina Olczyk (III m. na 200
m); Filip Dzieciątkowski (I m. na 1000 m); sztafeta szwedzka chłopców (F. Dzieciątkowski, Mikołaj Sokołowski, Michał Garbaciak, Igor
Urbaniak) - III m.
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Sport
Kleszczów na Piątkę

W

ramach imprezy odbyły się Mistrzostwa Polski Kobiet na dystansie 5 km. Bieg
główny poprzedziła rywalizacja dzieci i młodzieży. Grupa ponad 150 najmłodszych biegaczy zgłosiła chęć udziału w niedzielnym sportowym wydarzeniu. Młodzi
zawodnicy rywalizowali na czterech dystansach: 200 m, 300 m, 600 m i 800 m. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszystkie dzieci pamiątkowe medale.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

W biegu głównym, który rozpoczął się o godz. 12.00 najszybszy okazał się Robert
Głowala z Wilgi Garwolin, który przekroczył metę z wynikiem 15:01. Drugie miejsce zajął Patryk Stypułkowski RKS Łódź (15:11), a trzecie - Adam Włodarczyk z AZS Łódź
(15:17). Ewa Jagielska z Ostrowianki Ostrów Mazowiecka wygrała Mistrzostwa Polski
Kobiet na 5 km z czasem 16:23. Drugie miejsce z czasem gorszym zaledwie o 7 sekund zdobyła Aleksandra Brzezińska z Bydgoszczy. Trzecia na metę przybiegła Angelika Mach z Warszawy.

W piątej edycji biegu „Kleszczów na Piątkę” najlepszym mieszkańcem gminy
Kleszczów okazał się Radosław Berencz, drugie miejsce zajął Mateusz Urbaniak, a
trzecie - Mateusz Kobiera. Najlepszą biegaczką z Kleszczowa okazała się Milena Gierach, druga była Monika Gierach, a trzecia Joanna Kaczmarczyk.
Drużynowo wygrała Omega Kleszczów (Radosław Berencz, Mateusz Urbaniak,
Mateusz Kobiera, Agnieszka Kuśmierek). Drugie miejsce zajęła drużyna Łódź Kocha
Sport, a trzecie Rysio Team. Nagrody dla najlepszych zawodników wręczali: Sławomir
Chojnowski - wójt gminy Kleszczów, Jan Gurazda - prezes zarządu LKS Omega Kleszczów, Beata Michalczyk - wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu „Kleszczów na Piątkę” w pakiecie startowym otrzymali bilet wstępu do kompleksu SOLPARK, pamiątkowy medal oraz okolicznościową koszulkę. Organizatorem imprezy była Gmina Kleszczów, LKS Omega
Kleszczów i FRGK.
MSz

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku: SIGMA Jacek Jakubowski, Łódź, ul. Srebrzyńska 91/24
Druk: TOP DRUK sp.z o.o., s.k., Łomża, ul. Nowogrodzka 151a
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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw ORLEN
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
731-30-80
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Centrala 731-31-10
Urząd Gminy
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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Naród czytał „Wesele”

G

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie kolejny raz
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Tym razem przedmiotem lektury było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W większości ośrodków czytanie tego znakomitego dramatu odbyło się w sobotę 2 września, natomiast GBP
w Kleszczowie zdecydowała o przeniesieniu terminu tej akcji na
piątek 8 września. „W tym roku uczniowie gminnych szkół podstawowych oraz zaproszeni goście będą czytać „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie” - mogliśmy przeczytać na facebookowym profilu kleszczowskiej biblioteki.
Lektorami, którzy seniorom przebywającym w DPS przybliżali fragmenty dzieła S. Wyspiańskiego, byli uczniowie szkół podstawowych z Kleszczowa i Łękińska, a także kilka dorosłych osób.
Zwrócenie się w stronę podopiecznych DPS w Kleszczowie i wizyta uczniów w placówce to bez wątpienia świetna inicjatywa naszej
biblioteki.
Dodajmy, że biblioteka zachęciła mieszkańców gminy, by przekazali mieszkańcom domu św. Barbary część książek z domowych
księgozbiorów. Facebookowy apel spotkał się z życzliwym odzewem i miłośnikom czytania przekazano dwa kartony książek.
JS

GOK informuje i zaprasza
Promocja na Dożynkach Prezydenckich
Podczas Dożynek Prezydenckich w Spale (16 i 17
września) przedstawiciele
Gminnego Ośrodka Kultury w
Kleszczowie prezentowali rękodzieło artystyczne z gminy
Kleszczów i promowali gminę.

Kwiaty z foamiranu
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje w każdym
z sołectw zajęcia warsztatowe, których uczestnicy nauczą się tworzenia kwiatów z pianki foamiran. To niezwykle delikatne tworzywo,
przypominające w dotyku aksamit, pozwala zmieniać swój kształt,
daje się też barwić. Foamiran rozciąga się o około 10 proc.
Oto terminy warsztatów: ● 10.10. - Kamień; ● 12.10. - Dębina;
● 14.10. - Żłobnica; ● 14.10. - Antoniówka; ● 18.10. - Łękińsko; ●
19.10. - Wolica; ● 20.10. - Rogowiec; ● 20.10. - Czyżów; ●23.10. Kleszczów; ● 24.10. - Łuszczanowice. Wszystkie zajęcia rozpoczną się o godz. 16.00.
Seniorzy na wycieczce
Dwie grupy starszych mieszkańców gminy Kleszczów (jedna od 5 do 7 września, zaś druga od 12 do 14 września) wyjechały na trzydniową wycieczkę.
Podczas wyjazdu uczestnicy
zwiedzili zakopiańskie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Wielką Krokiew, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku,
kaplicę w Jaszczurówce. Odwiedzili również Murzasihle,
muzeum im. Jana Pawła II w
Wadowicach, odbyli wycieczkę nad Morskie Oko.
Wyjazd został zorganizowany przez GOK w Kleszczowie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wzięły w niej udział
94 osoby.
opr. JS

XVII Dzień Papieski

W

spólna modlitwa i złożenie wieńców pod pomnikiem Jana
Pawła II rozpoczną gminne obchody XVII Dnia Papieskiego, zaplanowane na 15 października. O godz. 12 rozpocznie się
Msza św.
Po niej młodzież z liceum
i technikum zaprezentuje przygotowany program
„Jan Paweł II - idźmy naprzód z nadzieją”. Zostaną
również ogłoszone wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkursów papieskich. Na wystawie obejrzymy
prace plastyczne wykonane przez dzieci.
JS

Nagrodzeni
za czytanie i zdjęcia

28

września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie
odbyło się wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji
konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. W tym roku do
konkursu przystąpiło aż 40 uczestników w trzech grupach wiekowych. Komisja konkursowa nagrodziła następujące prace:
Grupa wiekowa do lat 13: I m. - „Za stodołą” (Kaja Zyrka); II m.
„Górskie zaczytanie” (Maciej Kokosiński) - fot. 1; III m. - „Książkowy
maraton” (Maja Ćwiek).
Grupa wieko1
wa 14-17 lat: I m.
- „Dosięgnąć wiedzy” (Karolina Cieślak); II m. „Chwila
dla siebie” (Magdalena Wójcik); III
m. - „Leśny kącik
szczęścia” (Milena
Jachimek).
Grupa wiekowa powyżej 18 lat:
I m. - „Modlitwa w
plenerze” (Anna
Sianos) - fot. 2; II m. - „Czytanie dla przyjaciół” (autor Anna Witasik); III m. „London Underground” (Marta Mickiewicz).
Wyróżnienia
2
otrzymali: „Przyłapany na czytaniu” (Eryk Krzympiec); „Posłuchaj
brzuszku” (Patrycja Zakolska); „Kto
mi poczyta za taki
uśmiech” (Kamila
Kapczyńska).
Konkursowe prace można
oglądać na wystawie zorganizowanej w czytelni GBP
w Kleszczowie. Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za udział. Gratulacje dla laureatów!

