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Drog-Bud przebuduje  
ulicę Główną

Wybrany w przetargu wykonawca kompleksowej przebudowy 
ulicy Głównej w Kleszczowie to spółka Drog-Bud z Lubojenki k. 
Częstochowy. Całość robót została wyceniona na 66.896.558,41 

zł brutto, a termin ich 
zakończenia ustalo-
no na grudzień 2019 
roku.

Podpisanie umo-
wy związanej z tą 
i n w e s t y c j ą  m i a ł o 
miejsce 25 paździer-
nika. Ze strony Gmi-
ny Kleszczów umo-
wę  podp i sa ł  wó j t 

Sławomir Chojnowski, zaś spółkę DROG-BUD reprezentowali 
członkowie zarządu: Stefan Bednarek i Sebastian Nowak.

Więcej na str. 2

Kleszczów na krajowej 
mapie

W ciągu roku od uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa (KMZB) w powiecie bełchatowskim wpłynęło do poli-
cji prawie 1,1 tys. zgłoszeń. W gminie Kleszczów w ostatnim dniu 
października wskazano 12 punktów zagrożeń. Najczęściej zgła-
szane jest przekraczanie dozwolonej prędkości (9 punktów). Po-
zostałe 3 to: zła organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe 
parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Więcej na str. 4-5

Programują aż miło!
Fundacja Roz-

woju Gminy Klesz-
c z ó w  w s p ó l n i e 
z firmą Innotech 
z o r g a n i z o w a ł y 
w tym roku trzecią 
edycję warsztatów 
z programowania. 
Uczestnicy uczą 
się podstaw pro-
gramowania przy 
pomocy najnow-
szych technologii.

Więcej na str. 5

Na placu w Wolicy
Kilka głębszych wykopów, w których montowane są studnie 

i rury kanali-
zacyjne, ster-
ty nawiezio-
nego tłucznia, 
palety z kost-
k ą  i  o b r z e -
ż a m i ,  c z e -
kającymi na 
ułożenie, kie-
d y  z a k o ń -
czą się prace 
przy kanaliza-
cji - tak wyglą-
da plac przed 
siedzibą domu kultury oraz OSP w Wolicy. Zlecone przez gminę 
prace remontowe mają się zakończyć w połowie grudnia.

Jesienna tura zebrań 
Cykl zebrań wiejskich rozpoczął się 17 października w sołec-

twie Dębina. W kolejnych dniach w salach lokalnych ośrodków 
kultury zbierali się mieszkańcy następnych miejscowości. Ostat-
nie zebrania odbyły się 26 października - w Kamieniu, a następ-
nie w Antoniówce.

Więcej na str. 3

W Łuszczanowicach  
- ulice z nazwami

Uporządkowana numeracja budynków w danej miejscowo-
ści to nie tyle kwestia estetyki, co przede wszystkim bezpieczeń-
stwa. Sprawny dojazd karetki pogotowia pod wskazany adres, 
a także terminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurier-
ską jest mocno utrudnione w miejscowościach tak rozległych 
jak Łuszczanowice. W różnych częściach tej wsi buduje się wie-
le nowych domów mieszkalnych. Nie sposób pozostać przy „sta-
rej” numeracji, bo z upływem lat chaos będzie się powiększał. 
Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na zebraniu wiejskim przez 
mieszkańców Łuszczanowic i zaakceptowanym przez Radę Gmi-
ny Kleszczów zostały podjęte działania, których efektem będzie 
wprowadzenie nazw ulic w Łuszczanowicach.

Więcej na str. 3

Foto z Facebook/Innotech

Uczestnicy zebrania w Łękińsku
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chotnicza Straż Pożarna w Klesz-
czowie dysponuje od niedawna 

nowym, ciężkim samochodem gaśniczym 
na podwoziu Volvo FMX 6XR. Trzyosiowy 
pojazd o długości 9,6 metra jest napędzany 

silnikiem o mocy 450 KM. Zbiornik wody ma 
aż 8 tys. litrów pojemności. W zespolonej, 
klimatyzowanej kabinie Volvo można prze-
wieźć 6 osób.

W licznych schowkach umieszczono 
wszelki niezbędny sprzęt, który ma straża-

kom ułatwić prowadzenie akcji ratowniczo-
-gaśniczych. Układ wodno-pianowy jest ob-
sługiwany przez dwuzakresową autopompę 
z automatycznym dozownikiem środka ga-
śniczego. 

W wyposażeniu Volvo znalazła się też 
linia szybkiego natarcia z wężem o długo-
ści 60 m z wysokociśnieniową prądownicą. 
Dużym ułatwieniem dla kierowcy jest wy-
posażenie pojazdu w automatyczną skrzy-
nię biegów, uterenowiony napęd 6x6 i ka-
merę cofania.

Koszt zakupu tego nowoczesnego po-
jazdu wyniósł 1,48 mln zł. Część tej kwoty, 
a dokładnie 500 tys. zł, pochodziła z dotacji 
pozyskanej przez Gminę Kleszczów w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wybranym w przetar-
gu dostawcą w pełni wyposażonego pojaz-
du było Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
„Bocar” sp. z o.o. z Korwinowa.

JS

kilku latach przygotowywania pro-
jektów i po zorganizowaniu prze-

targu na wykonawstwo można wreszcie 
rozpocząć największą inwestycję drogo-
wą w Kleszczowie czyli przebudowę ulicy 
Głównej. W ramach tego zadania, zaplano-
wanego na 26 miesięcy, nastąpi wymiana 
lub uzupełnienie istniejących sieci: gazowej, 
kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicz-
nej oraz energetycznej. 

Ulica Główna jest częścią drogi powia-
towej nr 1500E, prowadzącej przez Klesz-
czów. Roboty drogowe obejmą odcinek 
o długości 4,3 km. Powstanie całkowicie 
nowa jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa. 

Wraz z ulicą Główną będą przebudowywa-
ne fragmenty dochodzących do niej ulic: 
Ogrodowej, Szkolnej, Osiedlowej i Urzę-
dowej. 

Jak już informowaliśmy w ramach in-
westycji powstanie więcej miejsc do par-
kowania samochodów. Będzie zbudowany 
dodatkowy parking naprzeciwko klesz-
czowskiego cmentarza. Nowy parking oraz 
skwer z alejkami i ławkami zostanie urzą-
dzony w pobliżu stacji paliw. Moderniza-
cji doczeka się też plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury oraz schody prowadzą-
ce do siedziby GOK.

JS

W Łuszczanowicach Kolonii oraz Łusz-
czanowicach trwa kompleksowa przebudo-
wa dróg, a ekipy podejmują prace na kolej-
nych fragmentach dróg. Od poniedziałku 
6 listopada nastąpiło czasowe zamknięcie 
dla ruchu drogowego skrzyżowania dróg 
powiatowych 1900E i 1921E w Łuszczano-
wicach. Jest to skrzyżowanie wyposażone 

w sygnalizację świetlną, które będzie prze-
budowywane na rondo.

Został wyznaczony objazd poprzez 
drogi gminne i powiatowe. Rysunki infor-
mujące o nowej organizacji ruchu zamiesz-
czone zostały na internetowej stronie gmi-
ny (www.kleszczow.pl).

Informacje o kolejnych zmianach or-

ganizacji ruchu oraz o terminach otwarcia 
dróg w tym rejonie będą zamieszczane na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów. 

Inwestor przeprasza użytkowników 
dróg za utrudnienia. 

Prosimy o stosowanie się do obowiązu-
jącego oznakowania.

esienny cykl kulinarnych warsztatów 
cieszył się zainteresowaniem. W pię-

ciu sołectwach przyszło na zajęcia blisko 
100 uczestników. W kolejnych miejscowo-
ściach zgłosiło się: Wolica - 17 osób, Dę-
bina - 15, Antoniówka - 22, Łuszczanowice 
- 26, Łękińsko - 14. Przedmiotem zajęć (a fi-
nalnie przedmiotem konsumpcji) były takie 
oto dania: karczek w kapuście kiszonej; da-
nie ze szpinakiem Jadzi; zupa z mortadeli i 
pieczarek; pyszna surówka z białej kapusty; 

sałatka bankietowa z wiejskim serkiem oraz 
na deser - ciasto na herbatnikach. Oprócz 
udziału w praktycznych ćwiczeniach każda 
z osób miała zapewniony komplet przepi-
sów na przygotowywane kulinaria.

Wkrótce zajęcia poświęcone nauce 
przygotowania tych samych dań odbędą się 
w kolejnych pięciu sołectwach. Oto terminy 
warsztatów:
•  23 XI (czwartek) - Kleszczów - kuchnia 

w Szkole Podstawowej - od godz. 16.00

•  24 XI (piątek) - Czyżów - zaplecze ku-
chenne świetlicy - od 15.30

•  27 XI (poniedziałek) - Żłobnica - zaplecze 
kuchenne w siedzibie OSP - od 16.00

•  28 XI (wtorek) - Kamień - zaplecze ku-
chenne w siedzibie OSP - od 15.30

•  29 XI (środa) - Rogowiec - zaplecze ku-
chenne świetlicy - od 16.00

Zapraszamy mieszkańców głodnych 
wiedzy kulinarnej!
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Nowy wóz gaśniczy dla OSP Kleszczów

Przebudowa ulicy Głównej

Skrzyżowanie w Łuszczanowicach - zamknięte

Edukacja kulinarna w dwóch turach

KRÓTKO
Pozbyli się niepotrzebnych gratów

W dniach 5 i 6 października EKO-REGION 
przeprowadził bezpłatny odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych od właścicieli prywatnych po-
sesji z terenu gminy Kleszczów. Odpady były 
odbierane sprzed posesji w kolejnych miejsco-
wościach. To druga z tegorocznych akcji, dzię-
ki którym mieszkańcy mogą w wygodny spo-
sób, bez angażowania własnego transportu, 
pozbyć się odpadów, które straciły walor użyt-
kowy i jedynie zagracają komórki, garaże, skła-
dziki i podwórka.

Bezrobocie na stabilnym poziomie
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 

przygotował zestawienie, które pokazuje licz-
bę osób bezrobotnych na koniec III kwartału. 
Jak wynika ze statystyk na liście osób bez żad-
nego, stabilnego zatrudnienia znajdowało się 
113 mieszkańców gminy Kleszczów. W tej gru-
pie tylko 16 osób posiadało prawo do pobiera-
nia zasiłku, natomiast od ponad roku bez pra-
cy pozostawało 46 osób. Przed rokiem liczba 
bezrobotnych mieszkańców naszej gminy wy-
nosiła 128.

Z działalności Uniwersytetu
•  13 października odbyło się nadzwyczajne wal-

ne zebranie członków Stowarzyszenia Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w 
nim 124 członków z ogólnej liczby 187. „Ze-
branie dotyczyło zmiany w statucie celem 
przedłożenia w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym” - poinformowano na stronie www.utw-
kleszczow.pl.

•  28 października na sali w Żłobnicy odbyła się 
impreza integracyjna członków Stowarzysze-
nia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestni-
czyło w niej 80 osób. 

•  Począwszy od 10 listopada w każdy piątek od 
godz. 16 w Domu Kultury w Łękińsku Stowa-
rzyszenie UTW organizuje kurs podstawowy 
obsługi komputera oraz smartfona. Kurs orga-
nizowany jest dla członków UTW.

(opr. JS)
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Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie wprowadzenia nazw ulic i nowej numeracji  

porządkowej budynków dla miejscowości Łuszczanowice.

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że zostały podję-
te prace, zmierzające do wprowadzenia nazw ulic w miejscowo-
ści Łuszczanowice zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na zebraniu 
wiejskim przez mieszkańców oraz zaakceptowanym przez Radę 
Gminy Kleszczów.

W związku z powyższym oprócz wprowadzania nazw ulic 
w miejscowości Łuszczanowice zostanie również wprowadzona 
zmiana numeracji porządkowej budynków mieszkalnych i użytko-
wych. Problem zmiany numeracji porządkowej budynków istnieje 
w Gminie Kleszczów od lat i narasta w związku ze zwiększającą 
się liczbą budynków. Ciągły i dynamiczny rozwój Gminy Klesz-
czów zmusza do przeprowadzenia niełatwej operacji zmierzającej 
do uporządkowania numeracji budynków. Występujące w naszej 
gminie silne tendencje urbanistyczne (intensywna jednorodzin-
na zabudowa mieszkaniowa, przekształcanie gruntów dotych-
czas użytkowanych rolniczo w tereny przeznaczone pod zabudo-
wę mieszkaniową, powstawanie nowych działek ewidencyjnych) 
z uwagi na liczne podziały powodują problem w nadaniu popraw-
nej numeracji porządkowej.

Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji zapewni 
bezpieczeństwo, znacznie ułatwi poruszanie się po miejscowości 
gościom, a zwłaszcza karetkom pogotowia ratunkowego oraz ku-
rierom wiozącym przesyłki, którzy często nie znają topografii tere-
nu i znalezienie właściwego adresu jest dla nich kłopotliwe.

Na zebraniu w Łękińsku
zebraniu w Łękińsku, zorganizowanym 24 października, 
uczestniczyło 45 mieszkańców tego sołectwa. Samorząd 

gminy reprezentowali: wójt, Sławomir Chojnowski, zastępca prze-
wodniczącego Rady Gminy, Paweł Karasiński, radni Mariusz Roż-
niatowski i Konrad Krawczykowski. Urząd Gminy był reprezen-
towany przez zastępcę wójta, Joannę Guc, kierowników referatu 
inwestycji (Robert Olewiński) i referatu ochrony środowiska (Mar-
cin Bębnowski) oraz opiekuna sołectwa Łękińsko, Barbarę Włodar-
czyk. Za stołem prezydialnym zasiadła też sołtys Łękińska, Aga-
ta Misiak.

N a  p y t a n i a 
mieszkańców do-
tyczące dzia ła l -
ności Kleszczow-
skiej Przychodni 
Salus odpowiada-
ła prezes zarządu 
tej gminnej spół-
ki - Iwona Bedna-
rek .  Uczestn icy 
zebrania otrzyma-
l i  ankiety, dzięki 
którym można oce-
niać dotychczaso-
wą działalność Sa-
lusa oraz zgłaszać 
uwagi i propozycje.

Z w o ł y w a n e 
przez sołtysów ze-
brania są od lat 
formą regularnych 
spotkań samorzą-

du gminy z mieszkańcami. To okazja do przekazania aktualnych 
informacji na temat inwestycji, tych realizowanych obecnie i tych 
planowanych w przyszłości. Podczas dyskusji mieszkańcy mogą 
zadawać pytania, dzielić się opiniami, składać propozycje i zgła-
szać wnioski.

JS

Porządek i czystość  
na nieruchomościach 

niezamieszkałych
Gminny system odbierania odpadów nie obejmuje nieruchomości nieza-

mieszkałych, takich jak np. zakłady przemysłowe, placówki handlowo-usługowe, 
szkolne, ochrony zdrowia oraz wszystkie inne nieruchomości niezamieszkałe, na 
których powstają odpady komunalne. Za odbiór odpadów komunalnych z takich 
obiektów odpowiada właściciel nieruchomości. Jego obowiązkiem jest pozbywa-
nie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczy-
stości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie i „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kleszczów”. Oznacza to, że obowiązkiem właściciela takiej nieruchomości jest po-
siadanie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na odbieranie odpadów.

W firmach obsługiwanych przez transport zewnętrzny konieczne jest za-
pewnienie pojemników na odpady komunalne dla kierowców, którzy dostarcza-
ją surowce i towary, bądź odbierają produkty. O takim obowiązku mówi § 9 ust. 3 
wspomnianego regulaminu. 

Podczas wykonywania robót budowlanych obowiązki w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenie budowy należą do wykonawcy tych robót. Ozna-
cza to, że wykonawca musi wyposażyć teren budowy w pojemniki, proporcjonal-
nie do ilości przebywających osób i zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który odbie-
ra odpady z terenu tej gminy, gdzie prowadzona jest budowa.

W

Lp. Poradnia  
specjalistyczna Lekarz Termin Godzina

1. Pediatryczna  
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 02.12. 9.00

2. Pediatryczna  
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 21.12. 13.00

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 16.12. 9.00
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 22.12. 13.00
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.12. 9.00
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 13.12. 14.30
7. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 16.12. 9.00

8. Dermatologiczna dr n. med.  
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 11.12. 14.00

9. Dermatologiczna dr n. med.  
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 18.12. 14.00

10. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 01.12. 13.00
11. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 15.12. 13.00
12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 11.12. 13.00
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 29.12. 8.00
14. Ginekolog. - położnicza lek. med Radosław Pigoń 13.12. 13.00
15. Ginekolog. - położnicza lek. med Radosław Pigoń 27.12. 13.00

16. Pulmonologiczna dr n. med.  
Beata Janiszewska-Drobińska 28.12. 12.30

17. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 16.12. 9.00

18. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 08.12. 9.00

19. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 20.12. 9.00

20. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 02.12. 9.30
21. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 16.12. 9.30
22. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 14.12. 13.00
23. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 27.12. 9.00
24. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 07.12. 13.30
25. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 21.12. 13.30
26. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 18.12. 11.00
27. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 13.12. 14.30
28. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 14.12. 9.00
29. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 04.12. 12.00

30. USG dr n. med. radiolog Marcin Just 06.12. 15.20-
18.30

31. USG dr n. med. radiolog Marcin Just 19.12. 15.20-
18.30

32. Okulistyczna lek. med. Kinga Rajska 06.12. 9.30
33. Okulistyczna lek. med. Kinga Rajska 20.12. 9.30

Lekarze specjaliści w przychodni Salus
Podajemy grudniowe terminy przyjęć lekarzy specjalistów. 
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Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa znajdują się 
informacje o kilkudziesięciu rodzajach zagrożeń. Chodzi 

o precyzyjne wskazanie miejsc, gdzie występują zagrożenia naj-
bardziej uciążliwe społecznie.

Źródła informacji
Krajowa mapa zagrożeń opiera się o informacje z kilku źródeł. 

Jednym z nich są policyjne systemy informatyczne, a kolejnym - in-
formacje pozyskiwane od społeczeństwa. Mogą je zgłaszać miesz-
kańcy w trakcie swoich rozmów np. z dzielnicowymi, bądź w trakcie 
debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu. 
Wnioski o interwencje zgłaszają też do policji przedstawiciele sa-
morządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Kolejne 
istotne źródło informacji to zgłoszenia obywateli, przekazywane 
z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi, w które jest wyposażo-
na Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (https://mapy.geo-
portal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html).

Mapa zagrożeń w województwie łódzkim została uruchomiona 
w połowie września 2016 roku. Mieszkańcy powiatu bełchatowskie-
go zgłosili do niej prawie 1100 zagrożonych miejsc. Na terenie ca-
łego województwa łódzkiego zgłoszeń było aż 35.886. W powiecie 
bełchatowskim większość powiadomień dotyczyła spożywania al-
koholu w miejscach publicznych, zagrożeń wynikających z przekra-
czania przez kierujących dozwolonej prędkości, nieprawidłowego 
parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Jest w czym wybierać
Katalog pozostałych zjawisk, które są traktowane jako zagro-

żenia i których występowanie mieszkańcy mogą wskazywać poli-
cji to: ● akty wandalizmu, ● dzikie wysypiska śmieci, ● grupowanie 
się małoletnich zagrożonych demoralizacją, ● żebractwo, nielegal-
ne rajdy samochodowe, ● znęcanie się nad zwierzętami, ● bez-
domność, ● niszczenie zieleni, ● zdarzenia drogowe z udziałem 
zwierząt leśnych, ● poruszanie się po terenach leśnych quadami, ● 
kłusownictwo, ● wypalanie traw, ● nielegalna wycinka drzew, ● nie-
strzeżone przejście przez tory, ● niestrzeżony przejazd kolejowy, ● 
wałęsające się bezpańskie psy, ● miejsca niebezpieczne na tere-
nach wodnych, ● dzikie kąpieliska, ● utonięcia. Każda z tych kate-
gorii ma swoje oznaczenie w legendzie.

Warto co jakiś czas odwiedzać wspomnianą stronę interne-
tową. Analizowanie KMZB pod kątem występowania różnych za-
grożeń pozwala nam sprawdzić na ile bezpieczne jest miejsce, 
w którym zamieszkujemy. Zawarte w mapie informacje mogą być 
bezcenne, kiedy dla siebie lub dla swego dziecka - studenta szu-
kamy mieszkania do wynajęcia w obcym, mało znanym mieście. 
Ważne jest też, by sprawdzić jaki jest poziom bezpieczeństwa 
w dzielnicy, w której zamierzamy kupić mieszkanie albo dom. Mo-
żemy wówczas uniknąć przykrych niespodzianek.

Policja podsumowuje
„Dzięki funkcjonowaniu KMZB bełchatowska policja otrzymu-

je szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców powiatu, 
które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania patroli 
oraz do wskazywania właściwych zadań dla funkcjonariuszy” - czy-
tamy w podsumowaniu, jakie bełchatowska Komenda Powiatowa 
Policji opracowała po roku funkcjonowania krajowej mapy.

Jak już pisaliśmy w znaczącym stopniu punkty nanoszone na 
mapę są wynikiem zgłoszeń, otrzymywanych od mieszkańców. 
Możliwość takich zgłoszeń dają interaktywne narzędzia, w które 
mapa została wyposażona. Co dzieje się, kiedy policja odbierze in-
formację o nowych zgłoszeniach?

„Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głów-
nie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych i komór-
ki ruchy drogowego. W przypadku potwierdzenia policja podejmu-
je działania aby skutecznie wyeliminować lub też zminimalizować 
wskazane zagrożenie (około 40 proc. to zgłoszenie potwierdzo-
ne). Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością in-
nym służbom i instytucjom” - napisano we wspomnianym podsu-
mowaniu.

Informacje Przychodni SALUS
Dodatkowi pediatrzy

Dla zwiększenia dostępności lekarzy pediatrów w ramach POZ 
Kleszczowska Przychodnia SALUS rozpoczyna współpracę z dwie-
ma lekarkami o specjalności pediatra. Informacje na temat harmo-
nogramu ich pracy można uzyskać w rejestracji. Kontakt: 44 731 30 
80, 44 731 30 15 w godz. 8.00-18.00.

Poradnia rehabilitacyjna i gabinet fizjoterapii
Na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

nej, zawartej przez Przychodnię SALUS z Gminą Kleszczów w li-
stopadzie zacznie działalność poradnia rehabilitacyjna i gabinet 
fizjoterapii. W poradni pacjenci będą mogli skorzystać z porad le-
karza - specjalisty rehabilitacji medycznej z 20-letnim doświadcze-
niem.

„W ramach udzielanych porad Pani Doktor będzie prowadziła 
proces diagnostyczno-leczniczy, w tym ma prawo do wystawiania 
skierowań na specjalistyczne badania, takie jak tomograf kompu-
terowy, rezonans magnetyczny” - czytamy na stronie internetowej 
www.saluskleszczow.pl, gdzie znaleźć można więcej szczegółów.

Najbliższe terminy pracy poradni rehabilitacyjnej: ● 24 listopada 
- od godz. 15.00; ● 08 grudnia - od godz. 15.00;

W gabinecie fizjoterapii współpracę z Przychodnią SALUS roz-
poczynają specjalista fizjoterapii oraz fizjoterapeuta. Pierwszy 
z nich będzie udzielał świadczeń w warunkach ambulatoryjnych (w 
przychodni) i w domu pacjenta. Zajmować się będzie głównie naj-
młodszymi pacjentami, wymagającymi terapii. Jego harmonogram 
pracy będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb pacjentów. 

Do obowiązków fizjoterapeuty będzie należała przede wszyst-
kim konsultacja i diagnoza pacjenta z problemami układu ruchu 
(dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, schorzenia stawów obwodo-
wych). Informacje o harmonogramie pracy można uzyskać w reje-
stracji Przychodni SALUS. 

Dodatkowe terminy USG
Z powodu dużego zapotrzebowania na świadczenia przychod-

nia SALUS wprowadziła w harmonogramie na listopad m.in. dodat-
kowe terminy badań USG: 21 listopada, godz. 15.15-18.30; 28 li-
stopada, godz. 9.00-12.00.

(opr. JS)

Minął rok od uruchomienia KMZB

Na

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie  
przyjmuje zapisy na kursy:

1.  Obsługa kas fiskalnych - 8 godz. - 123 zł
2. Język niemiecki - poziom podstawowy (wolne 1 miejsce)
3. EXCEL - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
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

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie i przepro-
wadzenie akcji charytatywnej. Za ich bezinteresowną 
pomoc, poświęcenie czasu i energii oraz tym, którzy 
nie przeszli obojętnie obok

Z całego serca dziękuję 
Kamil Marszał
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ykl warsztatów składa się z 20 spotkań organizowanych co 
ok. 2 tygodnie w soboty. Każde z zajęć trwa od 2 do 4 godzin 

(w zależności od poziomu). Miejscem spotkań jest Dom Kultury w Łę-
kińsku. Rozmawiamy z prowadzącym - Konradem Strzeleckim.

- Ile osób zgłosiło się do tej edycji warsztatów?
- Na tegoroczną edycję warsztatów zapisało się 60 osób. Są czte-

ry grupy. Naukę od podstaw programowania w języku JavaScript pod-
jęli uczniowie gimnazjum i starsi. Ta sama grupa wiekowa bierze udział 
w warsztatach JavaScript - poziom zaawansowany. To są osoby ze 
znajomością programowania. Dwie młodsze grupy mają zajęcia warsz-
tatowe z Scratch/Lego. W jednej jest młodzież z roczników 2003-2005, 
w drugiej dzieci z rocznika 2006 i młodsze. Każda grupa liczy około 15 
uczestników, przy czym uczniowie szkół podstawowych są najliczniej-
szą grupą, następnie mamy kolejno uczniów szkół średnich, gimnazja-
listów, studentów oraz absolwentów.

- Czy obecne zainteresowanie tymi zajęciami daje nadzieję na 
to, że za kilka miesięcy poprowadzi Pan kolejną rundę warszta-
tów?

- W tym semestrze zainteresowanie jest naprawdę duże. To cie-
szy, ponieważ pokazuje, że młodzi ludzie z naszego regionu są coraz 
bardziej zainteresowani zaawansowanymi aspektami informatyki, a nie 
wyłącznie obsługą komputera. Widzą w tym przyszłość, ciekawi ich to.

Oczywiście jeśli zainteresowanie zajęciami się utrzyma jest duża 
szansa na przeprowa-
dzenie kolejnej rundy 
warsztatów. Byłoby to 
zorganizowane w takiej 
samej formule jak te-
goroczna edycja, czyli 
część osób będzie kon-
tynuowała kurs, a część 
będzie uczyła się od 
podstaw - tutaj poja-
wiłby się nowy nabór. 

Mówię to z perspektywy osoby współorganizującej warsztaty. Decy-
zja oraz opinia w tej sprawie leży również po stronie Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów.

- Czy wiedza zdobywana na warsztatach przydaje się uczniom 
na szkolnych zajęciach z informatyki czy jest to raczej rozwijanie 
własnych pasji uczniów, które w przyszłości może się przełożyć 
na wybór dalszego kierunku kształcenia?

- Na informatyce w szkole uczniowie z reguły uczeni są obsługi 
komputera oraz oprogramowania, jakie się na nim znajduje. Na pewno 
znajdziemy na szkolnej informatyce aspekty nauki programowania, ale 
dotychczasowy program nauczania Ministerstwa Edukacji raczej pod-
chodził do tego tematu pobieżnie (na szczęście wielu nauczycieli stara 
się rozszerzać zajęcia z programowania swoim uczniom). Od tego roku 
ma się to zmieniać.

Sprawa wygląda trochę inaczej jeśli uczestnikami są np. ucznio-
wie technikum (np. Technikum Nowoczesnych Technologii). Tu niektó-
re aspekty są już przez uczniów znane, tyle że w trochę innej formie.

Na warsztatach nie uczymy się obsługi komputera ani oprogramo-
wania, jakie się na nim znajduje. Uczymy się tworzyć oprogramowanie 
oraz trenujemy nasze analityczne myślenie. Zdobyta wiedza na warsz-
tatach na pewno przyda się na przedmiotach szkolnych jak informaty-
ka, matematyka, fizyka, a nawet angielski. Jeśli uczestnik podchodzi 
do warsztatów z pasją i regularnie uczęszcza na zajęcia to zdobędzie 
wiedzę, która będzie solidnym fundamentem w dalszym zawodowym 
rozwoju. Świetnym przykładem jest grupa uczestników (trzecia gimna-
zjalna i starsi), która systematycznie uczęszcza na zajęcia od początku 
2016 roku. Ich poziom wiedzy jest na takim poziomie, że przygotowuje-
my się do startu w konkursie programistycznym dla uczniów do lat 19, 
organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Celem konkur-
su jest napisanie programu, który będzie uruchomiony na Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej.

- Dziękuję.
Rozmawiał Jerzy Strachocki

Kleszczów na mapie
Gmina Kleszczów jest obecna na Krajowej Mapie Zagrożeń 

Bezpieczeństwa głównie dzięki kilku miejscom, w których kierow-
cy nie stosują się do ograniczeń prędkości. Zostały one oznaczo-
ne: koło Antoniówki, na drodze prowadzącej w kierunku Sulmierzyc 
(2); w Kleszczowie: na ulicy Sportowej (2); na ul. Głównej w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Miłą; na ul. Wspólnej; na głównej drodze przez 
Czyżów, prowadzącej w kierunku południowym; na gminnej obwod-
nicy pomiędzy Żłobnica a Kamieniem; na drodze przez las z Łusz-
czanowic do Wolicy.

Trzy pozostałe zagrożenia na terenie gminy Kleszczów, wid-
niejące w KMZB pod koniec października, to: zła organizacja ruchu 
drogowego na odcinku drogi od Żłobnicy do Antoniówki; nieprawi-
dłowe parkowanie przy ul. Głównej obok skrzyżowania z ul. Urzę-
dową; spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (w pobli-
żu osiedla Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

„Najświeższe” ze zgłoszeń to te, dotyczące przekraczania do-
zwolonej prędkości na ul. Wspólnej oraz w Czyżowie. To pierwsze 
nosi datę 24, zaś drugie - 25 października.

Są efekty zgłoszeń
Częstsze odwiedziny drogówki wyposażonej w radar w miej-

scach, gdzie kierowcy notorycznie przekraczają prędkość (np. na 
ul. Sportowej w Kleszczowie) to niejedyny efekt trafiających do po-
licji zgłoszeń. „We wszystkich powiatach dzięki współpracy z za-
rządcami dróg wielokrotnie podkreślano pozytywne skutki np. usu-
nięcie czy zmianę nieprawidłowego oznakowania, doświetlenie 
drogi bądź też naprawę zniszczonej nawierzchni jezdni” - informuje 
bełchatowska policja w podsumowaniu i wskazuje przykłady takich 

działań (np. naprawę złej nawierzchni dróg gminnych w Zdzieszuli-
cach Dolnych, Janowie i Osinie, jako efekt wystąpienia do urzędów 
gmin Bełchatów i Kluki) oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc par-
kingowych przy blokach na os. Dolnośląskim w Bełchatowie (efekt 
wystąpienia skierowanego do Starostwa Powiatowego).

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Gdyby oceniać stan dróg 
w naszym powiecie po liczbie nagromadzonych ikon, oznacza-
jących „niewłaściwą infrastrukturę drogową” (na zdjęciu) to bez 
wątpienia najgorsze opinie kierowców zebrała droga powiatowa, 
prowadząca przez Trząs (w gminie Kluki). Jej nawierzchnia po re-
montach przeprowadzonych w ostatnich latach jest całkiem zno-
śna. Osobom, które dokonały tylu zgłoszeń chodzi zapewne o brak 
chodnika.

J. Strachocki

C

Programowanie  
- to zajęcie wciąga!

Minął rok od uruchomienia KMZB

Ciesz się telewizją, szybkim  
Internetem i rób taniej zakupy  

w sieci ORLEN.

Wybierz pakiet najlepszy dla Ciebie 
wraz z kartą podarunkową do stacji ORLEN.

Więcej na stronie www.arreks.com.pl  
oraz w Biurze Obsługi Klienta 

pod nr tel. 44/ 731 37 31
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Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 
„Mat@ndo”

Mateusz Kotyla, Kamil Chłopik i Piotr 
Piotrowski z TNT w szkolnych eliminacjach 
wywalczyli awans do Ogólnopolskiego Ma-
tematycznego Konkursu „Mat@ndo”. Zna-
leźli się w gronie dwudziestu drużyn z ca-
łej Polski, zakwalifikowanych z najlepszymi 
wynikami. 18 października w Centrum Edu-
kacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach po kolejnych zmaganiach kon-
kursowych drużyna z TNT w Kleszczowie 
zajęła bardzo dobre trzecie miejsce.

Dwa miejsca na pudle
21 października dwie drużyny ZSP 

w Kleszczowie rywalizowały w łódzkiej im-
prezie „Jesienne Zawody na Orientację 
„Złota Igła”. W latach 90. miała ona charak-
ter turystyczny i była organizowana wspól-
nie z harcerzami. Od paru lat przyjęła for-
mę biegu punktowego, odbywającego się 
ze startu masowego (scorelauf). Startujący, 
podzieleni na patrole,  rywalizują w czterech 
kategoriach wiekowych - osobno wyczy-
nowcy i osobno amatorzy. W gronie 11 pa-
troli ze szkół ponadgimnazjalnych ucznio-
wie z Kleszczowa wywalczyli bardzo dobre 
lokaty: II miejsce (Nikola Lalek, Oliwia Wi-
dera, Magdalena Wójcik) oraz III miej-
sce (Adrian Pietrzyk, Mateusz Szcześniak, 
Oskar Rozpondek).

Światowy Dzień Chleba
„Obchody rozpoczęliśmy od zapozna-

nia się z prezentacją dotyczącą produkcji 
chleba, zobaczyliśmy proces jego powsta-
wania „od ziarenka do bochenka”, czyli od 
momentu siania zboża poprzez zbiory i mie-
lenie ziaren na mąkę, aż po wypiek pieczy-
wa. Skończyliśmy - na degustowaniu na-
szych wypieków, których zapach kusząco 
roznosił się po całej szkole” - czytamy w re-

lacji na stronie internetowej Szkoły Pod-
stawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. 
Światowy Dzień Chleba jest co roku obcho-
dzony 16 października. W SP Kleszczów 
świętowano go po raz pierwszy. Uczniowie 
klas III a, III b i IV b pod opieką nauczycie-
lek własnoręcznie wyrabiali ciasto na chleb, 
dodając do niego różne ziarna. Piekli rów-
nież bułeczki.

Recytatorski pojedynek
Osiemnastu uczniów LO oraz TNT 

w Kleszczowie rywalizowało 25 paździer-
nika w konkursie recytatorskim. Postano-
wili zmierzyć się z interpretacją różnych 
utworów: klasyki („Pan Tadeusz” A. Mickie-
wicza oraz „Anioł milczenia” M. Konopnic-
kiej), wierszy dla dzieci („Murzynek Bam-
bo” J. Tuwima), poezji śpiewanej. Jury 
zdecydowało o następującym podziale na-
gród: I m. - Oskar Rogalski; II m. - Bartło-
miej Dąbrowski; III m. - Sylwia Ornatowska 
i Justyna Pietrzak; wyróżnienie - Maciej Ka-
niewski. Zgromadzona w auli publiczność 
postanowiła swoją nagrodę przyznać Na-
talii Woch.

Finał dyniowego szaleństwa
Konkurs adresowany był do uczniów 

klas I-VII Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie. „Za cel postawiliśmy sobie przede 
wszystkim zachęcenie dzieci do kreatywne-
go spędzenia wolnego czasu oraz rozwija-
nie ich uzdolnień plastycznych i wrażliwości 
artystycznej” - informuje jedna z organizato-
rek, Elżbieta Antosiewicz.

W kategorii klas I-III podział nagród wy-
glądał tak: I m. - Wiktoria Marcinkowska 
(kl. II a); II m. - Mikołaj Wojtan (II b), Dawid 
Bednarski (II b); III m. - Zofia Kuc (III d), Ali-
cja Jarząbek (I a), Filip Dylak (III d); wyróż-
nienie - Wiktoria Cebula (I c).

W kategorii klas IV-VII nagrodzeni zo-
stali: I m. - Brandon Gonera (V b); II m. - 
Karina Zajączkowska (IV c); III m. - Krzysz-
tof Urbański (V a); wyróżnienie - Klaudiusz 
Bujacz (IV b).

Wesprą Fundację Gajusz
Akcja charytatywna „Zamiast kwiatka”, 

zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej w SP Łękińsko, polegała na kupnie 
cegiełki o wartości 10 zł i wręczeniu jej na-
uczycielowi zamiast symbolicznego kwiat-
ka. Udało się zebrać 1930 zł, które zosta-
ną wpłacone na konto łódzkiej Fundacji 
Gajusz, która zajmuje się m.in. hospicyjną 
opieką nad ciężko chorymi dziećmi. „Szkol-
ny Klub Wolontariatu dziękuje wszystkim 
uczniom, rodzicom, nauczycielom, Samo-

Wyjadą na 
praktyki w Dreźnie

tym roku szkolnym kolejni uczniowie Tech-
nikum Nowoczesnych Technologii im. Jana 

Pawła II w Kleszczowie wyjadą na 2-tygodniowe 
praktyki zawodowe w Dreźnie. Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych na realizowany przez dwa lata projekt 
„Europejska mobilność uczniów i absolwentów Tech-
nikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - 
gwarancją sukcesu i kariery zawodowej” pozyskał z 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowanie 
w kwocie ponad 400 tys. zł. Są to pieniądze z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), związane 
z projektem „Staże zagraniczne dla uczniów i ab-
solwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego”.

Na liście osób zakwalifikowanych na 2-tygo-
dniowe praktyki w Dreźnie znalazło się 29 uczniów 
trzeciej klasy Technikum Nowoczesnych Technolo-
gii, podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa wy-
jedzie na staż od 11 do 24 marca przyszłego roku, 
druga zaś od 8 do 21 kwietnia. Pobyt w Niemczech 
posłuży nie tylko kształceniu praktycznemu, pozna-
waniu organizacji i wyposażenia niemieckich firm. 
Pomoże także uczniom sprawdzić znajomość języka 
niemieckiego, da im też możliwość bliższego pozna-
nia kultury i zabytków naszego zachodniego sąsiada.

Do zgłaszania się na staż w Niemczech mieli też 
prawo tegoroczni absolwenci kleszczowskiego TNT, 
jednak z oferty żaden nie skorzystał. Jak wyjaśnia 
koordynator projektu - nauczycielka języka niemiec-
kiego Emilia Ławska większość absolwentów podję-
ła studia bądź pracę.

- Zakwalifikowanie do projektu polega nie tylko 
na odbyciu stażu zawodowego w Dreźnie, lecz wy-
maga także obowiązkowego uczestnictwa w zaję-
ciach przygotowawczych do projektu. Są to zajęcia 
z języka angielskiego i niemieckiego oraz z przygoto-
wania kulturowego i mentalnego.

Do 6 listopada w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie trwała rekrutacja uzupełnia-
jąca. Podobnie jak w minionym roku szkolnym osoby 
z listy rezerwowej będą mogły zastąpić swoich kole-
gów z listy podstawowej, którzy z jakichś powodów 
nie będą mogli uczestniczyć w projekcie.

Jak informuje koordynator projektu tegoroczni 
uczestnicy będą bazować na sprawdzonym już przez 
poprzedników programie stażu. Zostanie natomiast 
wzbogacony tzw. program kulturowy.

- Pracujemy nad nim wspólnie z partnerem nie-
mieckim - placówką kształcenia zawodowego WBS 
Training AG z Drezna - mówi Emilia Ławska.

JS

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8

W

W ramach poprzedniego stażu 
uczniowie TNT przygotowywali 

prezentacje rozwiązań technicznych
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października w kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa 
krew oddało 49 osób, dzięki czemu do banku krwi Regional-

nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi trafiły 22 li-
try krwi. Do uzyskania tak znakomitego efektu przyczynili się m.in. 
młodzi krwiodawcy - uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. Na akcję zgłosiło się 30 uczniów, z czego 24 odda-
ło krew.

Podczas październikowej akcji, zorganizowanej staraniem 
Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie, można było zgłosić się 
do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Gotowość do od-

dania chorym komórek krwiotwórczych zgłosiło dziesięć osób.
- Dziękujemy wszystkim osobom, które oddały krew i zareje-

strowały się jako PDSzK - mówi przedstawiciel zarządu Gminnego 
Klubu HDK PCK, Marek Kaczmarczyk. - Dziękujemy też tym, które 
zgłosiły swoją gotowość do oddania krwi, ale nie mogły tego uczy-
nić ze względów medycznych. Mamy nadzieję, że następnym ra-
zem oddadzą krew bez problemu.

Następna akcja krwiodawcza w SOLPARKU odbędzie się 
w ostatni piątek roku 2017 (29 grudnia) w godzinach 9:00-13:00.

JS

projekcie Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) nie mogło za-
braknąć Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-

wie. Działania podejmowane przez doradców szkolnych od 16 do 
22 października skierowane były dla uczniów liceum i technikum, 
a także do gości, którzy w tych dniach odwiedzili ZSP.

- W ciągu Tygodnia Kariery młodzież naszej szkoły mogła wy-
konywać testy predyspozycji zawodowych, uczestniczyć w grze sy-
mulacyjnej „Jak osiągnąć sukces” - mówi dyrektor Agnieszka Na-
goda-Gębicz. - Została zorganizowana wycieczka na Politechnikę 
Częstochowską, odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem 
Praw Konsumentów z Bełchatowa. 

Tegorocznemu OTK towarzyszyło hasło: „Ja na rynku pracy: 
moje talenty i moje kompetencje”.

- Odkrywaniu uzdolnień i badaniu kompetencji służyły specjalne 
zajęcia warsztatowe, przeznaczone dla uczniów szkół podstawo-
wych - dodaje doradca zawodowy, Katarzyna Wojtania. - Młodzież 
zwiedzała szkolne pracownie i sale zajęć. Mam nadzieję, że spę-
dzony u nas czas będzie dla niej zachętą do zastanowienia się nad 
swoimi predyspozycjami.

Informacje o udziale siódmoklasistów w Ogólnopolskim Tygo-
dniu Kariery znalazły się na stronie internetowej podstawówki z Łę-
kińska. „Zajęcia dla klasy 7 w ZSP miały na celu podkreślenie zna-
czenia posiadanych 
przez każdego ucznia 
predyspozycji: talentu, 
uzdolnień oraz kom-
petencj i  prowadzą -
cych do sukcesu. Dzię-
ki przychylności pani 
dyrektor Agnieszki Na-
gody-Gębicz oraz na-
uczyc ie l i  ZSP nas i 
uczniowie obejrzeli kla-
sopracownie mecha-
troniczne, pracownię matematyczną oraz świetlicę. Dowiedzieli się, 
jak zostać mechatronikiem i że jest to zawód z przyszłością.” - moż-
na przeczytać na www.splekinsko.pl.

JS

października firma Colep Polska sp. z o.o. gościła 80 
uczniów techników z Bełchatowa, Kleszczowa i Radomska. 

Uczniowie reprezentowali klasy o trzech profilach nauczania: me-
chatronika, mechanika maszyn, elektronika.

- Jesteśmy zakładem produkcyjnym, więc potencjalni kandy-
daci o takich specjalizacjach są dla nas bardzo cenni - podkreśla 

Magda Gloc-Pniewska, specjalistka z zakresu HR w spółce Colep. 
- W przyszłości mogliby obejmować konkretne stanowiska, odpo-
wiadające ich wykształceniu. 

Obchód zakładu goście rozpoczęli od zapoznania się z zasa-
dami BHP i przebrania się w odzież ochronną. Podzieleni na gru-
py ruszyli wraz z przewodnikami, by obejrzeć cztery najważniejsze 
części firmy: Produkcja Aerosole, Produkcja Liquidy, Dział Miesza-
nia i Zakład Opakowań Metalowych. W każdym z tych punktów je-
den z pracowników opowiadał o inwestycjach, o maszynach zain-
stalowanych na liniach produkcyjnych, o procesach i planowanych 
udoskonaleniach produkcji. Uczniowie techników poznawali z bliska 
rozwiązania technologiczne i charakter pracy w kleszczowskim za-
kładzie spółki Colep.

- Mamy nadzieję, że w taki sposób zachęcimy młodych, wy-
kwalifikowanych ludzi do brania udziału w aktualnie otwartych re-
krutacjach oraz do podejmowania pracy i nabywania konkretnych 
umiejętności i doświadczenia w naszym zakładzie - mówi Magda 
Gloc-Pniewska.

JS

Uczniowie techników gościli w Colepie

Liczny udział młodych krwiodawców

Już w siódmej klasie warto myśleć o karierze

27

W

11
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Obszar Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 
obejmuje swoim zasięgiem obszar osiemnastu gmin. Jest wśród nich: 
sześć gmin wiejskich z powiatu pajęczańskiego tj. Kiełczygłów, Nowa 
Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce; pięć 
gmin wiejskich z powiatu bełchatowskiego tj. Bełchatów, Kleszczów, 
Kluki, Rusiec, Szczerców; cztery gminy wiejskie z terenu powiatu wie-
luńskiego tj. Konopnica, Osjaków, Pątnów i Wierzchlas; jedna gmi-
na wiejska z powiatu radomszczańskiego tj. Lgota Wielka; dwie gmi-
ny wiejsko-miejskie z powiatu pajęczańskiego tj. Działoszyn i Pajęczno. 

Gmina Kleszczów dołączyła do LGD w 2015 roku wraz z gminami 
Bełchatów, Nowa Brzeźnica oraz Lgota Wielka. 

Powierzchnie gmin, na terenie których mieszka 111.958 miesz-
kańców (to stan na koniec 2013 r.) są do siebie zbliżone i tworzą spój-
ny obszar o łącznej powierzchni 1 937 km kw. Obszary gmin tworzą-
ce LGD pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie - to warunek spójności 
przestrzennej, koniecznej w przypadku LGD.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” kojarzona 
jest głównie z działaniami dotyczącymi rozwo-
ju turystyki, podtrzymywania lokalnych tradycji, 
organizowania imprez integrujących mieszkań-
ców gmin, które tworzą obszar funkcjonowania 
LGD. Rzeczywiście, w okresie programowa-
nia 2007-2013 stowarzyszenie dało się poznać 
z takich inicjatyw jak wydarzenia kulturalne 
oraz imprezy cykliczne: Nadwarciańskie Noce 
Świętojańskie, Nadwarciański Jarmark, Nad-

warciańskie Smaki. Na dorobek grupy składają się również projekty 
współpracy: Festiwal Folklorystyczny w „Krainie Wielkiego Łuku Warty”, 
„Szlakiem Lokalnych Atrakcji Kulturowych”, „Folklorystyczny Obszar 

Lokalnych Ludowych Konfrontacji”, „Warta - Atrakcyjny Region Turysty-
ki Aktywnej”. W ramach ostatniego z tych działań stworzono przystan-
ki turystyczne w formie altan i stojaków na rowery, oznakowano rzeki 
Wartę i Widawkę wraz ze szlakami turystycznymi oraz trasami nordic-
-walking, utworzono też wypożyczalnie rowerowe.

Znaczący obszar działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” już 
wtedy stanowiło wspieranie działań inwestycyjnych. W ramach wdraża-
nia lokalnych strategii przekazywano dofinansowanie na projekty zgła-
szane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne zameldowane lub 
prowadzące działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Z unij-
nych środków beneficjenci budowali place zabaw, boiska, remontowa-
li świetlice wiejskie, kupowali stroje dla zespołów, organizowali impre-
zy integracyjne.

Cztery kategorie członków
Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” przyję-

ła formę prawną stowarzyszenia i posiada otwartą formułę przyjmowa-
nia nowych członków. Oznacza to, że do LGD przystąpić może każdy, 
kto spełni kryteria określone w statucie. Zgodnie z wymogami programu 
Leader w skład LGD wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, 
lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców. 
Jeśli dane zamieszczone na stronie internetowej LGD są aktualne to 
na początku listopada stowarzyszenie liczyło 160 członków, z czego 
18 to gminy członkowskie, 30 - podmioty gospodarcze, 32 - lokalne or-
ganizacje (kluby, stowarzyszenia) oraz 80 osób fizycznych (mieszkań-
cy gmin).

Najważniejszą rolę pod względem decyzyjnym odgrywa Rada Pro-
gramowa, wybierana i odwoływana przez Walne Zebranie Członków 
spośród członków stowarzyszenia. Składa się z partnerów publicznych, 
gospodarczych i społecznych oraz mieszkańców. Do wyłącznej kom-

rządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodzi-
ców za włączenie się w akcję” -  czytamy 
na stronie www.splekinsko.pl.

Na zajęciach w teatrze
Zajęcia wokalno-aktorskie, taneczne, 

muzyczne oraz plastyczne wypełniły czas 
pobytu uczniów SP Łękińsko w łódzkim Te-
atrze Wielkim. Tematyka zajęć zmienia-
ła się co godzinę, dzięki czemu wszyscy 
uczestnicy mieli okazję doświadczyć, z jak 
wielu różnych działań składa się przygoto-
wywanie przedstawienia operowego. Wy-
jazd odbył się 23 października. „Magia te-
atru operowego okazała się wyjątkowa” 
– to jedno zdanie ze strony internetowej 
szkoły niech wystarczy za podsumowanie.

Ratownicy ćwiczyli w terenie
Od 19 do 20 października uczniowie II 

klasy ratowniczo-medycznej LO im. Jana 
Pawła II w Kleszczowie doskonalili umie-
jętności na obozie ratowniczo-medycznym 
w Wapiennikach. Realistyczne scenki sytu-
acyjne, nocna akcja poszukiwania poszko-
dowanych, doskonalenie orientacji w te-
renie - to główne elementy szkoleniowego 
wyjazdu. Wyjazd nie tylko służył ćwiczeniu 
umiejętności ratowniczych, ale także uczył 
działania pod presją czasu, w zmieniają-
cych się okolicznościach.

Europejski Tydzień Kodowania
Code.org, Bitbybit, codemonkey, Li-

ght Bot – to pojęcia, które dobrze rozumie-
ją uczniowie SP w Łękińsku. Brali udział w 
Europejskim Tygodniu Kodowania, ucząc 
się sztuki programowania (zarówno z kom-
puterem, jak i bez). Uczyli się też rozwiązy-
wania specjalnych łamigłówek. Zajęcia po-
prowadziła Małgorzata Jegier. Europejski 
Tydzień Kodowania to inicjatywa zapocząt-
kowana w 2013 r. Ma na celu pokazanie 
wszystkim zainteresowanym, że progra-
mowanie może być zarówno ciekawe, jak i 
przydatne w wielu dziedzinach życia.

Sprawdzian wiedzy z Biblii
W szkolnym etapie Konkursu Wiedzy 

Biblijnej uczestniczyło 11 uczniów klas V i 
VI Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Ich za-
daniem było udzielenie odpowiedzi na 25 

pytań z Ewangelii św. Marka. Laureatami 
szkolnego etapu zostali: I m. - Maja Augu-
styńczyk (kl. VI); II m. - Zofia Sujata (kl. V); 
III m. - Przemysław Muskała (kl. VI). Będą 
oni reprezentować szkołę w kolejnym eta-
pie konkursu. 
Młodszym kolegom czytają po angielsku

W ramach projektu „Czytamy po an-
gielsku” wolontariuszki z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kleszczowie (Magdalena 
Wójcik i Natalia Kierasińska) odwiedzają 
Szkołę Podstawową w Kleszczowie i czy-
tają uczniom baśnie w języku angielskim. 
26 października dzieci słuchały „Czerwo-
nego Kapturka” po angielsku. Chętne mo-
gły zająć się rozwiązywaniem zadań z ko-
lorowanek.

Informacyjna posucha
Naszych Czytelników dziwić może brak 

informacji o sukcesach uczniów i cieka-
wych projektach realizowanych w Gimna-
zjum im. Wł. St. Reymonta. Chętnie podzie-
lilibyśmy się nimi, ale strona internetowa tej 
szkoły chyba się… zawiesiła. Ostatni news, 
zamieszczony w Aktualnościach, informu-
je nas bowiem o… rozpoczęciu roku szkol-
nego.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć, zamieszczanych 

na internetowych stronach szkół

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Nie tylko turystyka i folklor

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, której obszar działania obejmuje tereny osiemnastu sąsiadujących 
z sobą gmin (od 2015 r. także gminy Kleszczów), pośredniczy w przekazywaniu dotacji ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Po te pieniądze mogą sięgać nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale też stowarzyszenia, kluby, 
parafie.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów  
w rejonie ulicy Głównej i Milenijnej wraz z prognozą  

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku 
z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405), a także Uchwały Nr XXV/229/2016 Rady Gmi-
ny Kleszczów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go fragmentu miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy Głównej i Mile-
nijnej zmienioną uchwałą Nr XXXI/295/2017 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 28 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy 
Głównej i Milenijnej wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach: od 7 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Klesz-
czów, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30 
oraz we wtorki w godz. od 9:00 do 17:00.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą są w ww. termi-
nie udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 
przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w siedzibie 
tutejszego Urzędu o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 i 
art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag 
do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do pro-
tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres mailowy kancelaria@kleszczow.pl, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do planu należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r., a do pro-
gnozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18 grudnia 2017 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu 
przez Wójta Gminy Kleszczów. 

 Wójt Gminy Kleszczów
 SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

petencji Rady należy wybór projektów, którym przyznaje się dofinan-
sowanie i które mają być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), 
uchwaloną na lata 2014-2020. Rada Programowa ustala również kwo-
ty przyznanego wsparcia.

Znajdź związek ze strategią
Wspomniana strategia jest dokumentem 80-stronicowym. War-

to się z nim zapoznać nie tylko ze względu na szczegółowe dane sta-
tystyczne opisujące rynek pracy i potencjał demograficzny oraz gospo-
darczy obszaru, na którym działa LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, 
a także walory środowiskowe tego obszaru. Dla osób i firm, które po-
szukują wsparcia dla swoich projektów ważne jest sprawdzenie czy ich 
pomysł mieści się wśród celów, jakie jest gotowa wspierać LGD. Dla-
tego należy zapoznać się z rozdziałem piątym strategii. Dla ułatwienia 
podamy skrót opisanych tam celów. Wszystkie mieszczą się w głównej 
misji, jaką ma do spełnienia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” czy-
li: Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru „Kra-
iny Wielkiego Łuku Warty” w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Jako najważniejsze zadanie wskazano „Tworzenie potencjału dla 
rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”. Obejmuje ono 
zarówno rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w tym zakładanie dzia-
łalności gospodarczych; rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfika-
cja źródeł dochodu), jak i szeroko rozumiany rozwój inicjatyw lokalnych 
i podniesienie standardu życia mieszkańców. Kolejne zadanie to „Roz-
wój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji”. W jego za-
kres wchodzą takie działania inwestycyjne i organizacyjne, jak budowa, 
przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej, 
w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunko-
wanych na innowacje.

Trzecie z dużych zadań LSR to „Ochrona obiektów dziedzictwa lo-
kalnego i środowiska”. Mieści się w nim np. renowacja i udostępnia-
nie turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego oraz 
edukacja ekologiczna. I ostatnia grupa działań, na które LGD przyzna-
je dotacje: „Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Kra-
iny Wielkiego Łuku Warty”. Tu można sięgać po środki mające na celu 
wsparcie i prezentację zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowa-
rzyszeń, a także na imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promu-
jące Krainę Wielkiego Łuku Warty.

Ponad 12 mln zł do rozdysponowania
Budżet na lata 2014-2020 przewiduje rozdysponowanie 12,35 

mln zł na dofinansowanie wspomnianych działań. Środki te pocho-
dzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O tym, na jakie przed-
sięwzięcia Rada Programowa LGD przyznawała pieniądze w tym roku 
możemy dowiedzieć się ze strony internetowej, na której ogłaszane 
są zarówno terminy kolejnych naborów, jak i rozstrzygnięcia. Jednym 
z beneficjentów jest np. Parafia p.w. św. Klemensa w Lgocie Wielkiej, 
która otrzymane wsparcie w wysokości 200 tys. zł przeznaczy na re-
mont kościelnych organów. Parafia z Osiny Małej pozyskała 150 tys. zł 
na przebudowę i remont zabytkowej kapliczki przydrożnej.

Ponad 199 tys. zł pozyskał przedsiębiorca Andrzej Kamiński na bu-
dowę budynku gastronomiczno-grillowego w ośrodku „Zacisze”, 110 
tys. zł firma PPHU „DAKA” Magdalena Jamróz na zakup ładowarki. Bli-
sko 100 tys. zł Łukasz Kołodziej - właściciel Autokomisu „MAJMAL” 
wyda na zakup specjalistycznych urządzeń myjących oraz „budowę in-
stalacji wykorzystującej energię słoneczną”, a Kinga Drab pozyskaną 
dotację 100 tys. zł na „utworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich przyznane 47 tys. zł 
wykorzysta na stworzenie miejsc rekreacji w miejscowości Braniec, 
gmina Lgota Wielka dwukrotną dotację po przeszło 49 tys. zł wyda w 
ramach budowy miejsc rekreacji na elementy małej architektury w miej-
scowościach Lgota Wielka i Krępa, zaś Stowarzyszenie na rzecz roz-
woju wsi Raciszyn pozyskało prawie 47 tys. zł na budowę siłowni ze-
wnętrznej w miejscowości Raciszyn.

Warto odwiedzać stronę
Zainteresowanych odsyłamy na stronę http://krainawarty.pl, 

gdzie znaleźć można komplet informacji o przeprowadzonych do-
tychczas naborach wniosków oraz tak istotne dokumenty, jak „Lokal-
na Strategia Rozwoju”, formularze wniosków, wykaz członków stowa-
rzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Znajdziemy tu również 
opis procedury wyboru wniosków oraz informacje o trybie odwoław-
czym (protest), z którego mogą korzystać wnioskodawcy.

J. Strachocki

Prace z warsztatów trafią  
do sprzedaży na kiermaszu

Wielkimi krokami zbliża się grudzień. To oznacza, że najwyż-
sza pora szykować się do kolejnego kiermaszu charytatywnego na 
rzecz Fundacji Gajusz. Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza mło-
dzież i dorosłych na zajęcia, w czasie których będą przygotowy-
wane bożonarodzeniowe kartki oraz dekoracyjne kule z szyszek. 
Warsztaty w siedzibie GBP w Solparku planowane są na 25 listopa-
da (godz. 14.00-16.00), ale zgłoszenia chętnych są przyjmowa-
ne tylko do 18 listopada (osobiście w godz. pracy GBP lub telefo-
nicznie 44/ 731 36 54).

Wszystkie prace, jakie powstaną na tych zajęciach przezna-
czone będą do sprzedaży podczas grudniowej imprezy mikołajko-
wej. Jak wiemy jej częścią jest od lat kiermasz na rzecz Fundacji 
Gajusz. 
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Jak grają piłkarze?
Klasa B gr. II

W tej klasie gminę Kleszczów reprezentuje drużyna KS Alfa 
Kleszczów. W jedenastu meczach, rozegranych w trakcie jesiennej 
rundy, nasi piłkarze uzyskali następujące wyniki: ● z KS Niedośpie-
lin 0:3; ● z EBE SPN Bełchatów 3:2; ● z Wartą-Carbo Pławno 1:1; 
● z Victorią Woźniki 3:0; ● z Grabką II Grabica 0:7; ● z Grocholica-
mi Bełchatów 0:2; ● z VIS Gidle 0:4; ● z Pilicą II Przedbórz 0:0; ● 
z Pionierem Baby 5:4; ● z Polonią Gorzędów 4:4; ● z LKS Dobry-
szyce 0:3. 

W tabeli po rundzie jesiennej prowadzi KS Niedośpielin z do-
robkiem 33 pkt., przed EBE SPN Bełchatów (25 pkt.) oraz LKS Do-
bryszyce (24 pkt.). Alfa Kleszczów jest ósma. W 11 meczach uzy-
skała 9 pkt.

Klasa A1 – junior
Zespół LKS Omega Kleszczów występujący w tej klasie rozgry-

wek dostarcza swoim kibicom najwięcej radości spośród wszyst-
kich drużyn, reprezentujących gminę Kleszczów w rozgrywkach 
piłkarskich. Wygrał wszystkie mecze rundy wiosennej, gromadząc 
18 pkt. To drużyna wyjątkowo skuteczna w ataku (29 strzelonych 
goli) oraz w obronie (tylko 4 bramki stracone). 

Juniorzy Omegi Kleszczów uzyskali takie wyniki: ● z Włók-
niarzem Zelów 4:0; ● z Włókniarzem Moszczenica 3:2; ● z LKS 
Mroczków 9:0; ● z LKS Lubochnia 5:0; ● z LKS Wola Krzysztopor-
ska 13:0; ● z Luciążanką Przygłów 5:1. 

Klasa C1 – trampkarz, gr. I
Kolejna z młodszych drużyn piłkarskich Omegi, występu-

je w rozgrywkach trampkarzy. W rundzie jesiennej zespół kończył 
mecze następującymi wynikami: ● z RKS Radomsko 2:1; ● z Asto-
rią Szczerców 6:2; ● z Victorią Żytno 1:0; ● z Grabką Grabica 4:0; 
● z Włókniarzem Zelów 4:4; ● z GUKS Gorzkowice 0:0; ● z UKS 
Gmina Rozprza 3:5.

S p o r t 
Więcej zajęć dla mieszkańców

Od listopada Urząd Gminy w porozumieniu z SOLPARKIEM, 
rozszerzył zakres zajęć organizowanych dla mieszkańców w ra-
mach karnetu. Aquacycling to treningi w wodzie na specjalnych ro-
werach, które pozwolą skutecznie pozbyć się zbędnej tkanki tłusz-
czowej, dotlenić organizm oraz zwiększyć wydajność pracy serca i 
płuc, nie obciążając przy tym stawów. Zajęcia odbywają się w po-
niedziałki i środy o 19:30. 

Aktualny harmonogram pozostałych zajęć przedstawia się tak:
● Aqua aerobik: wt. 10.00; czw. 19.00; 
● Aerobik: pon. 18.00; czw. 17.30; 
● Zumba: wt. 19.30; pt. 19.30; 
● Kick-boxing: wt. 20.30; czw. 20.00; 
● Joga: śr. 17.30; 
● Trening obwodowy: śr. 18.30; pt. 18.00.
Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731 65 01.
 

Nocny maraton pływacki
Już po raz czwarty w SOLPARKU odbędzie się Ogólnopolski 

Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA. Tym razem na termin zawo-
dów wyznaczono noc z 10 na 11 marca 2018. Zapisy odbywają się 
poprzez stronę www.otyliada.pl/zapisy. Zgłoszenia będą przyjmo-
wane w okresie od 20 listopada do 11 lutego 2018 r. Wpisowe wy-
nosi 13 zł (zapis elektroniczny) bądź 18 zł (przy zapisie w dniu im-
prezy w kasach SOLPARKU).

PROSTO Z SOLPARKU

Są preferencyjne  
pożyczki dla firm

nformowaliśmy już, że Fundacja Rozwoju Gminy Klesz-
czów we wspólnym konsorcjum ze Stowarzyszeniem 

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wygrała prze-
targ organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wybór 
Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finan-
sowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dzięki temu przedsiębior-
cy (także z gminy Kleszczów) mogą już teraz starać się o pożyczki 
w ramach Inicjatywy JEREMIE 2.

Początkujący przedsiębiorca, działający nie dłużej niż 24 mie-
siące, może pożyczyć na cele inwestycyjne i obrotowe do 70 tys. zł 
na preferencyjnych warunkach. Preferencyjnie oprocentowane są 
także pożyczki inwestycyjne od 300 tys. zł do 2 mln zł. 

Oferta dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw to w sumie 
trzy rodzaje pożyczek: 1. mikro-
pożyczka inwestycyjno-obrotowa 
(MIO); 2. pożyczka inwestycyjno-

-obrotowa (PIO); 3. pożyczka inwestycyjna (PI). 
Regulaminy udzielania pożyczek, formularze wniosków, a także 

poszczególne załączniki zostały niedawno udostępnione na stro-
nie internetowej www.fundacja-kleszczow.pl (zakładka POŻYCZ-
KI). Dokumenty można pobrać w formacie PDF lub DOC, a w razie 
pytań kontaktować się z przedstawicielką Biura Funduszu w Klesz-
czowie, w siedzibie FRGK.

Zachęcamy przedsiębiorców z gminy Kleszczów do zapozna-
nia się z ofertą tych preferencyjnych pożyczek i do rozpoczęcia sta-
rań o ich przyznanie.

JS

I



Zatrudnimy SPRZEDAWCÓW 
do sklepu LEWIATAN, Kleszczów, ul. Główna 73.

CV proszę przesyłać na adres:  
rekrutacja.handel01@gmail.com.
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W tabeli przewodzi GUKS Gorzkowice, który zgromadził 19 pkt. Omega Kleszczów 
jest czwarta i ma 14 pkt.

Klasa D1 – młodzik, gr. I
Wśród piłkarskich młodzików Omega Kleszczów także ma swoją drużynę. W ta-

beli tej klasy rozgrywek po rozegraniu 9 meczów lideruje GKS Bełchatów SSA - ma 
25 pkt. Omega po siedmiu meczach z dorobkiem 19 pkt. jest wiceliderem. W kolej-
nych meczach jesiennej rundy kleszczowscy piłkarze uzyskali następujące rezultaty: ● 
z Włókniarzem Zelów 5:3; ● z Grabką Grabica 3:0; ● z MUKS Szóstka Radomsko 3:2; 
● z GKS Bełchatów SSA 2:2; ● ze Startem Niechcice 2:1; ● z GUKS Gorzkowice 4:1; ● 
z Astorią Szczerców 5:1.

Pływackie zawody
zawodach z cyklu Grand Prix Pucharu Polski w Pływaniu, które odbywały się 21 i 22 październi-
ka w Oświęcimiu wystąpiło 598 zawodników ze 102 klubów. Przemysław Gawrysiak, reprezen-

tujący LKS Omega Kleszczów popłynął na dwóch dystansach. Uzyskał następujące wyniki: 6. miejsce na 
50 m st. dowolnym (0’22”73) oraz 8. miejsce na 50 m st. motylkowym (0’24”64). 

***
23 października w Łodzi odbyły się zawody pływackie z udziałem 435 zawodników z 18 klubów. Jak 

informuje Robert Pawlicki – trener pływaków LKS Omega Kleszczów, Oliwier Krzyszkowski wywalczył 5. 
m na 50 m st. motylkowym (0’44”56) oraz 7. m na 100 m st. zmiennym (1’36”42). Antonina Nowak dwu-
krotnie zajęła 23. miejsce: na 100 m st. dowolnym (1’40”36) i na 50 m st. klasycznym (1’00”09).

***
4 i 5 listopada w Łodzi podczas kolejnej imprezy z cyklu GRAND PRIX Pucharu Polski w pływaniu 

Przemysław Gawrysiak uzyskał następujące wyniki: ● 8. 50 m motylkowym (0’24”85); 11. 50 m dowolnym 
(0’22”94); 13. 100 m motylkowym (0’50”61). 

Maciej Kaniewski popłynął na dystansie 50 m st. dowolnym i zajął dalsze miejsce.

W szkolnym sporcie
Piłkarze z SP Łękińsko. W gminnych rozgrywkach turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tym-

barku” wystąpili piłkarze reprezentujący Szkołę Podstawową w Łękińsku. Rozgrywki odbyły się 17 paź-
dziernika na boisku w Łękińsku. W drużynie SP Łękińsko wystąpili: Mateusz Bielecki, Wiktor Fryś, Michał 
Grącki, Miłosz Kęsy, Bartosz Kowalczyk, Michał Moreń, Adam Olczyk, Dominik Stawski i Krystian Wi-
śniewski.

Przełajowcy na piątych miejscach. 17 października nad zalewem „Patyki” k. Zelowa w półfinale wo-
jewódzkim sztafetowych biegów przełajowych rywalizowały dwie drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Dziewczęta biegły na dystansie 1040 m, a chłopcy - ponad 1300 m. Obydwa zespoły zajęły pią-
te miejsca.

(opr. JS)

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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
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
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
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  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Kleszczowska Przychodnia Salus  731-30-80
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
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
Stacja paliw ORLEN  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 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
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

W

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j ,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 
731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-
37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U. 
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130-
780.

Gdzie zgłaszać awarie?
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Czytelniczy maraton
opularny portal dla rodziców www.dziecirosna.pl w jednej 
ze swoich licznych porad przekonuje: „Książki są dziec-

ku niezbędne do prawidłowego rozwoju. Rozbudzają wyobraź-
nię, wzbogacają słownictwo, pomagają rozwijać zainteresowania, 
ćwiczą pamięć, uczą skupienia i wyciszenia się. Dzięki czytaniu 
dziecko rozwija mowę, poznaje prawidłową, poprawna polszczy-
znę. Wspólna, codzienna lektura z mamą czy tatą buduje silną więź 
emocjonalną i daje maluchowi poczucie bezpieczeństwa”. 

Rola rodziców przy kształtowaniu nawyku czytania jest znacz-
nie istotniejsza: „Brak przykładu ze strony rodziców to jedna z głów-
nych przyczyn faktu, że dzieci czytają coraz mniej. Jeżeli nasza po-
ciecha nie widzi rodziców zagłębionych w lekturę, a książka jest 
w domu przedmiotem obcym, to nie można się dziwić, iż trudno wy-
robić w niej nawyk czytania”.

Potrzebę wsparcie dla rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży widzi Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Ogło-
siła niedawno akcję 
„Maraton czytelnic-
twa”. Jej adresata-
mi są uczniowie szkół 
podstawowych i gim-
nazjum z terenu gmi-
ny Kleszczów. Po-
stawione przed nimi 
zadanie polegać ma 
na zbieraniu punk-
tów przy wypożycza-
niu kolejnych książek. 
Mogą to być zarówno książki ze szkolnych bibliotek, jak też ze zbio-
rów Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii. „W ciągu tygodnia uczeń 
może otrzymać tylko jedną pieczątkę (w bibliotece szkolnej lub pu-
blicznej), warunkiem jest wypożyczenie przynajmniej jednej książki” 
- czytamy w regulaminie akcji, która potrwa do kwietnia. „Uczniowie 
z kartą uzupełnioną pieczątkami mogą wziąć udział w teście końco-
wym ze znajomości dedykowanych przez biblioteki lektur”.

Najlepsi w teście mogą liczyć na nagrody. Premiowane będą 
też klasy, z których największa liczba uczniów przystąpi do akcji 
„Maraton czytania”. Podsumowanie akcji nastąpi w maju przyszłego 
roku podczas „Tygodnia Bibliotek”.

Tym rodzicom, którzy nie chcą czekać, aż poprzez szkolne czy 
biblioteczne kampanie ich pociecha polubi czytanie książek, już te-
raz polecamy rady zamieszczone na wspomnianym portalu. Wy-
starczy otworzyć stronę: www.dziecirosna.pl/przedszkolak/wycho-
wanie/jak_wzbudzic_w_dziecku_pasje_czytania.html.
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Filmowe ślady w Łódzkiem
ystawy online to ciekawa forma prowadzenia działalności wystawien-
niczej, a także dzielenia się wiedzą, jaką dysponują placówki kultury i 

niektóre instytucje. Np. na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Piotrko-
wie Trybunalskim osoby pasjonujące się historią regionu mogą oglądać m.in. sta-
re zdjęcia Tomaszowa Mazowieckiego oraz ułożoną na 20 stronach prezentację 
„Historia Radomska w źródłach zaklęta”.

Wystawy w trybie online udostępnia także Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Warto zatrzymać się dłużej przy liczącej 80 stron 
prezentacji „Szlakiem filmowym po województwie łódzkim”. Została przygotowana 
w oparciu o zgromadzone w Dziale Zbiorów Audiowizualnych zbiory w postaci fil-
mów na DVD, audiobooków oraz druków muzycznych. „Województwo łódzkie to 
obok Mazowsza najbardziej filmowy region w Polsce. Świadczą o tym liczne ple-
nery w Łodzi i regionie, które przez wiele lat były mekką dla filmowców. Miejskie 
zaułki, fabrykanckie pałace, zamki, wsie i pola regionu występowały w niezliczo-
nych produkcjach” - czytamy we wstępie.

Oprócz samej Łodzi, która jako stolica polskiego filmu zyskała przed laty mia-
no Hollyłódź, filmowcy znajdowali interesujące wnętrza i plenery w różnych miej-
scowościach naszego regionu. W prezentacji, udostępnionej przez WBP w Łodzi, 
znajdujemy takie miejscowości, jak: Bogusławice, Drobnice, Klęk, Lipce Rey-
montowskie, Nieborów, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Poświętne, 
Skierniewice, Sulejów, Turowa Wola, Walewice i Wolbórz. Po to, by dowiedzieć 
się, w jakich filmach „zagrały” te miejsca warto zajrzeć na stronę www2.wbp.lodz.
pl/pliki/wystawy/2017-szlakiem-filmowym-po-wojewodztwie-lodzkim/.
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Nagrodzeni  
Srebrnym Pasmem

IX Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce 
Chełmińskiej Jesieni brało w tym roku udział 14 zespołów, 

w tym Kleszczowski Chór Mieszany Sonore. Konkursowe przesłu-
chania odbywały się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Chełmnie, a rywalizację na głosy oceniało 5-osobowe jury, kiero-
wane przez prof. Wiolettę Miłkowską. Grand Prix turnieju oraz je-
dyną nagrodę Złotego Pasma zdobył Chór Primo ZSO nr 1 w Byd-
goszczy.

Osiem chórów 
nagrodzono równo-
rzędnymi nagroda-
mi Srebrnego Pa-
sma. W tym gronie 
znalazł się także 
nasz chór Sonore 
pod dyrekcją Sła-
womira Szafrań-
sk iego.  Jurorom 
o raz  pub l i c zno -
ści zaprezentował 
cztery utwory: „Po-
w s z e c h n a  s p o -

wiedź” Wacława z Szamotuł, „Mój wiekuisty pasterz” Mikołaja Go-
mółki, „Omni die dic Mariae” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego 
oraz „Marita - mas - marita” Tudora Jardy.
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Sprzedam choinki cięte 
- srebrny świerk,  

bardzo trwałe.  
Cena od 50 zł. 
Lgota Wielka,  

ul. Radomszczańska 42.
Tel. 798-773-103

„Przyjaciel też poczyta” - zdjęcie nagrodzone  
w 2015 r. w konkursie GBP. 

Autor: Maria Widera

GOK zaprasza na warsztaty
8 listopada ruszył cykl zajęć, na których można stworzyć bomb-

ki w technice decoupage 3D / Sospesso. Terminy najbliższych 
warsztatów: ● 14 listopada - Kamień, ● 14 listopada - Łuszczanowi-
ce, ● 16 listopada - Wolica, ● 16 listopada - Rogowiec, ● 17 listopa-
da - Żłobnica, ● 18 listopada - Czyżów, ● 21 listopada - Kleszczów. 
Początek zajęć - godz. 16.00.


