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Nowe rondo - już gotowe
Na przedłużeniu ulicy Ogrodowej przy wjeździe do Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 2 powstało rondo. 30 marca pracownicy spółki Drog-Bud zakończyli tu układanie bitumicznej nawierzchni. Dzień wcześniej bitumiczna warstwa wiążąca została wykonana
na całym odcinku przebudowywanej drogi w kierunku Łuszczanowic. W maju planowane jest jego udostępnienie użytkownikom.

Gmina sprzedaje
działki budowlane

Siedemnaście działek pod domy jednorodzinne na powstającym
osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii zostanie wkrótce wystawionych na
przetarg, organizowany przez Urząd Gminy w Kleszczowie. Przetarg
na osiem działek odbędzie się w środę 18 kwietnia. Drugi, w którym
oferenci będą mieli do wyboru dziewięć działek, planowany jest dwa
dni później. Działki mają od 0,12 do 0,20 ha powierzchni, przy czym
większość liczy po 12-13 arów. Ceny wywoławcze wynoszą od 52.800
zł do 80.520 zł. Szczegółowe informacje podane zostały na gminnej
stronie internetowej oraz w „Informatorze Kleszczowskim” nr 5/2018.

Niedziela z palmami
25 marca w Niedzielę Palmową wnętrze kościoła w Kleszczowie
ozdobiło kilkadziesiąt palm, przyniesionych w odpowiedzi na konkurs,
ogłoszony przez księdza proboszcza tydzień wcześniej. Po ogłoszeniu wyników konkursu, rozdaniu dyplomów i nagród, palmy pozostały
w świątyni, stanowiąc fragment dekoracji Grobu Pańskiego.

27 maja pobiegną na 10 km

Urozmaiceniem programu tegorocznych Dni Kleszczowa, zaplanowanych na ostatni weekend maja, będzie
druga edycja biegu ulicznego „Kleszczowska Dziesiątka”. Zapisy do biegu
są prowadzone od 22 marca. Regulamin, listę startową oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie
www.kleszczowna5.pl.
Więcej na str. 10

Roztańczony SOLPARK

Setki tancerzy z kilkudziesięciu klubów całej Polski odwiedziły w miniony weekend kompleks SOLPARK. 6, 7 i 8 kwietnia
w Kleszczowie odbywały się Krajowe Mistrzostwa International
Dance Organization Show Dance, Belly Dance/Oriental. Dla spółki
SOLPARK Kleszczów był to wyjątkowo poważny sprawdzian organizacyjny, bo tak licznie obsadzonej imprezy w niespełna 9-letniej
historii jeszcze tu nie było.

Fot: Facebook/SOLPARK

Więcej na str. 8

Więcej na str. 7

Nie masz czasu
- omijaj Łękawę
Minie kilka miesięcy, zanim będzie można bez przeszkód pojechać z Kleszczowa do Bełchatowa przez Łękawę. Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku
Łękawa - Bełchatów
trwają w najlepsze. Informacje na temat ich
zaawansowania przekazał nam w marcu
Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Więcej na str. 5
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Spółka z Tarnowa
dokończy przedszkole

w Urzędzie Gminy w Kleszczowie została podpisana
27 marca
umowa, w oparciu o którą będą dokończone roboty budow-

lane przy nowej siedzibie kleszczowskiego przedszkola i żłobka.
Do przetargu na dokończenie tej budowy (wraz
z instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz
zagospodarowaniem terenu) przystąpiły cztery
firmy budowlane, mające swe siedziby w Bełchatowie, Częstochowie,
Radomsku i Tarnowie.
Za najkorzystniejszą
została uznana oferta firmy MTM Budownictwo
sp. z o.o. w Tarnowie.
Umowę w imieniu spółki
podpisał prezes zarządu Michał Zydroń, a w imieniu Gminy Kleszczów - wójt Sławomir Chojnowski. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za realizację wszystkich robót ma wynieść blisko 6,78
mln zł brutto.
JS

Zbrojenie gminnych działek

P

od względem obszaru, na jakim prowadzone są roboty infrastrukturalne, jest to bez wątpienia największa z aktualnych
inwestycji w gminie Kleszczów. Mowa o uzbrajaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne na powstającym osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii. Generalnym wykonawcą tego zadania jest spółka
Drog-Bud z Lubojenki, a całkowita wartość prac, opisanych szczegółowo w umowie wynosi 34.698.179,85 zł brutto.

Inwestycja podzielona została na trzy etapy, a łączna powierzchnia uzbrajanego terenu wynosi ok. 25 hektarów. Największe
zaawansowanie robót ma miejsce w tej części osiedla, która została nazwana pierwszym etapem. Jest to obszar, przez który przechodzą dwie ulice, poprowadzone w głąb osiedla od istniejącej drogi z Łuszczanowic Kolonii w kierunku Antoniówki. Na przyszłej ulicy
Jana III Sobieskiego, która będzie okalać całe osiedle od wschodu, południa i zachodu, widać już spore odcinki ułożonych obrzeży drogowych.
JS
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Utrudnienia na ulicy Głównej

Z

ostał zamknięty dla ruchu tranzytowego cały odcinek ul.
Głównej w Kleszczowie od skrzyżowania z ul. Szkolną aż
do ronda w Żłobnicy. Wciąż jest możliwy dojazd do posesji, a także
wjazdy służb technicznych i ratowniczych. Z Kleszczowa do Żłobnicy i do dalszych miejscowości
(Antoniówka, Kamień, Dębina) dojedziemy ulicą Ogrodową i obwodnicą gminną (ul. Milenijna).
Prace remontowe prowadzone na ulicy Głównej
w Kleszczowie spowodowały również zmiany w trasach
przejazdu autobusów szkolnych oraz przeniesienie dotychczasowych przystanków.
Zgodnie z informacją przekazaną do Urzędu Gminy w Kleszczowie
przez przewoźnika (Zakład Komunalny „Kleszczów”) od 9 kwietnia aż do zakończenia roku szkolnego 2017/18 nastąpi przeniesienie przystanków. Osoby, które dotychczas korzystały z przystanku „Kleszczów cmentarz” będą wsiadać i wysiadać na przystanku
„Kleszczów rondo las”, natomiast osoby, które korzystały z przystanków „Kleszczów cegielnia” oraz „Kleszczów poczta” będą wsiadać i wysiadać na przystanku „Kleszczów Apteka”. Godziny odjazdów nie ulegają zmianie.
JS

Wyjazd na targi ogrodnicze

29 kwietnia zostanie zorganizowany wyjazd dla
W niedzielę
mieszkańców gminy na XIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

„Pamiętajmy o ogrodach”. Ta impreza, popularna wśród sadowników, ogrodników i w ogóle osób, pasjonujących się pielęgnacją
zieleni wokół własnych domów, zyskała już sobie należną markę.
Na terenach otaczających zamek w Bykach ustawione będą
stoiska, na których można będzie zaopatrzyć się w: nasiona, sadzonki, cebule, rośliny rabatowe, balkonowe, doniczkowe, a także
drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne. Można liczyć na doradztwo specjalistów z zakresu projektowania ogrodów.
Organizator czyli Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s
w Bratoszewicach zapowiada, że targową imprezę urozmaicą
konkursy, występy zespołów oraz prezentacja rękodzieła ludowego.
Zapisy osób zainteresowanych wyjazdem na XIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” prowadzone są
w Urzędzie Gminy - pok. 26, tel. 44/ 731-66-31 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus.
Wstęp na teren targów jest bezpłatny. Przy zapisie należy
opłacić 5 zł od osoby na ubezpieczenie oraz częściowe pokrycie
kosztów przejazdu.
Wyjazd z Kleszczowa o godz. 9.00 (parking przy Urzędzie
Gminy), planowany powrót - ok. 14.30.
Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2018.121. ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy
Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kamień, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj.
łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 26 lub telefonicznie 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.
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Pora zapomnieć o geotermii?

ednym z gości marcowej sesji Rady Gminy Kleszczów był
Krzysztof Jasnos - prezes zarządu Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” sp. z o.o. Przedstawił on radnym sytuację związaną z
działalnością Zakładu Górniczego, utworzonego w strukturze organizacyjnej spółki w związku z eksploatacją wykonanego 9 lat temu
odwiertu geotermalnego GT 1.
Zakład Górniczy podjął swą działalność 2 listopada 2015 roku
i funkcjonuje do dziś. Koncesja, którą uzyskał zezwala mu na wydobywanie wody z odwiertu do poziomu lustra wody 105 metrów od
powierzchni ziemi. Maksymalna wydajność eksploatacyjna została
ustalona na 150 m sześć. na godzinę.
W okresie ponad 2-letniej działalności źródło wody termalnej
pracowało z przerwami. Na początku powodem były awarie pompy głębinowej. Wymagały one skomplikowanej i kosztownej operacji wydobycia pompy z wnętrza odwiertu, jej naprawy i ponownego opuszczenia na właściwą głębokość. Kiedy już uporano się
w tym problemem nastąpił gwałtowny spadek poziomu lustra wody.
W krótkim czasie obniżyło się ono z 80 do 100 metrów. Z tej przyczyny w lutym 2017 roku trzeba było zaprzestać pompowania wody
termalnej i zaopatrywania w pozyskiwaną z tego źródła energię jedynego jej odbiorcy - kompleksu SOLPARK.
Zakład Komunalny „Kleszczów” był zmuszony zwrócić się do
naukowców, by zbadali, jaki może być powód tak znaczącego
spadku poziomu wody. Wiadomo, że budowa geologiczna w okolicach Kleszczowa jest dość złożona, dodatkowo sąsiedztwo ogromnego wyrobiska KWB Bełchatów wywołuje co jakiś czas wstrząsy sejsmiczne. Początkowe przypuszczenia o zasypaniu odwiertu
(sięga on ponad 1600 metrów w głąb ziemi) nie potwierdziły się
jednak.
Jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez, zawarta
w opracowaniu otrzymanym przez Zakład Komunalny „Kleszczów”,
sugeruje że wykonując odwiert GT 1 natrafiono na rodzaj zamkniętego zbiornika wodnego. Jego zasoby w miarę eksploatacji ulegały
systematycznemu zmniejszaniu.
- Ostatnie pompowania odbywały się z wydajnością 13-15 m
sześć. na godzinę, a woda miała temperaturę 42 st. C - informował
prezes komunalnej spółki.
Krzysztof Jasnos omówił rozwiązania techniczne, które można byłoby podjąć, by próbować zwiększyć wydajność źródła GT 1.
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Jedno z nich to tzw.������������������������������������������
kwasowanie otworu dla zwiększenia porowatości skał, drugie - przeprowadzenie perforacji rury, która stanowi
osłonę odwiertu i przeniesienie eksploatacji do wyższej warstwy
wodonośnej. Oba te zabiegi są dość kosztowne, a finanse mają
tu bardzo duże znaczenie. Zakład Górniczy, działający w strukturze spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”, przynosi bowiem straty, liczone w setkach tysięcy złotych. W 2016 roku jego działalność
obciążyła wynik komunalnej spółki stratą w wysokości 554 tys. zł,
a w roku 2017 - 330 tys. zł.
- Trzeba sobie po męsku powiedzieć - ekonomicznie nie ma to
uzasadnienia - stwierdził Krzysztof Jasnos.
Infrastruktura związana z geotermią, będąca w posiadaniu Zakładu Komunalnego, to m.in. dwa odwierty (oprócz GT 1 jest także
GT 2, do którego po wykorzystaniu jest wtłaczana zasolona woda
termalna). Ich wartość wraz z oprzyrządowaniem i łączącym je rurociągiem jest w bilansie spółki szacowana na 28 mln zł. Najbardziej radykalne rozwiązanie, jakim byłaby rezygnacja z eksploatacji
odwiertu i likwidacja Zakładu Górniczego, wywoła określone skutki
finansowe nie tylko dla spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”, ale
też dla gminy, której własnością jest w 100 proc. komunalna firma.
Zarząd spółki zlecił przeprowadzenie analiz finansowych, by
zbadać możliwe do zastosowania warianty wyjścia z „geotermalnej
pułapki” i wybrać ten najmniej bolesny pod względem ekonomicznym. Zostaną one przedstawione samorządowi gminy.
J. Strachocki

Zmiana trasy autobusów szkolnych
Zgodnie z informacją przekazaną do Urzędu Gminy w Kleszczowie przez przewoźnika - Zakład Komunalny „Kleszczów” od 9 kwietnia aż do zakończenia roku szkolnego 2017/18 nastąpi przeniesienie przystanków autobusów szkolnych, spowodowane przebudową
ul. Głównej w Kleszczowie.
Osoby, które dotychczas korzystały z przystanku „Kleszczów
- cmentarz” będą wsiadać i wysiadać na przystanku „Kleszczów rondo las”, natomiast korzystający z przystanków „Kleszczów - cegielnia” oraz „Kleszczów - poczta” będą wsiadać i wysiadać na przystanku „Kleszczów - apteka”. Godziny odjazdów nie uległy zmianie.

Profilaktyka nowotworów piersi

ieszkanki gminy Kleszczów w wieku
od 20. do 60. roku życia będą mogły
skorzystać z programu „Profilaktyka chorób
nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi”. Jest to kolejny w tym roku gminny program polityki zdrowotnej, który realizować ma Kleszczowska
Przychodnia Salus. Środki na sfinansowanie projektu pochodzą z budżetu gminy.
Celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie możliwości
zapobiegania i wczesnego wykrywania raka
piersi oraz zmniejszenie liczby zachorowań
na ten nowotwór wśród mieszkanek gminy
Kleszczów. Dla poszczególnych grup wiekowych przewidziano zróżnicowane działania. I tak:
• uczestniczki w wieku do 35 lat będą brały
udział przede wszystkim w warsztatach
informacyjnych; w tej grupie podstawową metodą profilaktyki będzie samobadanie piersi,
• kobiety w wieku 30-35 lat zostaną dodatkowo objęte badaniem wykonywanym

przez lekarza; w uzasadnionych przypadkach (np. wykrycie zmian) uczestniczki w wieku do 35. roku życia będą
poddawane uzupełniającym badaniom
USG,
• grupa w wieku 35-60 lat oprócz udziału
w warsztatach informacyjnych zostanie
objęta badaniami mammograficznymi,
które mają być poprzedzone konsultacją lekarską (w celu wykluczenia przeciwskazań) oraz zakwalifikowaniem pacjentki.
Udział w programie musi być poprzedzony świadomą pisemną zgodą pacjentki,
jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz kwalifikacją lekarza.
Koordynatorami realizacji programu są
lek. specjalista Radosław Pigoń oraz położna Joanna Wojtasik. Badania USG piersi
wykonywane będą przez specjalistę radiologa dr n. med. Marcina Justa.
Terminy przyjęć do poradni ginekologiczno-położniczej w ramach realizacji programu uzgadniane są indywidualnie od

poniedziałku do piątku w rejestracji Przychodni Salus w godz. 8.00-18.00, lub telefonicznie (44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15).
Jak informuje Przychodnia Salus badania mammograficzne wykonywane będą
w ramach umów podwykonawstwa, zawartych z dwoma podmiotami leczniczymi: LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (badania wykonywane w pracowni
mobilnej w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2)
oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi (badania wykonywane w pracowni stacjonarnej w Łodzi, ul. Wólczańska
215). Badania wykonywane są wyłącznie
na podstawie skierowania wystawionego
przez lekarza.
Przychodnia Salus zachęca pacjentki, które skorzystają ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu polityki zdrowotnej, do wypełnienia anonimowej
ankiety. Jest ona dostępna w przychodni,
w rejestracji.
JS
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SALUS informuje

Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, dotyczącą
harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w maju br.
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat oferty
spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.
Poradnia
Lp.
Lekarz
Termin Godzina
specjalistyczna
Pediatryczna
1.
dr n. med. Violetta Gołąbek 12.05.
9.00
z alergologią
Pediatryczna
2.
dr n. med. Violetta Gołąbek 24.05.
13.00
z alergologią
dr n. med. Anna Socha3.
Pediatryczna
14.05.
13.00
Banasiak
dr n. med. Anna Socha4.
Pediatryczna
28.05.
13.00
Banasiak
5.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak
21.05.
9.00
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło

16.05.

14.30

7.

Badanie słuchu

Katarzyna Kurasińska

16.05.

14.30

8.

Dermatologiczna

12.05.

9.00

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza

20. Pulmonologiczna
21.

Neurologiczna

22.

Neurologiczna

08.05. 13.00-17.00
15.05. 13.00-17.00
29.05. 13.00-17.00

dr n. med. Robert Skalski

08.05. 13.00-18.00

dr n. med. Robert Skalski

18.05. 8.00-13.00

dr n. med. Robert Skalski

22.05. 8.00-13.00

dr n. med. Dorota Wyrwas

15.05. 13.00-18.00

dr n. med. Dorota Wyrwas

30.05. 8.00-14.00

lek. med. Radosław Pigoń

09.05. 11.00-16.00

lek. med. Radosław Pigoń

16.05. 13.00-18.00

lek. med. Radosław Pigoń

23.05. 11.00-16.00

dr n. med. Beata Janiszewska24.05.
Drobińska
lek. med. Beata Kostrzewa 11.05.

12.30
9.00

18.05.

9.00

12.05.

8.30

25. Endokrynologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
dr n. med. Paweł Nogal

26.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

12.05.

9.15

27.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

26.05.

9.15

28.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

08.05.

9.00

29.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

22.05.

9.00

30.

Ortopedyczna

31.

Ortopedyczna

32.

Chirurgiczna

33.

Kardiologiczna

34.

Kardiologiczna

lek. med. Adam Godzieba
dr n. med. Przemysław
Łaganowski
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Robert
Pietruszyński
dr n. med. Urszula Faflik

35.

Kardiologiczna

36.

Kardiologiczna

37.

USG

dr n. med. Urszula Faflik
28.05. 10.00-17.00
dr n. med. Magdalena
12.05. 9.00-14.00
Wiewióra
dr n. med. radiolog Marcin Just 10.05. 9.00-12.00

23. Endokrynologiczna

07.05. 12.00-16.00

17.05. 13.00-18.00
04.05.

9.30

21.05.

11.00

26.05.

9.00

14.05. 10.00-17.00

38.

USG

dr n. med. radiolog Marcin Just 17.05. 15.15-18.15

39.

USG

dr n. med. radiolog Marcin Just 24.05. 9.00-12.00

40.

Okulistyczna

lek. med. Kinga Rajska

29.05.

9.30

Co można zgłosić
do budżetu obywatelskiego?

J

uż rozpoczęła się akcja informacyjna związana z przyszłoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego (BO) Województwa Łódzkiego. W każdym z powiatów, należących do poszczególnych subregionów, przewidziano jedno spotkanie, poświęcone przybliżeniu idei
wojewódzkiego BO. Uczestnicy dowiedzą się: ● Kto i w jakiś sposób
może zgłosić zadanie? ● Jakie projekty mają szansę, by zakwalifikować się do głosowania? ● Co zmieniło się w regulaminie BO?
Powiaty bełchatowski, piotrkowski, radomszczański i łódzki
wschodni zostały zaliczone do Subregionu Południowego (obejmującego także Piotrków Trybunalski).
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego odbędzie się 17 kwietnia w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 (sala konferencyjna, 1 piętro). Początek o godz. 15.00.
JS

Gospodarcze forum
powiatowe - po raz trzeci

III

Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego zostało zaplanowane na czwartek 26 kwietnia. W hali widowiskowo-sportowej w Bełchatowie od godz. 9 do 16.40 przewidziano wykłady,
prezentacje, wystawy firm, konkursy z nagrodami oraz pokazy, a także rozstrzygnięcie dorocznego konkursu „Firma na medal”, w którym
wyróżniani są lokalni przedsiębiorcy.
Organizatorem forum jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przy
współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. Forum jest
adresowane przede wszystkim do firm z grupy MSP (małe i średnie
przedsiębiorstwa), a także dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i osób samozatrudniających się. Aby zapewnić sobie udział
wystarczy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną (formularz rejestracyjny - na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl). Znaleźć
tam można też szczegółowy program forum oraz tematy poszczególnych wykładów i pokazów.
Firmom stworzono okazję do ustawienia swoich stoisk promocyjnych. Dla mieszkańców powiatu będzie to okazja do bliższego poznania przedmiotu ich działalności. Wystawę promocyjną będzie można
odwiedzać od godz. 9 do 17.
JS

Pracownia RTG w maju
W maju pracownia RTG w Przychodni Salus będzie czynna
w dniach: ● 7 maja, 14.00-17.00, ● 12 maja, 10.00-13.00, ● 17 maja,
14.00-18.00, ● 21 maja, 14.00-17.00, ● 24 maja, 14.00-17.00, ● 26
maja, 10.00-13.00.
Wszelkie informacje na temat pracy Pracowni można uzyskać
w rejestracji przychodni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15.

Harmonogram pracy Poradni
Rehabilitacji i Fizjoterapii
Przychodnia Salus poinformowała, że w maju Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować zgodnie z następującym harmonogramem:
Fizjoterapia dziecięca dr n med. Michał Kaczmarek
● 8 maja 8.00-14.50, ● 9 maja 8.00-17.00, ● 16 maja 8.00-14.50, ● 17 maja 8.0017.00, ● 21 maja 8.00-17.00, ● 24 maja 8.00-14.50, ● 25 maja 8.00-15.00, ● 28
maja 8.00-14.50, ●29 maja 8.00-15.00.
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 7 maja 15.00-18.00, ● 11 maja 15.00-18.00, ● 21 maja 15.00-18.00, ● 25 maja
15.00-18.00.
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 12 maja 8.15
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Utrudnienia nie tylko w Łękawie

mieszkańców gminy Kleszczów jadąc do stolicy powiatu
W ielu
wybierało trasę przez Łękawę. Droga wojewódzka nr 484 oka-

zuje się nie tylko o ok. 2 km krótsza, ale też mniej obciążona ruchem,
zwłaszcza ruchem ciężkich pojazdów, obsługujących Kopalnię Be�����
łchatów i Elektrownię Bełchatów������������������������������������������
. Nie bez znaczenia jest też czystość drogi. Przejazd drogą „przez kopalnię” zwłaszcza w deszczowe dni oznacza konieczność pilnej wizyty w myjni, by usunąć brunatno-szary osad
z karoserii.
- Na odcinku Bełchatów - Łękawa, gdzie wykonawcą jest firma
ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego, zaawansowanie robót wynosi
69 proc. - mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- Ze względu na okres zimowy prace były prowadzone w ograniczonym
zakresie. Do zakończenia pozostała m.in. wymiana konstrukcji jezdni na odcinku 700 metrów, wykonanie nawierzchni, roboty brukarskie,
prace przy zieleni. Kontynuowane są roboty na moście w Wólce Łękawskiej. Ruch odbywa się tam wahadłowo przez obiekt tymczasowy.

Na kolejne światła, regulujące ruch wahadłowy natrafimy na wprost
kościoła w Łękawie. Kiedy stoimy w kolejce aut, czekających na zielone, mamy czas, by spojrzeć co dla użytkowników drogi zmieni się w tej
okolicy, gdzie kiedyś trzeba było solidnie zwolnić, by bezpiecznie wejść
w 90-stopniowy zakręt. Nowy przebieg drogi, pozbawionej już ostrego
zakrętu, jest dobrze widoczny. Pokryty wiążącą warstwą asfaltu odcinek biegnie wprost przez torfową łąkę, tę na której co roku w sierpniu
biwakowały grupy pielgrzymkowe w drodze na Jasną Górę.

Na odcinku Łękawa - Kamieńsk

Po ustąpieniu mrozów drogowcy wrócili też do pracy przy drugim
odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 484. Chodzi o szlak
z Łękawy do Kamieńska. Tu wykonawcą inwestycji jest spółka Drog-Bud z siedzibą w Lubojence k. Częstochowy. Zaawansowanie robót
- jak informuje Marcin Nowicki - wynosiło w połowie marca 16,5 proc.
To niewiele, ale musimy wziąć pod uwagę, że roboty w tej części DW
nr 484 rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku i - choć drogowcy weszli ponownie na teren inwestycji w połowie lutego - musieli prace przerwać z powodu solidnych lutowych mrozów, które uniemożliwiły prowadzenie robót ziemnych.
- Na tym odcinku wykonano 3,2 km konstrukcji jezdni do warstwy
wiążącej - mówi M. Nowicki. - Utrudnieniem dla kierowców jest ruch wahadłowy, wprowadzony na dwóch odcinkach. Pierwszy przez Kalisko
ma ok. 900 metrów długości, drugi w Gałkowicach - ok. 800 metrów. Zakończenie robót jest planowane do końca października br.

Postój pod światłami

Sprawdziliśmy, jak dużo czasu trzeba poświęcić na dojazd remontowaną drogą do Bełchatowa. Przejazd miał miejsce po południu, w jeden z powszednich dni.
Na pierwszą sygnalizację świetlną, regulującą ruch wahadłowy,
trafiamy w Kalisku, tuż za skrzyżowaniem. Czekanie „na czerwonym”
trwa 8 minut. Zwężony do jednego pasa ruchu odcinek ma około kilometra długości. Drugi pas, a właściwie to co po nim pozostało, jest zagłębiony na ok. pół metra. Zagłębienie wypełni nowa warstwa podbudowy z tłucznia.
Za łukiem drogi jedziemy dalej po starym moście. Po prawej stronie trwa już budowa nowej przeprawy, na którą zostanie skierowany ruch, kiedy drogowcy zabiorą się za konstruowanie nowego obiektu mostowego.

Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A.
w Kleszczowie

zaprasza do udziału w kursach:
1. Opiekun dzienny w żłobku - 280 godz.
2. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 50
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.
6. Kadry i płace - 70 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500-728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul.
Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kolejny odcinek ruchu wahadłowego mierzy pół kilometra i kończy się w połowie drogi prowadzącej przez Łękawę. Na tym fragmencie
DW484 drogowców czeka masa roboty, a mieszkańców sąsiadujących
z ulicą domostw - spore utrudnienia. Na kolejnym zakręcie, tym z którego można jechać także w kierunku ośrodka w Słoku, natykamy się na
istotną zmianę w organizacji ruchu - tu powstało rondo.

Najszybszy odcinek: Łękawa - Wólka
Dalsza jazda w kierunku Wólki Łękawskiej przebiega bez przeszkód. Po zachodniej stronie drogi widać gotowe fragmenty wyłożonego betonową kostką ciągu, który posłuży zarówno pieszym, jak i rowerzystom. W kilku miejscach złożone na paletach czekają krawężniki. Po
prawej stronie widać gotowe już odcinki dość głębokiego, przydrożnego
rowu.
W środku Wólki zatrzymuje nas kolejka aut, czekających na zmianę świateł. To trzecia i na szczęście ostatnia taka przeszkoda na trasie
Kleszczów - Łękawa - Bełchatów. Ten odcinek „wahadła” liczy ok. 400
metrów, a zaraz za nim trzeba wjechać na ułożoną na prawo od starej
drogi tymczasową przeprawę mostową. Betonowa konstrukcja nowego mostu jest już dobrze widoczna. Jadąc w kierunku stacji benzynowej, usytuowanej przed wjazdem do Grocholic, natkniemy się na kolejne fragmenty gotowego już ciągu dla pieszych i rowerzystów.
Na pokonanie odcinka od Kaliska do wjazdu do Grocholic trzeba
było poświęcić 22 minuty. Jadąc w roboczy dzień, w godzinach przedpołudniowych, powinniśmy się liczyć ze wzmożonym ruchem ciężarówek i pojazdów obsługujących inwestycję, które będą manewrować
w miejscu prowadzenia robót. Czas konieczny do przejazdu może się
więc wydłużyć. Jak zapowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończenie inwestycji na odcinku Łękawa - Bełchatów jest planowane do końca sierpnia br.

Z ostatniej chwili
Mieszkańców gminy Kleszczów informujemy, że w najbliższym czasie spodziewać się należy znacznie większego natężenia ruchu drogowego na części dróg naszej gminy. Ma to związek z zamknięciem na
czas remontu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku od miejscowości Szpinalów do Kamieńska (czyli do drogi krajowej nr 1).
Pojazdy omijające ten odcinek pojadą do Kamieńska przez gminę
Kleszczów drogą powiatową nr 1500E. Przebieg objazdu: od miejscowości Kalisko poprzez Piaski, dalej - obwodnicą Kleszczowa do Łękińska, a następnie drogą powiatową nr 3915E - ul. Modrzewiową, ul. Długą i ul. Szkolną w Łękińsku w kierunku Kamieńska.
Tak ustalona trasa objazdu, a co za tym idzie okres zwiększonego natężenia ruchu, będzie obowiązywać od 16 kwietnia do jesieni bieżącego roku. Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie
zwiększonej ostrożności.
JS
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Szkolne wieści
Matematyka to ich pasja
Wśród 211 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa łódzkiego,
którzy dostali się do finału konkursu „Matematyka moja pasja”, było też ośmioro uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Wyniki ich rywalizacji zostały ogłoszone 26 marca. W gronie zaproszonych na konkursową galę 73 laureatów było też
dwóch uczniów ZSP - Mateusz Kotyla oraz Mateusz Tyl.

Powiatowy konkurs wiedzy o społeczeństwie
Uczniowie z pięciu szkół powiatu bełchatowskiego przystąpili 13 marca do VI edycji powiatowego konkursu wiedzy o społeczeństwie. Reprezentacja ZSP w Kleszczowie
składała się z czworga uczniów: Karoliny Kapitan, Natalii Kierasińskiej, Oliwii Trędkiewicz oraz Piotra Mostowskiego. Wywalczyli oni miejsca od III do VI.

Zuzanna Kamińska wyśpiewała II nagrodę
Uczestnikami powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej, zorganizowanego
w Bełchatowie w pierwszym dniu wiosny, byli uczniowie klas szóstych, siódmych i klas
gimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali przede wszystkim utwory anglojęzyczne. Wśród
23 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z powiatu bełchatowskiego były też
dwie uczennice Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Zuzanna Kamińska
(kl. VII c) wykonała utwór Ruth B. „Lost Boy”, a Lena Lasota (kl. VII a) - piosenkę Adele
„Someone Like You”. Wykonanie Z. Kamińskiej zdobyło szczególne uznanie jury i przyniosło jej II miejsce w kategorii „soliści - uczniowie klas VI i VII”.

Matematyka dla przedszkolaków
Najstarsze dzieci z przedszkola w Łękińsku wzięły udział
w zajęciach „Z matematyką za pan brat”, zorganizowanych w SP
Kleszczów. Tę nietypową lekcję poprowadziła Aleksandra Kusiak
- wychowawczyni kl. II b.
Przedszkolaki doskonaliły umiejętność przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie 10. Okazało się, że w liczeniu
mogą być pomocne np. instrumenty muzyczne czy… klamerki do
zawieszania prania. Na koniec lekcji goście zostali uhonorowani
przez drugoklasistów złotymi medalami „Umiem liczyć”.

12-kilometrowa trasa zaliczona
15 marca członkowie Szkolnego Klubu Włóczykija w SP Łękińsko wyruszyli na swą
szóstą wyprawę. 27 amatorów pieszych wędrówek pod opieką 5 nauczycieli pokonało
ponad 12 kilometrów w czasie 2,5 godziny. Celem wyprawy było przejście ścieżek i duktów leśnych Adamowa i Kmiecizny.

Jak spędzili Światowy Dzień Poezji?
20 marca Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku zorganizowała konkurs
recytatorski ,,Sztuka jest wieczną wiosną”. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych, recytując zarówno poezję, jak i prozę. Laureatami konkursu w klasach I-III
zostali Oliwia Kowalczyk, Lena Siwczyk i Jakub Buresz, a w klasach IV-VII: Oskar Okoń,
Zofia Sujata i Amelia Sujata. Dodatkowo w ramach rozwijania talentów językowych młodsi uczniowie szkoły zaprezentowali piosenkę zespołu Queen „We are the Champions”.
Symboliczne powitanie wiosny zorganizowano na boisku szkolnym, gdzie odbyła się ceremonia spalenia Marzanny, wykonanej przez Samorząd Uczniowski.

Trwa projekt „Uniwersytet dziecięcy”
Najmłodsze dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach w ramach projektu prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych brały udział w zajęciach z języka angielskiego i chemii.
Na zajęciach z chemii dzieci dowiadywały się m.in. jak wytwarzany jest wodór i dwutlenek węgla, obserwowały spalanie
magnezu. Tematem zajęć w języku angielskim była wiosna oraz
pogoda. Oprócz nowego słownictwa przedszkolaki poznawały
cechy typowe dla danej pogody - wszystko to w atmosferze zabawy.

Licealiści odwiedzili Uniwersytet Śląski
Uczniowie klasy II b odwiedzili 14 marca Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Wzięli udział w wykładach prof. Andrea de Carlo (opowiadał o znaczeniu Neapolu
dla polskich romantyków) oraz prof. Małgorzaty Kity (włoskie podróże polskich twórców,
å ciąg dalszy na str. 8

Pochwalili się
wiedzą pożarniczą

eliminacjach konkursu „MłoW szkolnych
dzież zapobiega pożarom i chroni środo-

wisko”, przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku, wzięło udział
26 uczniów. Test złożony z 40 pyta�����������
ń rozwiązy���������
wali z pomocą platformy internetowej, dzięki czemu bardzo szybko można było poznać wyniki poszczególnych uczestników. W wyniku szkolnych
eliminacji do gminnego etapu przeszli:
● I grupa wiekowa (IV-VI): Wojciech Szafrański, Oskar Okoń, Maksymilian Muskała, Eryk
Krzympiec, Przemysław Muskała.
● II grupa wiekowa (VII): Olaf Dynus i Filip Dzieciątkowski.
Po rozstrzygnięciu gminnego etapu konkursu
(tu zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi
na test złożony z 30 pytań) do eliminacji powiatowych awansowali W. Szafrański oraz O. Okoń.
Oprócz nich gminę Kleszczów na powiatowym
szczeblu konkursowych zmagań reprezentowali
uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta: Kinga Wysocka i Filip Anszperger, a także zwycięzcy eliminacji, przeprowadzonych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: Dominik
Skrzypek i Łukasz Łyszkowicz.
W etapie powiatowym konkursu „Młodzież
zapobiega pożarom i chroni środowisko” wzięło udział 31 uczniów. Do pisania testu zasiedli
28 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Po ocenieniu prac pisemnych do finału zakwalifikowano
m.in. Kingę Wysocką z gimnazjum w Kleszczowie
oraz obydwu uczniów ZSP w Kleszczowie.
Wśród uczniów podstawówek najlepszy wynik w powiecie uzyskała Paulina Sokołowska
(SP Kurnos II). W drugiej grupie wiekowej
(klasy VII SP oraz gimnazja) zwyciężył Kamil Strzelczyk (SP nr 12
w Bełchatowie), a Kinga
Wysocka była druga. Dominik Skrzypek oraz Łukasz Łyszkowicz z ZSP
w Kleszczowie wywalczyli w najstarszej grupie wiekowej drugie i trzecie miejsce. Wygrała ich rówieśniczka z bełchatowskiego II LO - Emilia Sikorska.
Do wojewódzkiego etapu awansowali tylko
zdobywcy pierwszych miejsc. Uczniowie, którzy
zdobyli miejsca na podium zostali nagrodzeni za
swą wiedzę drobnym sprzętem komputerowym
i książkami.
***
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych. Sprawdza też wiedzę o podstawowych zagadnieniach
z ochrony środowiska, o zasadach postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętnościach posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, o technice pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.
JS
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Rekolekcje wielkopostne

Kluczową rolę w przygotowaniu katolików do Święta Zmartwychwstania odgrywa ich udział w wielkopostnych rekolekcjach. Trzy dni
(19-21marca) trwały rekolekcje poprowadzone w kleszczowskim
kościele Parafii pw. NMP
Anielskiej przez ks. Grzegorza Paszkę - proboszcza
parafii pw. NMP Królowej
Polski w Lubieniu.
Głoszone przez niego słowa trafiały też do
uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, którzy
w te marcowe dni korzystali
z przerwy w nauce szkolnej.
Wagę przypowieści i tematów, poruszanych przez rekolekcjonistę, podkreślały rekwizyty użyte
podczas kazań. Fotograficzny zapis uczniowskich rekolekcji znaleźć
można na stronie www.spkleszczow.pl.

Misterium męki

Ostatnia Wieczerza, modlitwa i pojmanie Jezusa
w Ogrójcu, sąd przed Poncjuszem Piłatem, Droga
Krzyżowa, śmierć na krzyżu oraz Zmartwychwstanie
to wydarzenia, które zostały
przypomniane podczas Misterium Męki Pańskiej, przygotowanego i zaprezentowanego w Wielkim Tygodniu
przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Na widowni obecni
byli nie tylko uczniowie i pracownicy szkoły, ale również goście - pensjonariusze Domu Świętej Barbary w Kleszczowie.

Mocne akcenty w dekoracji Grobu Pańskiego

Figura zmarłego Jezusa oraz monstrancja z Najświętszym Sakramentem, okryta przezroczystym welonem, to stałe
elementy widoczne w centrum Grobów Pańskich,
przygotowywanych w polskich świątyniach. Dodatkowe elementy wystroju
i symbolika zawarta w zastosowanych dekoracjach,
zależą od inwencji twórców.
Grób Pański, przygotowany w tym roku w kościele
Parafii p.w. NMP Anielskiej,
zwracał uwagę mocnymi biało-czerwonymi akcentami, dużą ilością kwiatów,
a także lokalnymi odwołaniami (herb i satelitarna mapa gminy Kleszczów). „Zmartwychwstania życzę Tobie, POLSKO, Ojczyzno moja” - to napis będący cytatem
z Jana Pawła II.

Palmy tematem parafialnego
konkursu

Najwyższą spośród palm, przyniesionych 25 marca do kościoła w Kleszczowie
w związku z ogłoszonym w parafii konkursem, okazało się dzieło rodziny państwa
Zdjęcie udostępnione przez
M. Tomczewską-Olas
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Wielkanocne klimaty
Marcinkowskich z Łuszczanowic. Miano najdostojniejszej otrzymała
z kolei palma wykonana przez siostry: Magdalenę i Weronikę Wójcik.

Wielkanocne motywy

Blisko 240 zdjęć, zamieszczonych na stronie www.gok.kleszczow.pl dokumentuje różnorakie
zajęcia, przeprowadzone w ciągu
marca w domach kultury i świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie. Uczestnicy w różnym wieku tworzyli dekoracyjne rękodzieło, które w okresie wielkanocnych świąt ozdobiło wnętrza
domów i mieszkań.

Twórcze zajęcia

W GOK odbyły się poza tym warsztaty, na których powstawały palmy wielkanocne i koszyczki z papierowej wikliny. W pracowni
ceramiki, działającej w Łękińsku,
dzieci przy wsparciu opiekunów
wykonywały znacznie cięższe, bo
gliniane koszyki. Zajmowały się
też malowaniem ceramiki, przygotowując ją do szkliwienia.
Cieszy zainteresowanie, z jakim spotkały się przedświąteczne
warsztaty. Szczególnie cenny jest
udział w nich najmłodszego pokolenia, bo daje gwarancję kultywowania świątecznych tradycji przez następne lata (choć często z wykorzystaniem bardzo współczesnych technik i materiałów).

Świetlicowy konkurs

Niezwykłą kreatywnością wykazali się uczniowie SP Kleszczów,
uczestniczący w świetlicowym konkursie na najładniejszą pisankę
lub palmę wielkanocną. Ponieważ estetyka prac zgłoszonych do konkursu okazała się bardzo wysoka jury długo wahało się z wydaniem
końcowego werdyktu. Najbardziej docenione zostały prace wykonywane samodzielnie.
W klasach I-III pierwsze miejsca za
pisankę zdobyły Wiktoria Urbańska i Kalina Ewiak, natomiast w przypadku palm
aż 15 uczniów zajęło pierwsze miejsca
(Roksana Gonera, Nadia Perońska, Urszula Pałczyńska, Maja Nagoda, Szymon Madej, Igor Kałka, Nadia Ołubek,
Julia Jackowska, Kaja Hejak, Janusz
Mielczarek, Katarzyna Kopeć, Marta Gorząd, Wiktoria Cebula, Adrianna Witasik, Karolina Wieczorek).
W klasach IV-VII pierwsze miejsca przypadły: Agacie Ślęzak
(za pisankę) oraz Amelii Stefaniak (za palmę).

Stroikowe warsztaty

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprosiła do
udziału w warsztatach tematycznych, których uczestnicy z udostępnionych przez bibliotekę materiałów tworzyli specjalne, barwne stroiki na wielkanocny stół.
å ciąg dalszy na str. 12
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Taneczne mistrzostwa

organizatorami tanecznych mistrzostw Polski
G łównymi
w Kleszczowie były: Klub Tańca Sportowego Sport-Dance oraz

SOLPARK Kleszczów sp. z o.o. Role współorganizatorów wzięli na
siebie: Polski Związek Tańca Freestyle, Sekretariat Narodowy IDO
w Polsce oraz Szkoła Tańca JAST. Imprezą towarzyszącą mistrzostwom był Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego. Ze względu
na bardzo dużą liczbę zgłoszonych uczestników impreza w Kleszczowie została uznana za jedno z największych polskich wydarzeń tanecznych w tym roku!
Jej zorganizowanie w miejscowości takiej jak Kleszczów, w której
nie działa żaden znaczący klub taneczny ani nie odbywały się dotąd
imprezy w jakiejkolwiek tanecznej dyscyplinie, znakomicie przysłużyło się m.in. popularyzacji tańca nowoczesnego.
Dla osób i organizacji pasjonujących się już tym tańcem rywalizacja w Kleszczowie była niezwykle ważna, miała bowiem wskazać
krajowych mistrzów w poszczególnych konkurencjach i kategoriach
wiekowych, a ponadto wyłonić reprezentację PZTF oraz PFT na organizowane w 2018 roku mistrzostwa oraz imprezy pucharowe,
rozgrywane w Europie i na świecie
Fot: Facebook/SOLPARK pod egidą International Dance Organization.
Poszczególne dyscypliny taneczne (np. show dance, belly dance,
oriental show dance, oriental folk dance) rozgrywane były w kilku kategoriach wiekowych - odrębnie dla solistów, duetów, grup (3-7 osób)
oraz formacji tanecznych (8-24 osób).
Dla gminy Kleszczów oraz kompleksu SOLPARK weekendowe
mistrzostwa taneczne miały niebagatelny walor promocyjny. Publiczność mogła oglądać mistrzostwa tańca na żywo, po wykupieniu biletów. Przez 3 dni organizatorzy zapewnili także internetową transmisję
z przebiegu tanecznych zmagań. Na profilach internetowych klubów
tańca, które wzięły udział w mistrzostwach, pojawiły się w tym czasie
setki wpisów ze zdjęciami, pokazującymi rywalizację tancerzy.
JS

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

m.in. J. Kochanowskiego, K. Jeleńskiego czy I. Mitoraja). Tematem zajęć z Zhao Weiting było przybliżenie cywilizacji, kultury i sztuki Chin.

Rajd w Lubochni
Dziewięcioro członków Szkolnego Koła PTSM w SP Kleszczów 16
i 17 marca było uczestnikami Rajdu „Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku”.
- Głównym zadaniem konkursowym było zaprezentowanie wesołej scenki w języku angielskim lub niemieckim – mówi opiekunka,
Agnieszka Szczęsna. – Przygotowani przez nauczyciela języka niemieckiego Joannę Chrostowską uczniowie
z klas VI: Weronika Różańska, Małgosia
Braun i Wiktor Michałek zdobyli w tym konkursie II miejsce.
Grupa z VII klas (Maria Kościelak, Wiktoria Żebrowska, Marcel Pierzak, Oliwia Sobocińska, Kinga Misiak) w konkursie scenki
w języku angielskim zajęła również II miejsce. Uczniowie przygotowani przez nauczycielkę Annę Kuśmierek przedstawili bajkę
o Czerwonym Kapturku. W konkursie wiedzy o gminie Lubochnia II miejsce zdobył W. Michałek. Atrakcją rajdu
było spotkanie z żołnierzami z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, którzy poprowadzili (w języku angielskim) pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

NR 7/480

Nowa oferta
liceum i technikum

„Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych klas
pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku” - tymi słowami zaczyna się informacja o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2018/19,
przygotowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Oferta liceum

Propozycja edukacyjna ZSP w Kleszczowie, przygotowana na nowy
rok szkolny dla pierwszoklasistów Liceum Ogólnokształcącego im Jana
Pawła II to: ● klasa językowa (z trzema językami: angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim lub francuskim), ● klasa medyczno-ratownicza (w
programie dodatkowe 3 godz. zajęć medyczno-ratowniczych tygodniowo), ● klasa sportowa (w programie dodatkowe 3 godz. zajęć sportowych tygodniowe). W każdej z klas LO zaplanowano w tygodniu dodatkowo 1 godz. zajęć w ramach SKS.

Nowy profil w TNT

Uczniowie Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie będą od nowego roku szkolnego zdobywać wiedzę
w dwóch klasach pierwszych, związanych umową patronacką ze spółką
PGE S.A. W klasie o profilu „technik mechatronik” zdobędą kwalifikacje
zawodowe oznaczone symbolami EE.02. (montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych) oraz EE.21. (eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).
Nowością będzie klasa o profilu „technik automatyk”, która zapewni absolwentom zdobycie kwalifikacji oznaczonych symbolem EE.17. (montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej) oraz EE.18.
(przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
przemysłowej).
Dokładne informacje o ofercie ZSP zostały zamieszczone na stronie: www.zspkleszczow.pl.
JS

Rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych

o Uczeń loguje się na stronie lodz.e-omikron.pl za pomocą loginu i hasła
otrzymanego w szkole.
o Od 21 maja do 20 czerwca do godz. 12.00 - elektroniczne wypełnianie
formularza wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w systemie
i dostarczanie go do szkoły pierwszego wyboru. (Można wybrać wszystkie
profile w ramach 3 szkół wybranych przez ucznia).
o W dniach 21 maja-7 czerwca 2018 r. odbędą się w szkołach próby
sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień
kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych,
artystycznych. Wynik zostanie podany w dniu 8 czerwca 2018 r.
o 24 czerwca - zaraz po zakończeniu roku szkolnego należy udać
się do szkoły pierwszego wyboru i zanieść tam oryginał świadectwa
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
o 12 lipca do godz. 12.00 - publikacja list wstępnych w szkołach
ponadgimnazjalnych - po zalogowaniu się na stronie rekrutacji uczeń
zobaczy do jakiej szkoły został przyjęty i z jaką ilością punktów.
o Do decyzji ucznia pozostawiono czy zostawi świadectwo w szkole
pierwszego wyboru czy też zechce je zabrać i przynieść raz jeszcze
w czasie potwierdzania woli podjęcia nauki.
o Do 12 lipca do godz. 12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej
szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
o 20 lipca godz. 12.00 - publikacja ostatecznych list osób przyjętych do
danej szkoły.
UWAGA: W Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie pomocy
w rekrutacji elektronicznej udziela szkolny doradca zawodowy - p. A. Stępień.
Terminy rekrutacji zostały opracowane na podstawie Zarządzenia
nr12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
(Źródło: www.gimkleszczow.pl)
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Badanie stanu zakwaszenia gleb

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgodnie z Regulaminem programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów w br. będzie przeprowadzone badanie kwasowości gleb.
Przeprowadzenie badania odczynu pH i zasobności gleb (P, K, Mg) jest
niezbędne do określenia potrzeb wapnowania, które zgodnie z w/w regulaminem (co 3 lata) zostanie przeprowadzone w 2019 r.
Beneficjentami dofinansowania będą rolnicy będący mieszkańcami Gminy Kleszczów, którzy posiadają grunty na terenie naszej gminy oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku. W/w podmioty muszą posiadać prawo dysponowania gruntami podlegającymi wapnowaniu wynikające z tytułu:
własności, współwłasności, umowy dzierżawy oraz oświadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomością, składanego pod rygorem odpowiedzialności
karnej.
Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biurze Fundacji
oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl. Wnioski należy złożyć do dnia 15 czerwca br. u sołtysa lub w sekretariacie Fundacji.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr 44/ 731-46-34 lub 44/ 731-31-33, bądź e-mail: fundacja@kleszczow.pl
lub bezpośrednio w biurze FRGK przy ul. Sportowej 3.

Środki ochrony roślin - szkolenie

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów organizuje dla rolników z gminy
Kleszczów szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyrobiska oraz
wysadu solnego „Dębina”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.
zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały
Nr XXXV/339/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie wyrobiska oraz wysadu solnego „Dębina”.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3
w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres kancelaria@kleszczow.pl w terminie do 18
kwietnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Informacje ważne dla rolników
Dane dotyczące szkolenia:
1. Szkolenie uzupełniające - 18 maja w godz. 9-14 (dla osób, którym upłynął termin ważności nabytych wcześniej uprawnień do stosowania środków
ochrony roślin).
2. Szkolenie podstawowe - 21-22 maja w godz. 9-14 (dla osób chcących
nabyć uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin po raz pierwszy).
3. Miejsce szkolenia - Kleszczów, ul. Główna 74 - sala szkoleniowa OSP.
4. Zapisy osób zainteresowanych w FRGK - do dnia 7 maja pod nr tel.
44/ 731-46-36.
5. Koszty szkolenia pokrywa Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

Rolnicy odzyskają ponad 52 tys. zł
111 producentów rolnych złożyło w lutym wnioski o zwrot części podatku
akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Powierzchnia użytków rolnych, wykazanych w złożonych dokumentach wyniosła ponad 919 hektarów.
Producenci rolni dołączyli do wniosków faktury VAT na zakup 52.108 litrów oleju napędowego.
Kwota podatku akcyzowego, którą na podstawie złożonych dokumentów
wyliczyły do zwrotu pracownice Referatu POL w Urzędzie Gminy, wyniosła
52.108,23 zł. Wypłata należnych rolnikom pieniędzy nastąpi do końca kwietnia br.
Przypomnijmy, że ilość oleju napędowego przysługująca na 1 ha użytków
rolnych przyjęta do rozliczenia zwrotu podatku to 86 litrów.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów
Uchwały Nr XXXV/338/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3
w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium.
Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres kancelaria@kleszczow.pl w terminie do 18
kwietnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Rajd leśników
w gminie Kleszczów

sierpnia i września na terenie gminy Kleszczów
Na przełomie
pojawią się uczestnicy XXX Jubileuszowego Ogólnopolskie-

go Rajdu Leśników. Ta impreza jest organizowana w całej Polsce, na
24 różnych trasach. Trasa, którą zaproponowało Nadleśnictwo Bełchatów nazwana została „Szlakiem brunatnego złota”.
„Z nami wjedziecie do największej „dziury” w Europie, gdzie wspólnie poszukamy brunatnego złota. Zabierzemy Was na szczyt sztucznej góry, pozwolimy przeżyć letnie saneczkowe szaleństwo, spłyniemy razem kajakami, a po całodniowych atrakcjach odpoczniemy na
basenie. A gdy zapadnie zmrok… przeniesiemy się w świat leśnej integracji pod gołym niebem” - to zachęta, która miała skłonić potencjalnych uczestników do wybrania trasy „Szlakiem brunatnego złota”.
Rajd jest przeznaczony jedynie dla ludzi związanych z branżą leśną (pracowników Lasów Państwowych, wraz z członkami ich rodzin
i emerytów, pracowników Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
parków narodowych oraz parków krajobrazowych, uczniów, studentów i pracowników szkół oraz uczelni leśnych).
å ciąg dalszy na str. 12

Siłownie w plenerze bezcenna dawka aktywności (1)

P

lenerowe siłownie, które znajdują się dziś niemal w każdej miejscowości gminy Kleszczów, to efekt gminnych inwestycji kilku
ostatnich lat. Budowane były z myślą o tym, by osoby w różnym wieku
wychodząc na spacer mogły też poświęcić kilkanaście minut na bardziej
intensywną rekreację ruchową, korzystając z atestowanych urządzeń.
Ustawione w siłowniach
Jedna z najpiękniej położonych
sprzęty mają różne nazwy,
siłowni - Kleszczów, ul. Wysoka
m.in. orbitrek, twister, biegacz, wioślarz, stepper, wahadło, wyciąg górny. Nie jest
istotne zapamiętanie tych
wszystkich nazw, bo niemal
każdy sprzęt posiada własną
„etykietę” z opisem prawidłowego korzystania, a także rysunkami, pokazującymi, jakie partie mięśni są aktywne
podczas ćwiczeń.
Dzięki różnorodności
urządzeń, ustawionych w typowej siłowni plenerowej, każdy - nawet osoby z dysfunkcjami niektórych partii mięśni - znajdą coś odpowiedniego dla siebie. Ćwiczyć
mogą zarówno dzieci, osoby dorosłe i seniorzy, początkujący oraz regularnie trenujący sportowcy.
Największym plusem urządzonych
w plenerze siłowni jest to, że umożliwiają aktywność na świeżym powietrzu. Nawet najlepiej klimatyzowana siłownia pod dachem nie
jest nam w stanie zapewnić takiej ilości tlenu,
jak twister, wioślarz czy orbitrek ustawiony
kilka metrów od rosnących brzóz czy świerków. W takich warunkach dotlenienie organizmu jest istotnie większe.
(dokończenie – w następnym wydaniu)
Każde urządzenie posiada opis
JS

KUPIĘ MIESZKANIE (każdy metraż)
w blokach w ŁUSZCZANOWICACH.
Kontakt telefoniczny 723-169-349
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Sport
Nowa trasa
Kleszczowskiej Dziesiątki

którzy zdecydują się przystąpić do rywalizacji na
B iegacze,
10-kilometrowej trasie, pobiegną w tym roku innymi ulica-

mi niż przed rokiem. Trwające remonty dróg, w tym zwłaszcza ulicy Głównej w Kleszczowie, uniemożliwiły powtórzenie trasy z 2017
roku.

W 2017 r. trasa biegu prowadziła przez rondo w pobliżu Żłobnicy

Nie uległo zmianie miejsce startu i mety - będzie to ul. Sportowa
w Kleszczowie. Na rondzie im. Honorowych Dawców Krwi biegacze
skierują się ulicą Główną w stronę Łękińska. Trasa została następnie poprowadzona ulicami Łękińska: Północną, Szkolną, Klonową,
Poprzeczną, Długą i Słoneczną. Na rondzie w pobliżu stacji energetycznej w Kleszczowie biegacze skierują się ulicami Miłą, Tulipanową i Sportową w stronę gminnego stadionu.
Organizatorzy przewidzieli, że maksymalna liczba uczestników
wyniesie 300. Dziewiątego kwietnia na liście startowej widniały nazwiska 68 zawodników (16 kobiet i 52 mężczyzn).
Tak jak przed rokiem okazję do biegowej rywalizacji będą miały
również dzieci. Przewidziana dla nich liczba miejsc startowych wynosi 150. Rywalizacja dzieci rozpocznie się o godz. 13.00, a start
biegu głównego nastąpi o godz. 14.00.
Wszyscy zawodnicy startujący w Kleszczowskiej Dziesiątce
otrzymają w pakietach startowych pamiątkowe koszulki, wejście na
basen SOLPARK, a na mecie - okazałe medale.
JS

Wynajmę pokój 2-osobowy
przy ul. Sportowej.
Pokój wyposażony w lodówkę,
mikrofalę oraz czajnik. Dostęp do Wi-Fi.
Informacje pod nr tel. 603-697-580.

Noclegi dla pracowników
w Łuszczanowicach.
Komfortowe pokoje
w przystępnej cenie.
Tel. 513-378-137

Sprzedam
działki budowlane
w Łuszczanowicach.
Tel. 661-964-006.
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Sport
W szkolnym sporcie

Piłkarki - drugie w Zelowie. W Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w halowej Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Zelowie wystąpiła drużyna dziewczęca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W zaciętej rywalizacji zawodniczki wywalczyły drugie miejsce. W kleszczowskiej drużynie zagrały:
Svenja Mikłaszewska - bramkarz, Magdalena Grzesiak - kapitan, Amanda Ostojska, Roksana Freus, Aleksandra Zych, Maria Miśkiewicz, Zuzanna Zysiek, Weronika Dąbrowska,
Monika Ludwiczak, Natalia Kurczewska, Paulina Szafrańska, Karolina Badowska, Katarzyna Zinówko.
Lekkoatleci w spalskiej hali. 22 marca w Spale odbyły się Indywidualne Halowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych. W programie zawodów rozegrano konkurencje: biegi na 60 m, 200 m, 800 m
(dziewczęta) i 1500 m (chłopcy), skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą i sztafetę 4x200 m. Reprezentacja ZSP w Kleszczowie liczyła 22 uczniów. Najlepsze miejsca to
dwa brązowe medale, które wywalczyli: Klara Cieślak w trójskoku i Kamil Gębicz w skoku wzwyż.
Tenisiści na podium. W rozgrywkach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych wystąpiło 5 uczniów ZSP w Kleszczowie: Natalia
Kurczewska, Karolina Marszał, Mateusz Gałczyński, Michał Piotrowski i Karol Zych. Po bardzo zaciętej i wyrównanej rywalizacji dziewczęta zajęły drugie, a chłopcy trzecie miejsce.

R

Sport
Omega - tenisowym liderem

zadko na tych łamach wspominamy o kobiecej i męskiej drużynie, które reprezentują klub LKS Omega Kleszczów w rozgrywkach ligowych
Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego. Kobieca drużyna występuje
w III lidze i po sześciu rozegranych meczach zajmuje IV miejsce w tabeli. Na
prowadzeniu są pingpogistki GUKS Prosna Wieruszów, przed GUKS II Gorzkowice i UKS Fungis II Maków. Podporą
kleszczowskiej drużyny jest Aleksandra
Sima, która ma na koncie najwięcej zdobytych punktów. Obok niej punkty dla
zespołu zdobywały dotychczas Natalia Kurczewska, Katarzyna Olczak i Łucja Tkacz.

Zespół męski LKS Omega Kleszczów
zdominował rozgrywki V ligi tenisa stołowego, w której rywalizuje obecnie 8 drużyn.
Prowadzi w tabeli z dorobkiem 23 pkt. To
o 1 pkt. więcej niż zgromadził dotąd TKS
Kamieńsk. Na trzecim miejscu jest LKS
Brzustowiec (15 pkt.), a na czwartym - STS
ZS Nr 1 Pong Wieluń (13 pkt.). Punkty dla
naszej drużyny zdobywają: Hubert Zawiślak, Maksymilian Zawiślak i Łukasz Łyszkowicz.
Duże znaczenie dla układu tabeli będzie miał zbliżający się mecz Omegi z TKS
Kamieńsk. 14 kwietnia nasz zespół podejmie rywali u siebie (SP w Kleszczowie, ul.
Szkolna 4). Początek meczu o godz. 12.00.
JS

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie 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.

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 i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
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
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Rajd leśników w gminie Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 10
Koszt uczestnictwa jednej osoby oszacowano na 900 zł. Ta kwota pokryje koszt noclegów w domkach na Wawrzkowiźnie, wyżywienie, zjazd do KWB Bełchatów,
gdzie uczestnicy obejrzą m.in.
zwałowarki i koparki oraz zobaczą jak są rekultywowane tereny
poeksploatacyjne. W pierwszym
dniu imprezy po obiedzie zjedzonym w altanie biwakowej w Rezerwacie Łuszczanowice leśnicy
korzystać mają z atrakcji oferowanych przez SOLPARK Kleszczów.

Wielkanocne klimaty

å ciąg dalszy ze str. 7

Na kolejny dzień rajdu zaplanowano wjazd wyciągiem kanapowym (kolej linowa) na Górę Kamieńską, zabawy na letnim torze saneczkowym, przejazd na punkt widokowy na Górze Kamieńskiej,
zwiedzanie gminy Kleszczów. Po obejrzeniu odkrywki z punktu widokowego w Żłobnicy uczestnicy wybiorą się na plenerowy obiad
do Rezerwatu Łuszczanowice. Stąd pojadą do Szczercowa, by
uczestniczyć w 3-godzinnym spływie kajakowym rzeką Widawką. Potem czekają ich zabawy w stadninie „Eldorado” (przejazdy bryczką, strzelanie z łuku, quady). 1 września w ostatnim dniu
3-dniowej imprezy rajdowcy przeniosą się do Centralnego Ośrodka Sportowego w Spale, aby skorzystać z jego atrakcji oraz podsumować rajd.
Maksymalna liczba uczestników rajdowej trasy, zaproponowanej przez Nadleśnictwo Bełchatów to 100 osób, podzielonych
na dwie grupy. Powodzenie tej imprezy może pokazać, jaką wartość turystyczną mają już dziś tereny gminy Kleszczów i jej najbliższe okolice.
JS

Piękne i niepowtarzalne

21 uczniów podstawówki
w Kleszczowie przystąpiło do konkursu „Mój baranek wielkanocny”. Plon konkursu to 25 prac, które najpierw zostały zaprezentowane
w szkole, potem zaś trafiły na wystawę w przedsionku kościoła Parafii
p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.
Osoby oglądające ekspozycję
nie kryły słów uznania dla pomysłowości uczniów. W ocenie jury wśród
uczniów klas I-III zwyciężyła Amelia Białek, natomiast wśród uczniów
starszych klas (IV-VII) pierwsze
miejsca przypadły Marii Nagodzie i Natalii Szymanek.

Charytatywna „Wielkanocna baba”

Przedszkole w Łuszczanowicach udowadnia, że charytatywne działania warto podejmować nie tylko przy okazji świąt Bożego
Narodzenia. 30 marca odbył się już po raz drugi kiermasz charytatywny „Wielkanocna baba”.
Można było na nim kupować
różnego rodzaju wielkanocne ozdoby oraz pyszne wypieki, przygotowane przez
Radę Rodziców i pracowników przedszkola. Dochód
z tego kiermaszu uzupełniony
wpływami ze sprzedaży wielkanocnych wianków (dzieci tworzyły je na specjalnych
warsztatach, prowadzonych
przez animatorkę ze stowarzyszenia „Kreatywna Planeta”) zostanie przekazany na wsparcie
jednej z potrzebujących rodzin.

Wielkanocny konkurs w gimnazjum

Do konkursu na kartkę i pisankę świąteczną, ogłoszonego
w marcu przez Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta, przystąpiło kilkoro uczniów. Jury wysoko oceniło efektowność i estetykę wykonanych pisanek. Postanowiło docenić wszystkie osoby biorące udział w konkursie. Podział nagród był następujący: I m. - Julia
Hejak (II b), Kacper Marszałek (II c); II m. - Adam Piotrowski (II a),
Małgorzata Stępień (II a), Weronika Frankowska (III c); III m. - Maciej Urbański (II b).
Opr. J. Strachocki
FOTO m. in. ze stron GOK, SP Kleszczów, SP Łękińsko.

W gminnej bibliotece
Nie tylko literackie warsztaty
Przed nami nowy sezon autorskich spotkań, organizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie. Jego inauguracja miała miejsce 9 marca, kiedy na zaproszenie biblioteki przyjechała do Kleszczowa Joanna Jodełka, autorka powieści kryminalnych. Podczas zajęć z udziałem uczniów gimnazjum poświęciła
sporo miejsca temu, jak pisze się książki z wątkiem kryminalnym.
Kolejne z warsztatowych zajęć planowane są w kwietniu. 16 i 17
kwietnia gościć będzie w Kleszczowie Joanna Tyluś-Malak, która
najpierw w przedszkolu w Łuszczanowicach, potem zaś w Kleszczowie poprowadzi warsztaty literacko-plastyczne „Jak powstaje
książka”.
Dla dzieci z przedszkola oraz szkoły w Łękińsku na dzień 25
kwietnia planowane jest spotkania autorskie z Elżbietą Zubrzycką.

Dyskusyjny klub - już po debiucie
W ostatnim tygodniu
marca w gminnej bibliotece
zainaugurował działalność
Dyskusyjny Klub Książki
dla Dzieci. Przypominamy,
że jego uczestnikami mogą
być dzieci w wieku od 3 do
12 lat. Organizowane w ramach spotkań zajęcia to: ●
głośne czytanie, ● zajęcia
plastyczne, ● gry i zabawy
ruchowe.

Informacja dla wypożyczających
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przypomina czytelnikom korzystającym z jej zbiorów, że:
● książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks. 5
sztuk),
● płyty DVD i Blu-ray (maks. 2 sztuki) wypożyczane są na 4 doby,
● audiobooki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks.
2 sztuki),
● czasopisma bieżące udostępniane są wyłącznie w czytelni, pozostałe egzemplarze można wypożyczyć na okres do 7 dni.
Więcej informacji oraz katalog zbiorów można zobaczyć na stronie biblioteki www.biblioteka.kleszczow.pl.
JS

