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Ostatni weekend maja to czas na święto Gminy Kleszczów. XXI edycja Dni Kleszczowa
odbędzie się na gminnym stadionie przy ul. Sportowej. Na scenie pojawi się wielu znakomitych
wykonawców, reprezentujących różne gatunki muzyki. Oto najważniejsze punkty programu estradowego:
Sobota 26 maja
Niedziela 27 maja
● 16.00 - prezentacje MŁODZIEŻOWYCH ● 15.00 - pokaz sokolniczy
ORKIESTR DĘTYCH
● 16.00 - wręczenie nagród: ● laureatom biegu
● 18.00 - oficjalne otwarcie XXI DNI
ulicznego „Kleszczowska Dziesiątka”, ● zwyKLESZCZOWA
cięzcom piłkarskiego turnieju o Puchar Wójta
Gminy Kleszczów, ● laureatom konkursu „IX
● 18.05 - Andrzej Piaseczny
Dyktando Kleszczowskie”
● 19.00 - Grzegorz Wilk z zespołem
● 16.50 - pokazy w wykonaniu kół zainteresowań
WOLF
GOK w Kleszczowie
● 20.05 - występ kółka wokalnego GOK
● 18.05 - spektakl teatralny dla dzieci
w Kleszczowie
● 19.20 - Mesajah & Riddim Bandits
● 20.15 - Nowator
● 20.30 - MIG
● 21.20 - CamaSutra
● 21.20 - Video
● 22.10 - Rico Sanchez & Gipsys
● 23.15 - Maestro Chives & DJ Salis La- ● 22.30 - widowisko „Tańczące fontanny”
ser Show
● 22.50 - C-BooL
Interesująco zapowiadają się również inne atrakcje, nie związane ze sceną. 26 maja odbędzie
się tradycyjny turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Kleszczów. Kolejnym sportowym wydarzeniem, ale o randze ogólnopolskiej, będzie organizowany 27 maja bieg „Kleszczowska Dziesiątka”. Zarówno w sobotę jak i niedzielę na stadionie w Kleszczowie można będzie korzystać
z przygotowanych stoisk gastronomicznych i handlowych, bawić się w wesołym miasteczku
z wieloma urządzeniami rekreacyjnymi, emocjonować pokazami w kinie „9D” oraz wchodzić do
wirtualnego tunelu. W niedzielę dzieci mogą się szykować na „Piana party”.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w XXI Dniach Kleszczowa!

Łezka w niejednym oku

Mury liceum i technikum w Kleszczowie opuści w tym roku 81
uczniów. 27 kwietnia oficjalnie zakończyli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala zorganizowana w auli SOLPARKU była okazją do podsumowania wyników nauczania oraz
uhonorowania szkolnych indywidualności.
Więcej na str. 6

Majówka z kijkami
W rekreacyjnych zajęciach nordic walking, zorganizowanych
28 kwietnia przez Gminny Ośrodek Kultury, wzięła udział 10-osobowa grupa najwytrwalszych członkiń Kleszczowskiego Klubu Kija
wraz z instruktorami. Wyruszając sprzed siedziby WOK w Czyżowie dotarli na Górę Kamieńsk i powrócili do Czyżowa, pokonując
imponującą trasę 21,3 km.

Dyktando
po raz dziewiąty

Niedziela 20 maja to dzień, w
którym osoby lubiące pisanie dyktand, powinny
zaplanować
odwiedzenie
auli SOLPARKU Kleszczów.
Coroczne „Dyktando
Kleszczowskie”,
które jest ogólnopolskim konkursem ortograficznym, będzie miało
już dziewiątą edycję.
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza
uczestników do rywalizacji w trzech
kategoriach wiekowych: I. uczniowie
VI i VII klas szkoły podstawowej oraz
klas gimnazjalnych; II. uczniowie
szkół średnich; III. open - bez ograniczeń wiekowych. W każdej kategorii
zostanie wyłoniony Mistrz i Wicemistrz polskiej ortografii roku 2018.
Więcej na str. 8

Bezpłatny kurs chemizacyjny
Przypominamy, że 18, 21 i 22 maja staraniem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie
dla rolników z terenu gminy dotyczące stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego. Szkolenie podstawowe zostało zaplanowane na 2 dni, a szkolenie uzupełniające potrwa jeden dzień.
Więcej na str. 9

Sukces kółka hip-hop
24 kwietnia dzieci i młodzież, ćwiczące w tanecznym
kółku hip-hop, prowadzonym
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie wzięły udział w I
wewnętrznym turnieju Tańca
UP STUDIO „BeUP” w Bełchatowie. Grupa taneczna z Kleszczowa włożyła wiele pracy
w przygotowanie się do występu i w sam występ. Zajęła zasłużone I miejsce. Instruktorką
kółka hip-hop jest Aleksandra
Czekalska.
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Trwają naprawy dróg i chodników

W prowadzonych na drogach

śród prac serwisowych, prze-

powiatowych w ciągu pierwszego
kwartału tego roku, najwięcej uwagi poświęcono drodze powiatowej nr
1500E na odcinku od Ronda im. Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie do ronda w Łękińsku. Po ocenieniu, w jakim stanie są jezdnie,
krawężniki oraz chodnik i ścieżka rowerowa, zapadła decyzja o wymianie
230 metrów bieżących uszkodzonych
krawężników. Fragmenty zapadniętej nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej zostały uzupełnione i wyrównane. Naprawy przeprowadzone
na jezdni dotyczyły jedynie drobnych
ubytków.
Po dokonaniu przeglądu dróg
gminnych okazało się, że najwięcej
pracy wymaga uzupełnienie rozjeżdżonych poboczy na terenie strefy
przemysłowej w Rogowcu. Drogowcy uzupełnili ubytki na łącznej powierzchni ok. 1000 m kw. Nawierzchnia bitumiczna na jezdni, którą

należało wymienić to ok. 200 m kw.
Kolejne prace naprawcze zaplanowano na najbliższe tygodnie. Na ul.
Klonowej w Łękińsku drogowcy będą
wymieniać zniszczoną nawierzchnię
jezdni na powierzchni ok. 700 m kw.
Prace mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym, będą bowiem
prowadzone przy użyciu sprzętu ciężkiego i rozkładarek do mas. Kolejne miejsce, zakwalifikowane do prac
naprawczych to ulica Milenijna, czyli obwodnica gminna od skrzyżowania z ul. Ogrodową do ronda w Żłobnicy. Do wymiany przy użyciu sprzętu
ciężkiego i rozkładarek do mas drogowcy przewidzieli ok. 800 m kw. nawierzchni.
Drobne naprawy zostaną też
przeprowadzone na ul. Sportowej
w Kleszczowie (od Polo-Marketu do
sygnalizacji świetlnej) oraz na drodze od ronda w Żłobnicy w kierunku Kolonii Łuszczanowice (droga
przez las).
JS

Utrudnienia przy cmentarzu

W

ykopy ziemne i prace instalacyjne, prowadzone w ramach
przebudowy ul. Głównej w Kleszczowie, spowodowały czasowe utrudnienia w dostępie do cmentarza rzymskokatolickiego
i ewangelickiego. Najdogodniejsza trasa dojazdu w pobliże cmentarza prowadzi od strony Żłobnicy ulicą Sosnową, a następnie ul. Słoneczną. W miarę postępu prac będzie możliwy przejazd od ul. Słonecznej do istniejącego parkingu przy cmentarzu. Zanim to nastąpi
należy pozostawiać samochody przy ul. Słonecznej, a ostatni odcinek drogi do cmentarza - pokonywać pieszo.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się
do wyznaczonych tras komunikacyjnych.
JS

Wdzięczni za wsparcie

M

arek Dołkowski, wójt gminy Siemyśl, leżącej
w powiecie kołobrzeskim odwiedził 20 kwietnia
Kleszczów, by spotkać się z wójtem i radnymi oraz osobiście przekazać podziękowania za pomoc finansową,
przyznaną z budżetu naszej
gminy na remont budynku
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie,
który w sierpniu 2017 r. bardzo ucierpiał w wyniku nawałnicy.
O udzielonym wsparciu
gość powiedział: „Jest ono
dowodem ogromnej życzliwości, wielkiego serca i zrozumienia dla naszych potrzeb. Państwa postawa
utwierdza nas w przekonaniu, że nie pozostaliśmy osamotnieni w naszych zmaganiach”.
Przypomnijmy, że gmina Kleszczów przekazała pomoc kilku poszkodowanym wówczas samorządom. Listy
z podziękowaniami przysłali do Kleszczowa m.in. samorządowcy miasta i gminy Brusy, gminy Chojnice, a także Czerska.
JS

Stypendia dla maturzystów

T

egoroczni maturzyści oraz uczniowie, kończący naukę
w szkołach średnich, mogą już składać w Urzędzie Gminy Kleszczów wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego.
Przypominamy, że takie wsparcie finansowe można uzyskać za dobre wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia (np. w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych). Złożenie wniosku w terminie do 29 maja skutkować będzie wcześniejszą wypłatą
przyznanej kwoty stypendium.
Na gminnej stronie internetowej w „Aktualnościach” z dnia
9 maja zostały przypomniane najważniejsze warunki, jakie ma spełniać osoba wnioskująca o stypendium motywacyjne.
JS

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec, Wolica
i Kleszczów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu.
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,
1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów uchwały: Nr
XXXIX/376/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec, Wolica i Kleszczów. Granicę terenów objętych planem przedstawiają załączniki graficzne do w/w uchwały (dotyczy dz. nr 175/3, 175/4 obręb
Rogowiec, dz. nr 530/4 obręb Wolica, dz. nr 1705/1, 1706/1, 1707, 1708,
1705/2, 1706/2 obręb Kleszczów).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art.
54 ust. 2 i 3 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,
1566, 1999), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją
spraw w Urzędzie Gminy Kleszczów. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi
i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do
dnia 6 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
kancelaria@kleszczow.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę, adres
wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Kwietniowa sesja Rady Gminy

kwietnia na kolejnym w tej kadencji posiedzeniu zebrali się
radni gminy Kleszczów. Tradycyjnie już w sesji brali udział
sołtysi gminy Kleszczów. Po przyjęciu porządku obrad i wysłuchaniu
prezentowanych na początku sprawozdań, Rada Gminy zajęła się
rozpatrywaniem kolejnych projektów uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie
przez gminę zabudowanej nieruchomości w Żłobnicy na rzecz
Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica. Zgoda została wydana
na 5 kolejnych lat, a umowa zostanie zawarta bez wcześniejszego
ogłaszania przetargu.
Z powodu regulacji prawnych dotyczących zmian w sposobie
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, konieczne
okazało się dostosowanie zapisów dwóch uchwał do jednolitego,
obowiązującego w całej Polsce systemu. Radni najpierw wprowadzili
zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Następnie stosowne zmiany znalazły się także w tekście obowiązującego
w naszej gminie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku”.
Podczas kwietniowego posiedzenia radni podjęli ponadto
uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały z 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody

REGULAMIN

Konkursu „Najschludniejsza
posesja w Gminie Kleszczów”

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: a) posesja
w gospodarstwie rolnym, b) posesja siedliskowa.
2. Cel konkursu: podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i warunków ekologicznych posesji.
3. Czas trwania konkursu: 15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku
4. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na
terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią
prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące
warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji, ● nie zostali
nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych w ostatnich ośmiu
latach, ● posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych
i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie stosownych
umów), ● złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca.
UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej
na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1 hektara. Na terenie
posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rolne muszą znajdować się budynki związane
z prowadzeniem działalności rolniczej.

5. Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji,
ogrodzenia) -pkt. 0-5
b. Infrastruktura posesji (stan tech. urządzeń wod. kan., gazowych,
zabezpieczenia przeciwpożarowego) - pkt. 0-5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne, karmniki, domki dla
ptaków) - pkt. 0-5
d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją pkt. 0-5
e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych - pkt. 0-5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) - pkt. 0-5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych,
balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej - pkt. 0-5
h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania
zwierząt - pkt. 0-5
i. Sposób przechowywania sprzętu rolniczego - pkt. 0-5
UWAGA: Kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.

6. Wybór zwycięzców
Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa
przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla
posesji siedliskowych i 45 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym.
7. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów

•
•

•

•

na nabycie do zasobu Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wolica i Żłobnica,
nadania nazwy ulicy w miejscowości Łękińsko (budowana droga,
łącząca ulice Północną i Ustronną otrzymała nazwę Łąkowa),
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin (etat łączony),
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kleszczów;
komisja złożona z pięciorga radnych (Michał Michałek, Mariusz
Rożniatowski, Agnieszka Rutkowska, Agnieszka Szczęsna i Andrzej Zięba) zajmie się m.in. analizą obecnego Statutu Gminy
Kleszczów oraz zaproponuje wprowadzenie w nim zmian,
zawarcia umowy bezpłatnego użyczenia na okres 7 lat działki
w Łękińsku na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego
Łuku Warty”; na 200-metrowej działce zostanie zbudowana siłownia zewnętrzna.
JS

w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy.
Po zgłoszeniu do konkursu komisja przeprowadza przegląd posesji w celu
rozstrzygnięcia konkursu. Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia
konkursu w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu estetyki
zgłoszonych posesji. Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy
Kleszczów decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub
reklamacji, a komisja konkursowa zostaje rozwiązana.
8. Nagrody
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy.
Posesje w gospodarstwie rolnym: I miejsce - 3.500 zł; II miejsce - 3.300 zł; III
miejsce - 3.000 zł.
Posesje siedliskowe: I miejsce - 3.000 zł; II miejsce - 2.700 zł; III miejsce 2.500 zł.
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek
dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
9. Ogólne
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzenie dokumentacji
fotograficznej zgłoszonej do konkursu posesji oraz upoważniają Urząd
Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej m.in. w celach
promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy,
zamieszczania na stronie internetowej itp.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

ZGŁOSZENIE

"

do konkursu
„NAJSCHLUDNIEJSZA POSESJA W GMINIE KLESZCZÓW”
___________________________________________________________
Imię i nazwisko zgłaszającego

______________________________________________________
Adres

______________________________________________________
Telefon

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
________________________________
podpis zgłaszającego
Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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SALUS informuje

Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, dotyczącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w czerwcu 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
SPECJALISTYCZNA
Pediatryczna z aler1.
gologią
Pediatryczna z aler2.
gologią
3. Pediatryczna
LP.

LEKARZ

TERMIN

GODZINA

dr n. med. Violetta Gołąbek

09 czerwca 9.00

dr n. med. Violetta Gołąbek

21 czerwca 9.00

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

05 czerwca 13.00

4. Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

23 czerwca 9.00

5. Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

28 czerwca 9.00

6. Otolaryngologiczna

lek. med. Izabela Zawadziłło

20 czerwca 14.30

7. Badanie słuchu

Katarzyna Kurasińska

20 czerwca 14.30

8. Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

09 czerwca 9.00

9. Dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 12 czerwca 13.00-17.00

10. Dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 19 czerwca 13.00-17.00

11. Dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 26 czerwca 13.00-17.00

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski

05 czerwca 8.00-13.00

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski

19 czerwca 8.00-13.00

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski

22 czerwca 13.00-18.00

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas

15 czerwca 8.00-14.00

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas

29 czerwca 9.00-17.00

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

06 czerwca 11.00-16.00

18. Ginekolog. - położnicza lek. med Radosław Pigoń

27 czerwca 13.00-18.00

19. Pulmonologiczna

dr n. med. Beata Janiszewska- Drobińska 28 czerwca 12.30

20. Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

29 czerwca 9.00

21. Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

15 czerwca 9.00

22. Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

01 czerwca 8.30

23. Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

15 czerwca 8.30

24. Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

30 czerwca 8.30

25. Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

04 czerwca 12.00-16.00

26. Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

09 czerwca 9.15

27. Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

23 czerwca 9.15

28. Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

22 czerwca 9.00

29. Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

28 czerwca 13.00

30. Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

07 czerwca 13.00-18.00

31. Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

21 czerwca 13.00-18.00

32. Ortopedyczna

dr n. med. Przemysław Łaganowski

08 czerwca 9.30

33. Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk

25 czerwca 11.00

34. Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński

23 czerwca 9.00

35. Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

11 czerwca 10.00-17.00

36. Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

25 czerwca 10.00-17.00

37. Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

09 czerwca 9.00-14.00

38. USG

dr n. med. Radiolog Marcin Just

07 czerwca 9.00-12.00

39. USG

dr n. med. radiolog Marcin Just

14 czerwca 15.15-18.15

40. USG

dr n. med. radiolog Marcin Just

21 czerwca 9.00-12.00

41. USG

dr n. med. radiolog Marcin Just

28 czerwca 15.15-18.15

42. Okulistyczna

lek. med. Kinga Rajska

26 czerwca 9.30

43. Ortopeda dziecięcy

prof. dr n. med. K. Niedzielski

27 czerwca 14.00-18.00
w każdy
12.30-14.00
wtorek

44. Specjalista alergologii dr n. med. E. Dółka

Rehabilitacja i fizjoterapia

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w maju
Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować zgodnie
z następującym harmonogramem:
Fizjoterapia dziecięca dr n med. Michał Kaczmarek
● 01 czerwca 8.30-14.30; ● 05 czerwca 8.00-15.00; ● 06 czerwca
8.00-17.00; ● 11 czerwca 8.00-15.00; ● 13 czerwca 8.00-15.00; ●
14 czerwca 8.00-15.00; ● 18 czerwca 8.00-15.00; ● 21 czerwca
8.00-15.00; ● 22 czerwca 8.00-15.00; ● 25 czerwca 8.00-15.00; ●
26 czerwca 8.00-15.00.
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 04 czerwca 15.00-18.00; ● 08 czerwca 15.00-18.00; ● 18 czerwca
15.00-18.00; ● 22 czerwca 15.00-18.00.
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 23 czerwca 8.15.

Pracownia RTG w czerwcu

W czerwcu pracownia RTG w Przychodni Salus będzie czynna
w dniach: ● 1 czerwca, 14.00-17.00, ● 7 czerwca, 14.00-17.00, ●
9 czerwca, 10.00-13.00, ● 14 czerwca, 14.00-17.00, ● 21 czerwca,
14.00-17.00, ● 23 czerwca, 10.00-13.00, ● 25 czerwca, 14.0017.00, ● 28 czerwca, 14.00-17.00.

Badania mammograficzne

W

ramach programu gminnej polityki zdrowotnej „Profilaktyka
chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem
nowotworów piersi”, realizowanego przez Kleszczowską Przychodnię Salus na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przewidziano
przeprowadzenie badań mammograficznych dla mieszkanek gminy
w wieku od 35 do 60 lat.
Jak informuje Salus najbliższe terminy takich badań, które zostaną przeprowadzone w Kleszczowie, w mammobusie ustawionym przed siedzibą przychodni, zaplanowano na:
• 24 maja w godzinach od 11.00 do 18.00,
• 21 czerwca w godzinach od 11.00 do 18.00.
Informacje na temat mammografi można uzyskać w Rejestracji Przychodni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 lub telefonicznie pod numerami telefonu: 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15.
Przychodnia prosi o wcześniejsze zapisywanie się na mammografię celem ustalenia godziny badania oraz ewentualnej konsultacji u lekarza ginekologa i otrzymania skierowania na badanie.
Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami, zamieszczonymi na stronie http://saluskleszczow.pl/mammografia-2/.
JS

P

Korzystają z ułatwienia

rofil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości
obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Pozwala m.in. na wnoszenie do urzędów drogą elektroniczną
podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji, bez potrzeby osobistego odwiedzania danego urzędu. Profil Zaufany jest alternatywą dla
płatnego podpisu kwalifikowanego.
Aby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto na stronie
www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie Profilu Zaufanego. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w jednym ze wskazanych punktów.
Jednym z miejsc, w którym można potwierdzać tożsamość, jest Urząd
Gminy w Kleszczowie. W 2017 roku
z możliwości potwierdzenia tożsamości
w kleszczowskim urzędzie skorzystały
42 osoby. Wynik za 2018 rok będzie zapewne lepszy, bo w ciągu 4
miesięcy o potwierdzenie tożsamości zwróciło się 28 osób - najwięcej (10) w styczniu. Ten wzrost zainteresowania nie dziwi, bowiem
pod koniec lutego Profil Zaufany stał się bardzo potrzebny mikroprzedsiębiorcom, którzy zostali zobowiązani do przesyłania do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego.
JS
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Na szkoleniach w „Arreksie”

w Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” zakoń24 kwietnia
czyły się pisemnym testem zajęcia z języka niemieckiego

dla początkujących. Sześcioro uczestników zaliczyło test z wynikiem pozytywnym. Nadal prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Potrwają do końca
maja. W kursie bierze udział
11 osób - 4 w grupie podstawowej oraz 7 - w zaawansowanej.
Poza kolejnymi edycjami kursów językowych „Arreks” specjalizuje się również
w szkoleniach, które pozwalają na uzupełnienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Od 11 kwietnia trzynaście kobiet, mieszkających na terenie
gminy Kleszczów uczestniczy w kursie „Opiekun w żłobku lub klubie
dziecięcym”. Składa się on z dwóch bloków tematycznych. Na sprawy teoretyczne przeznaczonych jest 200 godzin zajęć, natomiast
praktyka obejmuje 80 godzin. Uprawnienia, które uzyskają uczestniczki kursu wynikają z wymogów, opisanych szczegółowo w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.
Kurs dla opiekunek jest prowadzony metodą intensywną, a jego
zakończenie zaplanowano na koniec czerwca. Pomyślne zdanie
egzaminu końcowego pozwoli uzyskać certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Osoba z takim certyfikatem będzie mogła rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie umożliwia też
uzupełnienie kwalifikacji osobom, które już zajmują się opieką nad
dziećmi w wieku żłobkowym. Jedynym wymogiem do wzięcia udziału w tym kursie było posiadanie średniego wykształcenia.
JS

Informacja dla
abonentów
telekomunikacyjnych
Gwałtowne burze i towarzyszące im wyładowania elektrostatyczne są nieodłącznym elementem letniej aury. Dlatego warto
pamiętać, że zjawiska te są szkodliwe dla sprzętów elektronicznych. W związku z powyższym, by uchronić się od niespodziewanych zniszczeń w czasie burzy powinniśmy wszelkie urządzenia
teleinformacyjne (modemy DSL, routery DSL) bezwzględnie odłączyć z gniazdka elektrycznego i sieci telekomunikacyjnej.
W przypadku użytkowania terminala ONT na sieci światłowodowej wyłączamy tylko zasilacz z gniazda elektrycznego.
Równocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia
przez serwis techniczny ARREKS, iż przyczyną zgłaszanej awarii
jest spalony sprzęt teleinformacyjny naliczane będą następujące
opłaty: ● modem/router DSL: 98,40 zł brutto.
● terminal ONT: 738 zł brutto.
Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.

Z A P R A S Z A M Y!
● Kwatery pracownicze,
● Baza noclegowa dla gości.
Dobra lokalizacja przy SOLPARKU.
Tel. 669-016-146.
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W firmach gminy Kleszczów
Dłuższa koncesja dla „Pola Bełchatów”
Do 31 grudnia 2026 r. minister środowiska przedłużył koncesję
wydobywczą dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na eksploatację tzw. Pola Bełchatów. Ta decyzja umożliwi Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów pozyskanie jeszcze ok. 6 mln ton węgla, zalegającego na zachodnim krańcu odkrywki znajdującej się na
terenie gminy Kleszczów.
W 2017 r. eksploatując złoża „Bełchatów” i „Szczerców” kopalnia
wydobyła łącznie 42,6 mln ton paliwa, które trafiło do kotłów Elektrowni Bełchatów.

Nowe linie w odlewni aluminium
W Urzędzie Gminy w Kleszczowie trwa procedura, związana
z wydawaniem decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji, która
ma powiększyć produkcyjny potencjał odlewni aluminium, działającej w Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie. Odlewnia jest częścią
PP-H „Eko-Świat” Jarosław Śliwakowski. Właściciel stara się o zgodę
na zamontowanie dwóch dodatkowych linii, służących do odlewania
taśmy aluminiowej oraz stopów aluminium. Z dokumentacją sprawy
można się zapoznawać w Urzędzie Gminy do 9 czerwca br.

GIZO na targach
Firma GIZO, zajmująca się wynajmem i sprzedażą różnych modeli
podnośników, jeden ze swoich oddziałów uruchomiła na terenie gminy
Kleszczów. Ma on swoją siedzibę w sąsiedztwie Strefy Przemysłowej
w Bogumiłowie. GIZO to jeden z wystawców na Międzynarodowych
Targach Instalacyjnych, które od 23 do 26 kwietnia odbywały się w Poznaniu. Prezentował tam wybrane modele podnośników Genie, Manitou oraz nowość - nożycowy podnośnik Sinoboom GIZO GN.
JS
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie informuje, że
w zasobach Kleszczowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia
dwa wolne pomieszczenia biurowe o powierzchni 10 m2 i 17 m2
Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr tel.
727-500-728.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Kadry i płace - 70 godz.
2. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 50 godz.
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.
6. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
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!

Noclegi dla pracowników
w Łuszczanowicach.
Komfortowe pokoje
w przystępnej cenie.
Tel. 513-378-137
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Szkolne wieści
Awans ratowniczek z LO w Kleszczowie
28 kwietnia Bełchatów gościł 8 drużyn ze szkół rejonu bełchatowskiego, które brały udział
w 28. Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Podczas rywalizacji uczestnicy mogli wykazać się wiedzą merytoryczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy w pozorowanych zdarzeniach. Komisja
konkursowa oceniała uczniów w siedmiu kolejnych
konkurencjach. Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Pawła II w Kleszczowie zgłosiło do zawodów trzy drużyny z klas ratowniczo-medycznych. Zwycięska drużyna w składzie Magdalena Muskała, Karolina Cieślak, Katarzyna Zinówko, Wiktoria Hałaczkiewicz
i Weronika Piątczak awansowała do etapu wojewódzkiego mistrzostw PCK. Na trzecim miejscu zawody ukończył zespół w składzie Karolina Badowska,
Magda Głowacz, Wiktoria Pawełoszek, Oliwia Kobędza, Wiktoria Solecka i Jan Stochniałek, a na czwartym - Magda Drećko, Magda Grzesiak, Roksana Freus, Wiktoria Ochocka
i Natalia Woch.

Ratownicza rywalizacja w internacie
Uczniowie kleszczowskiego ZSP, mieszkający w internacie, w wolnym od nauki czasie organizują m.in. zawody, sprawdzające wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Niedawno w takiej rywalizacji brało udział pięć 3-osobowych drużyn. Miały za zadanie
udzielić pomocy osobie nieprzytomnej, a także poszkodowanemu z zatrzymaną akcją krążenia. Oprócz tego uczniowie rozwiązywali test, dotyczący pierwszej pomocy. Najlepsze
wyniki uzyskały drużyny: ● I m. - Karolina Badowska, Anna Rogut, Paulina Szafrańska, ● II
m. - Aleksandra Fabisz, Oliwia Kobędza, Mateusz Siedlecki, ● III m. - Krystian Nowak, Wiktor Peczka, Wiktor Kośmider.

Czym jest tolerancja?
„Każdy inny, wszyscy równi” to główna myśl, jaka przyświecała specjalnemu spotkaniu społeczności Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, poświęconemu szeroko rozumianej tolerancji. Okolicznościowy apel przygotowany m.in. przez zespół
terapeutyczny wraz z uczniami klas IV i V służył upamiętnieniu takich świąt jak: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
Oprócz przygotowanego spektaklu uczniowie mogli obejrzeć też film „Dzieją się niezwykłe rzeczy”, poruszający
m.in. problem autyzmu u dzieci. „Z pewnością od nas samych zależy, czy szkoła stanie się miejscem spokojnym,
czy też będzie budzić obawy w uczniach, albowiem niemiłe komentarze, dokuczliwe uwagi można znosić jedynie
przez kilka dni, na dłuższą metę stają się uciążliwe i mogą prowadzić do przykrych doświadczeń” - czytamy w relacji, zamieszczonej na szkolnej stronie internetowej.

Poznawali warunki w schronisku zwierząt
Uczniowie klas III SP im. M. Kopernika w Łękińsku odwiedzili bełchatowskie schronisko dla
zwierząt. „Większość psów przywitała nas głośnym ujadaniem. Musimy przyznać, że widok piszczących zwierzaków, które bardzo chciałyby wyjść z klatek i pobawić się z nami,
chwytał za serce. Były przeróżne: i małe, i duże, czarne, rude, biszkoptowe, ładne i brzydsze, groźne i łagodniejsze… Ale wszystkie jednakowo potrzebujące ciepła i opieki” - czytamy w obszernej relacji z tej wizyty, zamieszczonej na stronie internetowej szkoły. Uczniowie
dowiedzieli się, jak funkcjonuje placówka i w jaki sposób trzymane tu zwierzaki są przygotowywane do adopcji. Schronisko otrzymało karmę i zabawki dla zwierząt, zgromadzone
wcześniej przez uczniów szkoły w Łękińsku.
å ciąg dalszy na str. 8
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Koniec szkoły

roczystość zakończenia roku szkolnego
jest zawsze mieszanką różnych emocji.
Radość z zamknięcia kolejnego etapu edukacji miesza się ze smutkiem pożegnań: z fajnymi
przyjaciółmi, lubianymi belframi i dobrze znanymi kątami szkoły.
Najwcześniej, bo już z końcem kwietnia,
takie niełatwe pożegnania stają się udziałem
uczniów klas maturalnych. W uroczystej akademii, zorganizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, uczestniczyli: Joanna Guc - zastępca wójta Gminy Kleszczów, Tadeusz Gajda
oraz Marek Kaczmarczyk z zarządu Gminnego
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, Andrzej Chałupka - członek Krajowej
Rady HDK PCK, członkowie Rady Rodziców
z przewodniczącą Ewą Rogut na czele, a także
rodzice uczniów klas maturalnych i społeczność
uczniowska wraz z nauczycielami.
W klasyfikacji końcowej klasy maturalne
uzyskały wysokie średnie ocen: III a - 4,23, III b
- 3,69 , III c - 4,40, IV t - 4,19. O wynikach nauczania i pracy dydaktycznej z uczniami kończącymi liceum oraz technikum mówiła dyrektor
ZSP - Agnieszka Nagoda-Gębicz.
Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem odebrało 13 uczniów: Julia Urbaniak, Monika Ciężka, Magdalena Wysocka, Wiktoria Mizera, Marcin Rogoziński, Hubert Gawłowski,
Magdalena Grzesiak, Magda Drećko, Roksana
Freus, Jakub Dudziński, Oskar Rogalski, Mateusz Kobiera i Mateusz Kotyla.
Listami gratulacyjnymi zostali wyróżnieni rodzice tych uczniów, którzy przyczyniali się do
sukcesów szkoły w różnych dziedzinach. Były
też nagrody dla uczniów za zaangażowanie
w życie szkoły, za działalność artystyczno-kulturalną i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Ponadto przedstawiciele HDK
PCK uhonorowali 29 uczniów najbardziej zaangażowanych w działalność z zakresu honorowego krwiodawstwa.
JS

KUPIĘ MIESZKANIE
(każdy metraż)
w blokach

w ŁUSZCZANOWICACH.
Kontakt telefoniczny
723-169-349
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AK-owska konspiracja na terenie gminy Kleszczów (2)

archiwach trudno jest znaleźć dokumenty, informujące o strukturze i konspiracyjnej działalności Związku Walki Zbrojnej oraz
Armii Krajowej na terenie obecnego powiatu bełchatowskiego, a historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Tomasz Toborek uważa, że ze
względu na bliskość granicy z Generalną Gubernią konspiracyjna aktywność miała tu znikome rozmiary. Jest jednak publikacja „Nie damy
by nas gnębił wróg”, której autor Roman Peska przekonuje, że zwłaszcza na terenie Bełchatowa oraz w gminie Kleszczów z podziemiem AK
związanych było wielu mieszkańców. Wspomniana książka powstała
w II połowie lat 90. w oparciu o wspomnienia żyjących jeszcze wtedy
weteranów Armii Krajowej.

Jordan Buss ps. „Musson”…

…to kluczowa postać dla konspiracyjnych działań w gminie Kleszczów. Urodził się w Kleszczowie 22 stycznia 1915 roku. Jako absolwent gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim postanowił kontynuować
naukę w gdyńskiej Szkole Morskiej. Ukończył ją rok przed wojną, ale
zamiast zaciągnąć się na statek kontynuował naukę w Szkole Lotniczej
w Radomiu. Czynną służbę wojskową zaczął odbywać w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Kiedy zaczyna się wojna Jordan Buss
ma na pagonach stopień sierżanta podchorążego lotnictwa.
Jak podaje Roman Peska o jego losach w pierwszych tygodniach
wojny wiadomo niewiele. W trakcie wycofywania się ze swoim oddziałem w kierunku granicy rumuńskiej, trafia do sowieckiej niewoli. Udaje mu się z niej wydostać. Wraca do Kleszczowa i nawiązuje kontakt
z łódzką komendą Służby Zwycięstwu Polski, a następnie Związku
Walki Zbrojnej.
„Jest bardzo operatywny i skuteczny - pisze R. Peska. - Często wyjeżdża w teren na kilkudniowe inspekcje. Rozbudowuje sieć łączności
z przyległymi placówkami i rejonami. Na przełomie 1942/43 Placówka
Kleszczów AK dysponuje jednostką zbrojnego podziemia pod kryptonimem „Kasztany”.

Plutony AK w Kleszczowie, Kucowie i Żłobnicy

W oparciu o obszerne informacje uzyskane od Zygmunta Jakóbczyka ps. „Czarny” (jego sylwetkę przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu „IK”) Roman Peska opisuje szczególnie pieczołowicie strukturę
i skład osobowy oddziałów, które tworzyły kleszczowską placówkę AK,
noszącą nazwę „Kasztany” (R. Peska czasami nazywa ją „Kasztan”,
w jego tekście prawdopodobnie z powodu błędnego odczytania listów,
jakie otrzymywał od Z. Jakóbczyka pojawiają się też zniekształcone
nazwy miejscowości, np. pisze o Modniewicach, podczas gdy najpewniej chodzi o osadę Modrzewiec).
„W latach 1939-1943 miejscowe podziemie ZWZ-AK osiągnęło postawiony cel, jakim było utworzenie zbiorowej siły ludzkiej na miarę jednej kompanii, a więc ok. 150-200 żołnierzy - czytamy w rozdziale poświęconym kleszczowskiej placówce AK. - W skład kompanii „Kasztan”
wchodziły trzy plutony, spośród których każdy obejmował wydzielony
obszar gminy i położone na nim wsie. Wg danych st. sierż. Zygmunta Jakóbczyka „Czarnego” w ramach kompanii „Kasztan” funkcjonowały trzy plutony”.
Pluton I dowodzony przez plut. Bronisława Baryłę z Łękińska był
przypisany do Kleszczowa, a jego terenem działania było Łękińsko,
Ławki i Kleszczów. Pluton II dowodzony był przez st. sierż. Zygmunta
Jakóbczyka „Czarnego” z Modrzewca. Działał na terenie Kucowa, Woli
Grzymalinej, Piasków, Rogowca oraz w Stawku. Pluton III dowodzony
przez plut. Bolesława Dudę z Łuszczanowic funkcjonował w obrębie
Żłobnicy i Łuszczanowic.
Dowództwo placówki „Kasztany” składało się z trzech osób: komendanta, którym był wspomniany już pchor./ppor Jordan Buss „Musson”, zastępcy komendanta - Bolesława Barańskiego oraz kwatermistrza - Tadeusza Rogaczewskiego (w okresie międzywojennym pełnił
funkcję sekretarza gminy Kleszczów).

Ustalone nazwiska części AK-owców

„Za sprawy wywiadu i łączności - najprawdopodobniej - odpowiedzialny był Bolesław Barański, który z racji prowadzonego sklepu
w Kucowie i wyjazdów zaopatrzeniowych do Bełchatowa utrzymywał
stałą łączność Placówki z dowództwem Rejonu Bełchatów AK. Łączność z komendą Obwodu Łask AK utrzymywana była za pośrednic-

twem Pana Stanisława, którym w rzeczywistości był pchor. rez. Józef
Egierski „Stanisław”, pełniący wówczas obowiązki zastępcy komendanta Obwodu Łask do listopada 1943 roku włącznie. Docierał do
Kleszczowa, co potwierdzają również niektórzy akowcy z Bełchatowa”.
Pełny skład kompanii „Kasztany” - jak już wspomniano wcześniej wynosił ok. 150-200 żołnierzy. Roman Peska w swojej książce podaje
47 nazwisk, które udało mu się ustalić.
Drugi pluton dowodzony przez st. sierż. Zygmunta Jakóbczyka „Czarnego” składał się z trzech drużyn. Ich dowódcami byli: Feliks
Szczęsny „Świt”, Władysław Andrysiak „Świerk” oraz Józef (lub Stanisław) Famulski. Prawie w całości w oparciu o informacje uzyskane od
Józefa Michałka ps. „Słowik” ustalono osobowy skład pierwszej drużyny I plutonu. Należeli do niego: - Edward Kuliński „Igła” d-ca drużyny, Józef Michałek „Słowik”, - Władysław Zaremba, - Stefan Wójcik, - Czesław Podawca, - Tadeusz Bujacz, - Stanisław Iskrzyński, - Wojciech
Szczepaniak, - Józef Roczek, - Czesław Wojciechowski „Śnieg”, - Władysław Pikus „Wicher”, - Przeworski (leśniczy), - Zbigniew Ciećko z Łękińska, - Andrzej Hejak z Łękińska, - Stanisław Paluszkiewicz z Łękińska, - Stefan Całusiński z Kleszczowa.
Drugi pluton tworzyli m. in. - Marian Andrzejczyk (goniec); - Władysław Andrysiak ps. „Świerk”, d-ca II drużyny, Leśniczówka Dąbrowa;Henryk Baksalerski ps. „Wrzos” z Łękińska; - Józef Famulski, d-ca III
drużyny ze wsi Stawki; - Władysław Famulski, szeregowy III druż., ze
wsi Stawki; - Stanisław Kowalczyk, z-ca d-cy plutonu, z przysiółka Modrzewiec; - Teodor Kopka, szeregowiec z Woli Grzymalinej; - Feliks
Szczęsny ps. „Świt”, d-ca I druż. z Woli Grzymalinej; - Franciszek Susmęd, szeregowiec z Woli Grzymalinej; - Józef Wróbel „Młot”, szeregowiec z Woli Grzymalinej; - Jan Wróbel, szeregowiec, ps. „Kupiec”
ze wsi Piaski; - Franciszek Stefaniak, szeregowiec z Woli Grzymalinej;
- Władysław Frukacz „Piła”, szeregowiec z Woli Grzymalinej; - Józef
Uchrzański, szeregowiec z Woli Grzymalinej; - Stefan Podawca, szeregowiec z Kucowa; - Bolesław Kokotek, szer. II druż. ze wsi Piaski; (IN) Kokotek, szer. II druż. ze wsi Piaski; - (IN) Hamczyk, szer. II druż.
ze wsi Piaski; - (IN) Włodarczyk, szer. II druż. ze wsi Piaski; - Stanisław
Roczek „Sosna”, szer. II druż. z Leśniczówki Wola Grzymalina.

Główny cel - samoobrona

„Działalność miejscowego podziemia - z uwagi na położenie
w bezpośrednim sąsiedztwie z Generalnym Gubernatorstwem, wysokie nasycenie terenu różnymi służbami wojskowo-policyjnymi i administracyjnymi oraz duże zasiedlenie Niemcami z Wołynia i Besarabii
- sprowadzała się głównie do SAMOOBRONY przed wyniszczeniem
ludności polskiej.” - stwierdza Roman Peska, przechodząc do szczegółowego opisu aktywności podziemia AK na terenie gminy Kleszczów.
Jednym z podejmowanych działań było obsadzanie „żołnierzami
ZWZ-AK struktur niemieckiego aparatu w celu pozyskania uprzedzających informacji o zamiarach okupanta, dostarczanie „lewych papierów”
umożliwiających dalsze przetrwanie na okupacyjnej wolności”.
Osoby wywodzące się z podziemia AK prowadziły również działania wywiadowczo-informacyjne. Szczególnie ważne było „pozyskiwanie dokumentów o znaczeniu politycznym i wojskowym dla potrzeb
własnych i wyższych struktur dowodzenia podziemiem ZWZ-AK, dostarczanych za pośrednictwem sieci łączności”. Przydawała się w tym
przypadku znajomość języka niemieckiego. Język ten znali nie tylko
Tadeusz Rogaczewski, Józef Roczek i Bronisław Baryła, zatrudnieni
w urzędzie Amtkomisarza Badego, ale również Henryk Baksalerski ps.
„Wrzos”, zatrudniony w nadleśnictwie Wola Grzymalina.
Zofia Zagórska, jego siostra w obszernych, interesująco napisanych wspomnieniach, zamieszczonych również w książce „Nie damy
by nas gnębił wróg” informuje, że wakacje 1939 roku spędzali w Łękińsku. Po ich zakończeniu mieli wrócić do rodziców, na Kujawy. Wybuch wojny sprawił jednak, że musieli pozostać na kleszczowskiej ziemi. Brat, który po ukończeniu Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku
zamierzał podjąć studia na kierunku leśnym, jeszcze w czasie wakacji
dostał się na praktyki w Nadleśnictwie Wola Grzymalina.
J. Strachocki
(ciąg dalszy - w kolejnym wydaniu)
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 6

Nagrodzeni w plastycznym konkursie
Informowaliśmy już o II Gali Wolontariatu, która w kwietniu odbyła się
w szkole w Łękińsku. Honorowy gość tej imprezy - Janek Mela został
wtedy poproszony m.in. o wręczenie upominków oraz dyplomów dla
nagrodzonych uczestników Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Pomocna dłoń”. W kategorii klas I-III konkursowe jury nagrodziło: I.
Nadię Jurczyk (SP w Łękińsku); II. Bartłomieja Podawcę z SP w Brudzicach; III. Adę Witasik z SP w Kleszczowie. Wśród uczniów klas IV-VII najlepsze oceny zebrały prace wykonane przez uczniów SP w Łękińsku: I. Zofię Sujata; II. Michała Morenia; III. Paulinę Kusiak.

Podzieliła się doświadczeniem z zajęć
Justyna Klimczyk - nauczycielka zajęć komputerowych, informatyki
i matematyki w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka opracowała scenariusz zajęć z zakresu programowania „Sterujemy robotem - praca
z programem Lightbot”. Scenariusz zainteresował m.in. redakcję pisma „TIK w edukacji”, która opublikowała go w jednym z wydań. Pani
Justyna jest także współautorką podręcznika do informatyki i administruje internetową stroną podstawówki w Kleszczowie.

Wiosenne recytacje
I miejsce - Nikola Zawodzińska, II m. - Bartłomiej Szmigielski, III m.
- Amelia Witasik to laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego „O
wiośnie wierszem”, przeprowadzonego w SP Kleszczów 24 kwietnia.
Wszyscy są uczniami klasy III b. Recytatorów oceniali tym razem nie
nauczyciele, ale członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Poznawali swoją przyszłą szkołę
Dzieci sześcioletnie z przedszkoli w Kleszczowie i Łuszczanowicach
miały okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych, zorganizowanych
przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. W
ramach Dni Otwartych przygotowano tu dla nich m.in. zajęcia z programowania, edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. W sali
sportowej sześciolatki uczestniczyły w zabawach ruchowo-sportowych, z którymi spotkają się już w pierwszych tygodniach szkolnej nauki. Poznały również szkolną świetlicę. Tydzień spotkań z przyszłymi
pierwszoklasistami zakończył się przedstawieniem o tematyce profilaktycznej „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wykonaniu uczniów klas
III b i III c.

„Dziewczyny na politechniki”
Na Politechnikę Łódzką wybrały się uczennice kleszczowskiego liceum oraz technikum. Mogły tu uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie „Dziewczyny na politechniki”. Jedna z grup
brała udział w zajęciach poświęconych takiemu zabezpieczaniu
powierzchni implantów
medycznych, które wyeliminuje powikłania pooperacyjne. Druga grupa na
Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki zajmowała
się lutowaniem biżuterii. Podczas wyjazdu do Łodzi dziewczęta mogły
dowiedzieć się o tym, jaka jest aktualna oferta edukacyjna łódzkiej politechniki, a także porozmawiać z obecnymi studentkami i absolwent-

Sprzedam działki budowlane: 0,1030
ha i 0,0997 ha w Łuszczanowicach
(Huby).
Tel. 782-006-324.

NR 9/482

kami uczelni o przebiegu studiów i o pracy zawodowej, jaką mogły wybrać po ukończeniu PŁ.

Spotkanie z pisarką
Sześć książek dla dorosłych i 30 dla dzieci to dorobek pisarski Elżbiety Zubrzyckiej, która 25 kwietnia spotkała się z uczniami podstawówki w Łękińsku. Poznanie autorki sześciu szkolnych lektur
(„O zajączku Filipie, który ze
strachu dokonał wielkich czynów”, „Słup soli”, „Marudek
i Pogodek”, „Powiedz komuś”,
„Czy mogę pogłaskać psa?”,
„Wielkie przygody małej kropelki wody”, „Marek - chłopiec, który miał marzenia”)
i wysłuchanie jej opowieści
było jednym z punktów w programie obchodów „Tygodnia
Bibliotek”.

Jaką wartość ma woda, a jaką suplementy diety
Spotkanie z licealistami klas o profilu ratowniczo-medycznym dietetyk
Sławomira Tokarska poświęciła tematyce zdrowego stylu życia, zdrowego odżywania i wpływowi aktywności ruchowej na nasze zdrowie.
Zachęcała do eliminowania cukru z codziennego menu, do docenienia
walorów wody w naszej diecie oraz rozważnego podejścia do tzw. suplementów diety. Spotkanie odbyło się 23 kwietnia i było jednym z elementów programu „Szkoła promująca zdrowie”, w którym uczestniczy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Zapraszamy do dyktanda

udziału w Dyktandzie Kleszczowskim jest wysłaW arunkiem
nie zgłoszenia na adres: biblioteka@zspkleszczow.pl.

Honorowy patronat nad imprezą objął wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody,
ufundowane przez Urząd Gminy Kleszczów, SOLPARK Kleszczów
Sp. z o.o., KPS Skra Bełchatów S.A., Społeczną Akademię Nauk
w Bełchatowie i Radę Rodziców ZSP w Kleszczowie. Jak zwykle
po napisaniu dyktanda uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział
w interesującym spotkaniu. Jego bohaterem będzie w tym roku niestrudzony polski podróżnik Aleksander Doba, który w kajaku samotnie pokonał Ocean Atlantycki.
Oto szczegółowy program: ● godz. 16.00-16.50 - rejestracja
uczestników; ● godz. 17.00-18.00 - konkurs ortograficzny; ● ok.
godz. 18.15 - rozstrzygnięcie konkursów: na najliczniejszą reprezentację szkoły/instytucji; najmłodszego, najstarszego oraz pierwszego
zarejestrowanego uczestnika dyktanda; ● przerwa na pyszną kawę
i ciasta oraz wystawę „Niepokonani - wielcy polscy podróżnicy”; happening; ● ok. godz. 18.30 - spotkanie z Aleksandrem Dobą oraz
losowanie upominków wśród uczestników dyktanda (wstęp wolny).
Szczegółowe informacje oraz regulamin dyktanda na stronie:
http://zspkleszczow.pl w zakładce: Dyktando Kleszczowskie.
JS

RADMAR
Kompleksowa obsługa w zakresie:
• instalacje elektryczne,
• rekuperacja,
• instalacje fotowoltaiczne.
Serwis i konserwacja wyżej wymienionych urządzeń.
Telefon 660-002-675.
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Gmina dofinansuje
zabiegi sterylizacji zwierząt
Obowiązujący „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kleszczów na rok 2018” przewiduje możliwość udzielenia dofinansowania do zabiegu
sterylizacji lub kastracji zwierząt - psów oraz
kotów. Dofinansowanie obejmuje 50 proc.
kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt.
Jak można uzyskać takie dofinansowanie i jak postępować po jego otrzymaniu?
1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia musi
dokonać zgłoszenia w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie. Wzór wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl) lub
w Urzędzie Gminy (pok. nr 26).

2. Urząd Gminy w Kleszczowie pisemnie poinformuje właściciela zwierzęcia o przyznanym
dofinansowaniu oraz wskaże gabinet weterynaryjny, w którym będzie przeprowadzony zabieg. Właściciel lub opiekun zwierzęcia indywidualnie ustali z lekarzem weterynarii termin
wykonania zabiegu.
3. Właściciel zwierzęcia opłaci lekarzowi weterynarii 50 proc. kosztów zabiegu, które wynoszą
odpowiednio:
a) zabieg sterylizacji: 75 zł,
b) zabieg kastracji: 25 zł.
Dofinansowanie do zabiegów przyznawane
będzie według kolejności wpływania wniosków do
Urzędu Gminy, aż do wyczerpania limitu środków
zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.

ROZKŁAD JAZDY
LINIA KLESZCZÓW - BEŁCHATÓW, BEŁCHATÓW - KLESZCZÓW
Linia Nr 3 Kleszczów - Wolica - Bełchatów
Nr przyTam 1
stanku
D, M

Przystanki

Przystanki

Kleszczów Apteka
Kleszczów Poczta
Kleszczów I
Kleszczów cmentarz I
Żłobnica Rondo I
Antoniówka I
Żłobnica III
Żłobnica IV
Żłobnica VI
Żłobnica V
Żłobnica Winek las
Dębina przy posesji nr 50
Dębina przy posesji nr 18
Kamień skrzyżowanie
Dębina przy posesji nr 18
Dębina przy posesji nr 50
Żłobnica II
Żłobnica I
Antoniówka II
Żłobnica Rondo II
Kleszczów cmentarz II
Kleszczów Poczta
1
16.30 Kleszczów Apteka
Kleszczów Kościół/Apteka
2
16.33 Łuszczanowice II
Łuszczanowice
3
16.35 Łuszczanowice III
Łuszczanowice I
4
16.39 Wola Grzymalina Kolonia
Wolica (park)
5
16.41 Wolica
Łękińsko skrz. Leśnej - Poprzecznej
6
16.43 Wolica (park)
Łękińsko I
7
16.46 Łękińsko skrz. Leśnej - Poprzecznej Łękińsko II
8
16.51 Czyżów I
Czyżów II
9
17.06 Słok I
Rogowiec przy posesji nr 17
10
17.09 Rząsawa I
Słok II
11
17.12 Oleśnik VI
Rząsawa II
12
17.14 Oleśnik III
Oleśnik V
13
17.17 Oleśnik II
Oleśnik IV
14
17.19 Bełchatów, Woj. Polskiego 168 L
Oleśnik I
15
17.21 Bełchatów, Woj. Polskiego 126 L
Bełchatów, Woj. Polskiego 169 P
16
17.25 Bełchatów, Woj. Polskiego / Rynek L Bełchatów, Woj. Polskiego/ Wiadukt
17
17.28 Bełchatów, Czaplinecka 85A L
Bełchatów, Woj. Polskiego / Rondo P
Bełchatów - droga wewn. szpital
18
17.30
Bełchatów, 9 Maja / Most
krańcówka
Bełchatów 1 Maja I Przychodnia
Bełchatów Piłsudskiego / Urząd Skarbowy I
Bełchatów, Sienkiewicza
Bełchatów, Al. Włókniarzy / CPN
Bełchatów, Czaplinecka 92 P
Bełchatów - droga wewn. szpital krańcówka
D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
M - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

Pow 2

Nr przystanku

D, M
21.50
21.48
21.46
21.45
21.44
21.42
21.39
21.38
21.37
21.35
21.34
21.32
21.31
21.26
21.21
21.20
21.15
21.14
21.12
21.10
21.09
21.07
21.06
21.02
20.59
20.50
20.48
20.47
20.45
20.39
20.25
20.22
20.21
20.19
20.18
20.16
20.15
20.14
20.11

47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

20.10

7

20.08
20.06
20.05
20.04
20.02
20.00

6
5
4
3
2
1

Kurs obsługiwany jest autobusem niskopodłogowym w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca
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Informacje ważne
dla rolników
Fundacja zaprasza rolników
Miejscem szkolenia z zakresu bezpiecznego stosowania chemicznych środków ochrony roślin przy
użyciu sprzętu naziemnego będzie sala szkoleniowa w siedzibie OSP Kleszczów (ul. Główna 74). ●
18 maja w godz. 9-14 odbędzie się szkolenie uzupełniające dla osób, którym upłynął termin ważności nabytych wcześniej uprawnień do stosowania środków
ochrony roślin. ● 21 i 22 maja w godz. 9-14 przeprowadzone będzie szkolenie podstawowe. Jest ono
przeznaczone dla osób, chcących po raz pierwszy
nabyć uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem
w tych zajęciach są przyjmowane w Fundacji, pod
nr tel. 44/ 731-46-36. Koszty szkolenia pokrywa
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

Ostrożnie z chemią
Wiosna to okres intensywnego stosowania
chemicznych oprysków na polach i w ogrodach.
Nieprawidłowe stosowanie chemii, albo wykorzystanie środków z nie sprawdzonych źródeł może
się odbić nie tylko na kondycji roślin. Efektem
niewłaściwego stosowania chemii są pozostałości
substancji aktywnych, stwierdzane w próbach płodów rolnych. W tym przypadku negatywne skutki
mogą się przełożyć na zdrowie konsumentów. Warto zwracać uwagę na apele i ostrzeżenia, które są
wydawane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

Ekologiczny konkurs ŁODR

● W jakim celu wapnuje się glebę? ● O czym
informuje nas tzw. „Beczka Liebiga”? ● Które rasy
krów sprawdzają się w hodowli ekologicznej? - to
trzy z 30 pytań, na które należy odpowiedzieć, by
powalczyć o nagrody w konkursie ekologicznym,
ogłoszonym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Konkurs
wiedzy „Rolnictwo ekologiczne” skierowany jest do
rolników oraz uczniów szkół rolniczych z terenu
województwa łódzkiego. Test z wszystkimi pytaniami jest dostępny na stronie internetowej ŁODR
(www.lodr-bratoszewice.pl) w zakładce OLIMPIADY I KONKURSY. Odpowiedzi należy przesłać do
30 maja.

Będą pieniądze
na zalesianie

Rolnicy, którzy zdecydują się na „Inwestycje
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności
lasów” będą mogli otrzymać do 7624 zł wsparcia
do hektara na zalesianie, a potem co roku ok. 1
tys. zł premii. Tegoroczny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zalesianie gruntów potrwa od
1 czerwca do 31 lipca. Tym razem o dotacje na
zalesianie będą mogły starać się także jednostki
samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne
gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie
należy składać do biur powiatowych ARiMR. Więcej informacji zainteresowani znajdą w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod
numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na
stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.
minrol.gov.pl.
JS
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Siłownie w plenerze (III)

W siłownie zewnętrzne. Większość z nich to efekt inwestycji przegminie Kleszczów jest 10 miejsc, w których zostały urządzone

prowadzonych w latach 2012-2015. Po to, by zorientować mieszkańców jak zostały wyposażone poszczególne miejsca, przygotowaliśmy
zestawienie z wykazem urządzeń, zamontowanych w danej siłowni.
1. Kleszczów, ul. Wysoka: biegacz i orbitrek; drabinka i podciąg nóg;
twister i wahadło; prasa nożna i wioślarz; rower i ławka skośna;
koła tai-chi duże i małe; masażer bioder i masażer talii; trenażer
nóg i jeździec.
2. Kleszczów, ul. Tulipanowa: biegacz i orbitrek; drabinka i podciąg
nóg; twister i wahadło; prasa nożna i wioślarz; tzw. street workout,
na który składają się 2 drabinki poziome, drabinka pionowa, 8 drążków wysokich, urządzenie z kołami gimnastycznymi, poręcze równoległe, poręcze skośne, poręcze niskie, ławka skośna, rura pole
dance, urządzenie z liną jutową
do wspinaczki, drążek „żmijka”.
3. Antoniówka - obiekt wielofunkcyjny, w obrębie którego
zamontowane zostały urządzenia o takich anglojęzycznych
nazwach: press (2 szt.); pusher;
swing (2 szt.); stepper (2 szt.);
raise; runner (2 szt.); paddle
(2 szt.); twister (2 szt.).
4. Łękińsko, ul. Północna: biegacz i orbitrek; ławeczka do ćwiczeń i prostownik pleców; twister
i wahadło; wioślarz; jeździec i prasa nożna; steper i drążek do podciągania.
5. Łuszczanowice Kolonia: biegacz i orbitrek (2 szt.); drabinki i podciąg; twister i wahadło (2 szt.); prasa nożna i wioślarz (2 szt.); wyciąg górny i wyciskanie siedząc.
6. Łuszczanowice (obok przedszkola): biegacz i orbitrek; drabinki
i podciąg nóg; ławeczka do ćwiczeń i prostownik pleców; twister i wahadło; prasa nożna i wioślarz; wyciąg górny i wyciskanie siedząc.
7. Wolica: biegacz i orbitrek; ławeczka do ćwiczeń i prostownik pleców; twister i wahadło; prasa nożna i wioślarz.
8. Czyżów: biegacz i orbitek; podciąg nóg; wyciąg górny i wyciskanie
siedząc; wioślarz; jeździec i prasa nożna.
9. Rogowiec: twister i wahadło; podciąg nóg i wioślarz; biegacz.
10. Żłobnica (obok boiska sportowego): prasa nożna i wyciskanie siedząc; orbitrek; wioślarz; jeździec i prasa nożna.
JS
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GOK zapisuje uczniów
na obozy zimowe 2019 r.

Od 14 maja do 8 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
będzie prowadził zapisy uczniów i studentów na obozy zimowe, które zostaną
zorganizowane podczas ferii w 2019 roku.
Zaproponowano następujące formy zimowego wypoczynku dla
poszczególnych grup wiekowych:
I. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych - 7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
II. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - 7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
III. Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści - 7-dniowy
obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
IV. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (niepracujący) - 7-dniowy
obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
V. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - 7-dniowy
obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z zajęciami muzycznymi i tanecznymi oraz nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
Potrzebne do złożenia zapisu karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia będą
dostępne w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej GOK.

Sport
Zorganizują obóz piłkarski

F

undacja Diabeciaki, która wspiera rodziny dzieci z cukrzycą, postanowiła w te wakacje zorganizować w SOLPARKU
obóz sportowy dla chłopców w wieku 14-15 lat, ze zdiagnozowaną
cukrzycą typu 1. Koszt pobytu na obozie wynosi 200 zł od osoby.
Warunkiem zapisu jest przynależność piłkarza do klubu zarejestrowanego w jednym z Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
Więcej informacji - http://diabeciaki.pl/index.php/organizujemy/oboz-sportowy-pilki-noznej-w-kleszczowie-2018.

Sport
„Kleszczowska Dziesiątka”
coraz bliżej

T

rwają jeszcze zapisy biegaczy, którzy 27 maja chcieliby powalczyć w Kleszczowie o jak najlepszy wynik w ulicznym
biegu na 10 kilometrów. Organizator „Kleszczowskiej Dziesiątki”
przyjął dotychczas (do 10 maja) zgłoszenia 151 zawodników.
Zgłaszani są również najmłodsi biegacze (od 1 do 15. roku życia), dla których przygotowano znacznie krótsze trasy do biegowej
rywalizacji. Te biegi rozegrane zostaną na dystansach: ● 150 m roczniki 2017-2012; ● 250 m - roczniki 2011-2009; ● 400 m - roczniki 2008-2006; ● 800 m - roczniki 2005-2003. Do 10 maja na tej liście startowej było 97 zawodników.
Szczegółowe informacje o imprezie „Kleszczowska Dziesiątka”
- na stronie http://kleszczowna5.pl/.
JS
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Sport
Młodzi karatecy z sukcesami

awodnicy sekcji shorin-ryu karate kleszczowskiego klubu Omega wzięli udział
w IV Małopolskim Turnieju Shorin-Ryu Karate, który 28 kwietnia odbył się
w Skrzyszowie k/Tarnowa. Podopieczni Zbigniewa Berłowskiego przywieźli
stamtąd trzy krążki, potwierdzając rosnącą formę.
Daria Gołasa wywalczyła II miejsce
w kat. kata (juniorzy młodsi). W tej samej kategorii Anna Rutkowska była szósta. Mateusz Karasiński zajął III miejsce
w kat. kata młodzików starszych. W kat.
kata kumiwaza - juniorzy trójka karateków Omegi zajęła III miejsce.

Sport
Jeden strzelec, trzy medale

W

iktor Blada, zawodnik strzeleckiego klubu „10-ka” Radomsko,
wziął udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Wybrzeża, rozgrywanych
na przełomie kwietnia i maja w Ustce.
Startował w trzech konkurencjach pistoletowych. Najsilniej obsadzoną (pisto-

let pneumatyczny) wygrał z wynikiem
463 pkt. W strzelaniu z pistoletu dowolnego również wywalczył pierwsze miejsce (335 pkt.). W konkurencji pistolet
szybkostrzelny, w której brał udział po raz
pierwszy, Wiktor zdobył srebrny medal
z wynikiem 552 pkt.

Sport
Wiosenne przełaje

w Wolborzu odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa
25 kwietnia
Łódzkiego w Biegach Przełajowych. W gronie uczniów szkół podstawowych wy-

stąpiło także 17 biegaczy z SP w Łękińsku. Najlepiej z dystansem 1500 m poradził sobie
Filip Dzieciątkowski (kl. VII), który zajął III miejsce.
W biegach wystąpiło też 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwsze
miejsce w swojej kategorii wywalczyła Milena Gierach. Na podium stanęli też zdobywcy
trzecich miejsc: Magdalena Muskała i Igor Świątek. Czwarte lokaty zdobyli Katarzyna
Zinówko i Kornelia Kmita, a piątą - Wiktoria Hałaczkiewicz.
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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Prosto z SOLPARKU
Gala Boksu

28 kwietnia odbyła się w SOLPARKU „I Gala Boksu Amatorskiego
Olimpijskiego w Kleszczowie o Puchar Wójta Gminy Kleszczów”.
Do zawodów zgłosiło się 80 zawodników z 20 klubów z całej Polski.
Frekwencja była ponad dwukrotnie
wyższa niż zapowiadano wcześniej.
Ostatecznie odbyły się 33 ekscytujące
walki. Wśród rywalizujących na
ringu wyróżniono: ● Champion
Włocławek - jako najlepszy klub
zawodów; ● Wiktorię Bartosiak
(Radomiak Radomiak) - jako
najlepszą zawodniczkę; ● Rostysława
Nadolskiego (MUKS Widzew) - jako
najlepszego zawodnika; ● Kacpra
Martykę (Akademia Gortata) - jako najlepszego technika.

Dostępne letnie atrakcje
W związku ze sprzyjającą pogodą, SOLPARK uruchomił swoje sezonowe
atrakcje. Można już korzystać z boiska do piłki plażowej oraz wypożyczalni rowerów. Dla dzieci uruchomiono autka akumulatorowe. Jazda nimi
to niesamowita zabawa, pozwalająca poczuć się mistrzem kierownicy.
Otwarcie basenu zewnętrznego wraz z ogródkiem zapowiedziane jest na
końcówkę maja.

Dzień Dziecka na wesoło

SOLPARK zapowiada organizację kolejnego Pikniku Rodzinnego,
połączonego z obchodami Dnia Dziecka. To będzie dzień pełen wrażeń
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Bezpłatne atrakcje, rodzinne konkursy,
wielkie grillowanie, to tylko część tego co przygotowano na tę wyjątkową
okazję. SOLPARK wraz ze Stowarzyszeniem Ratownictwo Wodne
Solpark Kleszczów oraz Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie
i Posterunkiem Policji w Kleszczowie zapraszają do wspólnej zabawy
w niedzielę 3 czerwca. Wzorem lat ubiegłych impreza odbędzie się na
dziedzińcu kompleksu.

Oficjalne otwarcie restauracji „A nóż widelec…?”

3 czerwca przy okazji obchodów Dnia Dziecka, SOLPARK zaprasza na
oficjalne otwarcie swojej nowej letniej restauracji „A nóż widelec…?”,
znajdującej się przy Hotelu*** (ul. Sportowa 3). W lokalu serwowane będą
zarówno dania gorące, jak i przekąski zimne. W swojej letniej restauracji
SOLPARK oferuje również organizację wieczorków tematycznych,
imprez okolicznościowych, wieczorów panieńskich, kawalerskich,
a także możliwość obejrzenia transmisji meczów, które reprezentacja
Polski będzie rozgrywać podczas Mistrzostw Świata’ 2018.

Zbiorą książki dla szpitali

G

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Zaczytani” (www.zaczytani.
org), której celem jest stworzenie bibliotek w polskich szpitalach. Niezniszczone książki, wydane po 2000 roku, można dostarczać do GBP
lub jej filii do 20 maja.
JS
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GOK informuje i zaprasza
Z okazji Dnia Dziecka

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci na
spektakl teatralny „Bajka - Zjajka”. Spektakl pochodzi z repertuaru
Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie (Baby scena),
a tekst i reżyseria przedstawienia to dzieło Macieja Dużyńskiego.
GOK zaprasza dzieci do swojej sali widowiskowej w Kleszczowie w piątek 1 czerwca na godz. 16.30.
Bezpłatne wejściówki dla dzieci są dostępne w kasie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie od 15 maja (bilet dla rodzica/opiekuna kosztuje 5 zł). Kasa GOK jest czynna: ● poniedziałek - piątek
w godz. 8.00-15.00; ● wtorek w godz. 8.00-18.00.

Zaśpiewały patriotycznie

28 i 29 kwietnia sześć dziewcząt z koła wokalnego, działającego
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie (Ola Kamińska, Nikola Jakubiak, Daria Śliwakowska, Zuzanna Kamińska, Zosia Kołatek i Oliwia Czerwińska) wzięło udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce ‘2018. Do koncertu
laureatów została zaproszona Zosia Kołatek. Zdobyła wyróżnienie
za interpretację „Piosenki o Wojtku”.

Goście z Ukrainy tworzyli ceramikę

Pracownia ceramiczna
w domu kultury w Łękińsku gościła grupę ukraińskiej młodzieży, przebywającej w Kleszczowie w ramach współpracy
z Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta. Podczas zajęć 7 maja
goście uczyli się, jak z glinianych placków tworzy się talerze
oraz wazoniki. Ozdabiali je odciskami z roślin albo serwetek.
Wypalone w piecu ceramiczne dzieła zostały zawiezione na Ukrainę.
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