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Uponor Infra w akcji
„Ratujemy Wisłę”
Głośna awaria systemu kolektorów, doprowadzających warszawskie ścieki do oczyszczalni „Czajka” miała swoich cichych
bohaterów. Wiadomo, że przerwanie awaryjnego zrzutu ścieków
wprost do Wisły to efekt
dyspozycji wydanych
przez premiera rządu
i wynik współpracy wielu
różnych podmiotów. Mówiło się przede wszystkim o pomocy wojska.
W mediach, które z reguły unikają podawania
nazw firm komercyjnych,
nie przebiła się m.in. nazwa firmy Uponor Infra. Jej zakład produkcyjFot. Uponor Infra
ny działa w Kleszczowie.
To właśnie z wyprodukowanych tutaj rur PEHD o średnicy 1 metra specjaliści z tejże firmy ułożyli dwie nitki zastępczego rurociągu o łącznej długości 2,2 kilometra. Zrobili to w czasie zaledwie
216 godzin.
Więcej na str. 6

Kleszczowska orkiestra
w Szanghaju

Sześć wrześniowych
dni spędziła w Chinach
Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Kleszczów
wraz z grupą mażoretek,
uczestnicząc w 30. edycji
Festiwalu Turystyki. Wieczorem 14 września zaprezentowali się na ceremonii otwarcia festiwalu
na Huaihai Road w centrum wielomilionowej
szanghajskiej metropolii.
Więcej na str. 12

Wracają autobusy PKS
Autobusem bełchatowskiego przedsiębiorstwa PKS można od
niedawna dojechać z Piasków przez Kalisko do Bełchatowa, a także z Bełchatowa przez Kalisko i Kleszczów do Radomska. Funkcjonują też kursy powrotne. Te dwa połączenia, a także 90 innych linii autobusowych na terenie całego województwa łódzkiego
to efekt „Ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej”.
Więcej na str. 10

Drogą do Chorzenic
- już bez przeszkód

Od poniedziałku 23 września został w pełni otwarty dla ruchu
zmodernizowany przez Gminę Kleszczów odcinek drogi powiatowej Nr 1900E, prowadzący z Łuszczanowic do granic gminy Kleszczów w kierunku miejscowości Chorzenice (gmina Sulmierzyce).
Była to jedna z większych drogowych inwestycji, realizowanych
ostatnio na terenie naszej gminy. Cały przebudowany odcinek „powiatówki”, liczący ponad 1100 metrów długości, zyskał kompletną infrastrukturę podziemną,
a także odnowione nawierzchnie
jezdni, chodnik,
ścieżkę rowerową oraz uliczne oświetlenie.
Wierzchnią warstwę bitumiczną
ułożono na jezdni w upalny dzień
26 sierpnia.

Prawie 300 osób
na trasie „Piątki”

15 września miała miejsce siódma edycja biegu ulicznego
„Kleszczów na Piątkę”.
Bieg na dystansie 5 km
ukończyło 294 uczestników. Start biegu
głównego poprzedziły zmagania najmłodszych biegaczy, którzy
w tym roku rywalizowali na ul. Sportowej.
W sześciu różnych grupach wiekowych wystartowało 104 dzieci.
Fot: inesSport
Więcej na str. 11

Ruszasz w las? Nie zabłądź!
Przy sprzyjających warunkach pogodowych październik może
być porą wysypu grzybów. Oczekują na to całe rzesze zapalonych
zbieraczy. Ci mniej doświadczeni, jeśli wybiorą się do lasu, którego
wcześniej nie poznali, mają sporo szans na pobłądzenie.
Jakie elementy mogą być przydatne w odnalezieniu drogi powrotnej? Oprócz specjalnych aplikacji na smartfony pomocne
mogą być wytyczone w lasach linie oddziałowe albo ustawiane
słupki oddziałowe.
Więcej na str. 10
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KRÓTKO
Zakończony kolejny etap procedury

Budowa gazociągu na odcinku Piaski - Bogumiłów to
jedna z tych inwestycji gminnych, które mają strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Kleszczowskich Stref Przemysłowych. Planowany przebieg
gazociągu prowadzi przez tereny leśne i przemysłowe. Dla części z nich nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z tego
względu konieczne było wydanie przez wójta gminy
Kleszczów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Decyzja dotyczy przebiegu gazociągu przez ponad 130 działek znajdujących się m.in.
w obrębach geodezyjnych Folwark, Rogowiec, Stawek, Wola Grzymalina, Piaski.

Ułożą podziemne kable

Do budowy podziemnej sieci energetycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej (FTTH) wzdłuż ulic,
położonych na kleszczowskim osiedlu przy kościele rzymskokatolickim (są to ulice Osiedlowa, Niska, Poprzeczna, Cicha i Wysoka) gmina wybrała częstochowską spółkę P.P.U.H. Fenix. Umowa
podpisana została 9 września i ma być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Wartość brutto robót oraz
materiałów została przez wykonawcę wyceniona na
1.739.416,80 zł.

18 litrów dzięki krwiodawczej akcji

Wrześniowa akcja krwiodawcza, zorganizowana
w Kleszczowie, zakończyła się pozyskaniem 18 litrów najcenniejszego leku, jakim jest krew. Z zaproszenia Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Kleszczowie skorzystało 59 osób, przy czym
do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 40 dawców. Część pozyskanej krwi przeznaczona została
dla dwóch pacjentów, którzy pilnie jej potrzebowali.
Następna krwiodawcza akcja odbędzie się w trakcie
„Tygodnia Zdrowia”, organizowanego przez Zespół
Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, w piątek
22 listopada. W tym samym dniu zostanie też przeprowadzona akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Elektrownia Bełchatów pokazała
jak produkuje prąd

7 września odbył się po raz kolejny Dzień Otwarty
Elektrowni Bełchatów. Zwiedzanie jednego ze starszych bloków energetycznych oraz najnowocześniejszego bloku 858 MW rozpoczęło się o godzinie 9.00.
Chętnych do oglądania były setki.
Na teren elektrowni mogły wejść grupy zorganizowane wyłącznie pod opieką zakładowych przewodników. Dzieci mogły zwiedzać fabrykę prądu wyłącznie
pod opieką dorosłych.

„Drzewko za makulaturę”

Po raz dziesiąty Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
organizuje wymianę makulatury na sadzonki drzew
i krzewów. Mieszkańcy powiatu, którzy zgromadzą
co najmniej 5 kilogramów starych papierów, gazet
czy kartonów i przekażą je w dniu akcji organizatorowi, otrzymają w nagrodę od 2 do 10 sadzonek roślin.
W tym roku ta proekologiczna akcja została zaplanowana na sobotę, 5 października. Osoby zainteresowane udziałem w akcji powinny się stawić na
parkingu przy głównym budynku bełchatowskiego
starostwa (ul. Pabianicka 17/19).
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Gmina sprzedaje działki

dwóch przetargach, które odbyły się we wrześniu, Gmina Kleszczów zaoferowała nabywcom 20 działek budowlanych na nowym osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii przy
ulicach Stefana Batorego oraz Zygmunta III Wazy. Nabywców znalazło osiem oferowanych
przez gminę działek.
Kolejne przetargi odbędą się 2 i 16 października. W pierwszym terminie będzie sprzedawanych osiem działek, położonych przy ul. Zygmunta III Wazy. Na przetarg zaplanowany w połowie miesiąca wystawionych zostanie 10 działek przy ul. Jana III Sobieskiego.
Powierzchnia poszczególnych parceli to najczęściej 12 do 13 arów. Cena wywoławcza najtańszej działki wynosi 54.120 zł netto.
Przypomnijmy, że parcele budowlane, wytyczone na osiedlu w Kolonii Łuszczanowice,
mają kompletną infrastrukturę drogową oraz dostęp do gotowych już dróg i chodników. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdują się na terenie poszczególnych działek, natomiast przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe zostały doprowadzone do
granicy pasa drogowego.
JS

W

Utalentowani
z nagrodami fundacji

Nauka
programowania

września odbyło się wręczenie nagród pieniężnych za osiągnięcia
uczniów i studentów z gminy Kleszczów w ramach corocznego konkursu „Plebiscyt Talent”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów. Komisja konkursowa,
w której skład weszli członkowie Zarządu
FRGK oraz dyrektorzy szkół gminy Kleszczów, postanowiła przyznać: ● w kategorii
szkół podstawowych - 6 nagród, ● w kategorii szkół gimnazjalnych - 2 nagrody, ● w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - 4 nagrody,
● w kategorii uczelni wyższych - 2 nagrody, ●
w kategorii „Talent Roku” - 1 nagrodę.
Łączna kwota jaką w tej edycji konkursu
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
przeznaczyła na nagrody dla uczniów
i studentów wyniosła 11.500 zł brutto.������
Tegoroczni laureaci odebrali oprócz pieniędzy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.
JS

inicjatywy Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów rusza kolejna edycja warsztatów z programowania. W zajęciach, które poprowadzą specjaliści z firmy
Innotech Labs, będą mogli brać udział
uczniowie i studenci. Warsztaty będą się
odbywać w domu kultury w Łękińsku w soboty, dwa razy w miesiącu od października do końca czerwca 2020 roku. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Aby brać udział
w nauce programowania należy wypełnić
formularz rejestracyjny, zamieszczony na
stronie www.innotechlabs.pl/rejestracja.
W programie warsztatów przewidziano takie tematy, jak: ● programowanie
aplikacji i gier na telefony z systemem
ANDROID, ● programowanie w MINECRAFT, ● programowania robotów Lego
Mindstorma, ● tworzenie stron internetowych i gier w języku HTML i Javascript, ●
programowanie w Scratch.
JS
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dla lokalnej społeczności naszego regionu - wielu, wielu osób których nie sposób
wymienić z imienia i nazwiska, a którym winni jesteśmy wdzięczność za ogromne
dobro jakie nam okazano w trudnych chwilach.
Jesteśmy rodziną, która wiosną tego roku została boleśnie doświadczona przez los. Spłonął
nasz nowo wybudowany dom, w którym mieszkaliśmy zaledwie kilka tygodni. W pierwszej
chwili wydawało nam się, że wraz z domem w gruzach legło całe nasze życie. Ale to było chwilowe złudzenie. Dzięki Wam - służbom ratunkowym, znajomym bliskim i tym spotkanym po
raz pierwszy przy pożarze, sąsiadom zza miedzy i tym z odległych okolic, bliskim współpracownikom i tym których nie mieliśmy okazji nigdy poznać osobiście, działaczom lokalnych
władz oświatowych i samorządowych, radnym, właścicielom różnych okolicznych firm - nie
pozostaliśmy ani godziny w tym przekonaniu.
Ogrom bezinteresownej pomocy jaką nam Wszyscy okazaliście zbudował w nas na nowo
wiarę w dobre jutro. Uwierzyliśmy, że kiedyś wrócimy do naszego domu i będzie dla nas bezpiecznym gniazdem, o jakim zawsze marzyliśmy. W najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to tak szybko. Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego nasze dzieci wyruszyły już z odbudowanego domu.
Bez Was nigdy byśmy tego nie osiągnęli. Wasza pomoc, niezależnie od wymiaru materialnego, miała dla nasz ogromną wartość duchową. Potrafiliście poświęcić dla nas nie tylko dobra
materialne, ale i własny czas i siły. Otaczaliście nas opieką na każdym kroku, dbaliście o nasze dzieci i uratowany dobytek, rezygnując z własnego wolnego czasu czy zapewniania swoich potrzeb.
Dziękujemy za Wasze dobro.
Iwona, Mariusz, Oskar i Oliwier Okoniowie
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13 października
wybierzemy polski parlament
niedzielę 13 października pójdziemy do lokali wyborczych, by wybrać 460 posłów Sejmu RP oraz 100 członków Senatu RP. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać
się będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.

W

Gdzie będziemy głosować?
9 września wójt gminy wydał obwieszczenie, które informuje, w jakich miejscach mogą oddać głos mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy Kleszczów. Oto szczegóły:
Nr obGranice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
wodu
1. Antoniówka, Dębina, Kocielizna, Żłobnica Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25
2. Kleszczów
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul.
Szkolna 4
3. Adamów, Biłgoraj, Bogumiłów, Czyżów,
Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul. SzkolKamień, Łękińsko, Rogowiec, Słok-Młyn, na 20
Stefanowizna, Wola Grzymalina-Kolonia,
Wolica
4. Łuszczanowice, Łuszczanowice-Kolonia Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach, Łuszczanowice 104B
5. Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary, ul.
w Kleszczowie
Ogrodowa 1, Kleszczów

Na kogo oddać swój głos?
Wyborcy, mieszkający na terenie Gminy Kleszczów, po przyjściu do lokalu wyborczego
otrzymają dwie karty z nazwiskami kandydatów. Na jednej będą umieszczeni kandydaci na posłów, na drugiej - kandydaci na senatorów. Do Sejmu kandyduje prawie 90 osób, umieszczonych na pięciu listach.
● Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zawiera nazwiska 18 kandydatów
(w tym 9 kobiet).
● Lista nr 2 - KW Prawo i Sprawiedliwość zawiera nazwiska 18 kandydatów (7 kobiet).
● Lista nr 3 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej zawiera nazwiska 18 kandydatów (9 kobiet).
● Lista nr 4 - KW Konfederacja Wolność i Niepodległość zawiera nazwiska 17 kandydatów (7
kobiet).
● Lista nr 5 - KKW Koalicja Obywatelska PO .N i PL Zieloni zawiera nazwiska 18 kandydatów
(8 kobiet).
Z nazwiskami, zawodami, miejscem zamieszkania oraz przynależnością partyjną wszystkich kandydatów można zapoznać się na stronie: https://piotrkow- trybunalski.kbw.gov.pl/
pliki_mce/useruploads10/files/wybory/2019_sejm_senat/ssrp_20190916_okw_uchwala_17-2019.pdf. W tym obwieszczeniu znajdziemy też dane trzech kandydatów do Senatu.

Ważne informacje
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy
Kleszczów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Spis wyborców został sporządzony i jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie od 23 września do 7 października w godzinach pracy tego urzędu. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek.
Szczegółowe informacje na temat obowiązujących procedur, a także wszystkie obwieszczenia, zarządzenia i komunikaty, związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zainteresowani znajdą na stronie www.bip.kleszczow.pl/bipkod/21831375.
(opr. JS)

Inwestycja z rolniczej branży
rzedsiębiorstwo Handlowe Młyn-Pol Marcin Szymanek to firma, która w dniu 10 września podpisała umowę o współpracy z Gminą Kleszczów, reprezentowaną przez wójta
Sławomira Chojnowskiego oraz z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, reprezentowaną przez
prezes zarządu Beatę Bujacz oraz wiceprezes zarządu Mariolę Rybarczyk. Umowa dotyczy
kupna terenów pod budowę magazynu, w którym mają być przechowywane zakupione od rolników ziarna zbóż oraz rzepaku.
Ponadhektarowa nieruchomość, na której inwestor zamierza wybudować magazyn, mieści
się w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 w Kleszczowie. Inwestycja obejmuje także budowę budynku biurowo-socjalnego i wagi samochodowej do 60 ton. Planowane przedsięwzięcie jest podyktowane wzrostem zainteresowania sprzedażą zbóż i rzepaku w okresie żniwnym.
Firma Młyn-Pol Marcin Szymanek na terenie gminy Kleszczów działa od roku 2014. Inwestycję, związaną z budową własnej siedziby planuje zrealizować na koniec roku 2023.
KK
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KOMUNIKATY
Zbliża się termin zapłaty
za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina
wszystkim właścicielom nieruchomości oraz
zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że
z dniem 15 października upływa termin zapłaty III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność można
uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Pracownia RTG w październiku

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia
Salus w październiku pracownia RTG będzie
dostępna dla pacjentów w dniach: ● 03.10.
godz. 14-18, ● 04.10. godz. 14-18, ● 10.10.
godz. 14-18, ● 12.10. godz. 10-14, ● 17.10.
godz. 14-18, ● 24.10. godz. 14-18, ● 26.10.
godz. 10-14, ● 30.10. godz. 14-18.

Szkolny Ośrodek Kariery
zaprasza

W kleszczowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych także w tym roku funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK). Jest to
miejsce, w którym zainteresowani znajdą: ●
pomoc w wyborze zawodu i drogi dalszego
kształcenia, ● pomoc w opracowaniu indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, ● informacje na temat aktualnej
sytuacji na rynku pracy i oczekiwań pracodawców. SZOK może także organizować:
● warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy; przygotowanie do roli pracownika; ● warsztaty komunikacji interpersonalnej
(autoprezencja, mowa ciała, radzenie sobie
ze stresem).
Oferta SZOK jest dostępna nieodpłatnie dla
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a
także rodziców. Na spotkanie z doradcą zawodowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie można umówić się
z pomocą poczty elektronicznej (szok@zspkleszczow.pl) albo telefonicznie 44/ 731-6560. Doradcami zawodowymi w ZSP są dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz (dyżury w
poniedziałki - 8.00-10.00) oraz Renata Kina-Neuman (dyżury we wtorki - 12.00-16.00,
czwartki - 11.30-14.30, piątki - 9.00-13.00).

Terminy polowań koła „Sokół”

Ustawa „Prawo łowieckie” nałożyła na dzierżawców obwodów łowieckich obowiązek
wcześniejszego przekazywania informacji o planowanych terminach polowań zbiorowych. Niedawno informację o zaplanowanych w tym sezonie polowaniach zbiorowych
przesłał do Urzędu Gminy zarząd Koła Łowieckiego nr 20 „Sokół” w Bełchatowie. Do
końca tego roku myśliwi planują zorganizowanie siedmiu polowań. Odbędą się one: ●
5, 12 i 26 października; ● 9 i 23 listopada;
● 7 i 21 grudnia. Każde z tych polowań odbywać się ma w godz. 8-16. Głównym miejscem polowań będzie Góra Kamieńska, natomiast w grudniu polowania odbywać się
będą również w okolicach Czyżowa.
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Poradnie specjalistyczne w październiku
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w październiku
br. poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu. 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
L.p.
Lekarz
Termin Godzina
specjalistyczna
Pediatryczna
dr n. med. Violetta Gołąbek
07.10. 14-18
1.
z alergologią
Pediatryczna
2.
dr n. med. Violetta Gołąbek
28.10. 14-18
z alergologią
3.
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak 03.10. 16-18
4.

Pediatryczna

5.
6.
7.
8.

Urologiczna
Otolaryngologiczna
Badanie słuchu
Dermatologiczna

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

Dermatologiczna

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Anna Socha-Banasiak 26.10.
lek. med. Janusz Nowak
lek. med. Izabela Zawadziłło
Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Dorota Wyrwas
dr n. med. Dorota Wyrwas
dr n. med. Dorota Wyrwas
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń

9-14

28.10. 8.30-14
02.10. 14.30-18
02.10. 14.30-18
12.10. 9-14
01.10.

13-17

08.10.

13-17

15.10.

13-17

14.10.
28.10.
04.10.
11.10.
29.10.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.

16-18
16-18
9-14
9-14
9-14
13-18
9-14
13-18
9-14
9-14

22. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 08.10.

10-14

23. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski
dr n. med. Beata Janiszewska24.
Pulmonologiczna
Drobińska
25.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
26.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
27.
Endokrynologiczna
Sewerynek
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
28.

10-14

22.10.

31.10. 12.30-17
11.10.
18.10.

9-14
9-14

18.10.

29.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

24.10.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Sylwia Konarska
lek. med. Sylwia Konarska
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
prof. dr hab. n. med. Kryspin
Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Łukasz Łabęcki
lek. med. Łukasz Łabęcki
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Robert Pietruszyński
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena Wiewióra
dr n. med. Magdalena Wiewióra
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa
lek spec. radiologii Krzysztof Tyfa

12.10.
26.10.
07.10.
21.10.
04.10.
25.10.
30.10.

14-18

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Ortopedyczna
(dziecięca)
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Chirurgiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
USG
USG
USG
USG
USG

9-14
12.3015.30
12.4515.45
8.15-14
8.15-14
9-15
9-15
9-14
9-14

53.

Specjalista alergologii

dr. n. med. Elżbieta Dółka

36.

07.10.

03.10. 13-18
17.10. 13-18
24.10. 10-14
10.10. 15.30-18
24.10. 15.30-18
21.10. 11-14
12.10. 8.30-14
14.10. 10-17
28.10. 10-17
03.10. 8.30-14
24.10. 9-15
01.10. 15.30-18
08.10. 15.30-18
15.10. 15.30-18
22.10. 15.30-18
29.10. 15.30-18
w każdy
12-14
wtorek

Rehabilitacja w październiku

FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.10. godz. 8-15 - kwalifikacja pacjentów, ● 03.10. godz. 8-17.30,
● 04.10. godz. 8-15, ● 07.10. godz. 8-17.30, ● 08.10. godz. 8-15.35,
● 10.10. godz. 8-15, ● 11.10. godz. 8-17.30, ● 14.10. godz. 8-15 kwalifikacja pacjentów, ● 15.10. godz. 8-17.30, ● 16.10. godz. 8-15
- kwalifikacja pacjentów, ● 18-31.10.2019 - przerwa urlopowa.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 7.10. godz. 15-18, ● 11.10. godz. 15-18, ● 21.10. godz. 15-18, ●
25.10. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska ● 26.10. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii Piotr
Szałański
● każdy wtorek godz. 8-16.
FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska, Mariusz Kopala
● codziennie godz. 8-18.

Oszustwo niejedno ma imię
iczący 80 lat mieszkaniec Bełchatowa wybrał się na pokaz
handlowy, na który otrzymał zaproszenie. Dodatkową zachętą było to, że w zaproszeniu obiecano mu darmowy upominek za
uczestnictwo. W lokalu, w którym był organizowany pokaz, staruszkowi podsunięto do podpisania papier. Nie było to jednak pokwitowanie odbioru upominku, ale… umowa sprzedaży ratalnej.
Po pokazie bełchatowianin odwiozła do domu taksówka, której
kierowca wniósł za starszym panem paczki. Był w nich sprzęt, wyceniony na kilka tysięcy złotych. Okazało się, że niczego nieświadomy staruszek składając swój podpis zobowiązał się, że należność
będzie spłacał w ratach. Historia tego oszustwa była kilka tygodni
temu tematem publikacji w mediach bełchatowskich.

L

Nie kupuj na prezentacji!

Nic nie daje zaostrzenie prawa, wprowadzanie przepisów
RODO, rozpowszechniane w mediach opisy podobnych zdarzeń.
Ciągle nie brakuje „jeleni”, którzy wolą się uczyć na swoich, a nie
cudzych błędach. A oszuści zacierają ręce i zgarniają grubą kasę.
Ich kreatywność wydaje się nie mieć granic.
Już nieraz były ogłaszane apele i kampanie, ostrzegające Polaków przed manipulacjami, jakie mają miejsce podczas prezentacji organizowanych w całym kraju. Haczykiem, który przyciąga na
nie seniorów jest najczęściej obietnica prezentu, wręczanego już za
samo przyjście na pokaz.
Osoby, prowadzące pokaz to wygi, zaprawione w technikach
wywierania wpływu. Poprzez skuteczną manipulację seniorzy są
nakłaniani do kupowania produktów, których tak naprawdę nie potrzebują i na które często ich nie stać.
Jak to się dzieje, że w ciągu 2-3 godzin (tyle zwykle czasu zajmuje spotkanie) ludzie z bagażem życiowych doświadczeń, którym nikt nigdy nie dał niczego za darmo, dają się
nabrać na wręcz magiczne właściwości
garnków, odkurzaczy, foteli do masażu,
wyciskarek do soków czy materaców,
bądź pościeli?
Logo jednej z kampanii
Jak to możliwe, że żyjący z ubogich emerytur staruszkowie, często rezygnujący z zakupu zbyt drogich - ich zdaniem leków - godzą się kupić towar, którego cena w zwykłym sklepie jest nawet 20
lub 30 razy niższa? Tajemnica sukcesu sprzedających tkwi głównie
w metodach manipulacji, jakim są poddawani uczestnicy pokazów.
Zachęcamy do przekonywania najstarszych członków naszych
rodzin, że zaproszenie na pokaz promocyjny, połączony czasem
z darmowymi badaniami, to pułapka zastawiona na portfele seniorów.
å ciąg dalszy na str. 8
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Dla kogo pieniądze
z mikrograntów?

wa i pół roku temu Mostostal Kraków wynajął Wytwórnię
Konstrukcji Stalowych w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej
nr 3 w Żłobnicy. Dzięki tej decyzji potencjał produkcyjny znanej polskiej spółki wzbogacił się o drugi (obok krakowskiego) zakład. Są
w nim realizowane projekty z zakresu wykonawstwa i dostaw konstrukcji stalowych.
Przygotowane w Żłobnicy elementy konstrukcji są dostarczane
nie tylko na place budów w Polsce, ale również do krajów Unii Europejskiej. Oto kilka przykładów zamówień, nad którymi pracują zatrudnieni tu fachowcy. Jedno z aktualnych to dostawa konstrukcji na
budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B. Kolejne - dostawa konstrukcji stalowej do instalacji odazotowania spalin
w CEZ Skawina S.A. W Żłobnicy powstaje również konstrukcja stalowa dla Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. Będzie stanowić część
budynku flotacji i pras filtracyjnych. Na rynek zagraniczny, a konkretnie do Francji trafiają elementy konstrukcyjne kompletnych zbiorników oraz kanałów technologicznych, będących elementem instalacji
odsiarczania spalin. Na zamówienie
innego klienta francuskiego przygotowano w żłobnickiej fabryce Mostostalu Kraków stalową konstrukcję
hali sportowej.
Spółka obecna od ponad dwóch
lat na terenie gminy Kleszczów
nieustannie pomnaża doświadczenia
w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych oraz zdobywa
kompetencje w różnych branżach.
Do najciekawszych i najtrudniejszych robót, jakie były wykonywane
w Żłobnicy należą: konstrukcja stalowa filtra workowego i systemu odpopielania na potrzeby Arcelor Mittal
Poland Katowice, konstrukcja stalowa instalacji odpopielania pieców
szklarskich dla Huty Szkła Euroglass, konstrukcja szkieletowa systemu oczyszczania gazów dla kopalni odkrywkowej w Chile oraz konstrukcja stalowa rusztu, która wykorzystana będzie podczas modernizacji kotłów w Elektrowni Turów w Bogatyni.
W Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Kleszczowskiej Strefie
Przemysłowej nr 3 (Żłobnica) znalazło zatrudnienie ok. 100 pracowników. Większość to osoby zaangażowane bezpośrednio przy produkcji. Firma pozyskując kolejne zamówienia nie ustaje w poszukiwaniu nowych pracowników, głównie na stanowiska monter i spawacz.
Realizowane są przy tym nowe inwestycje, trwa też doposażanie
zakładu w Żłobnicy. Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej przez Mostostal Kraków „w kwietniu ubiegłego roku została uruchomiona nowoczesna malarnia sterowana automatycznie, podzielona na
cztery strefy. Dla każdej strefy można uruchomić inny tryb pracy: malowanie bądź suszenie. Malarnia posiada odciągi dolne w posadzce
oraz nadmuch powietrza od góry, co pozwala na pełną wentylację.
Na tym obszarze zostało zainstalowane ogrzewanie gazowe, które
pozwala na dostosowanie warunków malowania zgodnie z wymaganiami”.
Wytwórnia w ostatnim czasie została też wyposażona w sprzęt
spawalniczy, wózek widłowy do transportu wewnątrzzakładowego
oraz wiertarkę promieniową. Wkrótce będzie kupiona również
zwyżka do obsługi serwisowej suwnic zamontowanych w wytwórni.
W 2019 roku Mostostal Kraków rozpoczął wdrażanie w obu
swych zakładach systemu Lean Manufacturing. „Projekt pod nazwą
„Sens doskonalenia” ma potrwać cały rok i obecnie jest to główny
plan działania firmy. Lean Manufacturing to dominująca filozofia produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami, jej celem jest
zwiększenie wydajności produkcji, co przełoży się na zwiększenie
poziomu wytwarzania przy obecnie posiadanych zasobach. U podstaw tego projektu leży rozwój pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, a jego wdrożenie pozwala skrócić czas
produkcji, uzyskać lepszą jakość oraz niższe koszty” – informują
służby prasowe Mostostalu Kraków.
J. Strachocki

października można składać wnioski o przyznanie pieD
Do 14niędzy
z programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus”. Dota-

cje wyniosą od 2000 do 5000 zł. Są przeznaczone na dofinansowanie lokalnych inicjatyw, m.in. na: ● lokalne wydarzenia kulturalne, ●
imprezy sportowe, ● działania edukacyjne, ● małą infrastrukturę, ●
działania ekologiczne, ● aktywizację
seniorów, ● zajęcia dla dzieci.
O pieniądze z programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” mogą starać
się: ● grupy nieformalne (3 osoby pełnoletnie) we współpracy z organizacją pozarządową, ● organizacje
pozarządowe, ● koła gospodyń wiejskich, ● ochotnicze straże pożarne, ● grupy parafialne.
Pula środków przeznaczonych na mikrogranty w roku 2019 wynosi 850.000 zł. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy znaleźć można na stronie www.opus.org.pl (zakładka KONKURSY).
JS

Pieniądze z LGD
dla małego biznesu
okalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, do
której należy również Gmina Kleszczów, zaprasza przedsiębiorców oraz planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do 22 października są przyjmowane wnioski o wsparcie na:
● podejmowanie działalności gospodarczej. W ramach konkursu można ubiegać się o premię w wysokości 75.000 zł. Do rozdysponowania jest kwota 2,1 mln zł. Szczegóły ogłoszenia dostępne
są pod adresem: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr22019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/,
● rozwój działalności gospodarczej. Wsparcie przyznawane
jest na refundację kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70 proc..
Do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania posiada 414.726 zł.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32019/
Wnioski o przyznanie pomocy w obydwu konkursach są przyjmowane w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego
Łuku Warty”, Osjaków, ul. Wieluńska 11, w godz. 8.00-14.00.
Więcej informacji - tel. 43 842-35-22, e-mail: lgd@krainawarty.pl.
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Agencja Rozwoju Regionalnego
,,Arreks” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Język angielski, niemiecki
poziomy A1,A2,A3 – 50 godz.
2. Excel podstawowy i zaawansowany
- 30 godzin
3. Kurs ,,pierwsza pomoc przedmedyczna”
– 8 godzin
4. Kadry i płace od podstaw -72 godz.
5. Kurs dla kandydatów na członków rad
nadzorczych
6. Kasy fiskalne – 8 godzin
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500728, w siedzibie Agencji „ARREKS”
Kleszczów ul. Główna 122. Zapraszamy również do
odwiedzenia naszego Facebooka.

Konstrukcje stalowe
wyjeżdżają ze Żłobnicy
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Szkolne wieści
Ponad 1000 uczniów w czterech szkołach
2 września w czterech szkołach, prowadzonych przez Gminę
Kleszczów, naukę rozpoczęło łącznie 1074 uczniów - o 32 więcej
niż przed rokiem. Największą obecnie szkołą liczącą 26 oddziałów
i 469 uczniów jest ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie. W czterech klasach pierwszych naukę rozpoczęło tu 72 dzieci. W ośmioklasowej Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Łękińsku
w trzynastu oddziałach uczy się
227 uczniów. W tym gronie jest
35 pierwszoklasistów, podzielonych na dwie klasy.
W kleszczowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych
nowy rok edukacji rozpoczęło 378 uczniów, z czego 160 to pierwszoklasiści. W czterech klasach pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II uczy się 80 osób, tyle samo zadebiutowało też w Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II.
Każda z wymienionych szkół liczy obecnie po 8 oddziałów.

Znów 100-procentowy wynik
30 sierpnia na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ogłoszone zostały wyniki egzaminów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu E.18 (eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych) przystąpili wszyscy uczniowie klasy III
T kleszczowskiego Technikum Nowoczesnych Technologii. Znakomicie przygotowani przez nauczycieli podobnie jak w poprzednich latach zdali zarówno część pisemną, jak i praktyczną w 100
procentach. Dla porównania - średnia zdawalność egzaminu E.18
w naszym województwie wyniosła 97,7 proc. w części pisemnej
i 64,6 proc. - w praktycznej.

Profilaktycznie o korzystaniu z prądu
Do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kleszczowie był
adresowany spektakl „Jak Pstry i Bzik zostali oświeceni”, zorganizowany w ramach współpracy z Fundacją PGE. Celem widowiska
było m.in. przypomnienie młodym widzom zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Widzowie mogli dowiedzieć się jak
powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na transformatorach.
Pojawił się również wątek oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
Nieprzerwanie od dwutysięcznego roku, w drugą sobotę września jest obchodzony Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Z tej
okazji w SP Kleszczów uczniowie klas VIII przygotowali tematyczną
gazetkę oraz wystawę prac, poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów klas pierwszych został przygotowany pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Przygotował JS na podstawie informacji publikowanych
na stronach www szkół Gminy Kleszczów
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Rury z Kleszczowa ratują Wisłę

udowa rurociągu awaryjnego to rekord świata - to tytuł z internetowej strony spółki Uponor Infra. Trudno się nie chwalić
zdobyciem prestiżowego zamówionego, złożonego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” i jego zrealizowaniem w bardzo krótkim czasie. „Tempo prac było zawrotne. Z reguły takie projekty realizowane są miesiącami, a my w osiem dni wyprodukowaliśmy, dostarczyliśmy i połączyliśmy rury, które finalnie zostały ułożone
na moście pontonowym. W opinii Wojciecha Skowyrskiego, głównego
inżyniera budowy, taka operacja jest jak rekord świata” - czytamy na
stronie spółki.
Ponowne doprowadzenie ścieków z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej
Warszawy do oczyszczalni „Czajka” stało się faktem po 12 dniach od
chwili, w której zdarzyła się awaria najpierw jednego, a potem drugiego kolektora poprowadzonego kilka metrów pod dnem Wisły. To właśnie nimi przez kilka lat od czasu oddania inwestycji ścieki tłoczone
były do oczyszczalni.
Na internetowej stronie Uponor Infra znajdujemy dość szczegółowy opis działań, które pozwoliły na rozwiązanie ekologicznego problemu: „Podczas akcji mającej na celu zatrzymanie zanieczyszczania
Wisły ściekami nasza załoga pracowała 24 godz. na dobę. Na miejsce budowy skierowaliśmy sześć ekip serwisowych, a w sumie, licząc
także osoby z działów technicznego, produkcji, prefabrykacji, logistyki
oraz sprzedaży i marketingu, w projekt zaangażowanych było około 50
naszych pracowników. (…) Po dostarczeniu rur PEHD na plac budowy
łączyliśmy je metodą zgrzewania doczołowego, co zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości, a także,
co bardzo ważne, w miejscu łączenia. Samo zgrzewanie trwało sześć
i pół dnia. Wykonanych zostało 146
zgrzewów”.
Cała uwaga
mediów skupiła się
na pontonowym
moście przez Wisłę, na którym został ułożony tymczasowy rurociąg.
Trasa przez rzekę
liczy jedynie około
250 metrów, a ca- Fot. Uponor Infra
łość odcinka, na
którym ułożone zostały podwójne polietylenowe rury to 1100 metrów.
Spółka Uponor Infra nie chwali się, w jaki sposób w tak krótkim
czasie zdołała zapewnić wyprodukowanie i dostawę tak znacznej ilości
rur. Zapewne konieczne były rozmowy z kilkoma kontrahentami, którzy zgodzili się poczekać na polietylenowe rury z Kleszczowa dłużej niż
mieli to zapisane w kontrakcie. Priorytetową sprawą było zażegnanie
warszawskiego kryzysu ekologicznego.
Skrupulatną relację z przebiegu budowy tymczasowego rurociągu, służącego do transportu ścieków, ilustrowaną wieloma zdjęciami
oraz kilkoma filmami znajdujemy na stronie internetowej firmy „Wody
Polskie”. Opis, prowadzony dzień po dniu, pokazuje kolejne etapy, dostarcza też informacji o tym, w jaki sposób ścieki są przepompowywane na drugą stronę rzeki.
Dzięki tej relacji zamieszczonej na stronie internetowej www.
wody.gov.pl dowiadujemy się w szczegółach, jakie instytucje oraz firmy były zaangażowane w rozwiązanie problemu ścieków. Wśród nich
została wymieniona również firma Uponor.
Po pomyślnym zakończeniu bezprecedensowej operacji odbyło się
okolicznościowe spotkanie, podczas którego skierowano m.in. podziękowania do pracowników spółki Uponor Infra za ekspresową realizację
prac przy zgrzewaniu tymczasowego rurociągu. Podziękowania składała Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Dla producenta polietylenowych rur udział w opisanym przedsięwzięciu był ważny nie tylko ze względów wizerunkowych. To prawdziwy poligon doświadczalny, który pozwoli przetestować flagowy produkt
Uponor Infra w całkowicie nowym zastosowaniu i - zapewne - pozyskać nowych klientów.
J. Strachocki
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bchody jubileuszu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
w dniu 6 września rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Pan-

O

ny Anielskiej w Kleszczowie. W modlitwie,
której przewodniczył ks. biskup Andrzej
Przybylski uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, absolwenci, za-

proszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu gminy. W
słowie skierowanym do wiernych ks. biskup
podkreślił ważną rolę kształcenia w procesie wychowania. Mówił m.in.:
- Szkoła to nie tylko uczenie przedmiotów, ale również uczenie dyscypliny, kultury. Takie działanie szkoły nazywa się wychowaniem. Dobra szkoła to taka, która
pracuje nad tym, aby owocem wychowania
byli dobrzy i mądrzy uczniowie. Mądrość
kosztuje, wymaga wysiłku, dlatego dobra
szkoła stawia wysokie wymagania. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni przestali
od was wymagać.

Nabożeństwo zostało uświetnione
przez występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Kleszczów, chóru parafialnego oraz
poprzez obecność pocztów sztandarowych.
Oficjalna część jubileuszu odbyła się w auli kompleksu SOLPARK. Gości powitała dyrektor
ZSP Agnieszka Nagoda-Gębicz. Przedstawiła najważniejsze wydarzenia minionych lat
i przypomniała o wartościach
przyświecających szkole. Podkreśliła, że szkoła to nie tylko
wyniki egzaminów. To przede
wszystkim wszechstronny rozwój ucznia, odkrywanie talentów, rozwój osobisty i zawodowy ucznia, a także nauczyciela.
Pani dyrektor wspomniała również o nieodzownej zasadzie,
jaka towarzyszy działaniom
szkoły: „Najważniejszy jest
uczeń, duszą szkoły są jej nauczyciele,
a dumą - jej absolwenci”.
Niezwykłym akcentem uroczystości
była wzruszająca i ambitna oprawa artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Podczas występów nie zabrakło okazji do refleksji
i wspomnień. Wydarzenia minionych
lat zilustrowano prezentacją zdjęć,
podsumowujących sukcesy i osiągnięcia placówki. Część oficjalną dopełniły przemówienia zaproszonych
gości. Nie zabrakło w nich ciepłych
słów pod adresem szkoły, podziwu dla imponujących osiągnięć oraz
życzeń wielu kolejnych sukcesów
w nadchodzących latach.
Wójt Sławomir Chojnowski
w imieniu samorządu gminy podziękował
dyrekcji, pracownikom szkoły i nauczycielom za zaangażowanie oraz wytrwałą pracę
na rzecz uczniów. Dziękował za wkład wniesiony w kształtowanie wiedzy, umiejętności i całego systemu wartości młodych ludzi.
Pogratulował dotychczasowych osiągnięć
szkoły. Wójt przypomniał, że samorząd
gminy Kleszczów przywiązuje wielką uwagę
do utrzymania wysokiego standardu szkół
prowadzonych przez gminę oraz nie żałuje
pieniędzy na edukację dzieci i młodzieży.
Szczególnym momentem jubileuszowej
uroczystości było uhonorowanie dyrektor
szkoły, Agnieszki Nagody-Gębicz „Kryształowym sercem” za szczególne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK.
Zespół Szkół Ponadpod stawowych otrzymał medal
100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne
wspieranie PCK. Ostatnim akcentem gali było zaproszenie
jej uczestników na jubileuszowy tort.
MSz

7

8

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 18-19/514-515

Oszustwo niejedno ma imię
å ciąg dalszy ze str. 4

Masz zaległość, szybko zapłać!

Kolejne grono oszustów dla skutecznego zdobywania cudzych
pieniędzy nie musi się uczyć skomplikowanych technik manipulacji,
potrzebnych do prowadzenia publicznych pokazów. Oni wybierają
kontakt z ofiarami za pomocą internetu albo z wykorzystaniem wiadomości SMS. Podszywając się pod służby finansowe, a konkretnie
pod Krajową Administrację Skarbową, informują o zaległym podatku. Podają przy tym numer rachunku bankowego, na który należy
pilnie wpłacić zaległą należność.
„Tego typu zawiadomienia rzecz jasna są fałszywe. Urzędy
skarbowe nie wysyłają e-maili z wezwaniem do zapłaty zaległego
podatku” - informuje Ministerstwo Finansów.
Niedawno na stronie internetowej spółki PGE Obrót pojawiło
się ostrzeżenie, informujące o fałszywych wiadomościach SMS. Ich
nadawca podszywa się pod PGE Polską Grupę Energetyczną. W
treści SMS znajduje się wezwanie do zapłaty rzekomej zaległości
za dostawy energii. Oprócz terminu uregulowania należności podawany jest też link do strony, na której można dokonać wpłaty.
Spółka przestrzega: „Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi
oraz przekazanie ostrzeżenia Państwa rodzinom i znajomym. Prosimy o zignorowanie takiego SMS-a i nieotwieranie strony podanej w wiadomości. Jej otwarcie może skutkować zainstalowaniem
złośliwego oprogramowania na urządzeniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422
222 222”.

Rywalizowali strażacy
września strażacy - ochotnicy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wzięli udział w zawodach. Rywalizowali w dwóch konkurencjach - w sztafecie pożarniczej oraz w tzw.
„bojówce”.
Po podliczeniu punktów zdobytych w obu tych konkurencjach
okazało się, że wśród drużyn męskich pierwsze miejsce zajęli członkowie OSP Łuszczanowice. Na drugim miejscu znaleźli się
strażacy z OSP Łękińsko, zaś na trzecim - z OSP Żłobnica. Wyróżnienie otrzymali członkowie dwóch jednostek - OSP Wolica i OSP
Kleszczów.
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Oszustwo na BLIK-a

Coraz bardziej rozpowszechnia się nowa metoda działania
przestępców, wyłudzających dostęp do kont bankowych. Oszust na
jednym z portali internetowych podszywa się pod osobę znajomą.
Prosi o pilną pomoc finansową, którą można mu przekazać posługując się aplikacją BLIK.
BLIK to polski system płatności mobilnych, który funkcjonuje w kilkunastu bankach. Z pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację, można m.in. płacić za zakupy albo
akceptować wypłaty z bankomatu.
W sierpniu br. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie informowała na swojej stronie internetowej o przypadkach oszustw „na
BLIK-a”. W szczegółach opisała historię mieszkanki gminy Rusiec,
która za pośrednictwem znanego komunikatora została poproszona o płatność BLIK-iem. Oszustowi udało się ją przekonać, że jest
jej znajomym. W efekcie otrzymał kod BLIK do wypłaty niewielkiej
kwoty z bankomatu. Suma, jaka zniknęła z jej rachunku okazała się
naprawdę spora.
„Apelujemy o rozwagę przy podawaniu kodów do kont internetowych, nawet jeśli osoba podaje się za bliską znajomą czy członka rodziny (…) Naszą czujność powinna zbudzić presja czasu i tzw.
„pilne” potrzeby gotówkowe. Warto również zweryfikować wiadomość przesłaną na komunikator poprzez kontakt telefoniczny z osobą potrzebującą pomocy”.
Opis oszustwa, którego ofiarą padła mieszkanka gminy Rusiec,
znaleźć można na stronie www.belchatow.policja.gov.pl.
JS

Tel. 693-695-758

W przypadku drużyn żeńskich pierwsze miejsce przypadło paniom z OSP w Łuszczanowicach.
KK
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Odbiór odpadów
wielkogabarytowych
EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 17
i 18 października od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów
prowadzony będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:
17 października (czwartek)
● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniówka, ●
Łuszczanowice, ● Łuszczanowice Kolonia, ● Wolica, ● Czyżów, ●
Kocielizna, ● Stefanowizna, ● Adamów, ● Kol. Wola Grzymalina, ●
Słok - Młyn I
18 października (piątek)
Łękińsko
● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła,
● ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul.
Poprzeczna, ● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul.
Szkolna
Kleszczów
● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul.
Szkolna, ● ul. Szkolna 2 (zabudowa wielorodzinna), ● ul. Tylna, ● ul.
Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul.
Osiedlowa, ● ul. Niska, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka,
● ul. Sportowa, ● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ● ul. Brzozowa, ●
ul. Wspólna, ● ul. Kalinowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul.
Jagodowa, ● ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul.
Jaśminowa, ● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa, ●
ul. Chabrowa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ●
ul. Wiśniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa,
● ul. Wschodnia.
W ramach wystawki odbierane będą: ● tekstylia (dywany, wyroby tapicerskie),● zużyty sprzęt AGD i RTV, ● zużyte opony z samochodów, ● baterie, akumulatory,● złom metalowy, ● elementy
z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji, w tym wykładziny podłogowe, ● zużyte meble i elementy stolarki, ● związane gałęzie.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie
będą odbierane: ● odpady poremontowe i budowlane (gruz, płytki,
cegła, kamienie), ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpady
powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ●
odpady zawierające azbest - eternit.
UWAGA !
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru
odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas
rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy
ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na
indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/
632-39-00.
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Ważne dla rolników

Handlowy obrót ziemniakami
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
przypomina, że uprawa ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzone wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców. Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych
państw członkowskich UE po przebadaniu przez wojewódzkiego
inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać
wymogi kraju przeznaczenia.
Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków
bez oznakowania i/lub zaświadczenia podlega karze grzywny.

Ułatwienia dla
Kół Gospodyń Wiejskich
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
organizuje spotkanie informacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Spotkanie takie odbędzie
się w środę 9 października w Oddziale ŁODR - Piotrków Trybunalski. Jest no skierowane do: rolników, gospodyń wiejskich, doradców
rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich.
Planowane są następujące tematy wykładów: 1 - Zasady tworzenia i działalności KGW; 2 - Możliwości finansowania KGW zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.; 3 - Zasady prowadzenia
działalności gospodarczej przez KGW; 4 - Bezpieczeństwo żywności (regulacje prawne) - produkcja i sprzedaż żywności przez KGW.
Termin zgłoszeń upływa 3 października. Więcej informacji: 44/
646-10-47. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe. Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty
elektronicznej: i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl.

Nowe nabory wniosków w ARiMR
30 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
uruchomiła nabory wniosków w ramach programów „Płatności na
rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Dokumenty będzie można składać do 29 października.
Natomiast od 2 października do 12 listopada będzie można
ubiegać się w ARiMR o przyznanie „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.
(opr. JS)

Wyjechali
na „Święto kwiatów”
Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw, któW corocznym
re w połowie września odbywa się w Skierniewicach, bra-

li udział - jak co roku - mieszkańcy naszej gminy. Z propozycji zorganizowanego wyjazdu, ogłoszonej przez
Urząd Gminy, skorzystało kilkadziesiąt
osób. Do Skierniewic wyjechały one dwoma autokarami z Zakładu Komunalnego
„Kleszczów”.
W sobotę 14 września oprócz pieczołowicie przygotowanych wystaw kwiatów,
owoców i warzyw, można było w Skierniewicach obejrzeć wielobarwną paradę uliczną „W rytmie natury”, a także wystawę bryczek. Był również koncert orkiestr oraz
degustacja skierniewickiej skierlotki. Zainteresowani mogli zwiedzić
Pałac Prymasowski, w którym mieści się Instytut Ogrodnictwa.
Mieszkańcy gminy Kleszczów skorzystali z ogromnego wyboru
sadzonek kwiatów i drzewek i kupowali je do swoich domów i na posesje. Robili również owocowe i warzywne zakupy.
EL
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Znikają komunikacyjne
białe plamy

Pieski do adopcji

Bezpańskie psy, które zostaną schwytane na terenie gminy Kleszczów trafiają do Schroniska Bełchatów przy ul. Zdzieszulickiej. Tutaj po badaniach lekarskich
i przejściu kwarantanny czekają na nowych właścicieli. Każdy miłośnik czworonogów może wybrać w schronisku psa
dowolnej maści, wieku i rasy. Zapewniając mu szczęśliwy dom zyska bezwarunkową przyjaźń czworonożnego pupila na
całe życie.
Bełchatowskie schronisko zapewnia:
„Wszystkie nasze psy posiadają mikroczipy, aktualne szczepienia, są zadbane
oraz znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną”. W przypadku chęci uzyskania
bliższych informacji bądź podjęcia decyzji
o adopcji któregoś z czworonogów prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem
schroniska (tel. 44/ 633-38-77) lub pracownikiem Urzędu Gminy w Kleszczowie (tel.
44/ 731-66-31).
Obecnie w schronisku na nowy, przyjazny dom i życzliwego właściciela czeka dużo piesków. W pierwszych dniach
października można spodziewać się ogłoszenia Dnia Otwartego w schronisku. Odwiedziny tego miejsca połączyć można
z wybraniem psiaka do adopcji.

Dotowana
sterylizacja
i kastracja zwierząt

Obowiązujący „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kleszczów na rok 2019” 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 - Punkt Obsługi Klienta
oraz pokój nr 26. Urząd Gminy poinformuje
pisemnie właściciela zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu oraz wskaże gabinet,
w którym będzie przeprowadzony zabieg.
Właściciel lub opiekun umówi się indywidualnie z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu, w ciągu 1 miesiąca od
dnia otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu.
2. Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50 proc. kosztów zabiegu. Wynoszą one odpowiednio: koty: zabieg sterylizacji: 75 zł, zabieg kastracji: 25
zł, psy: zabieg sterylizacji: 90 zł, zabieg kastracji: 35 zł.
Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten cel.
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elem rządowego programu, o którym
mówiło się od lutego, a który w maju
znalazł swe ustawowe oparcie, stało się
przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Brak komunikacji publicznej uniemożliwiał od wielu lat części mieszkańców (głównie z małych miejscowości) dojeżdżanie do
pracy poza miejscem zamieszkania, a także do odleglejszych szkół i placówek służby zdrowia.
Po przeprowadzeniu wcześniejszych
konsultacji samorządy poszczególnych
szczebli mogły zgłosić do właściwych wojewodów propozycje przywrócenia starych,
bądź uruchomienia nowych połączeń autobusowych. Do wojewody łódzkiego zgłoszono w sumie z całego regionu wnioski
o uruchomienie 92 linii autobusowych. Gminy zaproponowały 34 linie, powiaty - 29 linii,
natomiast samorząd województwa łódzkiego - 29 linii międzypowiatowych. Wszystkie
te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
dzięki czemu po podpisaniu umów we wrześniu autobusy PKS zaczęły obsługiwać zatwierdzone trasy.
Które z nowych połączeń najbardziej zainteresują mieszkańców gminy Kleszczów?
Na pewno linia Bełchatów - Kalisko - Kleszczów - Radomsko, której trasa prowadzi
przez nasze miejscowości. Z Bełchatowa (z
krańcówki ulokowanej obok Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II) autobus wyjeżdża o godz. 9.30. Dalej jego trasa prowadzi
przez kilka przystanków na terenie miasta,
przez Wólkę Łękawską, Łękawę i Kalisko.
Oto godziny przyjazdu do przystanków,
położonych na terenie gminy Kleszczów: ●

C

Czyżów - godz. 10.15; ● Łękińsko - godz.
10.20; ● Kleszczów apteka - godz. 10.26; ●
Łuszczanowice - godz. 10.31; ● Łękińsko godz. 10.33. Dalej do Radomska autobus jedzie przez Brudzice, Lgotę Wielką i Stobiecko Szlacheckie.
W drogę powrotną z Radomska do Bełchatowa autobus wyrusza o godz. 12.30.
Na przystanki w gminie Kleszczów autobus
dociera o godzinie: ● Wolica - godz. 13.01;
● Wola Grzymalina Kolonia - godz. 13.03; ●
Łuszczanowice - godz. 13.09; ● Kleszczów
- godz. 13.13; ● Czyżów - godz. 13.20. Do
Bełchatowa na przystanek końcowy obok
szpitala autobus przyjeżdża o godz. 14.05.
Dodatkowe połączenie PKS na trasie
Piaski - Kalisko - Bełchatów utworzone zostało na wniosek samorządu naszego powiatu. Ten autobus kursuje w dni nauki
szkolnej. Rano o godz. 7.00 wyrusza z przystanku w Piaskach. Jedzie przez Kalisko, Łękawę, Wólkę Łękawską, Zawadów, Bukową,
Augustynów i Mazury. Aż 16 przystanków
ustalono dla tej linii w obrębie miasta Bełchatowa. Do szpitala wojewódzkiego autobus dojeżdża o godz. 7. 48.
W drogę powrotną wyrusza z tegoż przystanku o godz. 13.40. Do Wólki Łękawskiej
przyjeżdża o godz. 14.16, a do Piasków o godz. 14.32.
Dzięki przywróceniu lokalnych połączeń
autobusowych do Bełchatowa mogą teraz
ponownie dojeżdżać mieszkańcy Zelowa,
Ruśca, Szczercowa. Odtworzono również
połączenie Bełchatów - Piotrków Tryb. przez
Wolę Krzysztoporską.
JS
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Sport
T. Osmulski zwycięzcą „Piątki”
główny rozpoczął się punktualnie o godz. 12:00. Okazuje się, że nieco zmoB ieg
dyfikowana trasa sprzyjała biciu rekordów życiowych. Świadczą o tym chociaż-

Fot: inesSport

by nowe „życiówki” dwóch pierwszych zawodników na mecie. Od samego startu
bardzo mocne tempo narzucił Aleksander
Dragan. Wytrzymał je tylko Tomasz Osmulski. Pierwsze 2 km obaj biegacze pokonali w czasie 5:47.
Jako pierwszy linię mety minął Tomasz
Osmulski w czasie 15:00. Jest to trzeci rekord życiowy zawodnika Trucht Team wywalczony w Kleszczowie! Na drugim miejscu uplasował się Aleksander Dragan,
który również wyjechał z imprezy z nowych
rekordem - 15:03. Na trzecim miejscu linię
mety przekroczył Jędrzej Hasiura z czasem 15:46.
Wśród kobiet od samego początku na
prowadzeniu znalazła się Monika Kaczmarek. Ona też po raz kolejny triumfowała w Kleszczowie. Tym razem z czasem
16:53. Na drugim miejscu uplasowała się
Karolina Giza (17:42), a na trzecim Sabina
Jarząbek (17:53).
Najlepszymi zawodnikami z Gminy
Kleszczów okazali się Radosław Berencz
oraz Milena Gierach.
Organizatorami biegu „Kleszczów na
Piątkę” były LKS Omega Kleszczów oraz
Gmina Kleszczów, a wykonawcą - firma inesSport. Szczegółowe informacje o zawodach dostępne są na stronie www.kleszczowna5.pl oraz na facebookowym profilu
imprezy.
Wiele zdjęć z kleszczowskiej imprezy biegowej znaleźć można też na stronie
https://omegakleszczow.pl.
(opr. 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 66 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

SOLPARK zaprasza na naukę pływania
We wrześniu SOLPARK uruchomił kurs nauki pływania. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora z łódzkiej
szkółki pływackiej w każdy wtorek, w określonych grupach wiekowych. Pływanie to jedna z najzdrowszych form ruchu. Podczas pływania nasz organizm uwalnia endorfinę, która korzystnie wpływa
na nasze samopoczucie, likwidując napięcie i stres.

Nowości w ofercie salonu urody
Od września SOLPARK zmienił ofertę gabinetu kosmetycznego oraz jego godziny otwarcia. Oferowane są tu zabiegi kosmetyczne dla ciała i twarzy, dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Lista usług dostępna na stronie
www.solpark-kleszczow.pl. Zapisy - pod nr tel. 607-316-233.

Jeśli wybierasz się do kriosauny…
… pamiętaj o włożeniu na siebie bielizny bawełnianej (mężczyźni - 2 pary spodenek). Należy też ubrać bawełniane rękawiczki, wełniane skarpety oraz buty na grubej podeszwie (najlepiej
drewniaki). Zabiegi w kriosaunie, które SOLPARK uruchamia od
października, polegają na krótkotrwałym schłodzeniu ciała w temperaturze od minus 100 °C. Pobyt w komorze jest bezbolesny.
Zgodnie z opinią specjalistów zabiegi w kriosaunie pomagają w szybszej regeneracji tkanek, w redukcji stanów zapalnych,
w zmniejszeniu bólu, a także wzmocnieniu układu odpornościowego. Więcej informacji oraz zapisy - pod nr tel. 44/ 731-65-01.

Sprzedam komplet wypoczynkowy (3+2)
skóra + lite drewno - Łuszczanowice.
Tel. 793-259-026.

O

Wystąpili
na Festiwalu Turystyki

rkiestra z Kleszczowa była jednym z 30 zespołów, jakie wzięły udział w szanghajskiej paradzie i jedyną ekipą
z Polski, która została zaproszona przez organizatorów Festiwalu Turystyki.
- Kontakt z organizatorami nawiązałem we wrześniu zeszłego
roku, przesyłając im informacje o orkiestrze, zdjęcia z występów
i linki do nagrań wideo - mówi kapelmistrz Sławomir Szafrański. Oficjalne zaproszenie przyszło do Kleszczowa w grudniu.
Festiwal Turystyki jest uznawany za największe tego typu wydarzenie w metropolii, położonej przy ujściu rzeki Jangcy do Morza Wschodniochińskiego. W tym roku odbyła się jego 30 edycja.
Miała specjalną oprawę, bo włączona była w obchody 70-lecia
utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej.
- Nasz występ nie zakończył się na tym co pokazano w transmisji telewizyjnej – mówi S. Szafrański. - Po ceremonii otwarcia,
która odbyła się w specjalnie przygotowanej części największej
ulicy miasta, przeszliśmy jeszcze około 2 kilometrów w ulicznej
paradzie, zatrzymując się w trzech miejscach, na mniejszych scenach. Jak nam powiedziała później jedna z organizatorek tę paradę z udziałem wszystkich zespołów muzycznych i tanecznych
oglądało osobiście około 80 tysięcy ludzi.
Na głównej scenie muzycy z Kleszczowa zagrali kompozycję
Paula Simona „You Can Call Me Al.” W trakcie przemarszu i występów na mniejszych scenach wykonywali inne utwory.
Aby obejrzeć ich występ,
a także prezentacje pozostałych 29 ekip z różnych krajów świata, które wystąpiły
w ceremonii otwarcia Festiwalu Turystyki, warto wejść
na stronę www.youtube.com/
watch?v=lKdJF32nxtk.
Jak mówi kapelmistrz
występy naszych muzyków
i mażoretek odbywały się też
w kolejnych dniach pobytu,
a organizatorzy festiwalu zadbali starannie o wypełnienie czasu wolnego programem zwiedzania rozległego miasta. W
panoramie Szanghaju dominują liczne wieżowce, a godnym polecenia miejscem jest nadmorska promenada Bund, zabudowana
okazałymi domami z okresu kolonialnego.
JS

