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Dominowali  
nasi uczniowie

Dwa pierwsze, jedno drugie i jedno 
trzecie miejsce – to efekt udziału uczniów 
kleszczowskich szkół w powiatowym etapie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega po-
żarom i chroni środowisko”. Dwuetapowe 
eliminacje na szczeblu powiatowym zostały 
przeprowadzone 27 marca w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Bełchatowie oddzielnie dla trzech 
grup wiekowych.

Więcej na str. 8.

Na podium 
w Spale

19 i 20 marca w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Spale odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Zrzeszenia LZS województwa łódzkie-
go w lekkiej atletyce. O medale rywalizowali 
sportowcy ze szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych. Lekko-
atletyczne zmagania pokazały, że gmina 
Kleszczów ma mocną pozycję na sporto-
wej mapie regionu łódzkiego. Aż 19 razy 
zawodnicy ze szkół gminy Kleszczów sta-
wali na podium.

Więcej na str. 10 i 11. 

Roman Żak i Kamil Zatorski z ZSP Klesz-
czów wywalczyli I i II miejsce w pchnię-
ciu kulą.

Uczniowie SP Kleszczów - Nikodem Pod-
siadły i Patrycja Szczepanik reprezento-
wali gminę w grupie I.

BSM podsumowała  
2012 rok

Od 7 kwietnia na stronie internetowej Bełchatowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej jest dostępne sprawozdanie Zarządu 
oraz Rady Nadzor-
czej za rok 2012. 
Odkąd w zasobach 
spółdzielni pojawiło 
się sześć budynków 
mieszkalnych zbu-
dowanych na osie-
dlu w Łuszczano-
wicach, informacje 
zawarte w tych spra-
wozdaniach mogą 
zainteresować tę 
część mieszkańców 
gminy Kleszczów, 
która zamieszkała w 
wielorodzinnych do-
mach BSM.

Fragment osiedla BSM w Łuszcza-
nowicach

Odnowiona altana biwakowa
Zakończyły się prace związane z modernizacją altany biwako-

wej na terenie Rezerwatu Przyrody „Łuszczanowice”. Początkowo 
zakładano, że rozpoczęte wczesną jesienią ubiegłego roku roboty, 
podzielone na dwa etapy, potrwają do 30 kwietnia. Dzięki sprzyja-

jącej pogodzie pracow-
nicy firmy budowlanej 
z Kamieńska kontynu-
owali prace remonto-
we także w grudniu, 
styczniu i lutym, kie-
dy to odbył się odbiór 
techniczny.

Gotowa altana to 
dobra wiadomość m.in. 
dla szkolnych grup wy-
cieczkowych, które ko-
rzystając z długo wy-
czek iwane j  w iosny 

będą mogły wyjść na edukacyjną trasę przyrodniczą, urządzoną na 
terenie rezerwatu.

Pod nowym 
dachem

9 kwietnia zakończyły się prace zwią-
zane z układaniem nowego pokrycia dachu 
nad przebudowywaną częścią Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Jak infor-
mowaliśmy wcześniej montaż konstrukcji 
dachu i jego przykrycie miały kluczowe zna-
czenie dla sprawnej organizacji kolejnych 
robót. Potężne dachowe dźwigary, wykona-
ne z klejonego drewna, zostały przywiezio-
ne do Kleszczowa 22 marca i rozładowane 
na placu budowy.

å ciąg dalszy na str. 2
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minna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKR-
PA) poprzez swoje działania podejmowane we współpracy m.in. 

z Poradnią Życia Rodzinnego, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Posterunkiem Policji oraz szkołami samorządowymi, stara się głównie za-
pewnić osobom uzależnionym bądź współuzależnionym od alkoholu do-
stęp do pomocy terapeutycznej, a rodzinom borykającym się z problema-
mi uzależnienia udzielać wsparcia w zakresie pomocy prawnej.

W ciągu 2012 roku do komisji wpłynęło 5 wniosków, złożonych przez 
rodziny z terenu gminy. Wnioski dotyczyły przymuszenia osób uzależnio-
nych od alkoholu do leczenia. W efekcie tych wniosków komisja przepro-
wadziła rozmowy z pięcioma uzależnionymi osobami, a także członkami 
ich rodzin.

„W dwóch przypadkach Komisja opracowała i wniosła do sądu wnioski 
o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa od-
wykowego - czytamy w rocznym sprawozdaniu, które komisja złożyła Ra-
dzie Gminy. - W jednym przypadku odbyła się już sprawa sądowa. W sto-
sunku do osoby uzależnionej orzeczone zostało leczenie ambulatoryjne w 
Bełchatowie. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy skie-
rowane zostały na terapię do Poradni Życia Rodzinnego w Kleszczowie”.

Urząd przyjmuje zgłoszenia 
na kompostowniki

Informujemy, że na wniosek Referatu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Gruntami w budżecie gminy Kleszczów zostały zabezpie-
czone środki na zakup przydomowych kompostowników. Posiadanie 
kompostowników ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie we wła-
snym zakresie odpadów ulegających biodegradacji, a jednocześnie 
w znacznym stopniu zmniejszy ilość odpadów komunalnych wytwa-
rzanych na terenie naszej gminy. Kompostowniki te zostaną udostęp-
nione mieszkańcom nieodpłatnie na podstawie np. umowy użyczenia.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby do zapisów, które będą przyjmowane w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Grunta-
mi, pok. 24 i 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146 lub 131, w dniach od 22 
kwietnia do 7 czerwca 2013 roku.

Wybrany wykonawca
przetargu na rozbudowę drogi gminnej („przy starej 
karczmie”) w Wolicy wzięło udział sześciu potencjalnych 

wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Bełchatowie. Za kwotę 
brutto 2.623.540,42 zł firma ta rozbuduje drogowy odcinek o dłu-
gości 430-metrów, wykonując przy tym takie prace dodatkowe 
jak: przestawienie istniejącej stacji transformatorowej, wykona-
nie zasilania energetycznego dla przebudowanej przepompow-
ni ścieków, rozbiórka dwóch budynków, a także uzupełnienie 
miejscowej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, ener-
getycznej i teletechnicznej. Zapisany w umowie termin realizacji 
zadania to 31 maja 2014 roku. (s)

Nowy edukacyjny projekt
ozwój społeczeństwa informacyjnego to jedno z ważniejszych 
działań realizowanych przez samorządy województw regional-

nych programów operacyjnych, obejmujących lata 2007-2013. W trak-
cie przygotowania jest obecnie projekt o nazwie „Edukacyjne Wro-
ta Regionu Łódzkiego”, którego liderem jest Województwo Łódzkie, 
a partnerami – zainteresowane gminy naszego regionu.

Projekt, do którego włączyła się także gmina Kleszczów, zakłada 
zakup przeznaczonych dla szkół zestawów multimedialnych urządzeń 
wielofunkcyjnych oraz serwerów, wykorzystywanych do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Planowane jest utworzenie portalu edukacyjne-
go, posiadającego odrębne platformy dla nauczyciela, ucznia i rodzica. 
W oparciu o te narzędzia nauczyciele będą mogli prowadzić e-dzienni-
ki, gromadzić materiały i publikacje multimedialne do zajęć lekcyjnych, 
a także wymieniać się doświadczeniami i plikami z innymi nauczyciela-
mi. Uczniowie za pośrednictwem platformy będą mogli odrabiać lekcje, 
a rodzice – śledzić oceny i postępy ucznia, komunikować się z nauczy-
cielem poprzez komunikaty w portalu. Dostęp do portalu edukacyjnego 
ma być możliwy z każdego urządzenia, które posiada dostęp do Inter-
netu – komputera, tabletu, smartfona.

Zakładana wartość projektu w części dotyczącej gminy Kleszczów 
wynosi 220 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania, o które się ubie-
gamy – 187 tys. zł. Projekt ma być realizowany do końca 2014 roku. 
O tym czy uzyskamy dofinansowanie dowiemy się prawdopodobnie 
w połowie roku. (s)

Współdziałanie przynosi efekty
Z pomocy Poradni Życia Rodzinnego w Kleszczowie korzy-

stają nie tylko osoby uzależnione (w 2012 roku zgłosiło się ich 9), 
bądź współuzależnione (12). Najliczniejszą grupą, która trafia tu 
po porady są osoby mające trudności wychowawcze z dziećmi; 
było ich łącznie 32. W poradni szukały też wsparcia trzy osoby do-
znające przemocy w rodzinie. W niektórych sytuacjach wystarcza-
ło tylko jedno spotkanie terapeutyczne, ale w innych konieczne 
było zorganizowanie kilku, albo kilkunastu takich spotkań.

Jednym z istotnych działań Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych jest współpraca ze szkołami na-
szej gminy i wspieranie prowadzonych przez nie działań profilak-
tycznych. Ta praca przybiera różne formy. Jedną z najczęściej 
spotykanych jest finansowanie przedstawień o charakterze pro-
filaktycznym oraz zajęć warsztatowych. Organizują je w szkołach 
wyspecjalizowane instytucje i organizacje.

Szczegółowy zakres działalności GKRPA na rok 2013, 
zatwierdzony przez Radę Gminy Kleszczów uchwałą nr 
XXIX/265/2012, znaleźć można na gminnej stronie internetowej.

(s)

R W

G

Zaraz potem rozpoczęto prace montażowe. Utrudniała je 
mroźna pogoda i opady śniegu, ale montaż konstrukcji został za-
kończony przed świętami wielkanocnymi.

Teraz po przykryciu dachu po-
wlekaną blachą trapezową moż-
na bez przeszkód kontynuować ro-
boty instalacyjne i wykończeniowe 
wewnątrz budynku. Przypomnijmy, 
że w podwyższonej o około 2,5 me-
tra sali widowiskowej GOK wykona-
ne zostaną nowe posadzki ze spe-
cjalnym systemem przesuwanych 
i (w miarę potrzeb) chowanych sie-
dzisk. Powstanie duża, profesjonalna scena z odpowiednim 
oświetleniem, nagłośnieniem i kurtyną. Na widowni zamontowa-
nych będzie prawie 240 miejsc siedzących.

O dalszym postępie prac przy przebudowie siedziby GOK 
będziemy informować. (s)

Pod nowym dachem
å ciąg dalszy ze str. 1

Duża kwota do wykorzystania
W tegorocznym budżecie gminy na dofinansowanie zaku-

pu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odna-
wialnej została zarezerwowana kwota 1,9 mln zł. Do 8 kwietnia 
w Urzędzie Gminy zostało złożonych 30 wniosków o dofinan-
sowanie. Z tej liczby 19 wniosków zostało już rozpatrzonych. 
Kwota dofinansowania do podpisanych umów to 153.450 zł, 
a więc nieco ponad 8 proc. zaplanowanej kwoty. (s)
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KOMUNIKATYMarcowa sesja

Szpitale wyposażane przez gminę

marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy 
Kleszczów kadencji 2010-2014. Uchwała, która podjęta została jako pierwsza, dotyczyła udzie-

lenia pomocy finansowej gminie Sulmierzyce na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 
nr 1500E na odcinku od granic gminy Kleszczów do ronda w centrum Sulmierzyc. Taka uchwała była już 
podjęta w 2012 roku, ale dopiero w tym roku budżetowym może zostać zrealizowana. Jak poinformował 
radę wójt gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek, w połowie marca kończyły się procedury przetargowe, 
związane z realizacją tej inwestycji. Kwota pomocy, udzielonej sąsiedzkiej gminie, wynosi 600 tys. zł.

W następnej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kleszczów na lata 2013-2016. Ten dokument, przyjęty już wraz z uchwaleniem budżetu gminy na 
rok 2013, wymagał dość gruntownej zmiany ze względu na nowe przepisy dotyczące finansów publicz-
nych. Ustawodawca narzucił wymóg większego uszczegółowienia prognozy, a także korzystania z no-
wych wzorów arkuszy, na których gminy układają WPF. Wprowadzenie zmian wymagało kilkunastodniowej 
mrówczej pracy Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy.

W trakcie marcowej sesji Rada Gminy wprowadziła zmiany w tegorocznym budżecie. Po dokonaniu 
zmian plan dochodów wynosi 255.304.025,42 zł, zaś plan wydatków – 266.278.001,27 zł. Podobnie jak 
w poprzednich latach radni nie zdecydowali się wydzielić z budżetu środków, przeznaczonych na utworze-
nie funduszu sołeckiego. Uzasadnieniem było to, że potrzeby poszczególnych sołectw w zakresie inwe-
stycji rozwiązywane są na bieżąco, a zgłaszane wnioski po przeanalizowaniu ich zasadności umieszczane 
w planie inwestycji realizowanych przez gminę.

Trzy kolejne uchwały związane były z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zostały podjęte 
powtórnie ze względu na zastrzeżenia wniesione przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Spośród przyjętych 
w grudniu 2012 roku pięciu uchwał, dotyczących tego zagadnienia, dwie zostały bez uwag opublikowa-
ne w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (DzUWŁ) i są już prawomocne. Trzy skorygowane 
uchwały dotyczą:
•	 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właści-
cieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•	 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
•	 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-

ścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
Nowe, poprawione i uzupełnione uchwały staną się obowiązująca po upływie 14 dni od daty ich ogło-

szenia w DzUWŁ.
Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami radni wprowadzili dwie zmiany 

w regulaminie dotyczącym zasad dofinansowania ze środków budżetu gminy Kleszczów zakupu i montażu 
urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie gminy. Po wej-
ściu w życie zmian o dofinansowanie będą mogli teraz starać się także właściciele nieruchomości leżących 
na terenie naszej gminy, którzy jeszcze nie są zameldowani tutaj na pobyt stały. Instalacja np. kolektorów 
słonecznych z dofinansowaniem możliwa będzie na budowanych właśnie domach. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie montażu instalacji OZE został skrócony do 30 września. 
Wskazanie wrześniowego terminu na złożenie wniosku pozwoli urzędnikom w odpowiednim czasie roz-
patrzyć złożony wniosek i przygotować umowę, a inwestorowi – zrealizować montaż i rozliczyć otrzymaną 
dotację. Nie zmienił się obowiązujący dotychczas termin zakończenia montażu dofinansowanej instalacji 
czyli 1 grudnia. Zmiany w regulaminie wymagają opublikowania w DzUWŁ i 14 dni na uprawomocnienie.

Ostatnia z przyjętych uchwał dotyczyła rozszerzenia na cały rok szkolny możliwości bezpłatnego 
wydawania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum herbaty. Wcześniej bezpłatną herbatę uczniowie 
otrzymywać mogli tylko w okresie od listopada do marca.

W końcowej części sesji rada wystąpiła do wójta gminy o zablokowanie budowy jednego z zakładów 
w strefie przemysłowej w Bogumiłowie. Uzasadnieniem dla takiej decyzji ma być fakt, iż inwestorem jest 
inna firma niż ta, która nabyła od fundacji grunty pod budowę zakładu. Poza tym przekroczony został 
zapisany w trójstronnej umowie termin, w którym inwestycja miała zostać zrealizowana. Równocześnie 
do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów skierowany został wniosek o odkupienie działek po cenie, w jakiej 
zostały wcześniej sprzedane.

W trakcie sesji radni zatwierdzili wniosek Rady Sołeckiej w Łękińsku w sprawie budowy skateparku 
oraz boiska do gry w piłkę plażową przy istniejącym kompleksie boisk w Łękińsku. Nie powstanie nato-
miast mini-boisko do gry w piłkę nożną przy bloku komunalnym Łuszczanowice 41, ze względu na brak 
wystarczającego miejsca na taką inwestycję.

(s)

połowie marca zrealizowano ostatnie dostawy sprzętu me-
dycznego, który zakupiony został w wyniku przetargu zorgani-

zowanego przez Urząd Gminy na przełomie 2012 i 2013 roku. Sprzęt 
i aparatura potrzebne szpitalom z naszego regionu zostały sfinanso-
wana z budżetu gminy i wydzierżawione placówkom.

Przetarg składał się z sześciu części i obejmował zakup wyposa-
żenia dla trzech szpitali. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM 
w Łodzi otrzymał aparat RTG z ramieniem C oraz aparat do badań 

urodynamicznych. Sprzęt zakupiony dla Szpitala Wojewódzkiego im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie to okulistyczny stół operacyjny oraz in-
suflator medyczny z kompletem narzędzi laparoskopowych. Dostawy 
zrealizowane dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi obej-
mowały natomiast stół operacyjny oraz aparat do znieczulenia ogól-
nego.

Łączna wartość zakupionego dla szpitali sprzętu i aparatury me-
dycznej wyniosła 956,2 tys. zł. (s)

W

Kiedy kolejne badania?
Zapowiedzi kolejnych profilaktycznych akcji zdro-
wotnych, organizowanych dla mieszkańców gminy 
Kleszczów, zamieszczane będą w pierwszej ko-
lejności na stronie internetowej gminy Kleszczów. 
Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, 
aby z odpowiednim wyprzedzeniem móc zapisać 
się na wizytę u lekarza i badania.

„Pamiętajmy o ogrodach” w innym ter-
minie
Przedłużająca się zima zmusiła organizatorów VIII 
Piotrkowskich Targów Ogrodniczych „Pamiętajmy 
o ogrodach” do przesunięcia terminu tej imprezy 
o dwa tygodnie – na ostatni weekend kwietnia. 
Organizowany przez Urząd Gminy w Kleszczowie 
wyjazd na targi dla mieszkańców gminy odbędzie 
się w niedzielę 28 kwietnia.

Komunikat dla klientów Spółki EKO-
-REGION
Na stronie internetowej „EKO-REGION” Sp. z o.o. 
umieszczony został komunikat następującej treści:
Zarząd „EKO-REGION” Sp. z o.o. informuje, iż 
obecnie prowadzone są działania polegające 
na dostarczaniu naszym klientom oświadczeń 
o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów 
komunalnych. Prosimy o nie dostarczanie 
oświadczeń indywidualnie.
Zarząd podkreśla, że wszystkie umowy ulegną 
zamknięciu z dniem 30 czerwca 2013 roku, 
a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za 
wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku.

Utrudnienia w Czyżowie
W najbliższych dniach rozpoczną się roboty zwią-
zane z przebudową układu drogowego w Czyżo-
wie. Ta wielka, zaplanowana na dwa lata inwesty-
cja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap 
rozpocznie się w południowej części wsi usunię-
ciem zaplanowanych do wycinki drzew. 
Po zatwierdzeniu nowej organizacji ruchu na tere-
nie miejscowości zostaną ustawione znaki drogo-
we. Użytkowników dróg prosimy o stosowanie się 
do tego oznakowania.

Poradnia Życia Rodzinnego
Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie działa 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej (ul. Osiedlowa 2), pokój nr 29 i jest dostępna 
dla mieszkańców szukających wsparcia we wtorki 
w godz. 13.30–17.30. O pomoc mogą się tu zwra-
cać m.in. ● osoby uzależnione od alkoholu, chcą-
ce podjąć leczenie, ● kobiety nie radzące sobie 
z problemem synów lub mężów nadużywających 
alkoholu, ● rodzice mający problemy wychowaw-
cze z dziećmi, ● dzieci i młodzież z problemami 
emocjonalnymi.
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Kleszczowie

zatrudni bibliotekarza na podstawie  
umowy o pracę w wymiarze ¾ etatu.

Szczegółowe informacje dotyczące:
•	 wymagań stawianych kandydatowi
•	 zakresu wykonywanych zadań
•	 wymaganych dokumentów

zostały umieszczone na stronie interneto-
wej www.biblioteka.bip.kleszczow.pl.
Oferty należy składać w siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Spor-
towa 8, 97-410 Kleszczów w terminie 
do 17 kwietnia 2013 roku.

Składki na KRUS
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w II kwartale br. została ustalona w wysokości 42 
zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. 

Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych wzwyż opłacają dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emery-
talno-rentowe. W II kwartale br. wynosi ona:
• 100 zł dla gospodarstw do 100 ha,
• 199 zł dla gospodarstw od 100 do 150 ha,
• 299 zł dla gospodarstw od 150 do 300 ha,
• 399 zł dla gospodarstw powyżej 300 ha.

Ustawowy termin uregulowania składek należnych za II kwartał upływa 30 kwietnia.

Punkt Zbiórki 
Odpadów

Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. in-
formuje, że w I połowie kwietnia Gminny 
Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych 
i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszcza-
nowice będzie czynny w następujących 
godzinach:
• 15 kwietnia - 10.00-20.00
• 16 kwietnia - 12.00-20.00
• 17 kwietnia - 8.00-20.00
• 18 kwietnia - 8.00-20.00
• 19 kwietnia - 8.00-20.00
• 20 kwietnia - 8.00-20.00
• 22 kwietnia - 10.00-20.00
• 23 kwietnia - 12.00-20.00
• 24 kwietnia - 8.00-20.00
• 25 kwietnia - 8.00-20.00
• 26 kwietnia - 8.00-20.00
• 27 kwietnia - 8.00-20.00
• 29 kwietnia - 10.00-20.00
• 30 kwietnia - 12.00-20.00

dpowiedź na tytułowe pytanie miały przynieść niektórym 
mieszkańcom naszej gminy badania, zorganizowane w so-

botę 16 marca w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie. Od-
była się wtedy kolejna akcja profilaktyczna, adresowana do wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców. Tym razem jej głównym 
celem było sprawdzenie skali zagrożenia zachorowaniem na cu-
krzycę. Akcja została zorganizowana przy współudziale Funda-
cji „Pomoc Młodym Diabetykom”, reprezentowanej przez Barbarę 
Kucharską oraz Szpitala Klinicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Łodzi, reprezentowanego przez prof. Wojciecha Młynarskiego.

Urząd Gminy ze swojej strony zapewnił pomieszczenia do prze-
prowadzenia akcji, zorganizował pomoc lekarską i pielęgniarską 
oraz rozreklamował wcześniej profilaktyczne działania. Mieszkań-
cy mieli możliwość wykonania bezpłatnego badania poziomu cu-
kru we krwi, sprawdzenia jaki jest poziom hemoglobiny glikowanej 
oraz wykonanie testu genetycznego, pomocnego w ocenie zagro-
żenia danej osoby cukrzycą z przyczyn genetycznych. Z możliwo-
ści przeprowadzenia tych badań skorzystało ponad 80 osób, w tym 
także dzieci.

t rzec ie j  w iosenne j  K leszczow-
skiej „Szpikomanii”, zorganizowanej 

21 marca w SOLPARKU, udało się zarejestro-
wać trzydziestu dwóch nowych potencjalnych 
dawców szpiku kostnego. W sumie w wyni-
ku wszystkich akcji rejestracyjnych, zorgani-
zowanych przez Gminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Kleszczowie, lista osób, które 
deklarują gotowość oddania swojego szpiku 
do przeszczepu, urosła do 456 osób.

Czy jesteś zagrożony cukrzycą?
Jak podkreśla przedstawicielka fundacji, Barbara Kucharska 

w przypadku osób, u których rozwinęła się cukrzyca, bardzo ważne 
jest jej szybkie wykrycie i rozpoczęcie skutecznego leczenia. Może 
to zapobiec poważnym powikłaniom z powodu choroby, albo znacz-
nie opóźnić ich wystąpienie.

B. Kucharska mówi, że hemoglobina glikowana, która różni się 
od hemoglobiny badanej podczas standardowej morfologii krwi 
„stanowi historię działania naszego organizmu w zakresie cukrzy-
cy, a jej badanie służy sprawdzeniu, czy mieliśmy cukrzycę, albo 
czy ją mamy”. Jest to szczególnie istotne w przypadku zdrowych 
osób, które nie odczuwają jeszcze objawów związanych z cukrzy-
cą, zwłaszcza typu II. 

Badania DNA prowadzone były pod kątem chorób układu krąże-
nia i chorób metabolicznych. Przebadani genetycznie pacjenci mieli 
otrzymać wyniki badań mejlowo lub telefonicznie. Ten nowy zestaw 
działań profilaktycznych uzupełniły znane z poprzednich „białych 
sobót” badania: USG piersi, tarczycy, bądź jamy brzusznej, bada-
nie EKG oraz pomiar poziomu ciśnienia tętniczego.

(s)

Są nowi chętni
– Liczby są ważne, ale najważniej-

sze jest to, żeby w wyniku rejestrowa-
nia jak największego grona osób chcą-
cych oddać swój szpik kostny, zwiększać 
do maksimum szanse na dobór daw-
cy z biorcą – mówi Marek Kaczmarczyk 
z kleszczowskiego klubu HDK. – Dzięki 
temu stworzy się możliwość uratowania 
czyjegoś życia.

(s)

O

W

Czwarte Dyktando Kleszczowskie…
… zostało zaplanowane na niedzielę 5 maja. Rozpocznie się o godzinie 17 

w tradycyjnym miejscu czyli w auli kompleksu SOLPARK. Impreza adresowana 
do wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności, organizo-
wana jest wspólnie przez Zespół Szkół Ponadgimazjalnych w Kleszczowie i Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Kleszczowie pod patronatem Wójta Gminy Kleszczów.

Wszyscy uczestnicy dyktanda (odrębne zaproszenia zostały rozesłane m.in. 
do szkół okolicznych powiatów) mogą liczyć – poza prawem rywalizowania o atrak-
cyjne nagrody rzeczowe – na chwilę wytchnienia po trudach pisania dyktanda. Po 
„słodkim poczęstunku” organizatorzy zaproszą ich na recital w wykonaniu Tade-
usza Rossa na scenie SOLPARKU (wstęp bezpłatny).

Wyniki IV Kleszczowskiego Dyktanda zostaną ogłoszone 19 maja na stronach 
internetowych organizatorów. Wręczenie nagród laureatom zaplanowano – trady-
cyjnie już – na Dni Kleszczowa, a dokładniej na popołudnie 26 maja.

Zgłoszenia do udziału w dyktandzie przyjmowane są do 30 kwietnia w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie (biblioteka@kleszczow.pl) oraz w biblio-
tece szkolnej ZSP w Kleszczowie (biblioteka@zspkleszczow.pl). 

(s)



1 - 15 IV `2013 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  5

å ciąg dalszy na str. 7

å ciąg dalszy ze str. 1

N abór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działa-
nia zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 

Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tego-
rocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O wsparcie mogą 
ubiegać się osoby, które nie podlegają w pełnym zakresie ubezpie-
czeniu KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub roz-
wijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą 
do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Tworząc jedno nowe miejsce pracy przedsiębiorcy mogą otrzy-
mać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 100 tys. 
zł, dwa stanowiska - do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc 

Nawet 300 tys. zł dotacji z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można pozyskać na utworzenie 
lub rozwój na terenach wiejskich firm, zatrudniających do 10 osób. 

Dotacje na wiejskie firmy
pracy - do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% ponie-
sionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stwo-
rzeniem nowych miejsc pracy.

Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną 
osobę w oddziale regionalnym ARiMR (właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji), albo rejestrowaną przesyłką poczto-
wą. O przyznaniu pomocy zdecyduje suma punktów za następują-
ce kryteria: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatko-
wy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w siedzibie Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rekrutacja do ZSP  
w Kleszczowie

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie rozpoczął 
nabór uczniów na rok szkolny 2013/2014. Na stronie szko-

ły zostały zamieszczone m.in.: oferta, harmonogram i regulamin 
rekrutacji, a także informacje o naborze elektronicznym. Podane 
zostały również terminy testów sprawnościowych, które przejść mu-
szą uczniowie kandydujący do klas sportowych. Odbędą się one 20 
i 21 maja.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zostaną utwo-
rzone:
•	 klasa matematyczno-językowa, w grupie matematycznej na-

uczane będą jako przedmioty rozszerzone matematyka, fizyka 
i język angielski - oprócz angielskiego nauczany będzie także 
język niemiecki; w grupie językowej z trzema językami obcymi 
(angielski, niemiecki, hiszpański) przedmiotem rozszerzonym 
obok angielskiego i niemieckiego będzie geografia, 

•	 klasa sportowa z dodatkowymi zajęciami medyczno-ratowni-
czymi, o specjalnościach: ● pływanie, ● ogólnorozwojowa z ele-
mentami gier zespołowych. W przypadku tej klasy przedmiotami 
rozszerzonymi będą: biologia, chemia i język angielski. Obok 
angielskiego nauczany będzie również język niemiecki.

Z

W firmach gminy Kleszczów
Rekordowy rok kopalni i elektrowni

40,1 mln ton to ubiegłoroczny „urobek” węgla, uzyskany przez 
górników Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Ze złoża położo-
nego na terenie gminy Kleszczów (Pole Bełchatów) wydobyto 29,1 
mln ton, natomiast z odkrywki Szczerców – 10,9 mln ton. Taki wynik 
oznacza, że KWB Bełchatów pobiła swój poprzedni rekord z 2011 
roku. Wtedy wielkość wydobycia osiągnęła 38,5 mln ton węgla.

Rekordowy wynik kopalni przełożył się na rekord w produkcji 
energii elektrycznej, uzyskany przez Elektrownię Bełchatów. Wy-
nik 32,7 TWh (terawatogodzin) jest o 1,7 TWh wyższy od rezulta-
tu z 2011 roku.

Zapraszają na praktyki
Firma Some KSW Sp. z o.o. działająca w Strefie Przemysło-

wej w Kleszczowie zajmuje się całościową obróbką elementów 
wytłaczanych z blachy. Części produkowane tu przy użyciu naj-
bardziej zaawansowanych środków technicznych przeznaczo-

ne są głównie dla przemysłu 
motoryzacyjnego, informa-
tycznego,  medycznego, 
a także do urządzeń klima-
tyzacyjno-wentylacyjnych. 
Za pośrednictwem Gmin-
nego Centrum Informacji 
w Kleszczowie firma zaprosi-
ła chętne osoby na bezpłatne 
praktyki zawodowe na sta-
nowiskach: biurowych, pro-
dukcyjnych i w dziale jakości. 
Taka praktyka jest dla praco-

dawcy okazją do wybrania potencjalnych pracowników, a prakty-
kantom umożliwia poznanie struktury i specyfiki firmy. Kandydaci 
na praktyki mogą zgłaszać się bezpośrednio w firmie, która ma sie-
dzibę przy ul. Milenijnej 4.

Drugie podejście do geotermalnego węzła
W ogłoszonym przez Zakład Komunalny „Kleszczów” prze-

targu na wykonanie przyłącza cieplnego do SOLPARKU, wyko-
rzystującego wodę z odwiertu geotermalnego, została złożona 
tylko jedna oferta. Ponieważ oczekiwania wykonawcy znaczą-
co przekraczały kosztorys przygotowany przez inwestora, pre-
zes zarządu Krzysztof Jasnos zdecydował się na ogłoszenie po-
wtórnego przetargu. Przypomnijmy, że w ramach tego zadania 
oprócz wykonania przyłączy cieplnych zasilanych wodą z od-
wiertu konieczne będzie także przystosowanie gazowych kotłow-
ni (przy kompleksie dydaktyczno-sportowym SOLPARK oraz ho-
telu SOLPARK) do zasilania z nowego źródła.

(s)

Dokumenty są obszerne, np. „Sprawozdanie Zarządu 
z działalności BSM” liczy 32 strony. Zawiera wiele szczegółowych 
informacji o stanie spółdzielczych zasobów, zrealizowanych 
inwestycjach oraz liczbie osób przyjętych do spółdzielni i usuniętych 
z grona członków BSM. Znajdziemy tu także szczegółowe informa-
cje o kondycji finansowej spółdzielni, w tym także stanie zadłużenia 
czynszowego w poszczególnych budynkach spółdzielni.

Jeśli chodzi o spółdzielczą inwestycję w Kleszczowie to rok 
2012 należy uznać za bardzo udany. W lutym zaczęto przekazywać 
klucze do mieszkań zakupionych w trzech pierwszych budynkach 
(I etap), a od 1 października – do mieszkań zaliczanych do II eta-
pu inwestycji. Oprócz mieszkań w sześciu budynkach spółdziel-
nia przekazała także do użytkowania 48 garaży. Do końca 2012 
roku dwa kolejne budynki z etapu III osiągnęły stan surowy otwar-
ty. W tym czasie spółdzielnia miała podpisane 16 umów z przyszły-
mi właścicielami mieszkań w budynkach oznaczonych symbolami 
,,C1” i ,,C2’’.

Decyzja o rozpoczęciu budowy kolejnych dwóch domów (,,C3’’ 
i ,,C4’’) została uzależniona od tego, czy uda się pozyskać od-
powiednio dużą liczbę osób zainteresowanych zakupem nowych 
mieszkań.

(s)

BSM podsumowała 2012 rok
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Wiosna – tylko 
na dekoracjach

tym roku wychodzenie na wagary w pierwszym dniu wiosny 
było zagrożeniem dla zdrowia. Zima trzymała mocno, więc 

uczniowie z radością przyjęli propozycję witania wiosny nie w plene-
rze, ale w szkolnych pomieszczeniach. 

W gimnazjum Szkolny Dzień Wiosny przygotował samorząd 
uczniowski. 19 marca 
uczniowie uczestniczyli 
w auli SOLPARKU w ka-
raoke (po angielsku), 
w konkursie „Jaka to me-
lodia” (najlepszą znajo-
mością utworów muzycz-
nych wykazał się Miłosz 
Podsiadły) oraz w filmo-
wym seansie ,,B-girl”.

Pierwszy dzień wio-
sny w kleszczowskiej 
Szkole Podstawowej 
świętowano - zgodnie 
z astronomiczną datą - 
20 marca. Odbył się Festiwal Młodych Talentów, w którym ucznio-
wie klas IV-VI prezentowali różnorodne umiejętności: tańce, śpiew, 
popisy aktorskie, grę na instrumentach. Dzieci z młodszych klas 
wzięły natomiast udział w prezentacjach wierszy Juliana Tuwima 
(jak wiadomo rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima).

(s)

W

„Serwetkowe” warsztaty 
w GOK

marca zajęciami w Czyżowie zostały zainaugurowane 
warsztaty, których uczestnicy poznawali sztukę artystycz-

nego układania serwetek. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
zorganizował te zajęcia w siedmiu swoich placówkach. Przyciągnęły 
one łącznie ok. 70 osób.

– Prawdopodobnie pierwsze próby „artystycznego” składania 
serwetek były podejmowane, aby odróżnić własną serwetkę od ser-
wetek współbiesiadników – mówi prowadząca warsztaty instruktorka 
GOK, Sylwia Pasak. – Działo się to w czasach, gdy serwetki papie-
rowe jeszcze nie istniały i używano jedynie tych wykonanych z tkani-

ny. To, co z początku jawiło 
się, jako konieczność, z cza-
sem przeistoczyło się w sztu-
kę, stając się jednym z moty-
wów przewodnich elegancko 
i starannie nakrytego stołu.

Pierwszym testem, słu-
żącym do sprawdzenia zdo-
bytych w trakcie zajęć umie-
jętności, stało się zapewne 
dekorowanie stołów podczas 

Świąt Wielkanocnych. Przedstawione podczas warsztatów pomysły 
i sugestie uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas układania ser-
wetek papierowych, które pozwolą udekorować stół na inne specjal-
ne okazje: rodzinną uroczystość, spotkanie w gronie przyjaciół, czy 
też śniadanie w niedzielny poranek.

Szkolne wieści
Magda w trzecim etapie
Umiejętności językowe na poziomie A2/B1 według europejskich standardów 
kompetencji językowych oraz wiadomości o niemieckojęzycznych krajach Eu-
ropy sprawdzane były w trakcie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckie-
go. W gronie jego uczestniczek były trzy uczennice Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie: Magdalena Jaśkiewicz (II a), Monika Makowska 
i Aleksandra Trajdos (III a). W międzypowiatowym teście pisemnym zajęły od-
powiednio 9, 11 i 13 miejsce. Do trzeciego, ustnego etapu awansowała M. Jaś-
kiewicz. Do czołowej dziesiątki najlepszych uczniów województwa łódzkiego 
zabrakło jej tylko 9 punktów.

Językowe sukcesy gimnazjalistów
Uczennice Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie okazały się bez-
konkurencyjne w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji w Języku An-
gielskim, który odbył się 18 marca w Bełchatowie. Katarzyna Morawiec zajęła 
I miejsce, a Jagoda Staniszewska - II. Celem konkursu organizowanego przez 
Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Bełcha-

towie jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskim. 
Współtwórcą sukcesów jest Marta Chobot, która merytorycznie przygotowała 
uczennice do udziału w konkursie.

Kto najlepszy w angielskim?
26 marca odbył się gimnazjalny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 
II. W pierwszym etapie uczniowie podzieleni na grupy na podstawie obejrza-
nych i wysłuchanych scenek sytuacyjnych wypełniali karty pracy. Do drugiego 
etapu przeszła zwycięska grupa: Natalia Jasek, Dominika Kowalczyk i Karina 
Woch. Ich zadaniem było samodzielne wypełnienie karty pracy na podstawie 
obejrzanego filmu dokumentalnego dotyczącego kultury Wielkiej Brytanii. Osta-
tecznie I miejsce w konkursie zajęły ex aequo uczennice klasy II a - Natalia Ja-
sek i Dominika Kowalczyk. Drugie miejsce uzyskała Karina Woch (kl. II c).

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie
19 uczniów czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego ry-
walizowało 19 marca w pierwszym Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społe-
czeństwie. Piotr Zbies - uczeń klasy I a ZSP w Kleszczowie w rywalizacji indy-
widualnej zajął drugie miejsce. å ciąg dalszy na str. 8
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å ciąg dalszy na str. 9

ZW Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Paw-
ła II powstanie klasa kształcąca techników mechatroników. 
Przedmiotami rozszerzonymi będą w niej matematyka i fizyka, 
a nauczane języki obce to angielski, niemiecki i angielski zawo-
dowy.

We wszystkich klasach nauka języków obcych będzie się od-
bywać w grupach wyodrębnionych pod kątem stopnia zaawanso-
wania uczniów.

Zgodnie z komunikatem łódzkiego kuratora oświaty wyzna-
czony w tym roku absolwentom gimnazjów termin składania 
dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych to 1–30 kwietnia do 
godz. 13.00.

Podobnie jak w poprzednich latach rekrutacja do szkoły 
prowadzona jest w formie elektronicznej. W systemie można 
się rejestrować za pośrednictwem macierzystych gimnazjów, 
bądź samodzielnie poprzez stronę www.lodzkie.edu.com.pl/
Kandydat.

Uczniowie spoza naszego województwa oraz z powiatów wo-
jewództwa łódzkie-
go, pozbawionych 
naboru elektronicz-
nego, którzy jako 
„szkołę pierwszego 
wyboru” chcą wska-
zać Zespół Szkół 
Ponadg imnaz ja l -
nych w Klesz-
czowie, powinni 
zgłosić się w ZSP 
do 30 kwietnia br. 
aby dokonać reje-
stracji w systemie.

Grono osób 
zainteresowanych 
ofertą edukacyjną 

kleszczowskiego ZSP jest całkiem spore. Pokazał to „Dzień 
otwarty”, zorganizowany 21 marca. Pomimo fatalnej pogody 
szkołę odwiedziło tego dnia ponad 500 osób. Dokumentację fo-
tograficzną, a także zrealizowany w tym dniu filmik zaintereso-
wani znaleźć mogą na stronie www.zspkleszczow.pl. 

(s)

Rekrutacja do ZSP 
w Kleszczowie

Pokazy doświadczeń w jednej z pracowni ZSP, 
zorganizowane podczas „Dnia otwartego”

å ciąg dalszy ze str. 5

Będą krytyczni wobec 
mediów?

inicjatywy księdza Sławomira Bednarskiego jeden dzień tego-
rocznych rekolekcji młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Kleszczowie spędziła na warsztatach „Zrozumieć media”. 
W auli i salach komplek-
su SOLPARK uczniowie 
mieli możliwość przyjrze-
nia się, jak powstają pro-
gramy telewizyjne, au-
dycje radiowe i kolumny 
gazetowe.

Zajrzenie do „me-
dialnej kuchni” z pewno-
ścią mogło zaciekawić, 
a niektórych uczestni-
ków zajęć skłonić nawet 
do zastanowienia się 
nad wyborem takiej właśnie drogi zawodowej. Zasadniczym celem tych 
warsztatów było jednak zwrócenie uwagi młodych odbiorców na możli-
wości manipulacji, do której uciekają się media, by osiągnąć zamierzo-
ny efekt.

Zgodnie z przedstawioną na wstępie zajęć definicją autorstwa 
znawcy środków społecznego przekazu, ks. biskupa Adama Lepy „Ma-

nipulacja to celo-
we i skryte dzia-
łanie mające na 
celu przedstawie-
nie jednostce lub 
grupie ludzi fałszy-
wego obrazu rze-
czywistości”. Ten 
mechan izm i l u -
strowany był mię-
dzy innymi tricka-
mi montażowymi, 
dzięki którym ob-
razy z dwóch róż-

nych kamer pokazywane były na jednym ekranie tworząc trudną do roz-
dzielenia całość.
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W

å ciąg dalszy ze str. 6

Dominowali nasi uczniowie
minny etap corocznego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekolo-
gicznej odbył się 22 marca. Przystąpiło do niego 10 uczniów 

ze szkół podstawowych naszej gminy. Zgromadzeni w sali zebrań 
jednostki OSP w Kleszczowie mieli za zadanie rozwiązać test skła-
dający się z 32 pytań zamkniętych. Za każdą prawidłową odpowiedź 
można było uzyskać jeden punkt. Najlepszy wynik uzyskała dwój-
ka uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie: Ni-
kodem Podsiadły (24 pkt.) oraz Patrycja Szczepanik (20 pkt.). Bez 
konieczności organizowania dogrywki uczniowie ci awansowali do 
etapu powiatowego. Ten odbył się w Bełchatowie, 27 marca.

Nikodem Podsiadły wywalczył drugie miejsce w grupie I, obej-
mującej uczniów szkół podstawowych. Zwycięzcą grupy II, w której 

rywalizowali gimnazjaliści okazał się Marcin Muskała – uczeń gim-
nazjum w Kleszczowie. Trzecie miejsce w tej grupie zdobył jego 
szkolny kolega – Mateusz Roczek.

W grupie III, która obejmowała uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych wszystkie miejsca na podium wywalczyły dziewczęta. Naj-
większą wiedzą z zakresu testowych pytań mogła pochwalić się 
Dorota Przygoda – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie.

Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej ze wspomnianych grup 
będą reprezentować powiat bełchatowski w eliminacjach woje-
wódzkich turnieju „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowi-
sko”. Puchary i nagrody dla najwyżej ocenionych uczestników eta-
pu powiatowego ufundowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, 
Nadleśnictwo Bełchatów oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bełchatowie. (s)

U S Ł U G I
Transportowe do 5 ton

- piasek, żwir, czarnoziem, kruszywo, 
węgiel oraz inne

Mini koparką
- gaz, woda, kanalizacja, prąd
- fundamenty
- drenaże
- oczka wodne
- skarpowanie, niwelacja terenu
- inne (wg życzeń klienta)

Łyżki 25 cm, 40 cm, 10 cm (skarpowa)

Tel. 661-159-003

SPRZEDAM
 działkę budowlaną 

w Łękińsku o pow. 18 a
Tel. 509 244 182

Nauczycielka udziela 

LEKCJI ANGIELSKIEGO
Tel. 696 028 860

Tel. 608 119 511

Pielęgnacja ogrodów
Prace porządkowe

Rajdy zimowe i językowe
marcu uczennice ze Szkolnego Koła PTSM, działającego przy 
Szkole Podstawowej w Kleszczowie, wzięły udział w dwóch 

imprezach rajdowych. Jubileuszowy XX Rajd Zimowy SANNA 2013, 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Królowej Woli stał pod 
znakiem konkursów, ale także ciekawych wycieczek. Uczestnicy od-

wiedzili m.in. Centralny Ośrodek 
Sportu w Spale, a w Inowłodzu 
oglądali zrekonstruowane ruiny 
zamku króla Kazimierza Wielkie-
go (w tle zdjęcia) oraz zabytkowy 
kościół p.w. św. Idziego.

W konkursie wiedzy ekolo-
gicznej Weronika Kordowska 
(kl. VIb) zdobyła II miejsce, zaś 
w konkursie plastycznym Mag-
dalena Wójcik (kl. VIa) uzyskała 
wyróżnienie. 

V Rajd „Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku” stanowił 
szczególne wyzwanie dla uczestniczących drużyn, których zadaniem 
była jak najciekawsza prezentacja w języku angielskim lub niemieckim 
wiadomości o jednym z państw. Uczestniczki z SP Kleszczów - Wero-
nika Kordowska, Natalia Kierasińska i Kinga Podawca przeprowadziły 
quiz wiedzy o USA, zapraszając do udziału w nim widownię oraz jury 
konkursu. Nagrodą za udzielenie poprawnej odpowiedzi był hambur-
ger. Paulina Pendziwiatr brała udział w konkursie wiedzy o gminie Lu-
bochnia i powiecie tomaszowskim.

Jedną z większych atrakcji w programie tego rajdu było spotkanie 
z podróżnikiem, himalaistą i maratończykiem - Markiem Hendzelew-
skim z Tomaszowa Mazowieckiego.

Podczas rajdów opiekunką uczennic z Kleszczowa była Agniesz-
ka Szczęsna. (s)

G

Fascynująca biologia
Grupa uczniów ZSP w Kleszczowie uczestniczyła 15 i 16 marca w wykładach 
i zajęciach zorganizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uni-
wersytetu Śląskiego. Zamiast opowiadać szczegółowo o tematyce tych zajęć 
i o tym, jak bardzo laboratoryjna praca wciągnęła kleszczowskich uczniów, za-
chęcami do obejrzenia przygotowanej przez nich multimedialnej prezentacji, 
która zamieszczona jest na internetowej stronie szkoły.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
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Po
å ciąg dalszy ze str. 7

O sekretach telewizyjnej kuchni, sposobach operowania światłem, 
dźwiękiem i obrazem, dla uzyskania zamierzonego efektu, a także m.in. 
o sztuce telewizyjnego makijażu opowiadali pracownicy i studenci Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała absolwenta WSKSiM Piotra 
Grabowskiego, który po latach pracy w Telewizji Polskiej trafił do Telewizji 
Trwam. Opowiadał o wielkiej sile oddziaływania obrazu na widzów.

– O tym, jak telewidz odbiera przekaz telewizyjny w 70 proc. decyduje 
to co widzi na ekranie, w 23 proc. – dźwięki, a tylko w 7 proc. merytoryczna 
zawartość przekazu czyli treść – informował zgromadzoną w auli młodzież. 

Ilustrował swój wykład obrazami z dwóch debat telewizyjnych, w któ-
rych zmierzyli się walczący o prezydenturę USA Richard Nixon i John Ken-
nedy oraz o prezydenturę Polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. 
Te zapisy debat, często wykorzystywane są na zajęciach medialnych dla zi-
lustrowania, jak wiel-
ki wpływ na odbiorcę 
wywiera umiejętny 
makijaż, oświetle-
nie, a także dobór 
ubrania osoby poka-
zywanej na ekranie. 
Znawcy uważają, że 
wspomniane debaty 
(można je bez trudu 
odnaleźć na Youtu-
be.com, choć w auli 
SOLPARKU z przy-
czyn technicznych 
nie dało się ich od-
tworzyć) miały istot-
ny wpływ na wynik 
późniejszych wybo-
rów.

Po ogólnej części warsztatów, w trakcie której młodzież uświadomiła 
też sobie, jak za pomocą umiejętnie montowanego obrazu można rozpra-
szać lub skupiać uwagę widza, nastąpiły zajęcia bardziej specjalistyczne. 
W części telewizyjnej był więc pokaz skutecznego sposobu przeprowadza-
nia sondy ulicznej i wydobywania od rozmówcy coraz bardziej szczerych 
wypowiedzi, które potem, po zmontowaniu tworzą zmanipulowany albo 
ośmieszający rozmówcę przekaz. W trakcie warsztatów radiowych poka-
zywane były sposoby manipulacji słuchaczem i opowiadania z radiowego 
studia historii, które rzekomo dzieją się gdzieś „w terenie”. Uczestnicy do-
wiedzieli się także o tzw. podprogowym oddziaływaniu reklam i tekstów pio-
senek.

Warsztaty prasowo-informatyczne służyły m.in. pokazaniu, w jaki spo-
sób konstruując tekst dziennikarski, można manipulować przekazem. Pa-
weł Kmiecik, student informatyki w WSKSiM przedstawił uczniom ZSP 
wykorzystywane w redakcjach oprogramowanie, które służy do łamania ko-
lumn gazetowych i przygotowywania ich do druku.

Tematem, który szczególnie zaciekawił dziewczęta była sztuka makija-
żu. Opowiadała o nim i w sposób praktyczny prezentowała telewizyjna wi-
zażystka, pani Paulina.

Wśród gości zaproszonych do poprowadzenia medialnych zajęć 
z uczniami ZSP w Kleszczowie obecni też byli: prodziekan ds. studenckich 
i kształcenia WSKSiM w Toruniu Paweł Pasionek i redemptorysta - ojciec 
Marcin Krupa.

Fotograficzna relacja z zajęć znalazła się na stronie internetowej ZSP 
w Kleszczowie. Obszerną, interesującą galerię wraz z opisem i opiniami 
uczniów uczestniczących w kleszczowskich warsztatach „Zrozumieć me-
dia” znajdziemy też na stronie WSKSiM w Toruniu pod adresem http://www.
wsksim.edu.pl/index.php?pg=news&id=699. Dodajmy, że były to drugie 
w regionie łódzkim tego typu zajęcia. Wcześniejsze odbyły się w Opocznie.

JS

Będą krytyczni  
wobec mediów?

Przekaż 1 procent świadomie
pierwsze zrób to. Przekaż 1 proc. na dobro wspólne. Po dru-
gie zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. Po trzecie wy-

bierz organizację, która się tym zajmuje. Po czwarte, sprawdź, co 
zrobiła z Twoim 1 proc. – to ważne porady, które możemy znaleźć 
w poradniku zamieszczonym na stronie www.forumdarczyncow.pl.

Przy rozliczaniu podatku dochodowego za ubiegły rok (mamy na 
to czas do 30 kwietnia) możemy przekazać 1 proc. wybranej organi-
zacji pożytku publicznego (OPP). W odpowiednią rubrykę w formula-
rzu PIT wystarczy wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną 
przelane przez urząd skarbowy.

W zeszłym roku na podarowanie 1 procenta zdecydowało się 
43 proc. podatników. Dzięki temu na konta fundacji i stowarzyszeń 
uprawnionych do tego wsparcia wpłynęło ponad 457 mln zł.

Wspomniany poradnik zaleca, by nie przekazywać 1 proc. au-
tomatycznie czy przypadkowo, kierując się wyłącznie reklamą. „Nie 
pozwalaj też, by ktoś inny dokonał za Ciebie wyboru. Nie przekazuj 
1 proc. organizacji, o której nic nie wiesz, a której nazwa i nr KRS wpi-
sany został do bezpłatnego programu rozliczania PIT. Dowiedz się, 
czym się zajmuje, jak działa. Przejrzyj jej stronę internetową, spra-
wozdania z ubiegłych lat lub skontaktuj się z nią bezpośrednio”.

Przed przekazaniem 1 proc. warto sprawdzić, czy dana organi-
zacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do przyjmowania 
wpłat z 1 proc. publikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej na stronie www.pozytek.gov.pl.

Kampanię zachęcającą do przekazywania tego wsparcia dla lo-
kalnych i regionalnych OPP prowadzą też od pewnego czasu wła-
dze samorządowe. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zachęca 
mieszkańców poprzez specjalne ulotki „Przekaż 1 proc. podatku OPP 
działającej w Twoim powiecie”. Kampanię społeczną „1 procent dla 
łódzkiego” prowadzi też samorząd naszego regionu, informując, że 
w 2012 r. podatnicy z Łódzkiego podarowali OPP prawie 27 mln zł 
z czego 40 proc. pozostało w regionie.

(s)
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Lekkoatleci w Spale
marca w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły się 
Indywidualne Halowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woje-

wództwa łódzkiego w lekkiej atletyce szkół podstawowych. W za-
wodach uczestniczyło 342 uczniów, w tym 19 uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie i 14 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Łękińsku. Oto najlepsze wyniki, jakie uzyskali nasi zawodnicy 
(od I do III miejsca):
•	 Wiktoria Bębnowska (SP Łękińsko) - III m. w biegu na 60 m,
•	 Julia Kotynia (SP Kleszczów) - III m. w biegu na 200 m,
•	 Milena Gierach (SP Łękińsko) - II m. w skoku w dal,
•	 SP Kleszczów (J. Kotynia, M. Piechura, M. Wójcik, Z. Rutkow-

ska) - II m. w sztafecie 4x200 m,
•	 SP Łękińsko (M. Muskała, W. Bębnowska, D. Wo-

jewoda, M. Gierach) - III m. w sztafecie 4x200 m,
•	 SP Kleszczów (B. Pieniążek, B. Jarkowski, P. Grzy-

bowski, Sz. Mendak) - I m. w sztafecie 4x200 m.
***

W dniu 20 marca w spalskim COS o mistrzostwo 
LZS naszego województwa walczyli lekkoatleci z gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 485 
uczniów. W tym gronie znalazło się także 11 uczniów 
Gimnazjum w Kleszczowie oraz 36 uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Najlepsze 
wyniki w rywalizacji gimnazjalistów osiągnęli (od I do 
III miejsca):
•	 Weronika Chojka - II m. w biegu na 60 m,
•	 Weronika Chojka - II m. w biegu na 200 m,
•	 Aleksandra Klewin - III m. w biegu na 800 m,
•	 Gimnazjum w Kleszczowie (A. Klewin, N. Pikus, 

O. Widera, W. Chojka) - II m. w sztafecie 4x200 m.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

19

Sprzedam 2 działki 
w miejscowości Kamień 

przy skrzyżowaniu na Osiny. 
Jedna o pow. 0,36 ha, 

druga – 0,13 ha.
Tel. 508-760-105.

ANGIELSKI    HISZPAŃSKI    NIEMIECKI    ROSYJSKI
•	 zajęcia dla najmłodszych (poprzez zabawę z magicz-

nym światem pacynek)
•	 zajęcia w małych grupach (4-5 osób)
•	 nowoczesne technologie (zajęcia z komputerem, wi-

zualizacje multimedialne, konwersacje on line)
•	 szkolenia in company (realizujemy również szkolenia 

z dofinansowaniem UE)
•	 kursy gimnazjalne i maturalne
•	 7 lat doświadczenia i współpraca z wieloma firma-

mi (m.in. ARREKS SA, KWH Pipe POLAND)
•	 różnorodne metody nauczania (każda metoda jest u 

nas wykorzystywana i dopasowana do indywidualnych 
potrzeb ucznia)

KLESZCZÓW       KAMIEŃSK
ul. Główna 44        ul. Słowackiego 12
(budynex MAXBUD na górze, I piętro)

Tel. 606-327-887; www.euroglobe.com.pl

Wśród uczniów ZSP w Kleszczowie 
miejsca na podium wywalczyli:
•	 Justyna Kluba - I m. w skoku 

w dal,
•	 Justyna Kluba - I m. w skoku 

wzwyż,
•	 Justyna Botór - I m. w trójsko-

ku,
•	 Marta Olczyk - II m. w biegu na 

800 m,
•	 Anna Muszyńska - II m. w biegu 

na 200 m,
•	 Roman Żak - I m. w pchnięciu 

kulą,

•	Kamil Zatorski - II m. 
w pchnięciu kulą,
•	Marcin Kuliberda - II m. 
w skoku wzwyż,
•	ZSP w Kleszczowie (A. Mu-
szyńska, J. Botór, I. Pabich, 
M. Olczyk) - II m. w sztafecie 
4x200 m.

Organizatorami lekkoatle-
tycznych mistrzostw LZS były: 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi, Urząd Marszałkow-
ski w Łodzi oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Sparringowy mecz Omegi
ystępujący w III lidze piłkarze Omegi Kleszczów rozegra-
li mecz kontrolny z drużyną FK Bierieza, która przebywa-

ła na zgrupowaniu w SOLPARKU. Rywal Omegi to zespół wystę-
pujący w I lidze piłkarskiej Białorusi. Mecz zakończył się wygraną 
gości 1:0.

Sukces siatkarzy 
ZSP Kleszczów

iatkarska drużyna złożona z uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie wzięła udział 4 kwietnia 

w turnieju o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego. W eliminacyj-
nej grupie nasi zawodnicy w pierwszym meczu pokonali ZSO Ze-
lów 25:7, a w drugim okazali się lepsi od bełchatowskiego ZSP 
nr 3, wygrywając 25:16. W kolejnym meczu pokonali 25:14 siat-
karską drużynę ZSP nr 4, dzięki czemu awansowali do finału mi-
strzostw. Tu zmierzyli się z faworytem zawodów – drużyną II LO 
z Bełchatowa. Ten mecz zakończył się przegraną naszego ze-
społu 0:2 (14:21, 11:21).

W drużynie kleszczowskiego ZSP, która wywalczyła wicemi-
strzostwo powiatu wystąpili: Marcin Kuliberda, Karol Hasikow-
ski, Roman Żak, Patryk Kamyk - kapitan, Kamil Zatorski, Arka-
diusz Mazurczyk, Sebastian Mozdrzeń, Dominik Stępień, Łukasz 
Danielski i Bartłomiej Marszalik. Opiekunem drużyny był Marcin 
Szymak.

Na najwyższym stopniu – Ju-
styna Kluba

Wicemistrzostwo w biegu sztafetowym wy-
walczyły dziewczęta z ZSP Kleszczów

W
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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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

GDZIe ZGłaSZać aWaRIe?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” 
pod numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy 
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695-
122-863 lub 692-130-780. 

Gminny turniej siatkarski
hali SOLPARKU 24 marca odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn, w któ-
rym rywalizowały reprezentacje trzech ogniw LZS oraz – poza konkursem 

– zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Turniej wygra-
li siatkarze Ogniwa Żłobnica, przed Ogniwem Kleszczów i Ogniwem Łuszczanowi-

ce. W zwycięskiej 
drużynie zagrali: 
Arkadiusz Klewin, 
Mariusz Grzegor-
czyk, Radosław 
Klewin, Kamil Wo-
j ewoda ,  Daw id 
Mielczarek i Łu-
kasz Walenczak.

Wszystkie ze-
społy otrzymały 
dyplomy i nagrody 
w postaci sprzę-
tu  spor towego. 
Organ iza to rem 
turnieju był LKS 
O m e g a  K l e s z -
czów.Siatkarze Ogniwa Żłobnica

Trzecie miejsce piłkarzy
marca w Szkole Podstawowej w Drużbicach odbyły się mistrzostwa LZS po-
wiatu bełchatowskiego szkół podstawowych w halowej piłce nożnej chłop-

ców. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Końcowa kolejność 
drużyn: ● I. SP Kluki, ● II. SP 2 Zelów, ● III. SP Kleszczów, ● IV. SP Dobrzelów,  
● V. SP Drużbice.

Skład drużyny SP Kleszczów: Tobiasz Cybulski, Bartłomiej Gałwiaczek, Bartło-
miej Jarkowski, Bartłomiej Kacperek, Kamil Kusiak, Jakub Peroński, Bartosz Pienią-
żek, Łukasz Sobociński, Adam Urbański, Cezary Urbański, Miłosz Waleryn i Domi-
nik Zbies.

W
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Prosto z SOLPARKU
„Spal tłuszcz w trzy miesiące”
Do III edycji tego konkursu mogą zgłaszać się panie 
gotowe podjąć walkę ze zbędnymi kilogramami. Za-
pisy i zgłoszenia chętnych przyjmowane są w SOL-
PARKU przy ulicy Sportowej 8. Więcej informacji o 
zasadach konkursu można uzyskać pod nr telefonu 
44/ 731 65 01.
Konkurs będzie trwał od 19 kwietnia do 17 lipca. 
Warunkiem zwycięstwa jest największa utrata wagi. 
Nagrody to karnety o wartości 300, 200 i 100 zł, 
zestawy kosmetyków firmy Mary Kay oraz vouche-
ry do wykorzystania w Osadzie MALUTKIE. Wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup do-
wolnego karnetu lub karnetów oferowanych przez 
SOLPARK za kwotę nie mniejszą niż 100 zł.

aerobik w pięciu grupach
Z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała 
się oferta bezpłatnych zajęć aerobiku, finansowa-
nych przez gminę i organizowanych w SOLPARKU. 
Zostało utworzonych pięć grup. Każda z nich odby-
wa zajęcia w godzinach wieczornych w poniedział-
ki, środy lub piątki.

Zajęcia na siłowni
Od 1 marca mieszkańcy gminy Kleszczów mają 
możliwość korzystania z bezpłatnych wejść na 
siłownię w SOLPARKU (maksymalnie osiem razy 
w miesiącu). Konieczne jest posiadanie karne-
tu na basen (z dopisanym prawem korzystania 
z siłowni), bądź imiennego karnetu ze zdjęciem, 
uprawniającego tylko do wejścia na siłownię. Przy 
każdym korzystaniu z siłowni, tak jak w przypadku 
korzystania z basenu, należy mieć przy sobie do-
kument potwierdzający zameldowanie na terenie 
gminy Kleszczów.

Bajkowo-solny relaks
W każde środowe popołudnie (od godz. 14.00) 
dzieci od 5 do 10 lat mogą bezpłatnie spędzić 
relaksujące chwile w grocie solnej, słuchając baj-
kowych czytanek z audiobooka i wdychając cen-
ne dla organizmu jony. Lektura zaplanowana na 
II połowę kwietnia to:
•	 17 kwietnia - „Piegowate opowiadania”
•	 24 kwietnia - „Nowe Patyki i Patyczki”.

(s)

Odnowiona altana wygląda schludnie, 
czysto i przytulnie (i oby taka jak najdłu-
żej pozostała). Pokrycie dachu z drewnia-
nych desek zostało całkowicie wymienio-
ne. Teraz jest dwuwarstwowe i dodatkowo 
uszczelnione folią, więc nawet przy ulew-

nym deszczu 
osobom ko-
rzystającym 
z tego schro-
nienia nie bę-
dzie kapać na 
głowy.

Konstruk-
cja altany zo-
stała wzmoc-

niona, zamontowano rynny, wymieniono 
posadzkę, utwardzono teren wokół paleni-
ska, wyremontowany został także kominek.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 1

Odnowiona altana 
biwakowa


