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Murarze już na II piętrze
W dobrym tempie jest prowadzona
budowa dwóch komunalnych bloków
na osiedlu „Łuszczanowice”. 25 kwietnia
w jednym z budynków gotowy był już
strop nad pierwszym
piętrem i murowano ściany II piętra.
W drugim budynku
kończono prace poprzedzające betonowanie stropu nad pierwszym piętrem. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji powstanie 28 nowych mieszkań oraz 32 garaże.

Zapisy na Kleszczowską
Dziesiątkę
W niedzielę 28 maja miłośnicy biegania będą mogli zmierzyć się w Kleszczowie w biegu ulicznym na 10 kilometrów.
Od 20 kwietnia przyjmowane są
zgłoszenia zawodników. Można
zapisywać się poprzez stronę
www.kleszczowna5.pl. Tam
też zainteresowani znajdą więcej szczegółów o zawodach,
a także informacje o zgłoszonych już rywalach.
Więcej na str. 6.

Relaks nad wodą
Wraz z nadejściem prawdziwej wiosny zyskują na popularności miejsca w plenerze, sprzyjające relaksowi. Trasy rowerowe i miejsca
nad zbiornikami wodnymi zapełniają się osobami
spragnionymi
słońca, ruchu,
kontaktu z naturą.
Na zdjęciu altana przy
trasie rowerowej nad zbiornikiem „Słok”.

Jakie paliwo
dla elektrowni?
Budowa odkrywkowej kopalni węgla
w Złoczewie nie została dotąd „zaklepana”. Przez wiele lat
mówiło się, iż wydobywany tam węgiel
brunatny będzie dostarczany koleją na
plac w Rogowcu. Alternatywnym pomysłem miało być zbudowanie mniejszej elektrowni (ok. 3 tys. MW) koło Złoczewa. Od pewnego czasu głośno
jest o tym, że unijne ograniczenia dla nowych bloków węglowych
mogą przekreślić budowę „Złoczewa”, a paliwem dla Elektrowni
Bełchatów może stać się węgiel kamienny.
Więcej na str. 5

Przychodnia SALUS
informuje
Godziny działania rejestracji, telefon kontaktowy, zakres
usług świadczonych przez przychodnię w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej, a także szczegółowe informacje o tym, jakie
specjalności reprezentuje 14 lekarzy, którzy przyjmować będą
mieszkańców gminy Kleszczów w ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej - wszystko to nasi czytelnicy znajdą na str. 4 tego
wydania „IK”.

Charytatywna
„Królewna Śnieżka”
Liczba aut parkujących 6 kwietnia w pobliżu Gminnego
Ośrodka Kultury i po obu stronach ulicy Głównej pokazywała, że
tego popołudnia
dzieje się tu coś
niezwykłego. Ponad 200 mieszkańców gminy przyjechało,
by obejrzeć baśniowe przedstawienie, a potem wziąć udział
w przedświątecznym kiermaszu.
Więcej na str. 7
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KRÓTKO
Odłożona inwestycja
W przetargu na przebudowę przedszkola w Łękińsku została złożona tylko jedna
oferta. Radomszczańska firma budowlana
TADOS sp. z o.o. zaproponowała wykonanie robót za kwotę ponad 512 tys. zł brutto.
Jest to kwota wyższa niż środki, które inwestor - Gmina Kleszczów zamierzała przeznaczyć na to zadanie. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.
Edukacyjne pokazy i piknik
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża z siedzibą w Łodzi złożył gminie Kleszczów ofertę, dotyczącą zadania związanego z edukacją z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i promocji honorowego krwiodawstwa.
Gmina przeznaczy na ten cel 10 tys. zł.
Umowa została zawarta 19 kwietnia. Zgodnie z jej zapisami wykonaniem tego zadania zajmie się Gminny Klub HDK PCK
w Kleszczowie. Dla mieszkańców gminy zostaną przeprowadzone m.in. pokazy
pierwszej pomocy, odbędzie się też piknik
„Kropla życia”.
Przyłącza do budynków
Cztery firmy rywalizowały o zlecenie na
wykonanie 6 przyłączy elektrycznych 0.4
kV. Wygrała spółka ELBOX, mająca swoją siedzibę w Rogowcu. Trzy przyłącza w
Czyżowie, dwa przy ul. Ustronnej w Łękińsku oraz jedno przy ul. Rolnej mają być gotowe do 14 lipca.

Kwiaty na gminnych rabatach
W tym roku dostawą, posadzeniem
i pielęgnacją kwiatowych rabat na terenie
gminy zajmować się będzie firma OGRODEV Rafał Nowak z Wolicy. Zawarta 28
marca umowa będzie realizowana do
31 października br. Wartość zapisanych
w umowie zadań to 84.057,90 zł brutto.
Stypendia socjalne dla studentów
W regulaminowym terminie uprawnieni studenci złożyli 6 wniosków o przyznanie
stypendium socjalnego z funduszy gminy.
Wnioski zostały rozpatrzone 12 kwietnia.
Łączna wartość stypendiów, które przyznano sześciu wnioskodawcom wyniosła
6.250 zł.
JS
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Kto przebuduje te drogi?
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kwietnia wójt gminy Sławomir
Chojnowski podpisał umowy z
przedstawicielami firm, które będą się zajmować rozbudową dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii. To kolejna z dużych inwestycji modernizacyjnych w
gminie Kleszczów, obejmująca nie tylko ponad 2,7 kilometra dróg, ale przede wszystkim przebudowę podziemnego uzbrojenia
technicznego.
Ważną częścią prac przy wspomnianej
inwestycji będzie przebudowa sieci energetycznych i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W ramach przyłączania
mieszkańców Łuszczanowic i Łuszczanowic Kolonii do gminnej sieci energetycznej
konieczne będzie m.in. ustawienie trzech
kontenerowych stacji transformatorowych i
ułożenie podziemnych kabli niskiego i średniego napięcia.

Inwestycja drogowa została podzielona
na dwie części. Rozbudowę 300-metrowego odcinka gminnej drogi w Łuszczanowicach, prostopadłego do głównej drogi przez
wieś, przeprowadzi w ciągu 4 miesięcy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt tych robót wyceniło na 2,06 mln
zł brutto. O tę część gminnego zamówienia
ubiegało się pięć firm. Cztery firmy z branży
drogowej złożyły natomiast oferty na rozbudowę głównej drogi, biegnącej przez Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonię. Jej
długość przekracza 2,4 km. Wybrana została oferta znanej drogowej spółki Strabag. Ta
część inwestycji potrwa 16 miesięcy, a łączne wynagrodzenie za zrealizowanie zapisanych w umowie robót wynieść ma niespełna
18,02 mln zł brutto.
JS

Szkolenie dla
organizacji pozarządowych

tym, jak skutecznie starać się o pieniądze,
a później prawidłowo rozliczać otrzymaO
ne dotacje opowiadał uczestnikom szkolenia Artur Gluziński - specjalista w zakresie współpracy administracji
publicznej z organizacjami sektora NGO, wykładowca
akademicki, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Bezpłatne szkolenie, zorganizowane 24
kwietnia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, było przeznaczone dla zarówno dla organizacji pozarządowych,
funkcjonujących w gminie Kleszczów, jak i dla pracowników Urzędu Gminy, którzy odpowiadają za realiza-

cję zadań publicznych, zlecanych organizacjom z sektora NGO. W zajęciach uczestniczyły łącznie 24 osoby.

- W naszej gminie funkcjonuje kilka organizacji pozarządowych - mówi zastępca wójta gminy Kleszczów,
Joanna Guc. - Dla ich skutecznego, zgodnego ze statutami działania, jest potrzebna nie tylko dobra znajomość
przepisów prawnych, ale też umiejętność tworzenia dobrze napisanych ofert, a potem sprawne realizowanie tych zadań, na które przeznaczone zostały publiczne pieniądze. Z kolei dla nas, dla Urzędu Gminy, istotne
jest prawidłowe rozliczenie tych podmiotów, które korzystają z dotacji na zadania publiczne, udzielanych z gminnego budżetu.
W trakcie kilkugodzinnych zajęć omawiane były
m.in. zasady przygotowywania ofert, składanych przez
organizacje z sektora NGO. Prowadzący informował, jak
należy opisać cel proponowanych działań, jak oceniać
ich rezultaty, jak układać harmonogram kolejnych działań i wyceniać ich koszt. Sporo czasu poświęcono nowym drukom ofert, w tym także składaniu ofert uproszczonych, które odnoszą się do małych grantów. Była też
mowa o zasadach poprawnego konstruowania umów,
właściwym opisywaniu faktur oraz przygotowywaniu
sprawozdań końcowych.
- Uważam, że było to szkolenie potrzebne, zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak
i dla pracowników gminnych, którzy z tymi organizacjami współpracują - ocenia zastępca wójta, Joanna Guc.

JS

Równą drogą z Dębiny do Chabielic

Z

akończył się remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą Dębina-Osiny do Chabielic. Przetarg na wykonanie tego remontu,
ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
wygrała piotrkowska spółka Erbedim. Prace prowadzone były na odcinku o długości 4350 m. Koszt wyniósł
ponad 3,8 mln zł. Na tę kwotę złożyły się pieniądze z
budżetu powiatu, pieniądze przekazane przez gminę
Kleszczów (1,55 mln zł), finansowy wkład miała również
gmina Szczerców.
Na czas prowadzonego remontu droga była zamknięta dla ruchu, dzięki czemu drogowcy mogli wyko-

nać prace w krótszym terminie. W tym czasie kierowcy
korzystali z objazdu, wyznaczonego równoległą drogą
technologiczną, poprowadzoną przez kopalnię wzdłuż
taśmociągów. Przypomnijmy, że pierwszy etap prac remontowych, prowadzonych na tej drodze w 2015 r., dotyczył odcinka o długości ponad półtora kilometra (od
skrzyżowania w Kamieniu do zjazdu na Dębinę) i kosztował ponad 2,4 mln zł. Sfinansowanie tej inwestycji także było możliwe dzięki współpracy tych samych trzech
samorządów. W tym przypadku dotacja z gminy Kleszczów wyniosła prawie 678 tys. zł.
JS
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Droga do Stefanowizny

K

ończą się prace przy odnowionej
i poszerzonej drodze do wsi Stefanowizna. Droga, której przebudowę gmi-

na powierzyła spółce Drog-Bud z Lubojenki
k. Częstochowy ma ponad 2,6 km. Wcześniej do Stefanowizny prowadziła nierówna
droga z płyt betonowych. W ramach prowadzonej inwestycji zostały m.in. przebudowane fragmenty sieci wodociągowej, a odwadnianiu jezdni mają służyć studnie chłonne
i rowy.
Początkowy fragment drogi (w pobliżu
siedziby firmy Hydropol) oraz fragment końcowy (na terenie wioski) mają teraz dobudowany chodnik z kostki betonowej.
JS

Rowerem przez las

rowerzystów został odDo dyspozycji
dany kolejny odcinek bezpiecz-

nych tras rowerowych w gminie Kleszczów.

Chodzi o liczącą 1410 metrów ścieżkę
z czerwonej kostki betonowej, prowadzącą
od Łękińska w kierunku drogi do Czyżowa.
Ta ekologiczna, biegnąca wśród drzew i oddalona o kilka metrów od jezdni ścieżka ma
2,5 m szerokości. Jej budowa kosztowała
ponad 364 tys. zł. Wykonawca - bełchatowska spółka REBUD przekazał ją do użytku
w terminie zapisanym w umowie.
Nowy odcinek rowerowej trasy, prowadzący wzdłuż drogi powiatowej nr 3915E
połączył sieć ścieżek w sołectwie Łękińsko
ze ścieżkami w sołectwie Czyżów.
JS

Obchody Dnia Strażaka

S nostek OSP swoje doroczne święto
będą w tym roku obchodzić w środę 3 maja.
trażacy-ochotnicy z gminnych jed-

Strażackie delegacje i poczty sztandarowe przybędą do kościoła Parafii p.w. NMP
Anielskiej w Kleszczowie, gdzie o godz. 15
rozpocznie się uroczysta Msza św., odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin. Po
zakończonym nabożeństwie kawalkada samochodów z jednostek OSP gminy Klesz-

W

czów odbędzie przejazd po kilku miejscowościach.
Na powiatowe obchody Dnia Strażaka, połączone z uroczystościami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, przedstawiciele OSP gminy Kleszczów
wybiorą się do Wadlewa. Tu w niedzielę 7
maja po uroczystym apelu (od godz. 13.30)
zorganizowany będzie Piknik Strażacki.
JS

Rekrutacja do pierwszych
klas podstawówek

zarządzeniu Wójta Gminy Kleszczów, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, podany został szczegółowy harmonogram rekrutacji
uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018
zaczną naukę w pierwszych klasach. Od 24
kwietnia do 18 maja rodzice mają złożyć
zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Kolejne ważne terminy rekrutacji:
• 19 do 23 maja - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających speł-

nianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
• 24 maja (godz. 15.00) - podanie do
publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
• 24 do 29 maja - potwierdzenie przez
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
• 30 maja (godz. 15.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
JS
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KOMUNIKATY
Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że
18 kwietnia minął termin uiszczenia pierwszej
w tym roku raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta,
● przelewem na rachunek bankowy wskazany
w książeczce opłat.
Składanie wniosków o dopłaty
Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski
o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.
Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 15 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie
zdąży może złożyć wniosek do 9 czerwca, ale
wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia
płatności będą pomniejszane o 1 procent. Tak
jak w ostatnich latach przy wypełnianiu wniosku
rolnicy z gminy Kleszczów mogą skorzystać z
pomocy pracowników Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie. Działa ono przy ul. Głównej 122, jest czynne w dni powszednie w godz.
8.00-16.00. Kontakt telefoniczny - 44/ 731 36 46.
Informacje ważne dla pacjentów
• 2 maja będzie nieczynny gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Kleszczowie,
• Dyżur w dniu 2 maja pełnić będzie gabinet stomatologiczny w Łuszczanowicach w godz.
14.00-19.00.
• Kleszczowska Przychodnia Salus organizuje
10 maja od godz. 14.00 oraz 17 maja od godz.
14.00 bezpłatne badanie słuchu. Badania będzie wykonywał asystent protetyka słuchu.
Więcej informacji na temat badań można uzyskać w Przychodni Salus.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
zapisuje na wyjazdy
Jak czytamy na stronie internetowej tego
stowarzyszenia (www.utwkleszczow.pl) zapisy
na 8-dniowy wyjazd sportowo-rekreacyjny do sanatorium w Ustroniu Morskim były prowadzone
od 31 marca. Natomiast 5 maja od godz. 16.00
w biurze stowarzyszenia UTW w domu kultury
w Łękińsku zaczną się zapisy na trzydniowy wyjazd historyczno-geograficzny. Ustalone zostały dwa terminy: 19-21 czerwca i 21-23 września.
„Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które nie pojadą do sanatorium. Do zapisu potrzebny jest dowód osobisty oraz dobrowolna wpłata w wysokości 280 zł” - czytamy w komunikacie UTW.
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów organizuje bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców
i rolników. Odbywają się one w każdy wtorek w
godzinach 9:00-14:00 w siedzibie FRGK. Zakres
usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjno-Doradczy obejmuje m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje z Powiatowego Urzędu
Pracy w Bełchatowie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców
na doposażenie miejsc pracy, a także o dotacje
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolników. Doradztwo dotyczy też przedsiębiorców planujących inwestycje w badania
i innowacje.
opr. JS
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Na wakacyjny kurs –
z dofinansowaniem

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów wprowadziła w tym
roku nowe zasady dofinansowania uprawnionym mieszkańcom gminy Kleszczów udziału w wakacyjnych kursach językowych. Kwota dofinansowanie dla uprawnionej osoby wynosi
maksymalnie 5 tys. zł. Aby móc skorzystać z tego wsparcia, pozwalającego na szlifowanie języka obcego, przydatnego np. w pracy zawodowej, należy samodzielnie wybrać organizatora zagranicznego kursu językowego.
Przed rezerwacją kursu i wpłatą zaliczki na rzecz organizatora należy skontaktować się z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów,
aby dowiedzieć się, jakie dokumenty będzie trzeba dołączyć do
wniosku o dofinansowanie.
Fundacja zachęca, by nie zwlekać z wyborem organizatora zagranicznego kursu, w którym chcemy wziąć udział. „Najkorzystniejsze oferty cenowe kursów można otrzymać u firm świadczących
takie usługi dokonując rezerwacji kursu najlepiej do końca kwietnia
br.” - czytamy na stronie internetowej fundacji.
Nowy regulamin dofinansowania kursów językowych oraz formularze wniosków i oświadczeń zostały zamieszczone na stronie
www.fundacja-kleszczow.pl/regulaminy.html.
JS
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Ruszył nabór
dzieci do przedszkoli

ekrutacja kandydatów do przedszkoli samorządowych gminy Kleszczów na rok szkolny 2017/2018 zaczęła się 12 kwietnia. Do 21 kwietnia rodzice/prawni opiekunowie dzieci, przyjętych do przedszkola w poprzednich
latach, składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej
placówce. Od 24 kwietnia do 19 maja przyjmowane są wnioski rodziców/prawnych
opiekunów, którzy po raz pierwszy starają się o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Taki wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, a rodzice/prawni opiekunowie mają określić kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: ● wielodzietność rodziny kandydata, ● niepełnosprawność kandydata,
● niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, ● niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, ● niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, ● samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, ● objęcie kandydata pieczą zastępczą. Do
wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, wymienionych we wniosku o przyjęcie dziecka.
W terminie 22-26 maja postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola. Ustala ona wyniki postępowania rekrutacyjnego i w okresie 29 maja- 9 czerwca podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest potwierdzenie woli uczęszczania
dziecka do przedszkola. Powinno to nastąpić 12 lub 13 czerwca. Ostateczna lista
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola ma być podana
do publicznej wiadomości w dniach 14-19 czerwca.
Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Kleszczów mogą być przyjęci do
gminnego przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
JS
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Informacje Kleszczowskiej
Przychodni Salus
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Od kwietnia Przychodnia Salus na podstawie umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje świadczenia z zakresu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjenci mogą liczyć na podstawowe świadczenia ze strony lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Warunkiem korzystania z bezpłatnych świadczeń jest
złożenie przez pacjenta DEKLARACJI wyboru lekarza/ pielęgniarki/ położnej.
Informacje na ten temat można uzyskać w Przychodni Salus:
• o sobiście: rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00;
• telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00,
tel. 44/ 731 30 80.
W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Od 1 kwietnia na podstawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów Przychodnia Salus realizuje świadczenia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej. Pacjenci – mieszkańcy gminy
Kleszczów mogą liczyć na porady udzielane przez następujących
lekarzy:
L.p.

Poradnia specjalistyczna

Lekarz

1.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

2.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha - Banasiak

3.

Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

4.

Otolaryngologiczna

lek. med. Izabela Zawadziłło

5.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

6.

Dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe (od 01.05.2017 r.)

7.

Ginekologiczno-położnicza

dr n. med. Robert Skalski

8.

Ginekologiczno-położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

9.

Pulmonologiczna

dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska

10.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

11.

Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

12.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

13.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

14.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

Informacje o harmonogramie pracy poszczególnych poradni specjalistycznych można uzyskać w Przychodni Salus. Zapisy
do poszczególnych lekarzy dokonywane są na konkretne godziny przyjęć.
Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Przychodni Salus są mieszkańcy Gminy Kleszczów. Potwierdzeniem
faktu bycia mieszkańcem Gminy Kleszczów jest wpis w Rejestrze
mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności (Dz.U.2017, poz. 657) o zameldowaniu na terenie Gminy Kleszczów na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt
czasowy. Szczegóły dotyczące osób uprawnionych do korzystania
ze świadczeń zostaną podane w Przychodni Salus oraz na stronie
internetowej Gminy Kleszczów.
Po 1 maja 2017 roku harmonogramy pracy poszczególnych poradni specjalistycznych będą publikowane na stronie internetowej
Gminy Kleszczów.
Diagnostyka dla mieszkańców gminy
Przychodnia Salus informuje, że przygotowywane są postępowania konkursowe, w których wybrane zostaną podmioty, realizujące świadczenia diagnostyczne na rzecz mieszkańców gminy Kleszczów. Dotyczy to diagnostyki z zakresu tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego oraz pakietów diagnostycznych laboratoryjnych. Mamy nadzieję, że świadczenia te będą realizowane już
już od maja b.r.
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Niejasna przyszłość „Złoczewa”

P palnia i elektrownia Bełchatów, ogłosiła wyniki finansowe
za 2016 rok. Okazuje się, że produkcja energii z węgla brunatnego
olska Grupa Energetyczna, w ramach której funkcjonują ko-

wyniosła 37,35 terawatogodzin (TWh) i była o 4 proc. niższa w porównaniu z wynikiem z 2015 roku. Zmniejszenie produkcji to efekt
ograniczenia pracy bloku nr 1 w Elektrowni Bełchatów. Jest to blok
dopuszczony warunkowo do eksploatacji, bo nie spełnia obowiązujących teraz norm środowiskowych. Może pracować maksymalnie
1500 godzin rocznie.
W 2017 roku wielkość produkcji energii z brunatnego paliwa w
elektrowniach należących do PGE będzie wyższa. Dwa bloki energetyczne Elektrowni Bełchatów, które po modernizacji włączone zostały do ruchu w czerwcu 2016 r., będą bowiem pracować przez
cały obecny rok.

Kiedy węgiel ze Złoczewa?

Nadal otwarta jest kwestia ewentualnej budowy odkrywkowej
kopalni w Złoczewie. Przez wiele lat mówiło się o tym, że wydobywany tam węgiel brunatny będzie najprawdopodobniej dostarczany
drogą kolejową na plac w Rogowcu, dzięki czemu unowocześnione bloki Elektrowni Bełchatów będą mogły produkować prąd przez
kolejnych kilkanaście lat. Alternatywnym pomysłem miało być zbudowanie mniejszej elektrowni o mocy około 3 tys. mega watów koło
Złoczewa.
Teraz okazuje się, że „w obiegu” są jeszcze inne alternatywne rozwiązania – nie dla kopalni „Złoczew” (bo ta w ogóle może nie
powstać), ale dla źródeł paliwa dla bloków Elektrowni Bełchatów.
Mówił o tej kwestii wiceminister Andrzej Piotrowski z Ministerstwa
Energii. W lutym, na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi, powiedział, że zamiast budowania złoczewskiej
odkrywki rozważane jest m.in. spalanie w kotłach bełchatowskiej
elektrowni węgla kamiennego ze Śląska, albo zagłębia lubelskiego.
Gdyby okazało się, że inwestycje w bloki węglowe będą niemożliwe, jest jeszcze możliwość przebudowy Elektrowni Bełchatów na
zasilanie paliwem jądrowym.

Czy będzie bariera 550 gramów CO2?

Powodem rozważania takiej koncepcji są unijne plan wyśrubowania norm emisji CO2. Zgodnie z „pakietem zimowym”, zaproponowanym przez Komisję Europejską w listopadzie ub. roku Unia
Europejska miałaby zablokować budowę nowych bloków energetycznych, które produkując 1 kWh energii wyemitują do atmosfery

więcej niż 550 g dwutlenku węgla. Jak dotąd żadna z polskich elektrowni nie ma turbozespołu, który spełniałby te limity.
Okazuje się, że inne niż węgiel brunatny rodzaje paliwa dla
elektrowni, działającej na terenie gminy Kleszczów, były już rozważane w 2015 roku. Ówczesny prezes zarządu spółki PGE GiEK
S. A. Jacek Kaczorowski w rozmowie z portalem Wirtualny Nowy
Przemysł, opublikowanej 2 grudnia 2015 roku stwierdził:
„Przyszłość Elektrowni Bełchatów to blok 858 MW po rewitalizacji i decyzja dot. zastąpienia jednostek dziś funkcjonujących jednostkami na paliwo dostępne na rynku w czasie, kiedy ta rekonstrukcja będzie wymagana. To może być węgiel kamienny, gaz lub
inne źródło. Dziś jeszcze nie ma decyzji, na jaki rodzaj Elektrownia
Bełchatów zostanie w przyszłości skonwertowana” - czytamy w tekście, który opublikował redaktor Dariusz Ciepiela.

Niepokój górników

Górników pracujących dziś w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów niepokoi przeciąganie w czasie podjęcia decyzji o budowie
kopalni „Złoczew”. Dla wielu z nich stałaby się ona miejscem pracy po zakończeniu wydobycia w odkrywkach „Bełchatów” i „Szczerców”. Liczono na to, że wydanie koncesji na eksploatację złoża
„Złoczew”, o którą stara się spółka PGE GiEK nastąpi najpóźniej
w połowie tego roku.
Jacek Kaczorowski był jeszcze większym optymistą. We wspomnianej rozmowie z portalem WNP mówił: „W połowie roku 2016
chcemy złożyć wniosek o koncesję wydobywczą na złoże węgla
brunatnego Złoczew, spodziewamy się, że otrzymamy ją w styczniu 2017”.
Tymczasem jak dotąd nie ma nawet decyzji środowiskowej,
która jest konieczna, by u ministra środowiska można było złożyć
wniosek o wydanie koncesji. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Według wcześniejszych zapowiedzi ma się ono zakończyć do 28 kwietnia.
Na razie PGE GiEK S.A. zapowiada starania o wydłużenie do
2025 roku koncesji na wydobycie węgla brunatnego na terenie gminy Kleszczów. Jak wynika z informacji prasowych chodzi o węgiel,
zalegający jeszcze na tzw. zboczu transportowym odkrywki „Bełchatów”. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia fakt, że dla
jego pozyskania kopalnia nie musiałaby zajmować nowych terenów
oraz wysiedlać kolejnych miejscowości.
J. Strachocki

Kłopotliwe odpady - gdzie powinny trafić?

Nie wsi, mogą być wrzucane do plastikowych pojemników, dostarczanych przez spółkę Eko-Region - albo ze względu na ich rodzaj, albo ilość. Co
wszystkie odpady, które powstają w gospodarstwie domowym na

powinniśmy z nimi zrobić, by nie narazić się na kary?
Odpady budowlane
Sezon budowlany w pełni. Na każdym placu budowy gromadzą się sterty
zbędnych opakowań, palety, resztki materiałów, zniszczone kawałki styropianowych płyt. Kto odpowiada za ich usunięcie? Podczas budowy, rozbiórki czy
remontu utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. Powinien on zadbać o pojemniki na odpady komunalne, proporcjonalnie do ilości przebywających osób i podpisać umowę z firmą odbierającą odpady.
Ta sama zasada dotyczy także odpadów budowlano-rozbiórkowych (gruz,
styropian, pozostałości materiałów budowlanych i opakowania po nich), jeśli
z umowy ze zleceniodawcą nie wynika nic innego. Na wykonawcy robót budowlanych spoczywa odpowiedzialność w zakresie pozbycia się ich zgodnie
z przepisami prawa. Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania takich odpadów. Grożą za to kary przewidziane w kodeksie wykroczeń. Przedsiębiorca
prowadzący prace budowlane może odpowiadać przed wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska za niewłaściwe postępowanie z odpadami i nielegalne ich unieszkodliwianie.

Gdzie wywieźć odpady po remoncie
prowadzonym samodzielnie?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje
w Łuszczanowicach Kolonii umożliwia mieszkańcom gminy pozbycie się następujących odpadów, powstających w zamieszkiwanych nieruchomościach
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) na terenie gminy Kleszczów: ● zużyte baterie i akumulatory, ● powstające w gospodarstwach domowych chemikalia (resztki farb, tusze, kleje, lepiszcze, oleje, żywice i opakowania po
nich), ● środki ochrony roślin i opakowania po nich, ● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym urządzenia zawierające freony, ● lampy fluorescencyjne, w tym świetlówki, ● meble i inne odpady wielkogabarytowe, ● popiół z
domowych kotłów grzewczych, ● zużyte opony, ● odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w szczególności: beton i gruz betonowy, gruz ceglany,
materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny,
szkło okienne, drewno, papa, styropian i inne materiały izolacyjne, ● odpady
zielone, ● odzież, ● tworzywa sztuczne, ● metale.
Kiedy czynny PSZOK?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowicach
Kolonii jest otwarty przez 10 godzin, z wyjątkiem niedziel i świąt. W sezonie
wiosenno-letnim (1 kwietnia - 30 września) dostępny jest od godz. 9.00 do
19.00. Kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK - 697 969 104.
opr. MK
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Szkolne wieści
ZSP na gali przedsiębiorczości
12 kwietnia dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz wraz z koordynatorkami projektu
„Dzień przedsiębiorczości” - Elizą Jagła i Katarzyną Wojtania oraz trójką uczniów uczestniczyła w gali podsumowującej 13. edycję „Dnia
przedsiębiorczości”. Uroczystość odbyła się w
sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Marzena Machałek – wiceminister edukacji pogratulowała laureatom konkursu i tym firmom i instytucjom, które wsparły realizację „Dnia przedsiębiorczości” w 2016 roku.

Kapituła nagrodziła tylko najlepszych 20
szkół, w tym dwie z województwa łódzkiego. W
gronie najaktywniejszych organizatorów „Dnia
przedsiębiorczości” po raz piąty znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Wielkanocne tradycje
w programie edukacji
W zajęciach prowadzonych w szkołach
ponadgimnazjalnych znalazło się miejsce na
omówienie tematów, związanych ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych. W salach lekcyjnych
pojawiły się wykonane przez uczniów dekoracje, uczniowie przygotowali też stół świąteczny, wielkanocne palmy i pisanki. Na lekcjach
historii, wiedzy o kulturze, języka polskiego
rozmawiali na temat zwyczajów wielkanocnych.

Blisko reaktora „Maria”
Wyjazd uczniów klasy I i II Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie do
Narodowego Centrum Badań Jądrowych w
Świerku pod Warszawą umożliwił im wzięcie
udziału w wykładach i eksperymentach, poświęconych promieniowaniu i materiałom promieniotwórczym. Najbardziej ekscytującą częścią wycieczki było oglądanie jedynego w
Polsce, działającego reaktora jądrowego, który
na cześć polskiej badaczki Marii Skłodowskiej-Curie nosi imię „Maria”. Reaktor ma już ponad
40 lat. Uczniowie wyposażeni w odpowiedni
strój obejrzeli wnętrze oraz sterownię reaktora, przechodząc przez bramkę, wyposażoną w
detektory promieniowania. Wycieczkę zakończyły odwiedziny w parku, otaczającym pałac
w Wilanowie.

Marcin Muskała trzeci
W rozegranym 7 kwietnia w Tuszynie finale wojewódzkim turnieju „Młodzież zapobie-
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ga pożarom” uczeń Technikum Nowoczesnych
Technologii w Kleszczowie, Marcin Muskała wywalczył trzecie miejsce. W sumie podczas czterech lat nauki w technikum brał udział
w wojewódzkim etapie konkursu cztery razy.
Trzykrotnie zajmował trzecie miejsce, a jeden
raz po wygraniu etapu wojewódzkim był 5 w finale centralnym. Marcinowi serdecznie gratulujemy tych osiągnięć.

Lepiej być nie mogło
Uczniowie Technikum Nowoczesnych
Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 100 procentach. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony został w styczniu i lutym. 28 uczniów
klasy III T zdawało egzamin z tematu „Montaż
urządzeń i systemów mechatronicznych”, aby
uzyskać kwalifikację E.03. Z kolei 27 uczniów
klasy IV T zdawało „Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”, by otrzymać kwalifikację E.19.
Dla uczniów klasy IV T był to ostatni egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik. Po ukończeniu szkoły wszyscy otrzymają dyplomy potwierdzające
uzyskane kwalifikacje wraz z aneksem do dyplomu w języku angielskim i języku polskim,
uprawniającym do wykonywania zawodu technik mechatronik na europejskim rynku pracy.
Uczniów klasy III T czekają natomiast kolejne
egzaminy (kwalifikacje E.03 i E.19).
- 31 marca uczniowie TNT odebrali świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
– informuje dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. - Na uzyskane przez nich wysokie wyniki złożyła się ciężka praca – zarówno samych
uczniów, jak i zaangażowanie nauczycieli
przedmiotów zawodowych.

Gościli w DPS św. Barbary
W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne wolontariusze ze Szkolnego Klubu
Wolontariatu, działającego w Szkole Podstawowej w Łękińsku wraz z opiekunami odwiedzili podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej św. Barbary. Ta wzruszająca wizyta była
okazją do złożenia świątecznych życzeń i obdarowanie seniorów wielkanocnymi jajkami,
wykonanymi przez uczniów kl. V i kl. VI. Był
słodki poczęstunek wielkanocną babką i zaproszenie mieszkańców DPS św. Barbary na
przygotowane w łękińskiej szkole Misterium
Męki Pańskiej.

Misterium Męki Pańskiej
Przed Świętami Wielkanocnymi społeczność Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w
Łękińsku miała okazję obejrzeć i przeżyć Misterium Męki Pańskiej, przypominające ostatnie wydarzenia z życia Jezusa - począwszy od
Ostatniej Wieczerzy aż po śmierć na krzyżu.
„Był to niezwykły dzień w naszej szkole ponieważ mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa przeżywaliśmy nie tylko z uczniami i ich
rodzicami ale także po raz pierwszy z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej św.
ciąg dalszy na str. 8
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maja minie 150 lat od dnia urodzenia polskiego noblisty – Władysława Stanisława Reymonta. Decyzją Sejmiku
Województwa Łódzkiego rok 2017 został
ogłoszony w naszym regionie Rokiem Reymonta. Lista organizowanych z tej okazji
imprez oraz różnych eventów jest dostępna pod adresem www.lodzkie.pl/reymont/
i wciąż będzie uzupełniana. Wpisane są
tam obecnie wydarzenia organizowane w
różnych częściach naszego województwa:
konkursy plastyczne i fotograficzne, XX
Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”, jak też konkurs wiedzy o życiu autora „Chłopów”.
Urodzony w Kobielach Wielkich (obecnie powiat radomszczański) Władysław
Stanisław Reymont z woli rodziców miał zostać organistą (jego ojciec wykonywał taki
właśnie zawód w parafii w Tuszynie). Nie
chciał jednak takiej przyszłości. Wykształcił się na krawca, był aktorem teatralnych
wędrownych grup, pracował też na kolei.
Częste podróże, ciekawość świata, dar trafnej obserwacji zaowocowały w jego działalności literackiej, z której utrzymywał się od
1894 roku.
W dwóch najważniejszych dziełach Wł.
St. Reymonta został sportretowany region
łódzki przełomu XIX i XX wieku - drapieżny kapitalizm gwałtownie rozwijającej się
Łodzi (w „Ziemi obiecanej”) oraz życie wiejskiej społeczności w Lipcach (w czterotomowych „Chłopach”). 13 listopada 1924
roku Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Zmarł w Warszawie 5 grudnia
1925 r.
JS

Pobiegną na 10 km

O

rganizację „Kleszczowskiej Dziesiątki” powierzono firmie Ines
Sport, która znana jest z przygotowywania corocznego biegu „Kleszczów na Piątkę”. Dziesięciokilometrowy bieg będzie jedną z atrakcji tegorocznych Dni Kleszczowa,
zatem uczestnicy, którzy przyjadą z różnych odległych miejscowości będą mogli
pozostać i bawić się podczas popołudniowych i wieczornych imprez.
W pakietach startowych uczestnicy
otrzymają pamiątkowe koszulki, a na mecie
- medale. Start biegu głównego zaplanowano na godz. 14, przy czym biuro zawodów
będzie otwarte już od 11.00.
Podobnie jak w dniu biegu „Kleszczów
na Piątkę” okazję do rywalizacji na krótszych dystansach będą mieć także dzieci.
Zawody dla nich zaczną się o godz. 13.00.
JS
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Ujarzmiona Widawka
15-tomowym, encyklopedycznym wydawnictwie „Słownik geograficzny
W
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, zredagowanym w
latach 1880-1902 siłami Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Wła-

dysława Walewskiego, znajdujemy wiele cennych informacji historycznych. Pozwalają one opisać gospodarczą i demograficzną kondycję wielu miejscowości
pod koniec XIX wieku. Są też opisy typowo geograficzne,
takie choćby, jak kilkunastowierszowy opis
rzeki Widawki - największej rzeki, przepływającej przez teren gminy Kleszczów.
Jego treść czytelnicy
znajdą obok, w zeskanowanym fragmencie
strony 286 XIII tomu
wspomnianego słownika.
Licząca ponad 95
kilometrów długości
rzeka była przez wieki
rzeką nieuregulowaną
i kapryśną. Wiosenne wylewy zatapiały
nadrzeczne łąki i pastwiska. Jak każdy
większy ciek wodny przyczyniała się do rozwoju osadnictwa. Nieprzypadkowo
właśnie od terenów nad Widawką w Ruszczynie, Piaskach i Czyżowie archeolodzy zaczęli swoje badania na terenie gminy Kleszczów. Rzeka była też wykorzystywana gospodarczo, zasilając liczne młyny, działające w wielu miejscach.
Widawka przeszkodą dla górników
Dziś część Widawki nie tylko ujarzmiona została w betonowych obramowaniach, ale nawet nie płynie w starym korycie. Jej spokojny bieg zakłócają zbiorniki wodne, zbudowane na pograniczu gmin Kleszczów i Bełchatów - Słok i
Wawrzkowizna.
Nie byłoby tych akwenów wodnych, a rzeka dalej płynęłaby leniwie przez
łąkowe i leśne tereny, gdyby nie odkrycie złóż węgla brunatnego. Przygotowywana przez niemal 10 lat (1964-1973) koncepcja zagospodarowania złoża
„Bełchatów” przesądziła m.in. o tym, że udostępnianie złoża węgla brunatnego miało mieć miejsce po jego wschodniej stronie, w okolicach wsi Piaski. Jedną z głównych przeszkód dla wejścia górniczych maszyn w to właśnie miejsce,
okazywała się Widawka. Rzekę należało przenieść na północny wschód. Trzykilometrowy odcinek wybetonowanego nowego koryta powstawał od marca do
końca sierpnia 1975 roku.
Nie była to bynajmniej pierwsza z większych robót, do jakich przystąpili budowniczowie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Już od pierwszych miesięcy 1973 roku, czyli od czasu utworzenia bełchatowskiej delegatury Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego, trwały prace na kilku frontach. Od lutego do
marca 1973 r. prowadzono wiercenia i budowę pierwszej studni odwadniającej
złoże. Od kwietnia zaczęły powstawać pierwsze obiekty zaplecza kopalni w Rogowcu oraz pierwszy hotel robotniczy w Bełchatowie. Rok później trwały już prace przy budowie pierwszego ujęcia wody, zlokalizowanego w Łękińsku. Wiadomo było, że pompy odwadniające osuszą przydomowe studnie w okolicznych
wioskach, więc kopalnia musiała rozpocząć budowę wiejskich wodociągów.
W kwietniu 1974 r. w Piaskach zaczęto organizować plac montażu maszyn
podstawowych dla kopalni, a w maju ruszyły pierwsze prace przy budowie kopalnianego ośrodka „Wawrzkowizna”. Już w lipcu pierwszy etap tej inwestycji był ukończony. Pierwszym gotowym warsztatem służącym przyszłej kopalni
był oddany do użytku w czerwcu 1974 r. warsztat mechaniczny oddziału wierceń w Rogowcu.
Na liście większych inwestycji roku 1975, związanych z powstawaniem
Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego odnotować wypada m.in. ukończenie pracowniczego hotelu przy ul. Okrzei w Bełchatowie (kwiecień), rozpoczęcie robót ziemnych w rejonie budynku głównego Elektrowni Bełchatów (lipiec),
oddanie do użytku pierwszego bloku mieszkalnego na Osiedlu 1 Maja Wschód
w Bełchatowie (sierpień) i uruchomienie systemu odwodnienia wgłębnego (październik). Woda z pierwszych pomp głębinowych, tworzących ów system trafiła wybetonowanymi kanałami do Widawki, płynącej już wtedy częściowo zmienionym korytem.
ciąg dalszy na str. 10
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Charytatywny spektakl
i wielkanocny kiermasz

K

tóż z nas nie zna „Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków”, klasycznej baśni, w której - jak to w baśniach - zło zostaje pokonane,
a miłość i dobro zwyciężają? Najnowsza inscenizacja to efekt pracy Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie. Spektakl został pokazany
6 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury, przy niemal całkowicie wypełnionej
sali widowiskowej.
Dyrektor przedszkola w Kleszczowie
Małgorzata Szluga witając widzów poinformowała, że wyjątkowymi gośćmi są
podopieczni Domu Dziecka w Piotrkowie
Trybunalskim. Przyjechali do Kleszczowa
wraz z dyrektor Danutą Malik.
- Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny możemy gościć na tak uroczystym
przedstawieniu - powiedziała dyrektor
piotrkowskiej placówki. - Miło nam, że pamiętacie Państwo o nas. Z doświadczenia wiem, że czekają nas niezapomniane doświadczenia artystyczne.
Kto w głównych rolach?
W przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem nauczycielek Emilii Jarząbek oraz Aleksandry Rejniak wystąpiły przedszkolaki z Kleszczowa, ich rodzice, a także uczniowie kleszczowskich szkół, którzy parę lat temu uczęszczali do przedszkola przy ulicy Szkolnej.
W rolach osób dorosłych na scenie
GOK zaprezentowali się rodzice: Dorota
Michalska (Śnieżka), Karolina Białek (Zła
Królowa), Ewa Skowrońska (Czarownica/ głos z czarodziejskiego lustra), Jacek
Skurkiewicz (Myśliwy) i Andrzej Trajdos
(Książę/ Narrator). Piosenki wykonywali Nikola Zawodzińska, Kinga Karasińska
i Mikołaj Lasota. Wszyscy są absolwentami przedszkola w Kleszczowie.
Przedszkolaki wcieliły się natomiast w sceniczne postaci krasnoludków
(Brajan Michalski, Marek Braun, Franciszek Jakubik, Julian Wojewoda, Franciszek Skurkiewicz, Jan Janson, Bartosz Kępa), ptaków (Lena Trajdos, Marta
Gorząd, Zofia Figlus, Szymon Białek, Michał Naturalny, Dominik Józiak, Kacper Kusiak, Piotr Teslar, Filip Kierasiński, Kacper Bartłomiej Kusiak, Mateusz Zarzycki), motyli (Nikola Bednarczuk, Natalia Kędzierska, Katarzyna Kopeć, Nadia Ołubek), kwiatów (Małgorzata Skowrońska, Zofia Foksowicz, Maja
Komorowska, Magdalena Nolbrzak, Szymon Madej, Natalia Susmęd, Janusz
Mielczarek, Wiktoria Cebula).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że mali aktorzy występując na dużej, profesjonalnej scenie świetnie radzili sobie z tremą. Być może wcale takiej tremy
nie odczuwali, bo na tej scenie odbyli wcześniej dwie próby. Układy taneczne
przygotowywali na regularnych próbach w przedszkolu.
Dobrze przygotowany kiermasz
Pieniądze ze sprzedaży biletów-cegiełek, rozprowadzanych w cenie 8 zł
za sztukę przez przedszkole w Kleszczowie, a także wpływy ze sprzedaży dekoracyjnych ozdób wielkanocnych i sprzedaży płyt, na których zarejestrowane
zostało całe przedstawienie, będą przekazane na rzecz dzieci z Domu Dziecka
w Piotrkowie Trybunalskim.
Wielkanocne ozdoby przeznaczone do sprzedaży podczas kiermaszu były
przygotowywane zarówno przez dzieci
z przedszkola, jak i ich rodziców. W tym
celu przedszkolna placówka w Kleszczowie zorganizowała 14 i 15 marca warsztaty wiosenno-wielkanocne dla rodziców
i dzieci, zaś 22 marca - specjalne zajęcia
poświęcone tworzeniu palm wielkanocnych. Obszerne galerie, pokazujące, w jak
wspaniałej atmosferze przebiegało tworzenie wielkanocnych drobiazgów,
znaleźć można na internetowej stronie przedszkola w Kleszczowie (http://
www.wikom.pl/ppskleszczow).
J. Strachocki
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Barbary w Kleszczowie” - czytamy na szkolnej
stronie www.

Bliżej wolontariatu
Trwający właśnie Rok Wolontariatu to okazji do promowania tego właśnie rodzaju aktywności społecznej, która wypełnia wiele luk w
państwowym systemie wspierania potrzebujących. Szkoła w Łękińsku zorganizowała konkurs literacki „Pomaganie jest fajne” Wzięli w
nim udział uczniowie klas IV-VI. Najwyżej oceniona została praca Mai Augustyńczyk. Drugie
miejsce zajął Wojciech Szafrański, a trzecie Filip Gaik i Katarzyna Dwornik.
Podczas zorganizowanej 3 kwietnia I Gali
Wolontariatu przedstawiciel łódzkiej Fundacji
Gajusz przekonywał, że nie należy być obojętnym na potrzeby innych. Na bezinteresowną
pomoc czekają bowiem ludzie chorzy, niepełnosprawni, samotni.
Na zakończenie gali opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz dyrektor Katarzyna
Bębnowska dziękując wolontariuszom za ich
bezinteresowną pracę, wręczyli im medale dobroczynności. Uhonorowana została także Sylwia Kotynia - pracownica szkoły, która pomaga
przy niemal każdej akcji charytatywnej, organizowanej w Łękińsku.

Matematyka to ich żywioł
Podczas zorganizowanych w Łękińsku
XVII Dni Matematyki uczniowie rywalizowali w różnych konkursach. Ich laureatów szkolna społeczność poznała podczas specjalnego
apelu. Mistrzem cyrkla został Kamil Muskała (kl. IV), a tytuły najlepszych rachmistrzów
zdobyli: Maksymilian Muskała (kl. IV), Antoni Rejek (kl. V) oraz Maciej Klima (kl. VI). Mistrzem sudoku została Alicja Kaczmarek (kl.
VI). Pierwsze miejsce w rozwiązywaniu matematycznej krzyżówki interaktywnej zajęła Katarzyna Dwornik (kl. V), a drugie - Filip Gaik (kl.
V). Coroczne Dni Matematyki mają na celu zainteresowanie uczniów matematyką, podkreślenie jej znaczenia w życiu codziennym, a także przekonanie, że warto się jej uczyć.

Sukcesy w konkursach
Uczniowie szkoły w Łękińsku odnoszą sukcesy w międzyszkolnych i powiatowych konkursach. Przemysław Muskała z kl.
V zakwalifikował się do finałowego etapu Mię-

dzynarodowego Konkursu Matematycznego
PANGEA. Trzyosobowa reprezentacja szkoły (Maja Augustyńczyk, Karolina Olczyk, Filip
Gaik) w VIII Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym „W szkole czuję się bezpiecznie”
zorganizowanym w Klukach wywalczyła drugie
miejsce, wykazując się bogatymi wiadomościami m.in. z zakresu uzależnień, zachowań agresywnych, zasad ruchu drogowego, udzielania
pierwszej pomocy.
W konkursie powiatowym „Are you a bookworm?” („Czy jesteś molem książkowym?”)
SP w Łękińsku reprezentowali Maksymilian
Muskała (kl. IV), Filip Gaik (kl. V) i Anna Oleśkiewicz (kl. VI). Wywalczyli drużynowe III miejsce, natomiast M. Muskała zajął II miejsce w
recytacji wiersza.

Wysłali opatrunki do Afryki
Okazją do działań charytatywnych są nie
tylko Święta Bożego Narodzenia. W Szkole Podstawowej w Kleszczowie z dużym odzewem spotkała się akcja „Opatrunek na Ratunek”, przeprowadzona przed Wielkanocą.
Przynoszone przez uczniów materiały opatrunkowe (gazy i kompresy jałowe, opaski elastyczne, plastry z opatrunkami, chusty trójkątne, opaski dziane, bandaże) a także koce
ratunkowe, rękawiczki jednorazowe, strzykawki oraz igły zapakowano w wielką ważącą 10,5
kg paczkę. Została wysłana do szpitali misyjnych w Afryce. „Świadomość, że gdzieś, choćby nawet w najdalszym krańcu świata żyje
osoba, której mogliśmy pomóc jest dla nas największą nagrodą” – napisali w podziękowaniu
organizatorzy akcji, uczniowie klasy IVa. Akcja
„Opatrunek na Ratunek” odbywa się z inicjatywy Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. W tym roku miała szóstą edycję.

„Moje wielkanocne jajko”
Konkurs o tym tytule, zorganizowany w SP
Kleszczów, polegał na wykonaniu i przyozdobieniu przestrzennego jajka w jak najciekawszy sposób. Jury oceniało prace, biorąc pod
uwagę zarówno pomysłowość, technikę, estetykę, stopień trudności oraz samodzielność
ich wykonania. W poszczególnych kategoriach
wiekowych nagrodzeni zostali:
• uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: Zofia Naturalna (II d); Zofia Kuc (II d); Katarzyna Olbrych (III a).
• uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:
Natalia Szymanek (VI b); Maria Nagoda (IV
a); Oliwia Rybarczyk (IV a).
• osoby dorosłe: Szymon Kuc; Monika Zawodzińska, Sławomira Sosnowicz.
Przyznano też kilkanaście wyróżnień. Prace konkursowe prezentowane były na szkolnej
wystawie, a laureaci odebrali nagrody i dyplomy pamiątkowe.

NR 8/457

presji, bowiem coraz częściej dotyka ona także dzieci i młodzież. Specjalna prezentacja została zamieszczona na szkolnej stronie: https://
spkleszczow.pl/wp-content/uploads/2017/04/
depresja.pdf.

Savoir-vivre w gimnazjum
29 marca uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o dobrych manierach, pisząc specjalną
kartkówkę. Pytania dotyczyły m.in. nakrywania stołu, podawania potraw i napojów, własnego wyglądu i prezencji (np. higieny i ubioru),
zachowania w towarzystwie (w miejscu pracy,
podczas rodzinnych spotkań, na przyjęciach),
komunikacji (także telefonicznej), zachowania
się w szczególnych sytuacjach. Okazało się,
że dla większości uczniów poprawne zachowanie nie powinno stanowić problemu. Najwięcej
z 20 punktów możliwych do zdobycia uzyskały:
Rozalia Piskorska z kl. I a (19) oraz Marta Gąciarek i Julia Ostrowska z kl. I c (po 18).

Czworo awansowało
do powiatu
W szkolnych eliminacjach turnieju „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” w SP Łękińsko
wzięło udział 12 uczniów z klasy V i VI, posiadających kartę rowerową. 10 kwietnia na placu
przed szkołą uczniowie rywalizowali w prawidłowym pokonywaniu toru przeszkód. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się Julia Jurczyk, Karolina Olczyk, Mikołaj Sokołowski i
Eryk Krzympiec.

Warsztaty z dietetyczką
W ramach cyklicznych zajęć o zdrowiu w szkole w Łękińsku odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców. Zuzanna Smoczyńska - dietetyczka, absolwentka Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi zapoznała uczestników
z aktualnymi zasadami zdrowego odżywiania
i prawidłowymi nawykami żywieniowymi.
Potem było przygotowywanie pysznych
i zdrowych przekąsek i koktajli oraz ich degustacja. Urozmaiceniem okazało się szkolne przedstawienie „Witaminki dla księżniczki
Marcelinki”. O tym, że wszyscy angażowali się

Depresja dotyka także dzieci
i młodzież
Hasło tegorocznych Światowych Dni Zdrowia, obchodzonych 7 kwietnia, brzmiało: „Depresja - porozmawiajmy o niej”. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zachęciła rodziców,
by zdobyli podstawową wiedzę na temat de-

w kulinarne prace i zabawę świadczy galeria
zdjęć, zamieszczona na szkolnej stronie.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i
zdjęć udostępnionych przez szkoły samorządowe
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Świetlicowy
konkurs plastyczny

Wolontariuszki
witane z radością

Po czaka w Kleszczowie zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym uczniów szkół podstawowych powiatu bełchatowskie-

I Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i współpracy, nawiązanej z Domem Pomocy Społecznej św. Barbary. Ponad miesiąc temu

raz piąty świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-

go, korzystających ze szkolnych świetlic.
„Aktywnie spędzam czas wolny” to temat przewodni konkursu.
Prace zgłoszone do oceny podzielone zostaną na dwie kategorie
wiekowe. Najmłodsi uczniowie (klasy I-III) mają zilustrować temat
konkursu na papierze formatu A-4, natomiast uczniowie starszych
klas (IV-VI) - na większym formacie A-3.
Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowaną technikę plastyczną. Jedyne ograniczenie, które nakłada organizator zapisane
zostało w regulaminie w taki sposób: „Praca nie może mieć przyklejonych elementów wypukłych, sypkich oraz gotowych obrazków
i naklejanek”. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową, wykonaną podczas zajęć świetlicowych w swojej szkole.
Prace należy dostarczyć do 12 maja na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów.
Dane autora powinny być wpisane na odwrocie pracy, natomiast
na przesyłce konieczny jest dopisek „Konkurs plastyczny - świetlica
szkolna”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu. Wyniki oraz informacje dotyczące konkursu będą opublikowane
na stronie internetowej szkoły www.spkleszczow.pl. Kontakt telefoniczny do szkoły (44) 731-33-46 wew. 26 (świetlica szkolna). Koordynatorem konkursu jest Agnieszka Szczęsna.
JS
Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż składników majątkowych, użytkowanych przez Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o., m.in.:
Lp.

Nazwa i numer
inwentarzowy

Rok
produkcji

Cena wywoławcza netto (w zł)

Wadium
(w zł)

1.

Autobus
AUTOSAN A1010T
nr rej. EBE 40NY

2005

85.000

4.300

2.

Autobus
AUTOSAN A1010T
nr rej. EBE 47JK

2004

70.600

3.600

3.

Autobus
AUTOSAN A1010T
nr rej. EBE 46JK

2004

63.200

3.200

1. Wadium podane w tabeli płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93
8978 0008 0000 0244 2000 0040 z dopiskiem „Wadium – przetarg na autobusy z Zakładu Komunalnego Kleszczów”, ze wskazaniem autobusu, którego wadium dotyczy, w terminie do dnia 05 maja 2017 r. (włącznie). Za termin
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.
2. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna UG w Kleszczowie.
3. Termin składania ofert upływa z dniem 10 maja 2017 roku o godz. 11ºº.
4. Termin otwarcia ofert: 10 maja 2017 roku.
5. Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do
piątku po wcześniejszym ustaleniu godziny z Zakładem Komunalnym Kleszczów (tel. 44/ 731-32-23).
6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się regulaminem dostępnym na stronie www.gminakleszczow.pl, BIP-tablica ogłoszeń.
7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr
5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143, a w kwestii technicznej informacji udziela
Zakład Komunalny Kleszczów tel. 44/ 731-32-23.
8. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

nformowaliśmy już o aktywności grupy wolontariuszek z Zespołu

na antenie Radia Jasna Góra dwie wolontariuszki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (Kamila Frach i Beata Nagoda) oraz
ich opiekunka, nauczycielka ZSP Joanna Durka dzieliły się ze słuchaczami wrażeniami z tej współpracy.
Dwuczęściowa audycja została wyemitowana w nowym cyklu „Senior w eterze”. Prowadzący - Artur Dąbrowski chce z wielu stron pokazywać blaski i cienie życia seniorów, a także potrzebę coraz większego
skupienia się na problemie starości, rozumianym nie tylko w kategoriach
demograficznych, ale przede wszystkim jako bardzo ważne zjawisko
w sferze polityki społecznej.
Poświęcają swój wolny czas
Wraz ze współprowadzącym audycję, księdzem Sławomirem Bednarskim, wolontariuszki z Kleszczowa opowiadały o różnych formach
współpracy. Podczas spotkań z osobami starszymi, które są podopiecznymi kleszczowskiego DPS, dziewczyny nie są wyłącznie słuchaczkami
(choć taka rola też jest oczekiwana przez seniorów). Same inicjują pewne działania, które pozwalają zagospodarować nadmiar wolnego czasu pensjonariuszy. Są to np. zajęcia
samodzielnego wykonywania biżuterii, do których zaproszono panie,
albo rozgrywki w gry planszowe czy
karciane, organizowane w świetlicy dla wszystkich chętnych. Mowa
była też o wspólnym śpiewaniu kolęd z seniorami, o drobnych, mikołajkowych podarkach i świątecznych stroikach, dostarczonych do każdego zamieszkanego pokoju w Domu Pomocy Społecznej św. Barbary
w Kleszczowie. Istotne jest to, że na cotygodniowe wizyty w DPS uczennice liceum przeznaczają swój prywatny, wolny czas. Przychodzą tu po
południu, po zakończeniu nauki, a także w soboty.
Potrzeba obecności, potrzeba rozmowy
Spotkania i rozmowy z podopiecznymi Domu św. Barbary nie są wyłącznie towarzyskimi pogawędkami „dla zabicia czasu”. Wolontariuszki
wysłuchują opowieści o trudnych sprawach - o chorobach, o odrzuceniu
przez rodzinę, o ludzkiej niewdzięczności... W takich sytuacjach trudno
o brak emocji.
- Ujmują mnie takie spotkania w cztery oczy - opowiada jedna z wolontariuszek. - Te osoby potrzebują rozmowy - wyżalenia się, że cierpią,
że coś boli, że nie dają rady. Przy okazji jest opowieść o sobie, o rodzinie. Przyznam, że nieraz i ja płaczę, bo emocje są tak duże. Taka rozmowa i mnie buduje - pokazuje, że człowiek nie może być sam na świecie i że każdemu jest potrzebna osoba, z którą można porozmawiać.
Innymi spostrzeżeniami o osobach z Domu Pomocy Społecznej podzieliła się Joanna Durka: - Widzimy: starszy człowiek, może niedbale
ubrany, nie przejmujący się swoim wyglądem, chory. Kiedy jednak posłuchamy ich historii okazuje się często, że są tu ludzie, którzy pełnili
bardzo ważne funkcje, byli na wysokich stanowiskach, mają jakiś świetny zawód, robili w życiu coś niesamowitego, mają rodziny. Ich życie ułożyło się jednak tak, że na koniec trafiają do Domu Pomocy Społecznej.
Kiedy jesteśmy jeszcze w pełni sił, pracujemy, mamy swoją rodzinę, robimy karierę zawodową, nie myślimy o tym, co może być za 10, 20 lat.
Nigdy nie wiemy, co się może stać.
Ksiądz Sławomir Bednarski na podsumowanie tego wątku i całej audycji stwierdził:
- Nie ma ważniejszych rzeczy dla człowieka, jak relacje. To wszystko, co człowieka buduje, tworzy, za czym goni, bardzo szybko ustępuje.
Wraz z wiekiem zmieniają się perspektywy, możliwości, zmienia się bardzo wiele różnych okoliczności i spraw. Jedyne co pozostaje to są właśnie relacje, które się buduje, które się tworzy, które później pozwalają
przetrwać najtrudniejsze chwile, do których można później wracać, odnosić się, wspominać. Właściwie wszystko człowiek straci oprócz relacji,
które w życiu zbudował.
JS
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Ujarzmiona Widawka

Fachowcy z Hydrobudowy
Wycinka drzew, które przeszkadzały w wytyczeniu nowego koryta Widawki, prowadzona była w 1974 roku. Zadanie przekładania rzeki powierzono firmie
Hydrobudowa 1. To państwowe przedsiębiorstwo wykonywało wcześniej m.in.
Zbiornik Sulejowski, zbudowało też zaporę na Wiśle w Włocławku.
„Przekłada się rzekę w sposób następujący. Najpierw - co może się wydać
bardzo dziwne - trzeba osuszyć grunt pod przyszłe koryto. Potem koparki kopią
szeroki rów, a potem rów ten wylewa się betonem, uszczelnia się miejsca połączeń płyt, tak aby ani jedna kropelka nie przesiąkła do ziemi” - pisała Bogda Madej w regionalnym tygodniku „Odgłosy” (nr 33/1975).
Taka inwestycja hydrologiczna, jak przenoszenie rzeki była czymś nowym
i niespotykanym. Pisali więc o niej dziennikarze regionalnych dzienników i tygodników, chętnie podkreślając zwłaszcza skrócenie terminu inwestycji z zaplanowanych 9 do 6 miesięcy. Prace ziemne i betoniarskie trwały nieprzerwanie na
trzy zmiany. Miejsce budowy trzeba było dodatkowo oświetlić.
Na przekładanym odcinku rzeki należało zbudować dwa nowe mosty. Technologii ich budowania reporterka „Odgłosów” poświęciła oddzielny akapit:
„Obiega nowe koryto łukiem przyszły teren kopalni, a gdzie napotka drogę, tam most się stawia. Dla laika zabawne jest to stawianie mostów. Zawsze
wyobrażamy sobie, że most stawia się nad dziurą w ziemi, nad rzeką, kotliną,
przepaścią. Nad przyszłą Widawką mosty stawia się… na ziemi. Najpierw robi
się otwory w ziemi, potem leje się w nie beton i tak powstają słupy, na których
most będzie wsparty. Potem na te słupy kładzie się płytę, robi się jezdnię, przejścia dla pieszych, balustrady. A gdy wszystko już jest gotowe wyjmuje się ziemię spod mostu. Koniec.”
Widawka popłynęła nową trasą
Operację „przekładania Widawki” dokumentował na swoich zdjęciach fotoreporter tygodnika „Odgłosy”, Włodzimierz Parys. Czarno-białe, dziś mało czytelne fotografie zajmują całą kolumnę w 37 numerze pisma. Na siedmiu zdjęciach widać m.in. moment odcinania rzeki od starego koryta za pomocą mas
ziemi przemieszczanych przez spycharki gąsienicowe, widać też jak woda wypełnia betonowe koryto.
Zamieszczony w „Dzienniku Popularnym” (nr 190/1975) artykuł „Wody Widawki płyną już nowym korytem” zilustrowany został natomiast zdjęciem wykonanym przez B. Dużyńskiego. Fotografia uwieczniła kilka osób, spoglądających
z nowego mostu na nurt Widawki, płynącej betonowym korytem. Dziennikarska
relacja poświęcona została zorganizowanej w piątek 29 sierpnia 1975 r. uroczystości.
„Uroczystość piątkową, spuszczenia wody do nowego łożyska, potraktowano jako święto rodzinne „hydrobudowców” i głównego inwestora. Przybyli wszyscy: 250 betoniarzy, cieśli, operatorów sprzętu, kierowców, kierownictwo odcinka, dyrekcja „Hydrobudowy nr 1” z Nowego Dworu oraz Kopalni Węgla
Brunatnego „Bełchatów” - pisała M. Krajówna.

W lesie na orientację

P

otencjał rekreacyjny polskich lasów ciągle nie jest wykorzystywany dostatecznie. Jednym z rozwijanych ostatnio
projektów przy dużym zaangażowaniu niektórych nadleśnictw jest
„Zielony Punkt Kontrolny”. Do inicjatywy przyłączyło się też Nadleśnictwo Bełchatów i przygotowało odpowiednią infrastrukturę oznaczone trasy leśne, instrukcje, mapy, informatory.
O początkach wspomnianego projektu informowaliśmy na łamach „IK” w wydaniu nr 15 z 2016 roku. Dziś wracamy do tematu,
bo wraz z nadejściem ocieplenia i długo wyczekiwanej wiosny przybywa osób, chcących weekendowe dni spędzać rekreacyjnie w plenerze.
Trasy dla każdego
Po wejściu na stronę www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/6Uf3tSBAEkwU/content/zielony-punkt-kontrolny znajdziemy 29 plików PDF, które nie tylko wprowadzą nas w
temat, ale pozwolą poznać stopień trudności wytyczonych tras, ich
długość i oznaczenia punktów kontrolnych. Teren przygotowany dla
amatorów marszów na orientację znajduje się na północny zachód
od siedziby Nadleśnictwa Bełchatów.

Źródło: www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl
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Kupię mieszkanie
w Kleszczowie / Łuszczanowicach
od 64 m kw. do 85 m kw.
Telefon: 510-725-247

PROSTO Z SOLPARKU
SOLPARK w majówkę
To będzie długi weekend! SOLPARK zapowiada wcześniejsze
otwarcie obiektu w okresie majówki, tj. od 29 kwietnia aż do 3 maja.
Korzystających z oferty obiektu, zapraszamy na basen w godz.
9:00-22:00, do Strefy SPA 12:00-22:00 oraz do Strefy Gier 14:0022:00.

Foto W. Parys

Skalę zrealizowanej inwestycji ilustrowały też liczby: 350 tys. m sześć.
przemieszczonej ziemi, 5 tys. m sześć betonu, wykorzystanego do wykonania
nowego koryta.
W czasie uroczystości dyrektor Hydrobudowy W. Dylewski wyróżnił najlepszych majstrów, betoniarzy, brygadzistów i kierowników budowy.
***
Wraz z początkiem prac w KWB Bełchatów dla Hydrobudowy 1 nadchodziły tłuste lata - podczas inwestycji realizowanych w BOP ta firma wykonała setki zleceń, m.in. budując zbiorniki „Słok” i „Wawrzkowizna”, uszczelniając kolejne 35 kilometrów koryta, którym płynie Widawka, a także betonując dziesiątki
kilometrów uszczelnionych przed przesiąkaniem kanałów i rowów. To dzięki ich
sieci płyną dziś do Strugi Żłobnickiej, Strugi Aleksandrowskiej, a wreszcie do
Widawki wody wydobywane za pomocą pomp głębinowych z systemu odwodnienia KWB Bełchatów.
J. Strachocki

Dostępne letnie atrakcje
W związku ze sprzyjającą pogodą, SOLPARK uruchomił swoje sezonowe atrakcje. Można korzystać z wypożyczalni rowerów,
aby udać się na wycieczkę po licznych ścieżek rowerowych dostępnych w gminie Kleszczów. Dla dzieci uruchomiono autka akumulatorowe, dzięki którym najmłodsi mogą się poczuć jak mistrzowie
kierownicy. Atrakcje dostępne są codziennie, w godzinach otwarcia basenu.
Sposób na szczupłą sylwetkę
Zajęcia na trampolinach dostępne w SOLPARKU to odchudzające ćwiczenia, które łączą w sobie dużą dawkę zabawy i wysiłku.
Proste skakanie na mini trampolinie zapewnia wszechstronny trening całego ciała, podczas którego można spalić nawet 600–1200
kcal! Skoki na trampolinie ujędrniają pośladki, wzmacniają mięśnie
nóg i brzucha, poprawiają gibkość oraz koordynację. Ponadto dają
niesamowity zastrzyk energii na cały dzień. Zapisy na trampoliny
pod nr tel. 44/ 731 65 01.

16-30 VI 2017

Informator
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Sport
Świetny start P. Gawrysiaka

W

kolejnych pływackich zmaganiach z cyklu Grand Prix Pucharu Polski (8-9 kwietnia, Lublin) Przemysław Gawrysiak reprezentował LKS Omega Kleszczów i był
jednym z ponad 440 zawodników, którzy wzięli udział w imprezie.
Wywalczył drugie miejsce na 50 m stylem dowolnym (0’23”27), piąte na 50 m st.
motylkowym (0’25”10) oraz piąte na 100 m st. dowolnym (0’51”84), bijąc swój rekord życiowy.

Sport
Pływali w Oleśnicy

O

liwier Krzyszkowski i Antonina Nowak brali udział w rozegranym w Oleśnicy
VI Międzynarodowym Mitingu Pływackim. Wystartowali w kategorii roczników
2006/2007, choć mają o rok mniej. Robert Pawlicki - trener pływaków Omegi informuje, że Oliwier na 50 m st. grzbietowym wywalczył 3. miejsce, a na 50 m st. dowolnym
był 4. Antonina zajęła dalsze miejsca - 26. na 50 m st. grzbietowym i 31. na 50 m st. dowolnym.

Sport

Awans piłkarek z ZSP
w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce
10 kwietnia
Nożnej Dziewcząt wzięła udział drużyna, złożona z uczennic ZSP w Kleszczo-

wie. Zwycięskie mecze w eliminacjach i wygrana 1:0 w finale pozwoliła awansować do
półfinału wojewódzkiego.
Skład drużyny: Izabela
Nowicka (bramkarz), Sara
Krugiełka, Karolina Nowak,
Amanda Ostojska, Oliwia
Widera, Magdalena Grzesiak, Roksana Freus, Weronika Dąbrowska, Zuzanna
Zysiek, Katarzyna Zinówko. Rezerwowe: Aleksandra
Zych, Karolina Kapitan, Maria Miśkiewicz.

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) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
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
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Centrala 731-31-10
Urząd Gminy
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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W lesie na orientację
Punkty kontrolne lokalizuje się w charakterystycznych miejscach. W każdym z nich umieszczony jest „kasownik” służący do
tego, by uczestnik zajęć mógł potwierdzić zaliczenie danego punktu. Punkty kontrolne można odnajdywać indywidualnie lub grupowo, a tempo pokonywania trasy jest dowolne, zależne od możliwości fizycznych uczestnika. Zabawę terenową w poszukiwanie
punktów kontrolnych można prowadzić w trakcie marszu z kijkami
do nordic walking, a także jeżdżąc na rowerze - o ile umożliwia to
konfiguracja terenu.
Pracują mięśnie i mózg
Biegi na orientację, organizowane w terenach leśnych, biorą swój początek w 1897 roku, a ich kolebką jest Skandynawia.
W Norwegii odbył się wówczas pierwszy bieg na dystansie 19,5 km
z trzema punktami kontrolnymi. Uczestnikami skandynawskich biegów byli głównie wojskowi, posługujący się kompasami. Z czasem
dyscyplina ta upowszechniła się wśród osób cywilnych i doczekała
się podniesienia do rangi odrębnego sportu.
Jak pokazuje inicjatywa „Zielony Punkt Kontrolny” orienteering
nie musi oznaczać wyłącznie rywalizacji grup sportowych i ograniczać się do jak najszybszego pokonania wyznaczonej trasy.
Może być okazją do rodzinnego relaksu, w trakcie którego każdy
z uczestników pokonuje wybrany dystans we własnym tempie i potwierdza swoją obecność w poszczególnych punktach kontrolnych.
Pobrana z internetu i wydrukowana mapa (koniecznie w skali 1:1) daje gwarancję, że nawet w nieznanym lesie trafimy na wyznaczone miejsce spotkania. Dodatkowy bonus to możliwość oddychania świeżym, leśnym powietrzem (po smogowej zimie to bardzo
ważne) i szansa na oglądanie z bliska natury.
JS

M

ajówka 2017 tuż, tuż! Osoby, które wcześniej zaplanowały
wyjazd na kilka dni i zrobiły odpowiednie rezerwacje, czeka
już tylko pakowanie bagażu. Te, które dbają o przydomowy ogród
znajdą wreszcie czas, by po chłodnych dniach kwietnia zająć się
pielęgnacją roślin i nowymi nasadzeniami. Wędkarze wybiorą się
nad zarybione zbiorniki. Jeśli wędkują wyczynowo to 1 maja będą
mogli wziąć udział w spinningowych zawodach towarzyskich, organizowanych w Kamieniu przez Koło „Górnik”.
Co mogą zrobić osoby, które niczego wcześniej nie zaplanowały na ten naprawdę dłuuugi (po wzięciu 3 dni urlopu można mieć
9 dni wolnego) weekend?
Z POLREGIO po Polsce
Bardzo tanią ofertę biletów kolejowych ważnych przez 10 dni
zaproponował kolejowy przewoźnik POLREGIO. Tani bilet w cenie
49 zł może kupić każda osoba poniżej 26. roku życia, bez względu na to, czy jest uczniem czy studentem. 10-dniowy bilet uprawnia
do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami POLREGIO (firma
obsługuje ok. 1800 połączeń w całej Polsce) w okresie od 28 kwietnia (od godz. 18.00) do 8 maja (do godz. 6.00). Z takim biletem
można np. zorganizować odwiedziny rodziny lub znajomych w różnych częściach kraju.
Poznaj zabytki regionu
Co można polecić osobom, które kilka dni wolnego będą chciały zająć sobie i najbliższym krótkimi, samodzielnie zorganizowanymi wyjazdami turystycznymi? Najpierw proponujemy sprawdzić listę
turystycznych atrakcji naszego regionu. Wchodząc na stronę http://
lodzkie.pl/turystyka/szlaki-turystyczne znajdziemy opis oraz szczegółowe mapy najważniejszych szlaków, przebiegających przez nasze województwo. Jest ich 10. Obok szlaków „Grunwaldzkiego”,
„Bursztynowego”, „Ziemi Rawskiej”, „Ziemi Sieradzkiej” są szlaki rowerowe („W Centrum Polski”, „Gorących Źródeł”, „Ziemi Łowickiej”),
a także Łódzki Szlak Konny.
Bezkonkurencyjny w solidności prezentowania turystycznych
walorów naszego regionu jest portal http://www.lodzkie.travel/.
Z jego pomocą nie tylko trafimy na ciekawe zabytki i krajobrazy,
ale w zestawie różnych praktycznych informacji dowiemy się, gdzie
można zjeść i przenocować.
Sezon letni na Górze Kamieńsk
Otwarcie sezonu letniego jest tu zapowiadane już 29 kwietnia.
Osobom, które odwiedzą Górę Kamieńsk, ośrodek zaoferuje m.in.
przejazdy widokowe koleją linową, tor saneczkowy, dmuchaną
zjeżdżalnię, trampolinę stacjonarną na 6 stanowisk, bungee, ściankę wspinaczkową, strzelnicę dla łuczników oraz osób strzelających
z broni pneumatycznej.
Wyzwaniem są terenowe trasy rowerowe na górze i jej stokach
(ok. 60 km tras). Można będzie korzystać ponadto z leśnej ścieżki
edukacyjnej, z boisk do siatkówki plażowej oraz z punktów gastronomicznych.
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Majówka z GOK-iem

W

sobotę 29 kwietnia od godz. 17.30 Gminny Ośrodek Kultury organizuje
zajęcia z nordic walking dla początkujących i zaawansowanych. Instruktor pokaże, jak należy się przygotować do intensywnego marszu i jak chodzić z kijkami, by aktywne były różne partie mięśni.
Także 29 kwietnia GOK zaprosił dzieci na przedstawienie „Awanturka z leśnego podwórka”. Zacznie się ono o godz. 17.30. O dostępność bezpłatnych wejściówek dla dzieci i kosztujących 5 zł biletów dla ich opiekunów należy dowiadywać się w GOK.
2 maja w kleszczowskim GOK odbędą się warsztaty „Ważki, ślimaki i inne cudaki”. Dzieci nauczą się lepienia barwnych plastelinowych owadów, zwierzątek
i innych mieszkańców majowej łąki. Początek o godz. 17.00. Przy ładnej pogodzie
zajęcia prowadzone będą na tarasie przed siedzibą GOK, w przypadku brzydkiej
aury - w świetlicy.

