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å ciąg dalszy na str. 3

Mają wspaniałego Patrona

å ciąg dalszy na str. 4

Kapitał w zieleni
adbana zieleń na przydomowych posesjach składa się na estetyczny wy-
gląd całej miejscowości. Urząd Gminy w Kleszczowie stara się zachęcać 

mieszkańców do dbania o prywatne ogrody, pomagając co roku w zakupie sa-
dzonek krzewów i drzew oraz organizując wyjazdy na targi ogrodnicze (np. piotr-
kowskie „Pamiętajmy o ogrodach”, których kolejna edycja odbyła się 8 maja). Za-
chęty przybierają też bardzo konkretną formę:

- Jak co roku zapra-
szam mieszkańców naszej 
gminy do rywalizacji o na-
grody pieniężne, którymi 
nagradzamy najładniejsze 
posesje gminy Kleszczów 
– mówi wójt Kazimiera Tar-
kowska. – Zasady konkursu 
są takie same jak przed ro-
kiem. Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 11 czerwca, 
a ogłoszenie wyników od-
będzie się na Dożynkach 
Gminnych.

Utrudnienia na drodze 
Kleszczów - Sulmierzyce

rząd Gminy w Kleszczowie informuje, że 
w związku z rozpoczęciem realizacji zadania in-

westycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 1500E 
Sulmierzyce – Kalisko na odcinku od obwodnicy 
(zjazd na Sulmierzyce) do skrzyżowania w Anto-
niówce” przewidywane są utrudnienia w ruchu drogo-
wym na tym odcinku drogi w okresie od maja do końca 
października bieżącego roku. 

Z uwagi na konieczność przebudowania mostu na 
rzece Krasówce w Antoniówce planowane jest całkowi-
te zamknięcie drogi powiatowej od początku czerwca na 
okres ok. 2 miesięcy. Na czas zamknięcia drogi będzie 
ustalony objazd: z Kleszczowa ulicą Ogrodową przez 
Łuszczanowice, Marcinów, Chorzenice i Dąbrówkę. 

Inne komunikaty dotyczące zmian w organizacji ru-
chu zamieszczamy na stronie www.kleszczow.pl. 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z
U

XIV Dni Kleszczowa
…odbędą się 28 i 29 maja. Miejscem głównych imprez będzie 
stadion LKS Omega Kleszczów przy ul. Sportowej. 

Sobota – 28 maja
18.00 – Oficjalne otwarcie XIV DNI KLESZCZOWA
18.10 – Koncert zespołu HELOU
18.50 – Pokazy akrobacji rowerowej 
19.30 – Koncert zespołu HELOU
20.15 – Pokaz sekcji karate LKS Omega
20.35 – Pokazy taneczne (Hip-Hop, Modern Jazz), pokaz jogi
21.00 – Gwiazda wieczoru - zespół VOLVER
22.15 - 01.00 – Dyskoteka prowadzona przez DJ.

Niedziela – 29 maja
16.00 – prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z gminy 

Kleszczów
17.00 – „Bracia BIM BAM BOM” - program dla dzieci
18.00 – Pokaz w podnoszeniu ciężarów medalistów 

Mistrzostw Polski, uczestników Mistrzostw Europy 
i Świata

18.30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Kleszczów

19.00 – FESTIWALE, FESTIWALE - program Kuby Abraha-
mowicza

20.20 – Konkursy sportowe
21.00 – Gwiazda wieczoru - zespół FEEL
22.15 - 24.00 – Dyskoteka prowadzona przez DJ.

Na stronie 9 podajemy informację o imprezach towarzy-
szących.

pogodny dzień 18 maja (dzień 91. urodzin Karola Wojtyły) 
amfiteatr w Kompleksie SOLPARK wypełnili uczestnicy uro-

czystości nadania Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Nowo-
czesnych Technologii w Kleszczowie imienia Jana Pawła II. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą Świętą, odprawioną przez ks. biskupa 
Antoniego Długosza. Homilia poświęcona była wspomnieniu życia 
Jana Pawła II, który – jak wiemy – 1 maja został ogłoszony błogo-
sławionym.

W trakcie nabożeń-
stwa odbyło się poświę-
cenie sztandaru Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych (ZSP). Sztandar, 
na którym widnieje m.in. 
wizerunek Jana Paw-
ła II oraz wypowiedzia-
ne przez Niego słowa 
„Wy jesteście przyszło-
ścią świata” fundatorzy 
przekazali społeczno-
ści szkoły. Delegaci po-
szczególnych klas złoży-
li przysięgę na sztandar (fot. 1). 

Oprócz pocztu sztandarowego ZSP w uroczystości uczestni-
czyły poczty sztandarowe Urzędu Gminy, szkół podstawowych 
oraz gimnazjum. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewnił Kameral-
ny Chór Gminy Kleszczów oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gmi-
ny Kleszczów.

W
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W urzędowym kalejdoskopie
NAJWIĘKSZA INWESTYCJA DROGOWA. Trwa budo-
wa kolejnego, czwartego odcinka obwodnicy gminnej, który będzie 
miał prawie 5,7 kilometra długości. Jego wykonawcą jest konsor-
cjum dwóch firm: DROG-BUD Sp. z o.o. Częstochowa oraz Himmel 
i Papesch Opole Sp. z o.o. W zakres inwestycji, która ma być za-
kończona na przełomie maja i czerwca przyszłego roku, wchodzą 
(oprócz budowy szerokiej jezdni z utwardzonymi poboczami - każ-
de po 2,5 metra oraz budową ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 
metra) prace związane z wykonaniem nowego mostu na rzece Wi-
dawce. Most oparty będzie na ośmiu betonowych palach o średni-
cy prawie 90 cm każdy.
Na całym powstającym odcinku obwodnicy zostanie wykonane 12 
przepustów (w tym 2 z żelbetowych, prefabrykowanych elemen-

tów). Konieczne będzie 
też rozwiązanie kolizji 
nowej drogi ze studnia-
mi, służącymi do tzw. 
odwodnienia wgłębne-
go kopalni węgla bru-
natnego i rozwiązanie 
kolizji z istniejącymi li-
niami energetycznymi.
Nowy odcinek obwod-
nicy przebiega obok 
zwałowiska wewnętrz-
nego Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełcha-
tów.

JEST DOFINANSOWANIE. W dniu 22 kwietnia Ministerstwo 
Gospodarki ogłosiło wyniki konkursu „AZBEST”. Gmina Kleszczów 
jako jedna z 7 gmin województwa łódzkiego otrzymała dofinanso-
wanie na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Kleszczów na lata 2011 - 2032”. Pod-
stawą do opracowania tego programu będzie przeprowadzona 
w gminie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z po-
daniem numeru ewidencyjnego działki, a także obrębu, w którym 

zlokalizowany jest wyrób azbesto-
wy. Dane pozyskane z inwenta-
ryzacji wprowadzone zostaną do 
Bazy Azbestowej – WBDA. War-
tość zadania wynosi 17.800 zł, na-
tomiast kwota dofinansowania – 
14.240 zł.

P O N A D  2 6 0  D Z I E C I 
W PRZEDSZKOLACH. Za-
kończył się nabór dzieci w wie-
ku przedszkolnym do samo -
rządowych przedszkoli gminy 
Kleszczów. W roku szkolnym 
2011/2012 w poszczególnych gru-
pach wiekowych znajdzie się na-
stępująca liczba dzieci:

Grupa wie-
kowa

Przedszkole
w Kleszczo-

wie

Przedszkole
w Łękińsku

Przedszkole
w Łuszczano-

wicach
Dzieci 3-letnie 19 17 24
Dzieci 4-letnie 25 28 28
Dzieci 5-letnie 25 10 30
Dzieci 6-letnie 19 16 21
RAZEM 88 71 103

UTRZYMANIE GMINNEJ ZIELENI. Co roku powiększa 
się powierzchnia zielonych terenów w gminie Kleszczów, rośnie 

też liczba posa-
dzonych drzew 
i  krzewów, któ-
re – by cieszyły 
oko mieszkańców 
i przyjezdnych - 
wymagają regu-
larnej pielęgna-
cji. W przetargu 
na utrzymanie zie-
leni, ogłoszonym 
przez Urząd Gmi-
ny wśród trzech 
uczestniczących 
firm najkorzyst-
niejszą ofertę zło-
żyło Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. z Łodzi. 
Zatrudnieni przez spółkę pracownicy mają zajmować się pielęgna-
cją trawników, skupin, krzewów, żywopłotów oraz różanek, a także 
koszeniem terenów niezagospodarowanych. Szczegółowy wykaz 
gminnych terenów zielonych, które wymagają regularnego doglą-
dania zawiera 43 pozycje. Zapisane w umowie wynagrodzenie wy-
nosi 383.616 zł.

ZADBAJĄ O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK. Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” Sp. z o.o. został wybrany w przetargu jako pod-
miot odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy Kleszczów. Pracownicy gminnej spółki, korzystając z boga-
tego parku maszynowego, który w ciągu ponad 10 lat działalności 
znalazł się na jej wyposażeniu, zajmować się będą: mechanicznym 
zamiataniem ulic wraz z oczyszczaniem pasa przykrawężnikowe-
go na drogach utwardzonych o łącznej długości 113,44 km; sprzą-
taniem chodników, ścieżek rowerowych i parkingów; opróżnia-
niem koszy ulicznych (205 sztuk) i koszy na psie odchody (5 sztuk); 
oczyszczaniem słupów ogłoszeniowych, a także wiosennym i je-
siennym sprzątaniem poboczy oraz rowów przydrożnych na terenie 
gminy Kleszczów. Wartość tych usług, których częstotliwość zosta-
ła precyzyjnie określona w umowie, Zakład Komunalny „Kleszczów” 
Sp. z o.o. ocenił na 538.705 zł.

SPORTOWA GMINA 2011. Decyzją Kapituły Wyróżnienia 
„Sportowa Gmina” oraz Zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej Gmina Kleszczów została uhonorowana Wyróżnieniem 
„Sportowa Gmina 2011”. Wyróżnienie to jest przyznawane samo-
rządom za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyj-
ną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekre-
acji w gminie. 

KOLEJNE WARSZTATY KULINARNE. Na początku 
czerwca planowane są kolejne, organizowane przez Urząd Gmi-
ny pokazy kulinarne. Ich wspólnym tematem jest „Zdrowa żyw-
ność”. 
• Wolica – 2 czerwca (czwartek) od godz. 15.30
• Kleszczów – 7 czerwca (wtorek) od godz. 16.00
• Łękińsko – 8 czerwca (środa) od godz. 16.00

(s)

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wyrażali swoje współczucie 

i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
Ś. P. Andrzeja Świstakowskiego

składa rodzina. 
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W
KOMUNIKATY
Zaproszenie 
na badania
Urząd Gminy organizuje 
badania z zakresu mammo-
grafii i cytologii dla kobiet 
mieszkających na terenie 
gminy. Badania profilaktycz-
ne, finansowane z puli Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, 
a częściowo finansowane 
także z budżetu gminy, zo-
staną przeprowadzone w so-
botę 18 czerwca. Zapisy 
osób, chcących skorzystać 
z bezpłatnych badań prowa-
dzone są w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, w Punkcie 
Obsługi Klienta, tel. 44/ 731 
31 10.
•	 Badania mammogra-

ficzne adresowane są do 
kobiet w wieku 40-69 lat, 
przy czym badania dla 
grupy wiekowej 40 – 50 
lat finansuje Gmina Klesz-
czów. Mammografia bę-
dzie wykonywana w tzw. 
mammobusie, podsta-
wionym przed Gminnym 
Ośrodkiem Zdrowia.

•	 Badania z zakresu cy-
tologii adresowane są 
do kobiet w wieku 25-59 
lat. Będą wykonywane 
w ośrodku zdrowia.

Lekarz ginekolog
Podajemy najbliższe terminy, 
w których lekarz ginekolog 
z łódzkiego Centrum Zdro-
wia Matki Polki będzie przyj-
mował pacjentki w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Klesz-
czowie:
•	 26 maja – przyjęcia pa-

cjentek od godz. 12.00,
•	 2, 9, 16 i 30 czerwca – 

przyjęcia pacjentek od 
godz. 13.00,

•	 7 i 14 lipca - przyjęcia pa-
cjentek od godz. 13.00.

Uwaga – handlowcy
Urząd Gminy przypomina 
przedsiębiorcom zajmują-
cym się sprzedażą alko-
holu, że zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi do dnia 31 maja nale-
ży wpłacić II ratę za zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu.

kwietniu Rada Gminy Kleszczów obradowała na 
posiedzeniu 19 kwietnia. Podczas tej sesji zosta-

ły podjęte uchwały w sprawie:
•	 określenia warunków i trybu rozwoju sportu na terenie 

gminy Kleszczów,
•	 uchwalenia regulaminu nagród za osiągnięcie wyso-

kich wyników sportowych oraz zasad ich przyznawa-
nia,

•	 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

•	 ustalenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowni-
czych lub szkoleniu pożarniczym,

•	 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomię-
dzy Gminą Kleszczów a Powiatem Bełchatowskim, 
dotyczącego przejęcia przez gminę zarządzania od-
cinkiem drogi powiatowej przebiegającej przez Klesz-
czów (ul. Główna),

•	 ustanowienia zasad, na jakich sołtysom z terenu gmi-
ny przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbo-
wej.
Kolejne posiedzenie rady odbyło się 19 maja. Radni, 

w oparciu o pozytywne opinie komisji stałych oraz opinię 

Składu Orzekającego RIO – Zespół Zamiejscowy w Piotr-
kowie Trybunalskim, przegłosowali uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2010 rok oraz udzielenia wójt Kazimierze Tarkowskiej ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Inne 
przyjęte uchwały dotyczyły:
•	 zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
•	 ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu 

gminy zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących 
źródła energii odnawialnej w budynkach na terenie 
gminy,

•	 trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych,
•	 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez gminę nie-

ruchomości gruntowej położonej w Bogumiłowie,
•	 wyrażenia zgody na nabycie do zasobów gminy nieru-

chomości gruntowych w Antoniówce,
•	 powołania członka Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów.
Uchwały Rady Gminy publikowane są na stronie inter-

netowej www.bip.kleszczow.pl. 
(s)

Dwie sesje Rady Gminy

Szczepienia profilaktyczne w 2011 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczo-

wie zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów na szcze-
pienia profilaktyczne. Oto planowane terminy szczepień: 
•	 Szczepienia przeciwko meningokokom (tylko dla 

osób, które wcześniej nie były szczepione) – 19-24 
września.

•	 Szczepienia przeciwko pneumokokom (dla dzieci 
w wieku 2 – 5 lat) – 19-24 września.

•	 Szczepienia przeciwko grypie (dla całej populacji 
mieszkańców gminy) – 19-24 września.

•	 Szczepienia przeciwko wirusowi HPV i brodawcza-

kowi ludzkiemu (dziewczęta IV klas szkół podstawo-
wych) – 16 czerwca (II dawka), 20 października (III 
dawka).

•	 Szczepienia szczepionką skojarzoną dla dzieci – 
zgodnie z kalendarzem szczepień. 
Zapisy osób zainteresowanych szczepieniami 

przyjmowane są w NZOZ w Kleszczowie do 30 czerw-
ca 2011 r. Należy zgłaszać się osobiście. 

Kierownik
NZOZ w Kleszczowie

Lek. med. Jacek Chrostowski

Po zakończeniu Mszy św. zaproszeni goście 
wzięli udział w poświęceniu i odsłonięciu umiesz-
czonej w holu ZSP tablicy, upamiętniającej uro-
czystość. Potem na scenie w auli kompleksu 
obejrzeli fragmenty młodzieńczej sztuki teatralnej 
Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”, w wyko-
naniu uczniów liceum i technikum.

Na koniec oficjalnej części głos zabrali zapro-
szeni goście: sekretarz gminy Kleszczów Kazi-
mierz Hudzik (który dyrektor ZSP wręczył zbiór 
książek i albumów o Janie Pawle II, przeznaczo-
nych do szkolnej biblioteki), dyrektor piotrkow-
skiej delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty 
Andrzej Juszczak, dyrektor Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak-
tycznego w Łodzi Janusz Moos, przewodniczący 
Rady Powiatu Bełchatowskiego Edward Olszew-
ski oraz przewodnicząca Rady Rodziców ZSP 
Ewa Krystaszek.

Potem dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Agnieszka Nagoda-Gębicz zapro-
siła uczestników uroczystości na poczęstunek 
okolicznościowym tortem oraz do zwiedzania 
przygotowanych przez szkołę wystaw. Zwiedza-

no też mobilne muzeum, prezentujące pamiątki 
po Janie Pawle II oraz dokumentujące najważniej-
sze etapy Jego życia. Dzięki inicjatywie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczowie muzeum w tym wła-
śnie dniu udostępniło swoje zbiory mieszkańcom 
gminy (fot. 2).

Kilkuminutowa relacja z uroczystości w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych, zrealizowana na zlece-
nie Urzędu Gminy, zostanie zaprezentowana na an-
tenie NTL Radomsko 24 maja (ok. godz. 18.55) i 26 
maja (ok. godz. 7.40).

(s)

å ciąg dalszy ze str. 1

Mają wspaniałego Patrona
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å ciąg dalszy ze str. 1
Zadbany, ciekawie urządzony ogród 

zwiększa wartość domu. Potwierdzają to 
m.in. pośrednicy w handlu nieruchomościa-
mi. Ich opinie ogłoszone niedawno przez 
„Dziennik. Gazetę Prawną” mówią o tym, że 
wartość domu może zyskać dzięki zadbanej 
zieleni 5 do 15 proc. 

Nic dziwnego, że coraz więcej wydaje-
my na zakup nowych drzewek, krzewów, 
bylin i sadzonek kwiatów. Zwiększa się licz-
ba firm działających w branży szkółkarskiej, 
coraz więcej osób korzysta też z fachowych 
porad i projektów architektów krajobrazu. 
Statystyczny Polak wydaje równowartość 
76 dolarów rocznie na urządzenie ogrodu 
lub zielonego tarasu przy domu/mieszkaniu. 
Wyprzedzamy tu Rosjan (45 USD) i Brazy-
lijczyków (22 USD), ale spory dystans dzie-
li nas jeszcze od Niemców (162 USD) czy 
Szwedów (250 USD).

(s)

Kapitał 
w zieleni

R E G U L A M I N
konkursu na najschludniejszą posesję 

na terenie Gminy Kleszczów
Konkurs będzie rozpatrzony w dwóch kategoriach:
1. Posesja w gospodarstwie rolnym.
2. Posesja siedliskowa.
Cel konkursu:
Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i warunków ekologicznych posesji.
Czas trwania konkursu:
15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku
Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na 
terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią 
prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego,  którzy spełniają następujące 
warunki:
- posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji,
- nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych 

w ostatnich ośmiu latach,
- posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych 

i selektywnego gromadzenia odpadów stałych ( przedstawienie stosownych 
umów),

- złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego roku włącznie.

UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności 
rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) 
powyżej 1 hektara.

Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji 
     (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji, ogrodzenia) 
  –   pkt. 0 – 5
b. Infrastruktura posesji 

(stan tech. urządzeń wod-kan., gazowych, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego)  –   pkt. 0 – 5

c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku 
      (oczka wodne, karmniki, domki dla ptaków)  –  pkt. 0 – 5  

d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją   
  –   pkt. 0 – 5 

e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych –   pkt. 0 – 5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) 
  –   pkt. 0 – 5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni , różnorodność roślin ogrodowych,  

balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej    
  –  pkt. 0 – 5 

h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania
zwierząt oraz przechowywania sprzętu rolniczego  –  pkt. 0 – 5 

UWAGA: Kryterium (h) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
Wybór zwycięzców
Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa 
przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla 
posesji siedliskowych i 40 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym.
Komisja konkursowa
Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów 
w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy.
Nagrody:
Posesje w gospodarstwie rolnym:
 I miejsce  - 3.500 zł
 II miejsce   - 3.300 zł
 III miejsce  - 3.000 zł
Posesje siedliskowe:
 I miejsce  - 3.000 zł
 II miejsce  - 2.700 zł
 III miejsce  - 2.500 zł
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek 
dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
Ogólne:
Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego 
zainteresowania lub miernego poziomu estetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów decyzja 
komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja 
konkursowa zostaje rozwiązana.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy.

Z G Ł O S Z E N I E
do konkursu „NAJSCHLUDNIEJSZA POSESJA W 

GMINIE KLESZCZÓW”

Imię i nazwisko zgłaszającego

Adres

Telefon
Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:     
       

POSESJA SIEDLISKOWA    
       
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

                          _______________________________
      podpis zgłaszającego

Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122, 

zaprasza na szkolenie
„Pierwsza pomoc przedmedyczna – Wiem jak 
pomóc”.
Cena 120 zł/os. + 23% VAT. Szkolenie 16- godzinne, dwudniowe. Termin 
szkolenia - czerwiec 2011 roku, w godzinach dopołudniowych.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie Spółki, pod 
numerem telefonu 44/731-37-31 oraz na stronie internetowej www.arreks.
com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia 
stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go ze strony 
internetowej i przesłania na adres Agencji arreks@arreks.com.pl lub 
faksem 44/731-37-32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W firmach gminy KleszczówKopalnia nagrodzona 
za nawóz

Produkowany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów ekolo-
giczny nawóz Eko-Calcium zdobył kolejne wyróżnienie. W konkursie or-
ganizowanym przez redakcję „Zielonego Sztandaru” czytelnicy nagro-
dzili Kryształową Statuetką nawóz, który jest doskonałym środkiem do 
odkwaszania i rekultywacji gleb, szczególnie o średniej przyswajalno-
ści magnezu. Wapno nawozowe Eko-Calcium powstaje po zmieleniu 
kredy jeziornej, którą kopalnia pozyskuje niejako przy okazji wydoby-
cia węgla brunatnego.

Warto wspomnieć, że Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych przyznał temu produktowi nagrodę specjalną w kate-

gorii ekologia. W uroczystym pod-
sumowaniu konkursu oraz w gali 
KWB Bełchatów reprezentowali: Eu-
geniusz Walus, dyrektor ds. ekono-
miczno–finansowych oraz Karol Ma-
tyśniak - kierownik Działu Sprzedaży 
Kopalni Bełchatów (na wspólnym 
zdjęciu z Jarosławem Kalinowskim, 
eurodeputowanym z PSL). Podsu-
mowanie IX edycji konkursu odbyło 
się 15 kwietnia w Warszawie.

CAT zdobywa nowe marki
Firma CAT Polska wzięła na siebie obsługę dostaw do sie-

ci dealerów kolejnych marek samochodów. Jest to Volkswagen 
oraz Audi. W ramach umowy podpisanej  na 3 lata z Kulczyk Tra-
dex (ta firma montuje w Polsce pojazdy VW i Audi) będzie organi-

zować dystrybucję obu tych marek, w ilości około 27 tysięcy samo-
chodów rocznie.

„Rozpoczęcie współpracy jest kolejnym potwierdzeniem dużej 
aktywności i ciągłego rozwoju CAT Polska na polskim rynku logi-
styki samochodów” – czytamy na stronie internetowej CAT Polska. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ciągu ponad 10 lat dzia-
łalności w naszym kraju grupa CAT powiększała liczbę obsługiwa-
nych przez siebie producentów aut. Obsługiwane obecnie marki to: 
Renault. Kia, Saab, Suzuki, Mazda, Subaru, Volvo, Nissan i Opel.

Dystrybucja samochodów VW i Audi odbywać się będzie z cen-
trum logistycznego Kulczyk Tradex Sp. z o.o., zlokalizowane-
go w Poznaniu. Dodajmy jeszcze, że nie tylko samochody osobo-
we i dostawcze są przedmiotem obsługi spółki CAT LV Polska. Od 
1 października 2009 r. firma – dzięki wygraniu przetargu ogłoszo-
nego przez CNH (Case New Holland) Polska - w ramach 3-letnie-
go kontraktu dostarcza do sieci handlowej kombajny, prasy, ciągniki 
i tzw. headery dla różnych maszyn, produkowane przez CNH głów-
nie w fabryce ulokowanej w Płocku.

Rury z KWH Pipe 
dla elektrowni wodnej

Grupa Kapitałowa MEW (Małe Elektrownie Wodne) realizuje 
program budowy w południowej Polsce kilku małych elektrowni. Póź-
ną jesienią 2010 r. rozpoczęła się budowa elektrowni wodnej w Cie-
szynie o mocy 0,56 MW. Do wykonania rurociągu, którym trans-
portowana będzie woda z granicznej rzeki Olzy do zasilenia turbin 
elektrowni, wykorzystane zostały rury PEHD Weholite DN2200, wy-
twarzane w kleszczowskim zakładzie spółki KWH Pipe Poland.

Rurociąg ma całkowitą długość 510 metrów. Dzięki elastyczno-
ści zastosowanych rur prace budowlane można było kontynuować 
także w warunkach zimowych.

Rury były łączone metodą automatycznego spawania ekstruzyj-
nego z wykorzystaniem maszyny WLI 3000. Jednym z bardziej zło-
żonych elementów rurociągu jest końcowy trójnik, którego wlot ma 
średnicę 220 cm, zaś dwa wyloty (których zadaniem jest rozdziele-
nie strumienia wody na dwie turbiny) mają po 160 cm średnicy. (s)

Firma Z.P.R. „RUBOR” poszukuje do pracy 
w Żłobnicy (ul. Milenijna 5) 

pracowników w następujących zawodach:
1. Ślusarz – monter konstrukcji stalowych

Wymagania: ● dobra znajomość rynku technicznego; ● 
doświadczenie w pracy na stanowisku montera – trzy lata; ● 
obsługa palnika ręcznego; ● wykonywanie spoin szczepnych; 
● umiejętność pracy w zespole; ● uprawnienia do obsługi 
suwnic z poziomu 0; ● sumienność i rzetelność w wykonywaniu 
powierzonych zadań. 

2. Spawacz
Wymagania: ● aktualne uprawnienia metodą 135 (spawanie 
półautomatem); ● doświadczenie w pracy na stanowisku 
spawacza – trzy lata; ● znajomość rynku technicznego; ● 
umiejętność pracy w zespole; ● uprawnienia do obsługi suwnic 
z poziomu 0.

3. Brygadzista przygotowania produkcji (branża - konstrukcje 
stalowe)
Wymagania: ● bardzo dobra znajomość rynku technicznego; 
● doświadczenie w pracy na stanowisku majstra –od 3 do 
5 lat; ● umiejętność kierowania zespołem; ● umiejętność 
pracy w zespole; ● sumienność i rzetelność w wykonywaniu 
powierzonych zadań.

Zainteresowani mogą składać dokumenty w siedzibie firmy 
Z.P.R. „RUBOR” w Żłobnicy, ul. Milenijna 5, w dni robocze, w godz. 
7 – 15. Więcej informacji: tel. 43/ 841-49-03 lub tel. 500-156-058.

Kersten Europe poszukuje do swojego 
zakładu w Kleszczowie kandydatów na 
stanowisko:
INŻYNIER DS. SPRZEDAŻY

Opis stanowiska
•	 Opracowanie zapytań i dokumentacji technicznej klientów i przygoto-

wywanie ofert handlowych 
•	 Doradztwo techniczne oraz współpraca z działem produkcji w zakre-

sie realizacji zamówień
Wymagania
•	 Wykształcenie wyższe techniczne ● Mile widziane doświadczenie 

w pracy w branży konstrukcji stalowych ● Umiejętność posługiwania 
się programem AutoCAD ● Znajomość j. angielskiego ● Samodziel-
ność i wysoka motywacja do pracy ● Zaangażowanie i otwartość na 
nowe wyzwania.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywa-
cyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie danych oso-
bowych na potrzeby rekrutacji z dopiskiem „Inżynier ds. sprzedaży” na 
adres: Kersten Europe sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 97-410 Kleszczów, 
pl@kersteneurope.com.
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Pogodne spotkanie

Młodzi felietoniści

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 8

manujący pozytywną energią, uśmiechnięty, ubrany w nie-
zwykle oryginalny strój indyjski (przypominający znany nam 

kontusz polskiego szlachcica) przybył do Kleszczowa na autor-
skie spotkanie Jarosław Kret – „pogodynek” Telewizji Polskiej. Spo-
tkanie zorganizowane zostało 8 maja z okazji Dnia Bibliotek przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie.

Jarosław Kret zaczął od optymistycznej prognozy pogody, przy-
pomniał swoje pierwsze spotkanie z Kleszczowem (w 2001 roku na 
zlecenie pisma „National Geographic” robił fotoreportaż o Bełchato-
wie i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów), a potem skupił się na 
Indiach, w których spędził pięć lat. Wydana w zeszłym roku książka 
„Moje Indie” to owoc doświadczeń J. Kreta, zdobytych dzięki kon-
taktom z mieszkańcami Indii oraz dzięki podróżom po tym ogrom-
nym, niewiele mniejszym od kontynentu europejskiego kraju.

– To nie jest książka podróżnicza – wyjaśniał autor. – Próbuję 
w niej tłumaczyć Indie, aby polskim czytelnikom łatwiej było zrozu-
mieć ten kraj, różnice kulturowe, obyczajowe itp. 

Prezentacja ilustrowane była serią zdjęć, pokazujących egzoty-
kę Indii, barwne sceny z lokalnych świąt i uroczystości, miejskie uli-
ce ze spacerującymi po nich świętymi krowami, sceny z życia pro-
stych ludzi, a także unikalne fotografie z jednodniowej wycieczki do 
sąsiadującego z Indiami Bhutanu.

Dodajmy, że prezentację uzupełniała indyjska muzyka. W trak-
cie barwnej opowieści Jarosława Kreta nie zabrakło pokazu indyj-
skich ubiorów, dobrze sprawdzających się w upalnym klimacie Indii 
(fot. 1), a także ciekawostek, dotyczących słów wspólnych dla języ-
ka hinduskiego i polskiego. Przewidziane na półtorej godziny spo-
tkanie minęło w mgnieniu oka. Osoby, które czuły niedosyt, mogły 
zaraz potem zasiąść do lektury „Moich Indii”. Książkę można było 
kupić w auli SOLPARKU, otrzymując sympatyczną dedykację au-
tora (fot. 2). (s)

marcu i kwietniu uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie realizowali projekt edukacyjny: 

I ty możesz zostać felietonistą lokalnego czasopisma. Projekt 
miał rozbudzić dziennikarskie zainteresowania u uczniów, a jego 
efektem miały być felietony, dotyczące bieżących i ważnych dla 
uczniów problemów.

Nauczycielka języka polskiego Izabela Marcinkowska zachę-
ciła do udziału w projekcie sześcioro uczniów: Klaudię Michałek 
i Katarzynę Morawiec z klasy I a, Darię Frach, Piotra Zbiesa i Ju-
lię Galewską z klasy II c oraz Sandrę Kierasińską z klasy II d. Ze-
spół ten – oprócz napisania sześciu felietonów – wykonał album 
poświęcony różnym rodzajom felietonów; przygotował plakaty dy-
daktyczne, poświęcone m.in. konstrukcji felietonu i cechom dobre-
go felietonisty, a także trzy prezentacje multimedialne o polskich 
i światowych twórcach felietonów.

Felietony gimnazjalistów można przeczytać na stronie http://
www.gimkleszczow.pl/aktualnosci.htm. Jeden z tych tekstów, 
poświęcony ciągle aktualnym problemom z polskimi „kibolami”, 
prezentujemy na str. 10.

(s)

E

W

MISTERIUM PAŃSKIE. 20 kwietnia, w Wielkim Tygodniu 
społeczność szkoły w Łękińsku miała okazję obejrzeć insceniza-
cję Misterium Pańskiego, w wykonaniu uczniów kl. IV–VI. W rolę 
Jezusa wcielił się Jakub Misiak, a w rolę Piłata - nauczyciel histo-
rii Michał Rejniak. Przedstawienie najważniejszych scen z ostat-
nich dni życia Jezusa było dobrym wprowadzeniem w atmosferę 
Triduum Paschalnego.

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK. Uczniowie pierwszych klas 
szkół podstawowych i dzieci z przedszkolnych grup 6-latków mo-
gły wspólnie ze swoimi rodzinami uczestniczyć w ogłoszonym 
przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku konkur-
sie „Wielkanocny Zajączek”. Zadaniem uczestników było przy-
gotowanie wielkanocnego zajączka według własnego projektu, 
z wykorzystaniem różnych materiałów (kule, wydmuszki, papier, 
tkaniny, bibuła, krepina itp.). Komisja konkursowa wyłoniła laure-
atów, a barwne i pomysłowe prace trafiły na specjalną wystawę 
w łękińskim przedszkolu.

KLAUDIA LAUREATKĄ KONKURSU. 10 uczennic 
z klas szóstych reprezentowało Szkołę Podstawową w Kleszczo-
wie w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Europejczyk”, 
promującego wiedzę o Unii Europejskiej, państwach członkow-
skich oraz integracji europejskiej. Uczestnicy rozwiązywali test 
składający się z 26 zadań. Najlepszy wynik w szkole i tytuł laure-
ata uzyskała uczennica kl. VI b - Klaudia Zielińska. Wyróżnienia 
otrzymały Magdalena Kochanowska i Oliwia Piechura. Wszystkie 
uczestniczki do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem na-
uczycielki historii - Bożeny Zatorskiej.

SUKCES W TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA. Piotr 
Krzympiec, Adam Olszewski, Paweł Pajęcki i Szymon Koper (re-
zerwowy) reprezentowali Szkołę Podstawową w Łękińsku w po-
wiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Drużyna ta rywalizowała z 14 reprezenta-
cjami innych szkół powiatu bełchatowskiego, odpowiadając na 25 
pytań testowych i biorąc udział w sprawnościowej jeździe rowe-
rem po torze z przeszkodami. Uczniowie uzyskali znakomity wy-
nik, zajmując II miejsce w powiecie. Zdobyli puchar, dyplom oraz 
nagrody indywidualne: zegarki na rękę i pakiety bezpiecznego 
uczestnika ruchu drogowego. Ponadto Piotr Krzympiec wywalczył 
III miejsce indywidualnie. Zawodników z Łękińska przygotowała 
do turnieju Małgorzata Jegier.
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ytułowe hasło, które było myślą przewodnią tegorocznych 
obchodów Dnia Ziemi, niektórzy z rodaków od dawna traktu-

ją całkiem dosłownie. A więc np. mijając położony blisko las szybko, 
sprawnie i bez świadków pozbywają się śmieci, które w normalnie 
funkcjonującym społeczeństwie powinny trafić do odpowiednich po-
jemników, a z nich – na składowisko lub do dalszego przetwarzania. 

Widoczne na zdjęciach worki z odpadami leżały 14 lutego na 
odcinku kilkudziesięciu metrów pobocza drogi, prowadzącej od 
kleszczowskiej obwodnicy przez las do Kolonii Łuszczanowice. 
Obwodnicą przejeżdżają codziennie dziesiątki aut, prowadzone 
najczęściej przez osoby spoza gminy. Pozbycie się paru worków 
i umieszczenie ich w lesie trwa pewnie kilkadziesiąt sekund. „Boga-
ta gmina, to i moimi śmieciami może się zająć” – pomyślą przy tym 
(o ile w ogóle jeszcze myślą).

Takie obrazki widzimy niemal 
codziennie, przejeżdżając obok 
większych i mniejszych komplek-
sów leśnych. Nie wspomnę już 
o zalegających przydrożne rowy 
innych śmieciach – pudełkach po 
papierosach, papierach i opróż-
nionych plastikowych PET-ach, 
równie pustych, jak mózgownice 
kierowców, którzy w taki sposób 
unikają gromadzenia w kabinach 
aut zużytych opakowań.

Czy kiedy widzi się ten ciąg 
przydrożnych śmietników moż-
na wierzyć, że coś dadzą kolejne 
akcje porządkowe (np. „Sprząta-
nie świata”) i edukacyjne, takie 
jak „Dzień Ziemi”? Wierzyć trze-
ba, nie ma wyjścia. Wygląda na 
to, że jedynie młode pokolenie, 
wyczulane co i rusz na problemy 
ekologii, może wpłynąć na zmia-
nę wspomnianych nagannych 
zachowań.

Mamy za sobą kolejny „Dzień 
Ziemi”. Tradycyjnie ta międzyna-
rodowa akcja powinna być orga-
nizowana 22 kwietnia, ale w tym 
roku ze względu na pogodę 
i przedświąteczny okres, szko-
ły podeszły do tematu bardziej 
elastycznie, proponując uczniom 
różne terminy edukacyjnych 
działań. W gminie Kleszczów naj-
wcześniej – bo już 20 kwietnia – 

akcję przeprowadziło gimnazjum. Z okazji „Dnia Ziemi” przygotowa-
no gazetkę ze zdjęciami i ciekawostkami dotyczącymi tego święta. 

Na terenie szkoły przeprowadzona została zbiórka zużytych bate-
rii, odbył się też szkolny konkurs ekologiczny. A na finał była akade-
mia w auli SOLPARKU. 

W podstawówce w Kleszczowie obchody zostały połączone 
z innymi działaniami wynikającymi z programu „Trzymaj formę”. 
Pod hasłem „Dbamy o Ziemię i o siebie” przeprowadzono dwa kon-
kursy: układanie te-
matycznej rymowan-
ki oraz test. Odbył się 
także uliczny happe-
ning (na zdjęciu).

Wyjątkowo boga-
ty zakres miał „Dzień 
Z iemi ”  obchodzo -
ny 28 kwietnia w SP 
Łękińsko. Tu w każ-
dej klasie przeprowa-
dzone zostały zaję-
cia tematyczne oraz 
konkursy. Z braku 
miejsca nie omawia-
my ich szczegółów. 
Zainteresowani znaj-
dą więcej informacji na stronie www.splenkinsko.pl. Jedną z naj-
ciekawszych form były zajęcia terenowe, prowadzone z udziałem 
leśniczych: dla młodszych klas - na ścieżce ekologicznej w Rezer-
wacie Łuszczanowice, zaś dla klas IV-VI – na ścieżce łowieckiej, 
połączone z sadzeniem drzewek na Górze Kamieńsk. Dodajmy, że 
przez cały kwiecień w szkole prowadzona była zbiórka makulatury, 
puszek aluminiowych i zużytych baterii.

9 maja z okazji „Dnia Ziemi” konkurs ekologiczny w formie te-
stu odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Jego treścią 
były tematy z ekologii omawiane na lekcjach biologii oraz wiadomo-
ści dotyczące Rezerwatu Łuszczanowice. W szkole ogłoszono też 
konkurs fotograficzny „Las całkiem blisko nas”, dotyczący właśnie 
najcenniejszego kompleksu leśnego w naszej gminie - Rezerwatu 
Łuszczanowice. Termin nadsyłania prac konkursowych ustalono na 
2 czerwca. Z regulaminem można zapoznać się za pośrednictwem 
strony www.zspkleszczow.pl.

(s)

„Las całkiem blisko nas”

l geometria kół
l diagnostyka 

komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony - Promocja!!!
l komputerowe 

wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl Przyjmę ucznia na praktykę

T
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å ciąg dalszy ze str. 6

I Bilardowy Turniej
Polski Związek Bilardowy i Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-

czowie organizują 21 i 22 maja I Bilardowy Turniej w Kleszczowie, 
dla osób w trzech grupach wiekowych: 10-14 lat, 15-18 lat i 18+. Eli-
minacje odbędą się w odmianę mini gry sportowej „3 bile”, a pół-
finały i finały - w odmianę gry właściwej 9-bil.

Przed turniejem odbędą się pokazy gry i prezentacja odmian 
sportowych: 8-bil, 9-bil, 10-bil i gry 14/1 nieskończona w wykonaniu 
mistrzów Polski UKS, juniorów z Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go - 13 JOKER z Tomaszowa Mazowieckiego.

Eliminacje turnieju odbędą się 21 maja (sobota) od godz. 10.00, 
a finały turnieju - 22 maja od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kleszczowie.

Ze względu na bezpieczeństwo zawodników i promocję dyscy-
pliny, wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać wygodny strój 
turniejowy, zbliżony do regulaminu sportowego PZBil, tj. schlud-
ne stroje – ciemne spodnie lub spódniczki, jasne koszulki typu polo 
lub koszule i wygodne buty. Mile widziane białe koszule, kamizelki, 
muszki lub krawaty oraz wizytowe buty typu pantofle. Dresy, jean-
sy, kaptury i czapki są zabronione!

Informacje i sprawy sporne rozstrzyga sędzia sportowy PZBil 
i dyrekcja GOK w Kleszczowie.

Turniej gier komputerowych
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza zapisy na tur-

niej gier komputerowych „GOK GAME ARENA”, który odbędzie się 
28 oraz 29 maja podczas XIV Dni Kleszczowa. W turnieju będą pro-
wadzone rozgrywki:

l  Counter Strike 1.6
l  Need for Speed
l  FIFA 11
Karty zapisów oraz formularz zgody rodziców / opiekunów są 

dostępne na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl oraz 
w świetlicy GOK w Kleszczowie. Wypełnione i podpisane karty na-
leży dostarczyć do świetlicy GOK w Kleszczowie do dnia 25 maja. 
Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców / opiekunów na 
udział w turnieju. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu się 
do turnieju decyduje data zapisu.

Do gry Counter Strike zapisywać się mogą osoby mające 16 lat. 
Obowiązują drużyny pięcioosobowe.

Bliższe informacje - GOK w Kleszczowie.

Rejonowe zawody PCK
kwietnia na terenie Kompleksu SOLPARK odbyły się Rejo-
nowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 

Szkół Ponadgimnazjalnych. Wzięło w nich udział pięć drużyn z po-
wiatu bełchatowskiego.

Jednym z głównych celów takich zawodów jest zwiększenie 
wiedzy uczestników o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofia-
rom wypadków. Dlatego w czasie mistrzostw stawiano drużynom 
takie zadania, jak np. ratowanie osób porażonych prądem, pomoc 
osobom zatrutym narkotykami oraz ratowanie ofiar wypadku dro-
gowego.

Szczególnie interesujące było ostatnie z wymienionych zadań. 
Młodzi ratownicy zajmowali się trzema poszkodowanymi osoba-
mi: rowerzystą, który po zderzeniu z samochodem doznał złama-
nia podudzia, kierowcą, który w wyniku stresu doznał ataku padacz-
ki oraz jadącym w samochodzie dzieckiem, które na widok całego 
zdarzenia wpadło w panikę. Dodatkowym zadaniem dla uczestni-
ków mistrzostw był pisemny test z ratownictwa przedmedycznego. 

Debiutująca w zawodach drużyna Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie, zajęła czwarte miejsce, zdobywając 58 
punktów. Trzy czołowe miejsca zajęły drużyny z bełchatowskich 
szkół: LO im. Wł. Broniewskiego, LO im. J. Kochanowskiego oraz 
ZSP Nr 4 im. R. Traugutta. Różnice punktowe pomiędzy poszcze-
gólnymi drużynami wynosiły maksymalnie 1 do 2 pkt. Świadczy to 
o tym, jak zacięta była rywalizacja.

W skład drużyny ZSP Kleszczów wchodzili: Paulina Niedba-
ła (kapitan), Paulina Rogozińska, Ewelina Dryja, Katarzyna Kozak 
i Tomasz Rybak. Opiekunem grupy była Beata Wysmułek.

Głównymi organizatorami mistrzostw były: Rejonowy Zarząd 
PCK z Bełchatowa oraz Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Kleszczowie. Zawodników oceniali sędziowie ze Sztabu Ratow-
nictwa w Bełchatowie.

(s)

30

NIESTRASZNY IM JĘZYK. Zdobyciem II miejsca zakończył 
się udział drużyny SP Kleszczów w Powiatowym Konkursie Języka 
Polskiego „Nie taki język straszny”. Do konkursu zgłosiło się aż 10 
drużyn z powiatu bełchatowskiego. Szkołę Podstawową w Klesz-
czowie reprezentowały uczennice Magdalena Kochanowska, Klau-
dia Zielińska i Emilia Frankowska, pod opieką nauczycielki Rena-
ty Frach.
WYRÓŻNIENI W „KANGURZE”. Dwaj gimnazjaliści – Ma-
teusz Kuśmierek (kl. II d) i Piotr Zbies (kl. II c) uzyskali najlepszy 
wynik wśród 18 uczniów gimnazjum, uczestniczących w Międzyna-
rodowym Konkursie Matematycznym Kangur Europejski 2011. Pod-
czas trwających 75 minut zmagań zdobyli ilość punktów, która przy-
niosła im dyplomy – wyróżnienia.
MAJOWA JUTRZENKA. Jak co roku szkoły świętowały rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Interesującą inscenizację „Mło-
dzi dziennikarze na tropie Konstytucji Majowej” przygotowano 
w Szkole Podstawowej w Łękińsku. W reporterski sposób przedsta-
wiona została historia i główne postanowienia Uchwały Rządowej 
z 1791 roku. Młodzi dziennikarze w retrospektywnej formie prze-
nosili się w czasy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i cza-
sy obecne, ukazując parlamentarną ciągłość i dokonania twórców 
konstytucji majowej. 
Także społeczność gimnazjum uczciła 220 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie pod okiem B. Barańskiej przygoto-
wali z tej okazji montaż słowno–muzyczny przybliżając historyczne 
fakty związane z uchwaleniem tego doniosłego dokumentu.
HISTORYCZNE ZMAGANIA. IX Powiatowy Konkurs Histo-
ryczny zorganizowany w bełchatowskim „Bronku” dotyczył dziejów 
państwa polskiego na tle wydarzeń europejskich w latach 1370–
1795. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najpierw rozwiązywali 
test, potem zaś 6 uczestników z najwyższą punktacją zostało zapro-
szonych do części ustnej (odpowiedzi na 3 pytania z wylosowanego 
zestawu). Konrad Wolny – uczeń klasy II a Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie zajął 4 miejsce.
„LICEALISTA W PRZEDSZKOLU”. Tuż przed Świętami 
Wielkanocnymi uczniowie klas językowych - podobnie jak w roku 
ubiegłym - odwiedzili samorządowe przedszkola, aby uczyć ma-
luchy angielskiego. Licealiści przygotowali krótkie przedstawienia 
związane z Wielkanocą, prezentowali angielskie nazewnictwo zwie-
rzątek oraz kolorów. Wszystko przeplatane było piosenkami oraz 
grami ruchowymi. Przedszkolaki chętnie brały udział w proponowa-
nych zajęciach oraz powtarzały angielskie słówka. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują grupy 3- i 4-latków, które najbardziej anga-
żowały się w zajęcia.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści

Sprzedam 
działkę budowlaną 

przy ul. Północnej w Łękińsku 
(droga Łękińsko – Kleszczów).

Tel. 661 380 732.
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Dofinansowanie przyłączy 
kanalizacyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi udziela pomocy finansowej dla osób fizycznych w formie 
częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego w ramach ogłasza-
nych przez WFOŚiGW programów priorytetowych. Jeden z realizo-
wanych w tym roku programów dotyczy dofinansowania, udziela-
nego dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. 

WFOŚiGW wyjaśnia, że przyłącze kanalizacyjne rozumiane jest 
jako odcinek przewodu kanalizacyjnego leżący w granicach nieru-
chomości odbiorcy czyli odcinek przewodu położony pomiędzy gra-
nicą nieruchomości gruntowej a budynkiem podmiotu, który do sie-
ci jest przyłączany.

Do współpracy w zakresie współfinansowania zadań mających 
na celu ochronę środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na 
terenie województwa łódzkiego zostało wyłonionych 12 banków. 
Możliwe staje się więc uzyskanie dotacji w formie dopłat do opro-
centowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów 
bankowych. Wykaz banków wraz z wyszczególnieniem obsługiwa-
nej formy dofinansowania oraz pozostałe informacje znajdują się na 
stronie http://new.wfosigw.lodz.pl. 

Nawet 75 tys. zł dla rolnika
Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników, któ-

rzy jeszcze nie skończyli 40 lat. W ramach projektu „Ułatwianie star-
tu młodym rolnikom”, który jest częścią Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ma do rozdysponowania ponad 550 mln zł. 
Jeden rolnik może otrzymać 75 tys. zł. Przyjmowanie wniosków po-
trwa do 24 czerwca.

Z dotacji może skorzystać osoba fizyczna, która m.in.:
• planuje nabyć gospodarstwo rolne i rozpocząć po raz pierwszy 

prowadzenie działalności rolniczej, albo
• posiada gospodarstwo rolne i rozpoczęła prowadzenie działal-

ności rolniczej, ale od jej rozpoczęcia do dnia złożenia wniosku 
o pomoc nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania 
decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy.
ARiMR będzie brać pod uwagę trzy kryteria: powierzchnię użyt-

ków rolnych w gospodarstwie, kwalifikacje zawodowe rolnika oraz 
poziom bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się go-
spodarstwo. Za każde z nich przyznawane będą punkty, które będą 
decydować o tym, kto dostanie pieniądze w pierwszej kolejności.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub 
przez upoważnioną osobę, listem poleconym albo pocztą kurierską 
do dyrektora oddziału regionalnego agencji, właściwego ze wzglę-
du na miejsce położenia gospodarstwa. 

Więcej informacji na stronach www.arimr.gov.pl.

Naprawa 
sprzętu AGD

Kleszczów, 
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953 

Poszukuję 
umeblowanego mieszkania 
w Kleszczowie dla 1 osoby.

Tel. 602 236 069.

Sprzedam 
działkę budowlaną 

o powierzchni 30 arów. 
Łuszczanowice, 
tel. 518 847 713

XIV  DNI  KLESZCZOWA - 
Imprezy  towarzyszące

28 maja (sobota)
10.00 – Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar 

Wójta Gminy Kleszczów” – sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie

14.00 – Turniej Gier Komputerowych „GOK GAME ARENA” – 
SOLPARK Kleszczów – amfiteatr

15.00 – mecz piłki nożnej pomiędzy LKS OMEGA Kleszczów, 
a KS Paradyż (IV liga) – boisko SOLPARKU Kleszczów

18.30 – zabawy pozasceniczne dla dzieci, wesołe miasteczko – 
stadion przy ul. Sportowej w Kleszczowie

22.15 – projekcja filmu „Och Karol 2” – SOLPARK Kleszczów – 
amfiteatr

29 maja (niedziela)
12.00 – turniej piłki nożnej pomiędzy Ogniwami LZS „O 

Puchar Wójta Gminy Kleszczów” – boisko SOLPARK 
Kleszczów

14.00 – projekcja premierowego filmu komediowego dla dzieci 
„Miś YOGI ” - SOLPARK Kleszczów – amfiteatr

16.00 – Turniej Gier Komputerowych „GOK GAME ARENA” – 
SOLPARK Kleszczów – amfiteatr

16.00 – zabawy dla dzieci, wesołe miasteczko – stadion przy 
ul. Sportowej w Kleszczowie

www.twoj-kleszczow.pl
LOKALNY SERWIS
INFORMACYJNY

Tworzony przez mieszkańców - dla mieszkańców!!!
Zapraszamy do współpracy

Komunikat do hodowców zwierząt
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje, że 

posiadacz zwierząt ma obowiązek zgłosić do powiatowego 
lekarza weterynarii każdy przypadek padnięcia bydła, owiec 
lub kóz. 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 70 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub 

2. Telefonicznie pod nr tel. 44/ 635-09-53 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00 – 15.30 lub

3. Za pośrednictwem lekarza weterynarii wolnej praktyki, 
wyznaczonego przez PLW w Bełchatowie do wykonywania 
czynności urzędowych.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zmianami).
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S p o r t

S p o r t

ramach ogólnopolskich obchodów 
„Dni Olimpijczyka” 29 kwietnia w 

Wolborzu odbyły się coroczne, Wiosen-
ne Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS Woje-
wództwa Łódzkiego. W zawodach uczestni-
czyło około 300 sportowców, a wśród nich 
także reprezentacja LKS Omega Klesz-
czów, złożona z uczniów naszych samo-
rządowych szkół. W zależności od kategorii 
sportowcy startowali na dystansach od 600 
do 5000 metrów.

Podajemy najlepsze wyniki zawodników 
Omegi (do VI miejsca): 

Magdalena Wójcik (SP Kleszczów) - 
I miejsce na 600 m,

Aleksandra Klewin (SP Kleszczów) - 
I miejsce na 800 m,
Paula Misiak (ZSP Kleszczów) - V miej-
sce na 1500 m,
Marta Dudzińska (ZSP Kleszczów) - 
II miejsce na 2000 m,
Bartosz Pieniążek (SP Kleszczów) - 
VI miejsce na 800 m,
Konrad Szmit (ZSP Kleszczów) - V miej-
sce na 2000 m.
Poza wymienionymi zawodnikami 

w biegach przełajowych uczestniczyło rów-
nież: 6 uczniów z SP Kleszczów, 9 gimna-
zjalistów z Kleszczowa oraz 10 uczniów 
ZSP w Kleszczowie. 

Wiosenne biegi przełajowe
W

Jak fani mogą 
pogrzebać piłkę nożną?

olscy fani siatkówki są uważani za jednych z najlepszych na świecie, fani piłki noż-
nej… - no cóż, każdy wie, co wyprawiają „pseudokibice” na meczach. Skąd się bio-

rą te różnice - możemy się tylko domyślać. Powodów jest wiele. Może chodzić o wyniki, 
atmosferę panującą na meczach, o różnicę poglądów. Moi koledzy z klasy uważają, że to 
wymysł mediów i nie widzą problemu. Jestem fanką PGE SKRY Bełchatów i często jeżdżę 
na mecze lub oglądam je w telewizji. Nigdy jeszcze nie doszło do ataków pseudokibiców 
czy niszczenia stadionów, kibice są zgrani, wszyscy razem śpiewają, krzyczą, robią to, co 
każdy fan - dopingują swoją ulubioną drużynę. Nie ma żadnych spięć między entuzjastami 
drużyn. Atmosfera jest niesamowita. Niestety, nie można tego powiedzieć o meczach piłki 
nożnej. Pseudokibice - stadionowi chuligani, nie pozwalają cieszyć się oglądaniem rozgry-
wek, a adrenalina wydziela się pod wpływem spadających rac i krzeseł. Pojawiają się na-
wet tacy, którzy przynoszą ze sobą prawdziwą broń! To wszystko na pewno stanowi duży 
problem dla wielbicieli footballu. Czy stadion nie mógłby być miejscem spotkań prawdzi-
wych kibiców, miejscem przeżywania emocji, radości z wygranej? Czy marzeniem ściętej 
głowy jest życzenie, aby mecze piłki nożnej wyglądały jak mecze siatkówki?

Z jednej z ankiet przeprowadzonych anonimowo w Internecie wynika, że aż 64% an-
kietowanych boi się pseudokibiców. Natomiast 86% jest za rygorystycznym karaniem chu-
liganów. Pozostaje jedno pytanie: Co można z tym zrobić? Zastanawia mnie pomysł wpro-
wadzony na Euro 2012 - selekcjonowanie osób, które dostaną bilety. Czy to wystarczy? 
Przekonamy się już niebawem, jak jednak rozwiązać problem ze zwykłymi meczami ligo-
wymi? Piotr Gruszka,  jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy w wywiadzie dla pro-
gramu telewizyjnego Dzień Dobry TVN, opowiadał, że gdy jako nastolatek zaczynał karie-
rę, bywało tak, że z meczów musieli wracać z materacami w oknach autobusu.

Bądźmy dobrymi kibicami. Nie chodźmy na mecze, jeśli nie mamy zamiaru ich oglą-
dać i dajmy tę możliwość innym. Nie reagujmy agresją na sam widok fanów drużyny prze-
ciwnej. Nauczmy się akceptacji. Na meczach wspierajmy naszą drużynę i motywujmy ją 
do zwycięstwa. Nie rozpraszajmy naszych idoli błyskami rac i ognia z trybun. Dajmy innym 
ludziom poczucie bezpieczeństwa, nie krzywdźmy, nie niszczmy. Bądźmy przykładem.

Julia Galewska
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Wynajmę 
pomieszczenie 
pod działalność 

gospodarczą 
o powierzchni 30 m2 
plus 20 m2 zaplecze.
Pomieszczenie rok po 

gruntownym remoncie, 
klimatyzowane, 

z centralnym ogrzewaniem.

Lokalizacja: 
Łuszczanowice.

Więcej informacji pod numerem 
tel. 660-799-193. 

Przyjmę 
gruz 

i ziemię 
(glinę).

Wiewiórów, 
tel. 668 472 761. 

Sprzedam 
działkę budowlaną 
o pow. 1666 m2, 

Łękińsko, ul. Klonowa, 
szerokość działki 

22,5 m, 
długość – 74 m.
Tel. 510 172 152.

Kupię 
działkę 

budowlaną 
w Kleszczowie.
Tel. 502 714 989.

Trzy drużyny na podium
maja odbyły się w Zelowie nad zalewem Patyki Drużynowe Sztafetowe Biegi Prze-
łajowe Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego Szkół Ponadgimnazjalnych. Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowały trzy drużyny: jedna złożona 
z dziewcząt i dwie chłopięce.

Pierwsza drużyna złożona z uczniów ZSP wywalczyła najwyższe miejsce na podium. 
W jej składzie wystąpili: Denis Kotynia, Patryk Trawczyński, Damian Idzikowski, Karol Ha-
sikowski i Konrad Szmit. Drugi skład: Kamil Dytnerski, Bartłomiej Stępień, Mateusz Traw-
czynski, Przemysław Trawczyński i Szymon Kowalski wywalczył drugie miejsce. 

Dziewczęta zajęły trzecie miejsce. W drużynie ZSP pobiegły: Paula Misiak, Izabela Pa-
bich, Ewelina Bugajska, Aleksandra Trajdos i Anna Muszyńska.
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Dziewczęta wicemistrzyniami, 
a chłopcy mistrzami

kwietnia na boiskach w Kleszczowie odbył się Młodzieżowy Turniej Piłki Noż-
nej LZS „Piłkarska kadra czeka” powiatu bełchatowskiego. W rozgrywkach bra-

ły udział drużyny dziewcząt i chłopców.
Dziewczęta z Kleszczowa rywalizowały z drużynami z Zelowa, Drużbic i Kluk. Naj-

lepsza w turnieju okazała się drużyna z Zelowa przed LKS Omega Kleszczów, Drużbica-
mi i Klukami. W naszej drużynie zagrały: Paulina Rajtarska, Natalia Chrząszcz, Klaudia 
Łysik, Karolina Kil, Karolina Kątna, Anna Ślęzak, Joanna Wojewoda, Klaudia Kowalska, 
Sylwia Misiak, Ewelina Rogut, Izabela Tatara, Ewelina Włodarczyk, Klaudia Jagusiak, 
Anna Zientarska, Marta Świderska.

W turnieju chłopców wystąpiły drużyny z Zelowa, Kluk i Kleszczowa. Nasi zawodni-
cy okazali się najlepsi. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zelowa. Skład kleszczowskie-
go zespołu: Adrian Michalczyk, Damian Grzybowski, Konrad Kątny, Dawid Sobociński, 
Damian Krasoń, Patryk Trajdos, Maciej Frączyk, Adrian Ociepa, Krzysztof Miller, Piotr 
Siwczyk, Damian Dzwonkowski, Bartłomiej Saternus, Patryk Bartoszewski. Trener: Mar-
cin Zimoch.

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca będą reprezentować powiat bełchatowski 
w zawodach międzypowiatowych.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
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 Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

S p o r t

S p o r t

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódź-
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kur-
nosie (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 zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

Szkole Podstawowej w Drużbicach odbyły się 17 kwietnia in-
dywidualne mistrzostwa LZS w warcabach 64-polowych woje-

wództwa łódzkiego LZS. W imprezie tej uczestniczyli również zawod-
nicy LKS Omega Kleszczów. W kategorii kobiet pow. 35 lat mistrzynią 
województwa łódzkiego została Jolanta Muszyńska (na zdjęciu).

W kategorii kobiet do 19 lat brązowy medal zdobyła Kamila Szy-
manek.

W barwach Omegi Kleszczów wystąpili również: Katarzyna Ko-
walczyk, Malwina Piechura, Dorota Piechura, Borys Piechura, Le-
sław Jańczyk, Mateusz Roczek, Błażej Kątny i Arkadiusz Kowalczyk.

Mistrzyni województwa 
w warcabach

W
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Cena kursu 1200 zł/osoba 

+ 100 zł certyfikat ze 
zdjęciem 

Krótko z SOLPARKU
Basen – zmiana godzin otwarcia
Od 1 maja zmianie uległy godziny funkcjonowania basenu. Aktualne 
godziny: l poniedziałek – piątek: 10.00–22.00; l sobota - niedziela: 
9.00–22.00; l dni świąteczne: 9.00–22.00
Korty tenisowe
Miłośnicy tenisa ziemnego mogą codziennie korzystać z kortów teniso-
wych. Ceny wynajęcia: 1 godz. - 10 zł; 2 godz. - 19zł; 3 godz. - 27 zł. 
Wypożyczenie kompletu rakiet - 5 zł/godz.
Do każdego biletu dodane jest 10 minut gratis jako czas na przygoto-
wanie się do gry.
Piłka plażowa
Od 1 maja miłośnicy siatkówki plażowej mogą korzystać z boiska pla-
żowego w SOLPARKU. Ta popularna sportowa gra zespołowa może 
być świetną zabawą i rozrywką. Bilety można nabyć w kasie SOLPAR-
KU. Wynajęcie boiska na godzinę kosztuje 10 zł. Istnieje możliwość 
wcześniejszej rezerwacji boiska.
Do każdego biletu dodawane jest 10 minut gratis jako czas na przy-
gotowanie się do gry. Pełen cennik usługi na www.kompleks-solpark.pl.
Niedzielne poranki filmowe
„SOLPARK Kleszczów” Sp. z o.o. oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kleszczowie organizują niedzielne poranki filmowe dla dzieci. Pro-
jekcja filmów odbywa się w auli SOLPARKU, początek - godzina 11.30.
Najbliższe projekcje: 
l 15 maja, godz. 11.30 – „LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA - 
Strażnicy Gahooli” l 22 maja, godz. 11.30 – „SKOK PRZEZ PŁOT” l 
29 maja, godz. 11.30 – „TRISTAN I IZOLDA”. Wejście bezpłatne dla 
dzieci wraz z rodzicami. 
Urodziny na basenie
SOLPARK stworzył możliwość organizowania obchodów urodzin. Ju-
bilat otrzymuje bezpłatne wejście na 1 godz. basenu, a goście pła-
cą za siebie. Jeśli grupa wyda przynajmniej 100 zł, otrzyma w zamian 
1 godz. sauny na wyłączność.
Więcej informacji: tel.: 44/ 731 65 01 lub 44/ 731 65 17, e-mail: bok@
kompleks-solpark.pl.

onad 30 osób zgłosiło się na tegoroczne Kleszczowskie 
Dyktando. Do jego pisania zasiadły w niedzielne popołu-

dnie 8 maja w auli SOLPARKU. Uczestników rywalizacji powitały 
wspólnie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych A. Nago-
da-Gębicz i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej V. Kacperek – 
współorganizatorki dyktanda.

Treść dyktanda odczytała, a potem podyktowała, cierpliwie, 
zdanie po zdaniu jego autorka – nauczycielka języka polskiego 
w kleszczowskim ZSP, Ewa Szczepaniak-Sieradzka (na zdję-
ciu). Tekst zatytułowany „Znaszli ten kraj” dotyczył – mówiąc naj-
ogólniej – zmian 
w polskiej oby-
czajowości i po-
glądach, jakie na-
stąpiły po wejściu 
naszego kraju do 
Unii Europejskiej. 
Najeżony pułap-
kami ortograficz-
nymi i interpunk-
c y j n y m i  t e k s t 
okazał się nieła-
twym wyzwaniem 
dla wielu uczest-
ników. O tym, jak 
sobie z nimi pora-
dzili, dowiemy się po ogłoszeniu wyników, co ma nastąpić – tak 
jak w zeszłym roku – podczas Dni Kleszczowa. Wtedy też nastą-
pi wręczenie nagród.

(s)

Mozolili się przy dyktandzie
P


