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23 lipca dawcy krwi mieli okazję odpowiedzieć na apel Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i uzu-
pełnić zapasy banku krwi. Do SOLPARKU Kleszczów zgłosiło się 
35 krwiodawców. Tylko trzy osoby nie spełniły tego dnia medycz-
nych wymogów i nie mogły oddać krwi.

Więcej	na	str.	4

28 sierpnia w godz. 12-17 na terenie SOLPARKU przy 
ul. Sportowej 8 w Kleszczowie będzie możliwość zaszczepienia 
się jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson w specjal-
nym szczepieniobusie. Mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli 
skorzystać ze szczepienia przeciwko COVID-19 bez wcześniej-
szego umawiania się na ustaloną godzinę.

Więcej informacji na temat tej akcji szczepień
- pod nr tel. 44/	731	-	66	-	41.

Brawo,	krwiodawcy!

Jednodawkową	szczepionkę	
otrzymasz	w	szczepieniobusie!

Piłkarze - juniorzy Śląska Łubniany na miejsce zgrupowa-
nia wybrali SOLPARK. 19 lipca w mediach społecznościowych 
zamieścili wpis: „Zgrupowanie w Kleszczowie trwa ! Od soboty 
ciężko pracujemy nad naszą formą przed sezonem ! Dziękuje-
my za wzorowe warunki na obiektach Solpark Kleszczów”.

Także w lipcu SOLPARK gościł futbolistki UKS SMS Łódź 
(na zdjęciu). Ten zespół to ścisła czołówka kobiecego futbo-
lu - wywalczył wicemistrzostwo Polski i grał w fi nale krajowe-
go pucharu.

Więcej	na	str.	11

Budynek „Arreksu” przy ul. 
Głównej w Kleszczowie to jed-
no z miejsc gminnych inwesty-
cji. Widoczne na zdjęciu prace 
malarskie prowadzono w odno-
wionych pomieszczeniach biu-
rowych i salach szkoleniowych 
w połowie lipca. Każde z tych 
pomieszczeń zostało wyposa-
żone w klimatyzację.

Więcej	na	str.	2

Trenują	w	SOLPARKU

Inwestycyjne	lato

Fot. UksSmsPilkaNoznaKobiet FB
Pamiątkowe zdjęcie organizatorów akcji

Fot. Solpark Kleszczów

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Głównej w Kleszczowie to jed-
no z miejsc gminnych inwesty-

Z okazji Dnia EnergetykaZ okazji Dnia EnergetykaZ okazji Dnia Energetyka

Wszystkim pracownikom fi rm działających Wszystkim pracownikom fi rm działających Wszystkim pracownikom fi rm działających 
w sektorze energetyki na terenie Gminy w sektorze energetyki na terenie Gminy w sektorze energetyki na terenie Gminy 
Kleszczów składamy najlepsze życzenia. Kleszczów składamy najlepsze życzenia. Kleszczów składamy najlepsze życzenia. 
Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

sukcesów w życiu zawodowym i osobistym sukcesów w życiu zawodowym i osobistym sukcesów w życiu zawodowym i osobistym sukcesów w życiu zawodowym i osobistym sukcesów w życiu zawodowym i osobistym sukcesów w życiu zawodowym i osobistym 
oraz zawsze pozytywnej energii. oraz zawsze pozytywnej energii. oraz zawsze pozytywnej energii. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Szczególne podziękowania kierujemy do Szczególne podziękowania kierujemy do 
tych, którzy każdego dnia i każdej nocy, tych, którzy każdego dnia i każdej nocy, tych, którzy każdego dnia i każdej nocy, 

w dni powszednie i święta skutecznie dbają w dni powszednie i święta skutecznie dbają w dni powszednie i święta skutecznie dbają w dni powszednie i święta skutecznie dbają w dni powszednie i święta skutecznie dbają w dni powszednie i święta skutecznie dbają 
o to, by prąd płynął do naszych domów o to, by prąd płynął do naszych domów o to, by prąd płynął do naszych domów 

i miejsc pracy.i miejsc pracy.i miejsc pracy.

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKOWĄ MSZĘ ŚW.
Wójt Gminy Kleszczów, Przewodnicząca Rady 

Gminy Kleszczów oraz Proboszcz Parafi i pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Łękińsku serdecznie zapraszają 

Mieszkańców Gminy Kleszczów na dożynkową,	
dziękczynną	Mszę	św., która zostanie odprawiona 
w kościele parafi alnym w Łękińsku w	niedzielę	22 

sierpnia. Rozpoczęcie o godz. 14.
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KRÓTKO
Jedna	oferta	droższa	od	drugiej
Przedłużone postępowanie przetargowe na 
budowę nowej siedziby szkoły podstawo-
wej w Kleszczowie wraz z infrastrukturą ze-
wnętrzną przebiegało według procedur za-
mówień unijnych i wymagało ogłoszenia 
w Dzienniku Zamówień Publicznych Unii Eu-
ropejskiej. Otwarcie siedmiu złożonych ofert 
nastąpiło 27 lipca. Budową chciałyby się 
zająć firmy z Warszawy (3), z Częstocho-
wy, Tarnowa Podgórnego, a także konsor-
cja – jedno z Bydgoszczy, a drugie tarnow-
sko-sosnowieckie. Najtańsza oferta opiewa 
na 73,28 mln zł, najdroższa - na 88,26 mln zł. 
Gmina na sfi nansowanie tej inwestycji prze-
znaczyła kwotę 68,51 mln zł.

Zanim	powstanie	nowa	linia	110	kV
Na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchato-
wie jest prowadzone postępowanie w spra-
wie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego, polegającego na 
budowie linii kablowo-napowietrznej 110 kV 
wraz z traktem światłowodowym relacji GPZ 
Żłobnica – GPZ Bogumiłów. Ta magistrala 
energetyczna zostanie zbudowana ze wzglę-
du na planowaną eksploatację węgla brunat-
nego na wysadzie solnym Dębina.
W obwieszczeniu Wójta Gminy Klesz-
czów, zamieszczonym na początku sierpnia 
w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały 
podane numery działek w obrębach: Klesz-
czów, Wola Grzymalina, Stawek, Folwark, 
Karolów, przez które przebiegać będzie ta 
linia. Dokumentacja dotycząca w/w wnio-
sku znajduje się siedzibie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, pokój nr 22.

Zakład	Kobzarenko	będzie	większy
6 sierpnia została wydana decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia „Budowa hali produkcyjno-

-magazynowej wraz z infrastrukturą tech-
niczną na terenie zakładu „Kobzarenko”. 
Decyzja wydana przez Wójta Gminy Klesz-
czów fi nalizuje postępowanie administracyj-
ne, wszczęte na wniosek KOBZARENKO 
sp. z o.o. z siedzibą w Żłobnicy.

Dla	rodziców
przedszkolaków-debiutantów
Poprzez stronę internetową przedszkola 
w Kleszczowie (zakładka „Dla rodziców”) do-
trzeć można do artykułu „Adaptacja - jak uła-
twić ją dziecku i sobie?”. Ta ośmiostronico-
wa publikacja autorstwa Aleksandry Musiał 
to zbiór porad, dotyczących ułatwienia przed-
szkolnego debiutu dzieciom, które od wrze-
śnia rozpoczną ten etap edukacji.
Autorka zaleca, aby przed 1 września prze-
pracować z dzieckiem trzy fazy: 1. Oswaja-
nie. 2. Usamodzielnianie. 3. Zapoznanie. Ko-
lejny etap po pierwszym września obejmuje: 4. 
Mierzenie się z własnymi emocjami. 5. Czas 
dla Ciebie i dziecka. 6. Sztuka rozstawania. 7. 
Wygoda. 8. Rozmowy po powrocie do domu. 
9. Współpraca z nauczycielami. 10. Troska 
o dziecięce emocje. Zachęcamy do tej lektury.

JS

Gwałtowne burze i towarzyszące im wyładowania elektrostatyczne są 
nieodłącznym elementem letniej aury. Dlatego warto pamiętać, że zjawiska 

te są szkodliwe dla sprzętów elektronicznych. 
W związku z powyższym, by uchronić się od niespodziewanych zniszczeń 
w czasie burzy powinniśmy wszelkie urządzenia teleinformacyjne 

(modemy DSL, routery DSL) 
bezwzględnie odłączyć z gniazdka elektrycznego i sieci telekomunikacyjnej.

W przypadku użytkowania terminala ONT na sieci światłowodowej
wyłączamy tylko zasilacz z gniazda elektrycznego.

Równocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez serwis 
techniczny ARREKS, iż przyczyną zgłaszanej awarii jest spalony sprzęt 

teleinformacyjny naliczane będą następujące opłaty:
• modem/ router DSL - 98,40 zł brutto,

• terminal ONT - 738,00 zł brutto.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” Sp. z o.o.

INFORMACJA 
DLA ABONENTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

dziedzińcu siedziby ARR „Arreks” 
prowadzone są prace porządko-

we. Stoją tu już nowe garaże. 5 sierpnia 
trwało układanie kostki betonowej na dro-
dze dojazdowej do garaży.

W Łękińsku są realizowane dwa za-
dania - obydwa w pobliżu szkoły podsta-
wowej. Gotowa jest nawierzchnia nowe-
go parkingu. Do wykonania jest tu jeszcze 
ustawienie lamp oświetleniowych i budo-
wa dogodnego zjazdu dla osób na wóz-
kach z parkingu na teren boiska.

Złożone z kilku obiektów boisko słu-
żyć ma uczniom niedawno rozbudowa-
nej szkoły. Betonowa nawierzchnia boiska 
wielofunkcyjnego jest przygotowana do 
nałożenia wierzchniej warstwy z poliure-
tanu. Na boisku piłkarskim ułożone zosta-
ły specjalne rozsączające panele z polipro-
pylenu. Będą pokryte specjalną włókniną, 
na której znajdzie się warstwa ziemi oraz 
naturalna, zielona murawa.

Drogowe roboty prowadzone w Pia-
skach skupiają się na wykonaniu przydroż-
nych rowów, wraz z ich zazielenieniem 
oraz na uzupełnieniu brakującego frag-
mentu ścieżki rowerowej. Ścieżka będzie 
poprowadzona po tej, widocznej na zdję-
ciu kładce.

JS

W Kleszczowie, Łękińsku i Piaskach
Na
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KOMUNIKATY 
Można	składać	wnioski	
o	zwrot	podatku	akcyzowego
Referat Podatków i Opłat Lokalnych przypomina o możliwości 
uzyskania zwrotu akcyzy, zawartej w cenie oleju napędowego. 
Zwrot podatku akcyzowego dotyczy paliwa wykorzystywanego 
przez producentów rolnych do produkcji rolnej. Przyjmowanie 
wniosków będzie się odbywać w Urzędzie Gminy Kleszczów do 
31 sierpnia br.
Do sierpniowego rozliczenia są przyjmowane faktury VAT (lub 
ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 
31 lipca 2021 r. Wzór wniosku jest dostępny w Referacie Podat-
ków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

Formularze	potrzebne	do	zgłoszenia	źródła	ciepła
Nowy folder, udostępniony na stronie internetowej Gminy Klesz-
czów w zakładce „Druki do pobrania” to „Deklaracje dotyczą-
ce źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”. Są w nim zamieszczo-
ne formularze, potrzebne do złożenia deklaracji odnoszącej się   
do źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy bu-
dynków i lokali mieszkalnych, zaś formularz B - budynków i lo-
kali niemieszkalnych.

Kiedy	dyżuruje	psycholog?
Począwszy od wtorku 3 sierpnia znów są dostępne dla miesz-
kańców gminy Kleszczów dyżury psychologa. W razie potrze-
by uzyskania porady psychologicznej można przyjść do siedziby 
GOPS w Kleszczowie. Psycholog pełni dyżur w każdy pierw-
szy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16-18. Poradnictwo psy-
chologa jest organizowane w ramach specjalistycznego wspar-
cia, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bełchatowie.

Komunikat	dla	korzystających	z	gminnej	biblioteki
Ważna zmiana w wakacyjnym harmonogramie otwarcia głów-
nej siedziby biblioteki w Kleszczowie: w dniach 16-27 sierpnia 
nie będzie można tu oddawać ani wypożyczać książek. W tym 
czasie prowadzona będzie zaplanowana wcześniej inwentary-
zacja zbiorów.

Rezerwacja	sal	na	przyjęcia,	pokazy
Aby na terenie gminy Kleszczów móc zarezerwować sale na 
przyjęcia, pokazy, konferencje itp. należy kontaktować się z go-
spodarzami poszczególnych obiektów tj.: 
• z dyrektorami szkół (sale w szkołach), 
• z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury (sale w domach 

kultury), 
• z prezesami jednostek OSP (sale w remizach), 
• z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica (sala 

w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji o kosztach wy-
najmu tych sal, zgodnych z podjętymi w tej sprawie uchwałami 
Rady Gminy Kleszczów.

(opr. JS)

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2020.poz.1990 ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy uli-
cy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie 
Kamień i obrębie Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazów podana została 
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowa-
na w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz 
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt	Gminy	Kleszczów

godnie z informacjami odnoszącymi się do gminy Klesz-
czów, zamieszczonymi 10 sierpnia na stronie www.gov.

pl/web/szczepienia-gmin#/ranking w pełni zostało do tego dnia za-
szczepionych 33,5 proc. mieszkańców gminy Kleszczów. Odsetek 
osób zaszczepionych jedną dawką wynosi natomiast 35,7 proc. 

W poszczególnych grupach wiekowych liczba osób zaszcze-
pionych przynajmniej jedną dawką wynosi: ● 12-19 lat - 131; 20-
39 lat - 603; 40-59 lat - 870; 60-69 lat - 387; 70+ - 306.

W rankingu ogólnopolskim, w którym gminy uszeregowano 
w zależności od tego, jaki odsetek mieszkańców został w pełni 
zaszczepiony, gmina Kleszczów zajmuje obecnie miejsce 2073.

Przypominamy, że od 1 lipca druga dawkę szczepionki moż-
na przyjąć w dowolnym punkcie szczepień na terenie Polski (po 
uprzednim umówieniu się). Przed każdym szczepieniem (zarów-
no przed pierwszą, jak i przed drugą dawką!) trzeba wypełnić 
formularz wstępnego wywiadu przed szczepieniem. Formularz 
jest dostępny w punktach szczepień. Można go również pobrać 
z Internetu i wypełnić w domu, co przyspiesza procedurę i skra-
ca czas pobytu w punkcie szczepień.

Aktualny wykaz punktów szczepień w okolicznych powia-
tach znaleźć można poprzez stronę https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. 

JS

Do końca września Główny Urząd Statystyczny przeprowa-
dza na terenie całego kraju Narodowy	Spis	Powszechny	Lud-
ności	 i	Mieszkań. Informacje zebrane od milionów Polaków - 
w tym od nas samych - poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym 
kraju i jego mieszkańcach.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę udziału 
w badaniu może zostać nałożona kara	grzywny nawet do 5 ty-
sięcy złotych.

Spisać	się	można:
• internetowo na stronie spis.gov.pl,
• telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 

22 279-99-99,
• w każdym urzędzie gminy - stanowisko do samospisu,
• u rachmistrza spisowego, który może do Państwa zadzwonić, 

a także przyjść osobiście.
Dane zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechne-

go Ludności i Mieszkań są chronione tajemnicą	statystyczną, 
za złamanie której grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zostaną one udostępnione jedynie w formie wynikowych in-
formacji statystycznych, które posłużą w procesach podejmo-
wania	ważnych	decyzji	strategicznych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, a także krajowym.

Ilu mieszkańców 
zaszczepionych?

Trwa Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań.

Udział w spisie jest obowiązkowy!

Z
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walifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez 
Wojskową Komendę Uzupełnień w Sieradzu jest pro-

wadzona na terenie 7 powiatów. W powiatach tych zostały po-
wołane Powiatowe Komisje Lekarskie.

Mieszkańcy gminy Kleszczów, których dotyczy tegoroczna 
kwalifikacja będą się zgłaszać do komisji działającej w Bełchato-
wie. Jej siedzibę wyznaczono w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, na-
tomiast termin prowadzenia kwalifikacji dla całego powiatu został 
ustalony od 6 września do 28 października. W tym czasie w dni 
powszednie komisja będzie funkcjonować od godz. 8.30 do 16.30.

W 2021 roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa-
ni są mężczyźni urodzeni w roku 2002. Oprócz nich także mężczyź-
ni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja obejmuje 
również kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifi-
kacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobiera-
jące naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej należy zgłosić się z następującymi 
dokumentami: • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 

na ustalenie tożsamości, • dokument potwierdzający przyczyny 
niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe, • dokumentację medyczną (jeżeli takowa istnieje), • aktu-
alną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy).

Będą również potrzebne dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie 
ze szkoły o pobieraniu nauki).

Osoby z terenu gminy Kleszczów podlegające kwalifikacji wojsko-
wej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Gminy z wyznaczonym 
miejscem, terminem oraz godziną. Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Sieradzu informuje: „Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwal-
nia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do 
tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadza-
nia na danym terenie informują rozplakatowane obwieszczenia woje-
wody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwali-
fikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić 
ten fakt do wójta, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa”.

JS

arodowy Fundusz Zdrowia przygotował kompleksowy pro-
gram rehabilitacji po chorobie COVID-19. Dzięki rehabilita-

cji pacjenci, którzy przeszli tę chorobę mogą znacznie poprawić swoją 
sprawność oddechową, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową. 
Rehabilitacja pozytywnie wpływa również na ich kondycję psychiczną.

Do tej pory program rehabilitacji po chorobie COVID-19 był reali-
zowany w trybie stacjonarnym oraz w leczeniu uzdrowiskowym. Te-
raz, dzięki poszerzeniu programu, pacjenci mogą skorzystać z zabie-
gów rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu.

Aktualną listę placówek realizujących pocovidową rehabilitację 
w naszym województwie łódzki oddział NFZ ogłosił 26 lipca. W wy-
kazie placówek prowadzących rehabilitację stacjonarną są cztery 
ośrodki: Szpital WAM przy pl. Gen. Hallera w Łodzi, Poddębickie 
Centrum Zdrowia, ZOZ w Łowiczu oraz Uzdrowisko Uniejów.

Na liście placówek, które prowadzą rehabilitację ambulatoryjną 
lub domową jest łącznie 79 adresów. Niestety - żaden z nich nie doty-
czy powiatu bełchatowskiego. W trzech innych powiatach, położonych 
w pobliżu gminy Kleszczów są to następujące placówki medyczne:
• SP ZOZ w Pajęcznie (rehabilitacja ambulatoryjna), Pajęczno, 

ul. 1 Maja 13/15, tel. 34/ 311-16-63,
• NZOZ Medax Sp. z o.o. (rehabilitacja ambulatoryjna),  

Radomsko, ul. Mickiewicza 29, tel. 44/ 685-21-42,
• NZOZ Promed M&JB Sp. z o.o. (rehabilitacja ambulatoryjna), 

Radomsko, ul. Miła 5, tel. 44/ 682-17-70, 44/ 682-17-71,
• Szpital Powiatowy w Radomsku (rehabilitacja ambulatoryjna), 

Radomsko, ul. Jagiellońska 36, tel. 44/ 681-08-81, 44/ 681-08-82,
• NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych E. Gi-

zler, K. Gizler (rehabilitacja ambulatoryjna), Piotrków Trybunalski, 
ul. 3 Maja 2, tel. 44/ 648-25-75,

• Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim (rehabilitacja ambulatoryjna), ul. Rakowska 15, tel. 
44/ 648-03-49, 44/ 648-03-00,

• Instytut Zdrowia Medicall Sp. z o.o. (rehabilitacja ambulatoryj-
na i domowa), Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77, 
tel. 662-107-803, wew. 3.
Pełny wykaz i  dane kontaktowe placówek medycz-

nych – na stronie www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-
pacjenta/9099-rehabilitacja-po-covid-19-wykaz-placowek.

(opr. JS)

Mieszkańcom gminy Kleszczów podajemy informacje o miej-
scach i terminach spotkań dla osób szukających pomocy psy-
chologicznej i osób dotkniętych uzależnieniami.

•	 Poradnia	Życia	Rodzinnego
Spotkania odbywają się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łę-

kińsku, ul. Szkolna 2, we wtorki od godz. 12 do godz. 17.
Osoby, chcące skorzystać z pomocy powinny wcześniej 

skontaktować się telefonicznie ze specjalistką, prowadzącą spo-
tkania (tel. 693-253-201).

•	 Punkt	konsultacyjny	dla	osób	dotkniętych	uzależnieniami…
… jest dostępny w środy w godz. 15-20. Spotkania odbywają się 
w siedzibie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2.

Osoby potrzebujące pomocy mogą też kontaktować 
się telefonicznie ze specjalistą w punkcie konsultacyjnym  
- tel. 507-411-208.

•	 Grupa	Wsparcia	dla	osób	doświadczających	trudności	
życiowych
Spotkania organizowane są w poniedziałki w godz. od 8.30 

do 11.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, 
ul. Główna 74.

fektem akcji przeprowadzonej w Kleszczowie 23 lipca 
było zebranie 14,4 litra bezcennego leku.

- W każdej akcji biorą udział dawcy pierwszorazowi. Tym ra-
zem mieliśmy ich troje. Dziękujemy wszystkim krwiodawcom, 
zespołowi z RCKiK Łódź za sprawne przeprowadzenie akcji, a 
także pracownikom SOLPARKU za wszelką pomoc w naszym 
wspólnym dziele - mówi przedstawiciel zarządu Gminnego Klu-
bu HDK PCK w Kleszczowie.

Osoby, które np. z powodu lipcowych wyjazdów nie mogły 
się zgłosić do punktu krwiodawczego w Kleszczowie miały oka-
zję zgłosić się na akcję organizowaną 5 sierpnia na terenie ko-
palni Bełchatów. Akcja ogłoszona przez Powiatowe Stowarzy-
szenie HDK, działające przy KWB zgromadziła 38 krwiodawców. 
Dzięki nim do banku krwi trafiło ponad 17 litrów.

JS

Rehabilitacja po COVID-19 
- wykaz placówek

Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa

Ważne dla 
szukających wsparcia

Krwiodawcy nie zawiedli
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achęcamy kierujących firmami na terenie gminy Klesz-
czów do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym 

„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”. Cykl takich bez-
płatnych spotkań jest realizowany w 24 powiatach naszego re-
gionu. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. o aktualnej ofercie 
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Prze-
mysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Najważniejsze informacje przekaże przedsiębiorcom Izba 
Administracji Skarbowej w Łodzi.

Harmonogram i rejestracja - https://bit.ly/lodzkie2021. Za-
chęcamy do jak najszybszego zgłaszania, bo ilość miejsc jest 
ograniczona - obowiązuje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu na-
leży podać: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz miejsce spotkania.

Każdy uczestnik otrzyma materiały, które będą prezento-
wane podczas wydarzenia. Jak informują organizatorzy przed-
siębiorca może zapisać się na spotkanie w dowolnym mieście, 
niezależnie od miejsca, w którym mieszka i działa. Ponieważ 
sierpień to jeszcze czas urlopów podajemy terminy spotkań, or-
ganizowanych w czterech najbliższych lokalizacjach (w odnie-
sieniu do gminy Kleszczów):

JS

otacje z powiatowych urzędów pracy na założenie wła-
snego biznesu przez osobę bezrobotną, albo na wypo-

sażenie/ doposażenie miejsca pracy to jedne z popularniejszych 
form aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Jak 
podaje portal Mambiznes.pl tylko w tym roku urzędy pracy w ca-
łej Polsce przekazały do tej pory 277 mln zł dla ponad 12 tys. 
osób, zdecydowanych na otwarcie własnej firmy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie już wkrótce, bo od 1 
września uruchomi nabory wniosków na podjęcie działalności 
gospodarczej przez osoby do 30 roku życia (program PO WER 
V), powyżej 30 roku życia (z funduszy RPO Województwa Łódz-
kiego), a także na wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
pracy (dotacje z dwóch różnych źródeł). Nabory potrwają tylko 
do 15 września.

Po to, by składany wniosek nie zawierał błędów, które unie-
możliwią jego rozpatrzenie warto się wcześniej skonsultować, 
dzwoniąc na numer 44/ 631-40-70.

JS

MIASTO TERMIN MIEJSCE
Piotrków	

Trybunalski
11 sierpnia, 
godz. 13.00

WORD Oddział Terenowy  
w Piotrkowie Tryb., ul. Gliniana 17

Radomsko 17 sierpnia, 
godz. 19.00

Starostwo Powiatowe w Radom-
sku, ul. Leszka Czarnego 22

Pajęczno 17 sierpnia,
godz. 13.00

Starostwo Powiatowe 
w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76

Bełchatów 18 sierpnia, 
godz. 13.00

Restauracja KUBUŚ, 
ul. Piłsudskiego 31

Dla przedsiębiorcy 
- obecność obowiązkowa

Znów sypną dotacjami

Z

D

Powstaje	nowa	fabryka
Wraz z nowym inwestorem, którym jest spółka BTC Ma-

szyny Stolarczyk, do Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 3 
(Żłobnica) zawita nowa branża, jaką jest produkcja maszyn do 
zwijania i prostowania blach.

Od kilku miesięcy prowadzona jest budowa części biuro-
wo-socjalnej, do której przylega hala produkcyjna. Łączna po-
wierzchnia obiektów, powstających w pobliżu działającej już 
fabryki maszyn rolniczych Kobzarenko, wyniesie ok. 900 m kw. 
Uruchomienie produkcji ma nastąpić w 2024 roku.

Sposób	na	rozważne	gospodarowanie	wodą
Zjawiska pogodowe, z jakimi mamy w ostatnich latach do 

czynienia (coraz dłuższe okresy suszy, przeplatane nawalnymi 
opadami deszczu), powodują konieczność poszukiwania takich 
rozwiązań technicznych, które ułatwią gromadzenie wód opa-
dowych nie tylko poprzez budowanie naturalnych zbiorników. 
Przedstawiciel Uponor Infra - Piotr Dańczuk brał niedawno 
udział w debacie Rzeczpospolitej z cyklu „Walka o klimat”. Jej 
uczestnikami byli też przedstawiciele Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezależni eksperci 
oraz samorządowcy. Uponor Infra to firma, której zakład produk-
cyjny działa w Kleszczowie. Zajmuje się produkcją polietyleno-
wych rur oraz zbiorników.

„Nasz ekspert podkreślił uniwersalność oraz łatwość ska-
lowania polietylenowych zbiorników podziemnych produkowa-
nych przez Uponor Infra, które mogą być łączone w baterie 
o praktycznie dowolnej pojemności aby skutecznie zapobiegać 
podtopieniom na obszarach miejskich w czasie ulewnych desz-
czy. Wskazał również na możliwość wykorzystania zgromadzo-
nej wody w okresach suszy do podlewania zieleni miejskiej, my-
cia ulic czy w instalacjach wewnętrznych do spłukiwania toalet, 
co przekłada się na oszczędność zużycia uzdatnionej wody wo-
dociągowej, która staje się coraz cenniejszym zasobem” - czy-
tamy na internetowej stronie spółki Uponor.

Efekty	rekultywacji
Na stronie internetowej spółki PGE Górnictwo i Energety-

ka Konwencjonalna zamieszczono niespełna 5-minutowy film. 
Pokazuje on w jaki sposób przebiega rekultywacja terenów, 
wykorzystanych przez kopalnie węgla brunatnego Turów oraz 
Bełchatów. W miejscach, które posłużyły do zgromadzenia zdję-
tego znad węglowych złóż nadkładu zakładane są nowe lasy. 
Wraz z niższą roślinnością pozwalają one uruchomić procesy 
glebotwórcze, zapobiegają też erozji.

Oprócz podania szeregu liczb, obrazujących dotychczaso-
we efekty zalesień, film opowiada o planach zapełnienia wodą 
ogromnych dziur po wydobytym węglu i o tworzeniu bazy dla 
rozwoju działalności rekreacyjnej.

JS

W firmach gminy Kleszczów
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la wielu osób urlop jest czasem nadrabiania najróżniejszych zale-
głości: w rozmowach z bliskimi, w pracach remontowych, w odkry-

waniu nowych miejsc, wreszcie w czytaniu książek.

Wybierz książkę z katalogu
Jeśli planujemy zaopatrzyć się w interesujące lektury na czas urlopu warto 

wcześniej zajrzeć na internetowe strony bibliotek, z których korzystamy. Na 
stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie katalog pozwalający na 
przeszukanie zbiorów i przeczytanie kilku zdań opisu o tematyce danej książki 
czy filmu jest dostępny pod adresem www.kleszczow-gbp.sowa.pl. W za-
kładce „Nowości” jest tu teraz umieszczonych ponad 250 pozycji. To beletry-
styka, poradniki, książki dla dzieci oraz filmy, wprowadzone do czytelniczego 
obiegu w maju, czerwcu i lipcu. Ikonki przy poszczególnych tytułach pokazują, 
że nie brakuje osób, które dosłownie polują na nowe tytuły - większość nowości 
jest „w czytaniu”. Czekając na ich zwrot nie trzeba regularnie sprawdzać do-
stępności. Wybraną przez nas książkę czy film można zarezerwować - będą na 
nas czekać, kiedy zwróci je poprzedni czytający (oglądający).

Jeśli wybieramy się w podróż i nie chcemy, by zabierane czytadła obciąża-
ły nasz bagaż można skorzystać z oferty czytelni on-line, np. Legimi albo Ibuk 
Libra. O tym, jak zacząć korzystanie z ich zbiorów dowiemy się w gminnej bi-
bliotece. Podajemy dane kontaktowe GBP w Kleszczowie: e-mail - biblioteka@
kleszczow.pl; telefony: 44 731-36-54, 519-787-049.

„Na wakacje książkę bierz!”
Dzieci korzystające z wakacji raczej stronią od wymagających lektur - tych 

mają dość w ciągu roku szkolnego. Co można zaproponować im na kilkanaście 
dni, które dzielą je od wznowienia nauki? Z ciekawym pomysłem wyszła Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi. Na jej stronie internetowej znajdziemy 
wystawę on-line „Na wakacje książkę bierz!”. To rodzaj podpowiedzi dla mło-
dych czytelników lub ich rodziców.

„Latem chcemy się odprężyć, a książki mają nam w tym pomóc. Wkładamy 
do walizek i plecaków książki przygodowe, kryminały, opowieści z dreszczy-
kiem i humorystyczne powieści obyczajowe. Chcemy się dobrze bawić za-
równo podczas samodzielnej lektury, jak i podczas głośnego czytania naszym 
milusińskim” - przekonują autorzy wystawy.

I proponują książki, w których tytułach znalazły się słowa WAKACJE, LATO 
bądź PODRÓŻ. Z olbrzymiego zbioru książek Działu Dziecięcego WBP wy-
brano więc m.in. „Lato na Rodos” Katarzyny Ryrych, „Wakacje z krową, czoł-
giem i przestępcą” oraz „Filipek i wakacje” M. Strykowskiej-Zaremby, „Akcje 
w wakacje” Agnieszki Mielech oraz książki Anny i Krzysztofa Kobusów z serii 
„Podróżownik” („Warmia i Mazury”, „Karkonosze i Kotlina Kłodzka”). Nie mogło 
też zabraknąć klasyki w rodzaju „Mikołajek: jedziemy na wakacje” René Goscin-
nego oraz „Podróży za jeden uśmiech” i „Wakacji z duchami” Adama Bahdaja.

Podpowiedzi najlepszej czytelniczki
Wybierając lektury dla siebie czy dla swoich bliskich można korzystać 

z podpowiedzi doświadczonych bibliotekarek oraz… połykaczy książek, ta-
kich jak np. Natasza Malik. W roku szkolnym 2019/2020 Natasza zdobyła tytuł 

„Najlepszego Czytelnika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie”. 
Zapytana o propozycje wakacyjnych lektur odpowiada:

- Jeśli ktoś chciałby udać się w podróż, a z powodu obecnej sytuacji nie może, 
to warto sięgnąć po tomik reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Ktoś, kto miałby 
ochotę na głębszą refleksję o dzisiejszym świecie powinien sięgnąć po Wojciecha 
Tochmana oraz książkę Christiane F „My dzieci z dworca Zoo”. Fanów kryminałów 
odesłałabym do Stephena Kinga, Thomasa Harrisa oraz Agaty Christie. 

Jednym z popularniejszych gatunków czytanych przez młodzież jest teraz 
fantastyka. O ile każdy słyszał o J. K. Rowling bądź Tolkienie, o tyle Neil Ga-
iman, Ursula K. Le Guin, a nawet nasz Andrzej Pilipiuk są warci nie mniejszej 
uwagi, niż ci znani w całym świecie autorzy. Dla młodych dziewczyn Małgorzata 
Musierowicz posiada pokaźną kolekcję historii o miłości oraz rodzinie. A komuś, 
kto lubi się wzruszyć podczas lektury wypada podsunąć książki Nicolasa Spark-
sa albo Jodi Picoult. A na koniec chciałabym polecić książkę kucharską Samin 
Nostrat - pasjonatom gotowania pomoże w doskonaleniu swoich umiejętności.

Wygodne książki do słuchania
Wakacje z literaturą nie oznaczają tylko obcowania z materialną, druko-

waną książką. Coraz chętniej korzystamy z audiobooków. Odtwarzana z lap-
topa, tableta czy smartfona literatura może nam bezkonfliktowo towarzyszyć 
w innych zajęciach: podczas ćwiczeń fizycznych, spacerów nordic walking, 
w czasie podróży, a nawet w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. 
W miarę upowszechniania audiobooki stały się bardziej dostępne i tańsze.

„5709 darmowych utworów do których masz prawo” - takim hasłem re-
klamuje się bardzo popular-
na witryna „Wolne Lektury”. 
Znaleźć na niej można dzieła 
bardzo licznych autorów - od 
A (Andersen Hans Christian) 
do Ż (Żeromski Stefan). Część 
literatury można stąd pobierać 
tylko w formie ebooków (w formatach PDF, EPUB, TXT, MOBI, FB2), część zaś 
także w postaci audiobooków, nagranych najczęściej w formacie MP3.

Cenną zawartością portalu jest zakładka „Motywy”. To przegląd setek róż-
nych fragmentów literackich, ilustrujących dany motyw - po jego wskazaniu 
wyszukiwarka wyświetli wszystkie zaczerpnięte z zawartości Wolnych Lektur 
odnośne cytaty. Wolne Lektury to projekt prowadzony przez fundację Nowo-
czesna Polska. Niestety, jego kondycja finansowa nie jest teraz najlepsza. Po 
otwarciu strony internetowej trafimy na hasło, zachęcające do wsparcia dal-
szej działalności. „Potrzebujemy Twojej pomocy! Na stałe wspiera nas 409 
czytelników i czytelniczek. Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy 
dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?”.

Niemało audiobooków mieści również witryna Audioteka.pl. Oferuje zakup 
nowości oraz klasyki, umożliwia też odsłuchanie sporych, darmowych fragmen-
tów książek audio. Dla osób, które przywiązują dużą wagę do głosu lektora taka 
możliwość sprawdzenia „towaru” przed zakupem jest trudna do przecenienia.

W szczycie II fali epidemii koronawirusa, a więc w październiku ub. roku 
miał swoją premierę „Radiobook”. Jest to projekt Agencji Muzycznej Polskie-
go Radia, który służy prezentacji najwybitniejszych dzieł literackich w wersji 
audiobooków. Poprzez portal Youtube.pl dotrzemy do nagrań z powieściami 
i lekturami szkolnymi. Radiobook ma obecnie prawie 6 tys. subskrybentów. Do 
najchętniej słuchanych należą odcinki „Pana Wołodyjowskiego” w interpretacji 
Janusza Gajosa, „Lorda Jima” czytanego przez Mieczysława Voita, a także 

„Dzieje Tristana i Izoldy” w interpretacji Krzysztofa Kolbergera.
Kolejne źródło książek do słuchania to Biblioteka Szkolna z liczbą blisko 

30 tys. subskrybentów. Rekordową ilość odtworzeń ma pierwszy odcinek „Ani 
z Zielonego Wzgórza” (ponad 400 tys. odsłon). Inne lektury zamieszczone na 
tej stronie to „Kordian” J. Słowackiego, „Ludzie bezdomni” i „Syzyfowe prace” S. 
Żeromskiego, a także liczna klasyka dziecięcych opowieści: „Pinokio”, „Doktor 
Dolittle”, „Czerwony kapturek”, „Król Maciuś I”.

Popularniejszy, bo liczący 78 tys. subskrybentów jest portal Publio.pl. Za-
mieszcza głównie fragmenty audiobooków z grupy bestsellerowych czytadeł. 
Nierzadko mają one ponad milion odtworzeń (jak książka „Byłam służącą 
w arabskich pałacach”). 800 tysięcy razy włączano „365 dni” Bianki Lipińskiej, 
a około 400 tysięcy - „Pod kopułą” Stephena Kinga.

Ninateka – odwiedź koniecznie
Na koniec tego przeglądu inny, multimedialny portal, którego nie może 

ominąć żadna osoba ceniąca kontakt z kul-

Wakacje z literaturą
D

å ciąg	dalszy	na	str.	12

Fot. wbp.lodz.pl
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azwę „Orla Góra” przypisano swego czasu pasowi startowemu, 
urządzonemu na zboczu Góry Kamieńsk. Dane tego lądowiska cią-

gle figurują na niektórych stronach internetowych. Można się z nich dowiedzieć, 
że pas startowy ma wymiary 946 x 45 metrów. Dla posługujących się nawigacją 
miejsce to zostało oznaczone N51°13’32.4” E19°25’14.7”.

Usprawnić rekultywację
Po co na zboczach góry usypanej z nadkładu ziemi, zbieranej znad złóż 

węgla zalegającego w odkrywce „Bełchatów”, zbudowano - zapewne niemałym 
nakładem środków - pas startowy? Precyzyjnie piszą o tym czterej współauto-
rzy pracy „Rozwój metod rekultywacji leśnej zwałowiska zewnętrznego Pola 
Eksploatacyjnego Bełchatów”: W. Krzaklewski, M. Pająk, M. Pietrzykowski i J. 
Wójcik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Otóż pochodzący z nadkładu 
materiał był mieszaniną piasków, iłów, mułków i gliny, pochodzących z czwar-
torzędu i trzeciorzędu. Gdyby pozostawić go swojemu losowi to tworzenie się 
warstwy urodzajnej gleby byłoby bardzo powolne, a niekontrolowane procesy 
erozji utrudniłyby stabilizację zboczy powstającej Góry Kamieńsk. Konieczna 
okazała się rekultywacja. W początkowym okresie (1977-81) odbywała się po-
przez humusowanie wierzchniej warstwy, ręczne wysiewanie nasion i sadze-
nie drzew i krzewów. W następnej fazie (lata 1982-87) prowadzono zadarnianie 
skarp metodą tradycyjną.

Czym jest awiohydroobsiew?
„Rosnąca wysokość zwałowiska oraz jego duża powierzchnia budowana 

z utworów sypkich, łatwo poddających się erozji, zmusiły do zastosowania no-
wej metody przeciwerozyjnego zadarnienia skarp tj. metody awiohydroobsiewu” 

– piszą autorzy wspomnianego opracowania. „Awiohydroobsiew był w pełni no-
watorską, szybką i skuteczną metodą stabilizacji biologicznej zboczy zwałowiska. 
Metoda ta umożliwiła skuteczną stabilizację zwałowiska, chroniąc je przed ero-
zją i rozmywaniem. Było to osiągnięcie niemające wówczas odpowiednika w Pol-
sce i Europie. Metoda ta została opracowana przez Zespół pracowników kopalni, 
AGH oraz lotników i uzyskała w 1991 r. patent krajowy nr 152150. Na jej potrze-
by Kopalnia wybudowała, na półce trzeciego poziomu zwałowiska lotnisko (pas 
startowy i lądowisko długości około 800 m) dla samolotów rolniczych stosowa-
nych w metodzie awioobsiewu czy awiohydroobsiewu. (…) Równolegle inwesty-
cji tej towarzyszyła budowa urządzeń technicznych niezbędnych dla wdrożenia 
ww. metody na skalę przemysłową (zabezpieczenie lotniska, drogi, zbiorniki itp.).

Awiohydroobsiew wymagał użycia niedużych samolotów, takich jak „Kruk” 
albo „Dromader”. Ta metoda stosowana była na na powierzchni około 700 ha 
zboczy Góry Kamieńsk. „Polegała na zrzucie z samolotu z wysokości ok. 15 m 
i przy prędkości 150 km/h nasion motylkowych i traw wymieszanych z uwodnio-
nymi przefermentowanymi osadami ściekowymi (zawierającymi 8÷12% suchej 
masy), dowożonymi z miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Bełcha-
towie. Tak przygotowaną mieszankę po załadowaniu do samolotu „Kruk” lub 
„Dromader” zrzucano na kolejne rekultywowane fragmenty skarp. Dawka uwod-
nionych osadów wynosiła 30 t/ha, a nasion 120 kg/ha. Odpowiednio dobrane 
gatunki roślin (koniczyna biała, komonica rożkowa, rajgras angielski, rajgras 
włoski, kostrzewa czerwona oraz kupkówka pospolita) oraz osadów ściekowych 
pozwalały na zabezpieczenie skarp przed erozją wodną oraz eoliczną, wzboga-
cały utwory w składniki odżywcze oraz przyspieszały przebieg procesów glebo-
twórczych. Po stabilizacji zwałowisko zalesiano”.

Skąd w Kamieńsku „Aleja Lotników”?
Firmą, która obsługiwała kopalnię przez większość lat stosowania meto-

dy awiohydroobsiewu (1987-1996) było Przedsiębiorstwo Lotnicze AVIAECO. 
Kierował nim Jerzy Orłowski. Na początku lat 90. firma przyjęła formę spółki 
z o.o., i funkcjonowała pod adresem Al. Lotników 1, 97-360 Kamieńsk. Nazwę 
Alei Lotników nosiła wyasfaltowana trasa, prowadząca na górę od drogi powia-
towej nr 1500E. 

Kiedy lądowisko przestało być potrzebne do prowadzenia usług awiohy-
droobsiewu w profilu działalności spółki Aviaeco pojawiły się przewozy lotnicze. 
Czy i na jaką skalę były realizowane – trudno dziś powiedzieć. Trzeba byłoby 
dotrzeć do sprawozdań z działalności firmy. Na pewno „Orla Góra” przyjmowa-
ła niewielkie maszyny powietrzne. Nic dziwnego - aż do lipca 2012 roku obiekt 
ten figurował w rejestrze lądowisk ULC.

We wpisach, zmieszczonych na odnośnej stronie portalu https://lotniska.
dlapilota.pl widnieje m.in. notka Piotra S., nosząca datę 30.09.2010: „Lądowa-
łem tam na CTSW w sezonie 2009. Nawierzchnia, szerokość i długość pasa 
była w porządku, trzeba tylko uważać na wyciąg narciarski na podejściu. Na lot-
nisku jest ochrona, więc można zostawić sprzęt na noc”.

CTSW to ultralekki, jednośmigłowy samolot produkcji niemieckiej. Inna, ul-
tralekka maszyna wystartowała z „Orlej Góry” w kwietniu 2012. Tym razem 
był to Aviasud Mistral z dwuosobową załogą. Jego lot zakończył się tragicznie.

„W dniu 29 kwietnia 2012 r. pilot wraz z podróżnym na pokładzie, wystarto-
wał z lądowiska Kamieńsk - „Orla Góra” w celu wykonania lotu po kręgu. Samo-
lot po przeleceniu krótkiego odcinka na wprost, został wprowadzony w prawy 
zakręt na kierunek zgodny z wiatrem. W trakcie zakrętu, samolot wpadł w pra-
wy korkociąg i po ok. 2 zwitkach zderzył się z drzewami i ziemią. Lot trwał około 
1 minuty. Miejsce wypadku znajdowało się w osi drogi startowej, w odległości 
ok. 400 m od jej końca. Po zderzeniu nie doszło do pożaru SP. Samolot został 
zniszczony, a pilot i podróżny ponieśli śmierć na miejscu” - to skrócony opis 
zdarzenia, któremu poświęcony został Raport Wstępny nr 345/12 Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

W roku 2012 „Orla Góra” przestała być obiektem legalnie użytkowanym do 
celów operacji lotniczych. Wraz ze zrekultywowanymi terenami leśnymi Góry 
Kamieńsk znalazła się w posiadaniu Lasów Państwowych.

Palą gumy na Orlej Górze
O drugim życiu betonowego pasa na zboczu Kamieńskiej Góry (bo i taką 

nazwę nosi to sztuczne wzniesienie sięgające wysokości 395 m n.p.m.) poinfor-
mowało na swojej stronie internetowej Nadleśnictwo Bełchatów.

„Od wielu lat lądowisko nie pełni już swojej funkcji i nie jest użytkowane, ale 
to wyjątkowe miejsce wzbudziło zainteresowanie Fundacji Bractwo Bezpiecz-
nych Kierowców, która zorganizowała na tym terenie szkolenie. Uczestniczyli-
śmy w niedzielnym wydarzeniu i byliśmy pod wrażeniem umiejętności kierow-
ców oraz tego jak panują nad pojazdami”.

Pierwsza impreza odbyła się tu w ostatnią niedzielę czerwca. Dokumentu-
ją ją nie tylko wpisy na wspomnianej stronie nadleśnictwa i na facebookowym 
profilu Fundacji Bractwo Bezpiecznych Kierowców, ale również 10-minutowy re-
portaż z cyklu „Bezpieczna jazda”, zrealizowany przez TVP Łódź i dostępny pod 
adresem https://lodz.tvp.pl/54559061/bezpieczna-jazda-27-06-2021. Uczest-
nicy samochodowego treningu chwalą przed reporterem dobre przygotowanie 
trasy, na której oprócz toru wyznaczonego zużytymi oponami znajdują się dwa 
umowne ronda - jedno dla szybszych, drugie dla wolniejszych maszyn.

Drugie życie „Orlej Góry”
N

Fot. lotniska.dlapilota.pl

Fot. BractwoBezpiecznychKierowcow FB

å ciąg	dalszy	na	str.	12
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niedzielę 22 sierpnia będzie zor-
ganizowane wojewódzkie święto 

plonów. Impreza z bogatym programem 
ulokowana została w tym roku na tere-
nie Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Rogowie (powiat brzeziński). Ponie-
waż będą to Dożynki Wojewódzko-Po-
wiatowo-Gminne połączone z Dożynkami 
Diecezjalnymi Archidiecezji Łódzkiej za-
proszenie wystosowali wspólnie marsza-
łek województwa Grzegorz Schreiber i ar-
cybiskup Grzegorz Ryś. 

Polowa dziękczynna Msza św. za-
cznie się o godz. 12. Po niej odbędzie się 
ceremoniał obrzędowy (przekazanie do-
żynkowego chleba, prezentacja i wybór 
najpiękniejszego wieńca, przemarsz uro-
czystego korowodu dożynkowego). Od 
godz. 15.45 na głównej scenie kolejno 
zaprezentują się Zespoły Pieśni i Tańca: 

„Blichowiacy”, „Piliczanie”, „Gorzkowice”.
Przerywnikiem w występach bę-

dzie rozstrzygnięcie konkursu kulinar-
nego „Łódzkie smakuje”, który obejmuje 
trzy kategorie („Wytrawne smaki Łódz-
kiego”, „Słodkie smaki Łódzkiego”, „Wi-
gilijne smaki Łódzkiego”). Później za-
prezentują się: „GOŚCIE Cover Band”, 
Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów 
oraz „Zakopower”.

Dożynkom Wojewódzkim będzie to-
warzyszył piknik rodzinny. W jego ramach 
odbędzie się prezentacja stoisk kół go-
spodyń wiejskich, wystawy: produktów 
tradycyjnych, twórczości ludowej oraz 
maszyn rolniczych. Będzie też urządzona 
Strefa Zabaw dla Dzieci (dmuchane pla-
ce zabaw, karuzele, bramka celnościo-
wa, rzutki plenerowe, iluzjonista, stoiska 
z watą cukrową, popcornem itp.).

JS

sierpnia zostały ogłoszone listy 
uczniów, przyjętych do poszcze-

gólnych oddziałów w szkołach ponadpod-
stawowych. Jeśli w szkołach pozostały 
jeszcze wolne miejsca to została w nich 
uruchomiona rekrutacja uzupełniająca, 
a osoby, które nie dostały się do wybranych 
klas mogły składać podania do tych szkół.

Jak się okazuje w wielu szkołach 
(nie dotyczy to akurat liceum i technikum 
w Kleszczowie) do obsadzenia pozostało 
całkiem sporo uczniowskich wakatów. In-
formacja o wolnych miejscach została po-
dana do publicznej informacji na stronie 
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/
app/free_places.html. Jeszcze w dniu 10 
sierpnia można było sprawdzić, które szko-
ły i jakie klasy cieszyły się najmniejszym 
powodzeniem u tegorocznych absolwen-
tów szkół podstawowych. Taka statysty-
ka może być pomocna także dla tych, któ-
rzy naukę w klasach ósmych podejmą we 
wrześniu br., a o wybór kolejnego szczebla 
edukacji będą się martwić dopiero wiosną 
przyszłego roku. Wygodna wyszukiwar-
ka pozwala sprawdzić szkoły w poszcze-
gólnych miastach oraz poszczególne klasy.

JS

Dożynki Wojewódzkie

Katalog  
wolnych miejsc

W

2

Nie tylko darmowe 
czipowanie 
i rejestracja psów
W dniach 28 i 29 sierpnia na terenie 
SOLPARKU odbędą się

III Kleszczowskie 
Animalia.
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, 
dlatego w tym roku oprócz wystaw 
zwierząt, pokazów, prelekcji, biegu 
i atrakcji dla dzieci, dzięki współpracy 
z Fundacją Safe-Animal całkowicie	za	
darmo zaczipujemy i zarejestrujemy 
każde przyprowadzone zwierzę.

Warunkiem	darmowego	
czipowania	i	rejestracji	jest	
przyniesienie	książeczki	
zdrowia	pupila.
Co jeszcze czeka Cię na Kleszczowskich 
Animaliach?
● wystawa psów i kotów rasowych
● wystawa zwierząt egzotycznych 
i akwarystycznych
● wystawa zwierząt zagrodowych 
i gospodarskich
● pokaz koni polskich i wielkopolskich
● prelekcje tematyczne
● stoiska branżowe
● bezpłatne atrakcje dla dzieci
● Kleszczowska Dziesiątka czyli bieg na 
10 km (29.08.2021)

To	będzie	weekend	pełen	wrażeń	dla	
Ciebie	i	Twojego	pupila!

Rozpoczynamy 
zapisy na nowy rok 
szkolny 2021/2022!
Oferujemy kursy	języka	angielskiego dla:

● dzieci  
(od 5 lat, nauka poprzez zabawę), 
● młodzieży  
(przygotowanie do egzaminów), 
● dorosłych  
(metodą konwersacyjną Direct Method) 
● oraz firm.

Zapraszamy na zajęcia	indywidualne	
lub	w	małych	grupach. 
Dofinansowanie 50% na kursy dla 
maturzystów oraz dorosłych.

Zapisy	pod	nr	tel.	505-890-354.
Więcej informacji na 
www.schoolkleszczow.pl.

TEL.	668-625-761

Pracownik POZ „Salus” 
z rodziną (2 osoby + 4 psy) 

WYNAJMIE	DOM		
Z	DUŻĄ		

OGRODZONĄ	DZIAŁKĄ.	
Wynajem długoterminowy,  

Kleszczów lub okolica.

Mail:	duszkan@gmail.com

Tel.	693	938	017

S	P	R	Z	E	D	A	Ż
● ziemi na wyrównanie terenu,
● ziemi pod krzewy i trawniki

wraz	z	transportem.

SPRZEDAM

działkę budowlaną 
0,17 ha we wsi CZYŻÓW 
TEL.	512-977-623
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ogłasza przetarg	ograniczony	ustny oraz przetarg	nieograniczony	ustny
na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych przez jednostki Gminy Kleszczów

Przetarg odbędzie się w garażu budynku Kleszczowskiej Przychodni SALUS przy ul. Osiedlowej w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00.

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 13, tel. 44/ 731-66-43, 
ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Lp. Nazwa	wyposażenia/	nr	inwentarzowy Miejsce		
pochodzenia

Rok	
zakupu

Cena		
wywoławcza		

(zł	za	1	szt./kpl)

Wartość	
postąpienia

(w	zł)

Ilość	
sztuk

1. Biurko szufladowe sosna UG/SPŁ/Dz VI/1/14-23 szt.4 SP Łękińsko 1997 20,00 1,00 4

2. Szafa metalowa UG/SPŁ/Dz VI/25/60-
61 (uszkodzony zamek) SP Łękińsko 1997 110,00 10,00 1

3. Regał 846 MSK-3 UG/SPŁ/Dz VI/25/84 SP Łękińsko 1997 15,00 1,00 7

4. Regał skośny MSK-2 UG/SPŁ/Dz VI/25/85 SP Łękińsko 1997 15,00 1,00 2

5. Krzesło UG/SPŁ/Dz VI/8/214-219 SP Łękińsko 1997 20,00 1,00 6

6. Krzesło UG/SPŁ/Dz VI/8/220-221 SP Łękińsko 1997 20,00 1,00 2

7. Krzesło UG/SPŁ/Dz VI/8/362-363 SP Łękińsko 1997 20,00 1,00 2

8. Stół ślusarsko-stolarski UG/SPŁ/Dz III/10C/73-78 SP Łękińsko 1996 30,00 1,00 4

9. Stolik 70x50 UG/SPŁ/Dz VI/25/104 SP Łękińsko 2005 12,00 1,00 11

10. Stolik komputerowy UG/SPŁ/Dz VI/25/103 SP Łękińsko 2005 15,00 1,00 3

11. Stolik wolnostojący (mały plastiko-
wy dla dzieci) UG/SPŁ/Dz VI/25/108 SP Łękińsko 2005 3,00 1,00 1

12. Krzesło BOLEK UG/SPŁ/Dz VI/25/111 SP Łękińsko 2005 7,00 1,00 22

13. Szafa zamykana buk UG/SPŁ/Dz VI/25/28 SP Łękińsko 1997 30,00 1,00 1

14. Regał półzamykany UG/SPŁ/Dz VI/25/30 SP Łękińsko 1997 40,00 1,00 1

15. Stół uczniowski 1-osobowy UG/SPŁ/Dz VI/21/205-228 SP Łękińsko 1997 12,00 1,00 8

16. Stół 2-osobowy UG/SPŁ/Dz VI/21/229-233 SP Łękińsko 1997 15,00 1,00 4

17. Krzesła KS-4 UG/SPŁ/Dz VI/8/493-512 SP Łękińsko 1997 5,00 1,00 20

18. Maszyna Casio UG/XI/1/14/2 UG Kleszczów 2008 30,00 1,00 1

19. Szafa metalowa UG/X/3/36 UG Kleszczów 1996 100,00 10,00 1

20. Sejf gabinetowy mały UG/X/3/27 UG Kleszczów 1996 35,00 1,00 1

21. Szafa do kartotek UG/X/3/50 UG Kleszczów 2001 50,00 5,00 2

22. Biurko UG/X/1/11/11 UG Kleszczów 2007 15,00 1,00 1

23. Biurko UG/X/1/9/3 UG Kleszczów 2007 15,00 1,00 1

24. Maszyna do pisania UG/XI/1/8 UG Kleszczów 1996 15,00 1,00 1

25. Wioślarz magnetyczny UG/Odp.MM/1-3 UG Kleszczów 2006 110,00 5,00 1

26. Wioślarz magnetyczny UG/Odp.MM/1-4 UG Kleszczów 2008 110,00 5,00 1

27. Wioślarz magnetyczny UG/Odp.MM/1-6 UG Kleszczów 2008 110,00 5,00 1

28. Wioślarz magnetyczny UG/Odp.MM/2 UG Kleszczów 2008 180,00 5,00 1

29. Wioślarz magnetyczny UG/Odp.MM/2-1 UG Kleszczów 2008 180,00 5,00 1

30. Rower treningowy POLO UG/Odp.MM/4-6 UG Kleszczów 2008 100,00 5,00 1

31. Rower treningowy POLO UG/Odp.MM/4-7 UG Kleszczów 2008 100,00 5,00 1

32. Fotel UG/X/4/19/1 UG Kleszczów 2007 20,00 1,00 1

33. Fotel UG/X/6/9/31 UG Kleszczów 2014 35,00 1,00 1

34. Fotel UG/X/6/19 UG Kleszczów 2003 20,00 1,00 1

35. Fotel UG/X/6/9/9 UG Kleszczów 2007 20,00 1,00 1

36. Szafka na kolorowe szufladki UG/PPSŁU/119 (niższe) PPS 
 Łuszczanowice 2002 12,00 1,00 2

37. Szafka na kolorowe szufladki UG/PPSŁU/119 (wyższe) PPS  
Łuszczanowice 2002 15,00 1,00 2

Wójt Gminy Kleszczów
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Zgodnie z zapowiedziami Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów wkrótce rusza pobieranie próbek gleby do zbadania jej składu oraz odczynu. Dane 
uzyskane w wyniku badania pozwolą ustalić, czy grunty rolne wymagają wapnowania i jaka dawka wapna nawozowego pozwoli uregulować odczyn 
pH do optymalnego poziomu. Analizę składu gleby na zlecenie fundacji wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Jej przedstawiciel w poda-
nych niżej terminach przekaże rolnikom pudełka i narzędzia do pobrania próbek, a następnie te próbki odbierze.

Miejscowość Data	wydania	pudełek	i	lasek Data	odbioru	próbek Miejsce

Antoniówka 16 sierpnia (poniedziałek)
godz. 16.00-17.00

20 sierpnia (piątek)
godz. 16.00-17.00

teren przed salą 
OSP Antoniówka

Żłobnica 16 sierpnia (poniedziałek)
godz. 17.00-18.00

20 sierpnia (piątek)
godz. 17.00-18.00

teren przed salą 
OSP Żłobnica

Kleszczów 16 sierpnia (poniedziałek)
godz. 18.00-19.00

20 sierpnia (piątek)
godz. 18.00-19.00

teren przed salą 
OSP Kleszczów

Łuszczanowice 23 sierpnia (poniedziałek)
godz. 17.00-18.00

27 sierpnia (piątek)
godz. 17.00-18.00

teren przed salą OSP 
Łuszczanowice

Łękińsko 30 sierpnia (poniedziałek)
godz. 17.00-18.00

6 września (poniedziałek)
godz. 17.00-18.00

teren przed salą 
OSP Łękińsko

Wolica 30 sierpnia (poniedziałek)
godz. 18.00-19.00

6 września (poniedziałek)
godz. 18.00-19.00 teren przed salą OSP Wolica

Czyżów	
Kamień

Mieszkańcy zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika stacji chemiczno-rolniczej 
wykonującej badania o terminie dostarczenia pudełek i narzędzi oraz ich odbioru z próbkami gleby.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów - tel. 534-555-224 lub 44/ 731-46-36 w godz. 
8.00-16.00.

Lp. Nazwa	wyposażenia/	nr	inwentarzowy Miejsce	
pochodzenia

Rok	
zakupu

Cena	wywoławcza	
(zł	za	1	szt./kpl)

Wartość	
postąpienia	(zł)

Ilość	
szt./	kpl.

1. Krzesło Lissa UG/DKŁK/7 DK Łękińsko 2006 7,00 1,00 szt. 43
2. Stół UG/DKŁK/120 DK Łękińsko 2006 18,00 1,00 szt. 1
3. Krzesło Lissa UG/DKŁK/121 DK Łękińsko 2006 7,00 1,00 szt. 8
4. Biurko UG/DKŁK/55 DK Łękińsko 2006 12,00 1,00 szt. 1
5. Szafa (szafka cała bez szuflad) UG/DKŁK/43 DK Łękińsko 2006 15,00 1,00 szt. 1
6. Komoda (z szufladami) UG/DKŁK/44 DK Łękińsko 2006 16,00 1,00 szt. 1
7. Komoda (przeszklona) UG/DKŁK/45 DK Łękińsko 2006 15,00 1,00 szt. 1
8. Krzesło Lissa UG/DKŁK/85 DK Łękińsko 2006 7,00 1,00 szt. 4
9. Krzesło Lissa UG/DKŁK/90 DK Łękińsko 2006 7,00 1,00 szt. 4
10. Biurko komputerowe UG/DKA/95 WOK Antoniówka 2005 15,00 1,00 szt. 1
11. Drzwi 80x200 (bez ościeżnic) WOK Antoniówka 2000 30,00 1,00 szt. 2
12. Urządzenie wielofunkcyjne HPLJ 3030  UG/DKK/Ś/37 GOK Kleszczów 2006 60,00 2,00 szt. 1
13. Urządzenie wielofunkcyjne HPLJ 3030 UG/ŚD/32 WOK Dębina 2006 60,00 2,00 szt. 1
14. Stół bilardowy UG/ŚD/8 WOK Dębina 1998 80,00 5,00 szt. 1
15. Bile UG/ŚD/9 WOK Dębina 1999 3,00 1,00 1 kpl.
16. Wieszak metalowy UG/ŚD/14 WOK Dębina 1999 6,00 1,00 szt. 1
17. Biurko komputerowe UG/ŚD/30 WOK Dębina 2005 15,00 1,00 szt. 1
18. Zestaw wspinaczkowy z rurą strażacką UG/8/670 WOK Dębina 2009 120,00 5,00 szt. 1

Pobieranie próbek gleby do zbadania

ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych przez GOK Kleszczów.

Miejsca	i	terminy	przetargów:	
• WOK Łękińsko – 19 .sierpnia godz. 10.00 - poz. z tabeli od 1 do 9,
• WOK Antoniówka – 19 sierpnia godz. 13.00 - poz. z tabeli od 10 do 13,
• WOK Rogowiec – 20 sierpnia godz. 10.00 - poz. 14 z tabeli,
• WOK Dębina – 20 sierpnia godz. 10.30 - poz. z tabeli od 15 do 19.

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpo-
średnio po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Mająt-
ku Gminy - pokój nr 13, tel. 44/ 731-66-43, ul. Główna 45 w Kleszczowie. 
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy 
na	sprzedaż	Mercedesa	Viano	Diesel	3.0 CDI MR 03 639, nr rej. EBE 3U77.
Dane techniczne: rok produkcji 2009; van 4-drzwiowy 6-osobowy; poj. 
silnika 2987 ccm, moc silnika 150 kW (204 KM); skrzynia biegów auto-
matyczna; samochód wymaga remontu.

Cena	wywoławcza	- 23.400 zł, wadium - 2340 zł.
Warunkiem	 uczestnictwa	 w	 przetargu	 jest	 wpłata	 wadium	

w	 terminie	 do	 dnia	 24.08.2021	 r.	 (włącznie)	 oraz	 złożenie	 oferty	
cenowej	do	dnia	25.08.2021	r.	do	godz.	12.00.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedział-
ku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. W kwestiach technicznych informa-
cji udziela Urząd Gminy w Kleszczowie, tel. 668-692-801. Wszelkie dodat-
kowe informacje - Referat Majątku Gminy - pokój nr 13, tel. 44/ 731-66-43.
Wzór oferty oraz inne szczegóły dotyczące przetargu zostały podane w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów (zakładka „Tablica ogłoszeń).

Wójt	Gminy	Kleszczów

Wójt	Gminy	Kleszczów
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

Przygotowanie	do	druku	i	druk: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

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.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 731-31-50
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33
731-31-32

Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54 

Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
731-32-30

Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kompleks SOLPARK 731-65-00
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Posterunek Policji w Kleszczowie 47 846-50-58 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00 
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 635-86-00 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 731-33-46 
Szkoła Podstawowa w Łękińsku 731-42-25 
Szpital Wojewódzki - Izba Przyjęć SOR 635-85-34

Urząd Gminy w Kleszczowie 

Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20

Urząd Pocztowy Kleszczów 632-30-83 
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56 
Zakład Komunalny „Kleszczów” 731-58-58 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 731-65-60 
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

• w sieci gazowej - 992
• w sieci energetycznej PGE - 991
• w sieci energetycznej „Energoserwis Kleszczów 

- 44 735-17-67; 607-354-226
• w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej 

- Zakład Komunalny „Kleszczów” 44 731-58-58
• w sieci telefonicznej i internetowej - ARR „Arreks” 

44 731-37-13
• w oświetleniu ulicznym - Agencja „ELPIR” 692-130-780; 

887-791-821; 725-726-511; zieba83@wp.pl.

GDZIE	ZGŁASZAĆ	AWARIE?

omimo wakacyjnej przerwy obiekty SOLPARKU - także w części szkolnej 
- tętnią życiem. Dzieje się tak nie tylko za sprawą trwających od początku 

sierpnia półkolonii. Ruch w części internatowej, na stołówce, w sali sportowej i bo-
isku treningowym to zasługa goszczących w SOLPARKU grup sportowych.

Obozy treningowe oraz zgrupowania wystartowały już w pierwszych dniach wa-
kacji. Na liście ponad 20 takich grup dominują drużyny piłkarskie (m.in. Orły Ochota, 
Ursus Warszawa, SAP Andrespolia, Zawisza Rzgów) oraz piłkarskie szkółki (Foot-
ball Lab, Progress Pro Football Training). Tygodniowy obóz w drugiej połowie lipca 
odbyły też w SOLPARKU futbolistki UKS SMS Łódź.

Przedstawiciele innych niż piłka nożna dyscyplin stanowią zdecydowaną mniej-
szość wśród wakacyjnych zgrupowań. W sierpniu w Kleszczowie trenowały zawod-
niczki z sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź, grupa Kids Fitness Club, 
a w ostatnich dniach sierpnia na tygodniowe zgrupowanie przyjadą członkowie sek-
cji pływackiej klubu z Suchej Beskidzkiej. Z wakacyjnych zajęć rehabilitacyjno-rucho-
wych korzystają ponadto w SOLPARKU grupy osób niepełnosprawnych.

JS

Wakacyjne treningi
P

ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 Urząd Marszałkowski w Łodzi za-
prosił dzieci i młodzież do udziału w konkursach. W konkursie „Twoja	wy-

marzona	podróż	pociągiem” udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych 
z województwa łódzkiego. Prace plastyczne muszą przedstawiać tabor wojewódz-
twa łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna i POLREGIO). Można je wykonać do-
wolną techniką. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać jedno zdjęcie pracy, zapisa-
ne w formacie JPG, w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720.

Młodzież z wo-
jewództwa łódzkie-
go zaproszono do 
konkursu fotogra-
fi cznego „Kolejowe	
Łódzkie”. Konkurso-
we zdjęcie powinno 
przedstawiać tabor 
kolejowy wojewódz-
twa łódzkiego (po-
ciągi Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej lub 
POLREGIO). Zdję-
c ie  wykonane sa-
modzielnie apara-
tem fotograficznym 
lub smartfonem nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych 
konkursach. Nadsyłać należy fotografi e w formacie JPG, w minimalnej rozdzielczości 
1280 x 720. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I - od 15 do 18 
roku życia, II - powyżej 18 roku życia.

Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe do obydwu konkursów są do-
stępne na stronie https://elodzkie.pl/ankiety/. Termin wyznaczony na przesyłanie 
konkursowych prac to 15 października br. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody 
fi nansowe.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.infra-
struktura@lodzkie.pl lub nr tel. 42/ 291-97-32.

JS

Kolej tematem konkursów
W
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Wakacje z literaturą
turą. To Ninateka - platforma internetowa, na 

której udostępniane są zasoby Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W jej 
zasobach znajduje się ponad sześć tysięcy filmów, spektakli, koncertów, słu-
chowisk i programów publicystycznych, dostępnych legalnie i bezpłatnie.

Znaleźć tu można również nagrania dzieł literackich - i to jakich! „Pro-
ces” Franza Kafki sąsiaduje z „Mistrzem i Małgorzatą” Michaiła Bułhakowa, 

„Szpitalem Przemienienia” Stanisława Lema, „Madame” Antoniego Libery 
oraz „Wschodem” Andrzeja Stasiuka. Taka zawartość jest raczej przezna-
czona na czas powakacyjny, do dawkowania sobie w niewielkich partiach 
np. w jesienne wieczory.

Na portalu Ninateka.pl znajdziemy też 21 odcinków, wyjętych z gigantycznej 
realizacji, jaką jest „Biblia Audio”. Całość tego niezwykłego słuchowiska, prezen-
tującego Stary i Nowy Testament trwa blisko 110 godzin. Można w nim usłyszeć 
głosy takich aktorów, jak m.in.: Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Małgorzata Ko-
żuchowska, Krystyna Janda, Radosław Pazura, Bartosz Opania, Teresa Budzisz-
-Krzyżanowska, Anna Seniuk oraz Teresa Lipowska.

J. Strachocki

å ciąg	dalszy	ze	str.	6

å ciąg	dalszy	ze	str.	7 Instruktor driftu 
Jarosław Olesienkiewicz przekonuje, że gdyby nie 
nauka na takich bezpiecznych obiektach to o wiele 
więcej wypadków z trudnymi do przewidzenia skut-
kami miałoby miejsce na publicznych drogach. Po-
dobne jak na „Orlej Górze” treningi Fundacja Bractwo 
Bezpiecznych Kierowców organizowała wcześniej na 
różnych placach i parkingach, ale nie miały one ta-
kich walorów jak „Orla Góra”.

Jazda bokiem i trening QRT
- „Obserwuj, myśl, przewiduj” to jest nasze mot-

to - mówi Rafał Ciurzyński, prezes fundacji. - Chce-
my tutaj oswoić młodych z działaniem „pod adrena-
liną”. Mając przez rok czasu ten obiekt deklarujemy, 
że zmniejszymy o pewną ilość punktów liczbę wy-
padków, a tym samym strat dla budżetu. 

W relacji z wydarzenia, które odbywa się co 
niedzielę, wypowiada się także m.in. Maciej Wi-
sławski, rzecznik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego oraz Piotr Adamczyk, wicemarszałek 
województwa łódzkiego.

- Tego typu szkolenia pozwolą kierowcom po-
znać możliwości sprzętu, możliwości swoje, a to 
z kolei przyczyni się do zmniejszenia ilości wypad-
ków na drogach, będzie mniej szaleństw, mniej wy-
ścigów - zapewnia P. Adamczyk.

Wśród zgromadzonych na lądowisku aut wi-
dać rejestracje z województw pomorskiego, mazo-
wieckiego, wielkopolskiego a także łódzkie – m.in. 
ze Zgierza i Bełchatowa. Część tylnonapędowych 
aut jeździ bez tablic rejestracyjnych. Jak to możli-
we? Stojące na poboczach lawety tłumaczą, w jaki 
sposób dotarły na miejsce niedzielnych treningów.

Oprócz jazdy bokiem, która szczególnie krę-
ci kierowców aut z tylnym napędem (wiadomo jaka 
bawarska marka tu dominuje) Fundacja Bractwo 
Bezpiecznych Kierowców zaproponowała uczest-
nikom treningu szkolenie z techniki jazdy nazywa-
nej QRT (quick reaction test).

Zainteresowanych odsyłamy na facebooko-
wy profil fundacji, gdzie podane są warunki udzia-
łu w takich treningach. Znaleźć tam można również 

„Regulamin drift-treningu”.
J. Strachocki

Drugie życie 
„Orlej Góry”


