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Znakomita zabawa na XX Dniach Kleszczowa

Więcej na str. 6-7

Mistrzowie ortografii
Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów VIII Dyktanda Kleszczowskiego
odbyło się 28 maja. Cztery dni wcześniej
komisja konkursowa po sprawdzeniu złożonych prac rozstrzygnęła komu
przyznać tytuł mistrza, a komu - wicemistrza ortografii w każdej z trzech kategorii.
Więcej na str. 4

Budowle z wkładem „made in Kersten”

Upalne
10 kilometrów
„Pogoda jest podobna do tej, jaka była
podczas igrzysk w Rio de Janeiro” - mówił
Artur Kozłowski - reprezentant Polski w maratonie, mieszkaniec Sieradza, który z wyraźną przewagą wygrał pierwszą edycję
„Kleszczowskiej Dziesiątki”. Temperatura
w słońcu przekraczała 40 st. C.
Ponad 15 proc. wśród biegaczy, którzy
dotarli do mety na ul. Sportowej, stanowiły osoby mieszkające w gminie Kleszczów.

Gigantyczna prawosławna katedra w Bukareszcie,
stadion piłkarski na Węgrzech, nowy dworzec w Gliwicach, most w Żywcu - to przykłady budowli realizowanych z wykorzystaniem giętych konstrukcji stalowych
z kleszczowskiego zakładu spółki Kersten Europe.
1 czerwca wyjechało stąd kilkadziesiąt ton gotowych
konstrukcji na budowę Zakopianki. Możliwości firmy
znacząco zwiększy dostawa nowej maszyny, umożliwiającej gięcie na gorąco rur o średnicy do 1000 mm.
Więcej na str. 5

Gościli w Równem

Na zaproszenie Oleny Szenknecht - dyrektorki szkoły „Centrum Nadziei” w Równem na Ukrainie,
grupa dziesięciu uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta z klas I-III wraz z opiekunami uczestniczyła w
kolejnym wyjeździe w ramach zagranicznej wymiany
szkolnej. Nasi gimnazjaliści wzięli m.in. udział w miejskich obchodach Dnia Europy.
Więcej na str. 4

Zwycięzca „Kleszczowskiej Dziesiątki”

Więcej na str. 10

Spotkanie kultur
8 lipca od godz. 16 czekają nas w SOLPARKU barwne i widowiskowe prezentacje
zespołów folklorystycznych z Puerto Rico,
Białorusi i Polski. Szczegóły na str. 5.
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KRÓTKO
Konsultacje w sprawie wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej
W Urzędzie Gminy został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla
planowanej w Bogumiłowie „budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów
medycznych niebezpiecznych”. Przystąpiono do oceny oddziaływania tej inwestycji
na środowisko. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się w dokumentacją sprawy, jak też mogą składać uwagi i wnioski w
terminie od 14 czerwca do 13 lipca br. Złożone w tym terminie wnioski zostaną wzięte pod uwagę przed wydaniem decyzji środowiskowej.
Dostawa kompostowników
W maju gmina dokonała zakupu 40 szt.
kompostowników w firmie EKOBAT. Kompostowniki zamówione przez mieszkańców
gminy, którzy będą chcieli samodzielnie
przerabiać na kompost bioodpady, wytwarzane w ich gospodarstwach domowych,
kosztowały 15,5 tys. zł. Zakład Komunalny
„Kleszczów” dostarczy kompostowniki osobom, które złożyły zamówienie. Przy odbiorze podpiszą one umowę bezpłatnego użyczenia na 6 lat.
Dłuższa sieć gazowa w Bogumiłowie
Firma „Gaz-Serwis” Krzysztof Zamęcki
została zaangażowana do rozbudowy sieci gazowej na terenie strefy przemysłowej
w Bogumiłowie. Odcinek gazociągu o długości 290 metrów ma być wykonany do 8
sierpnia br. Koszt brutto tej inwestycji to
109.470 zł.
Przyjechali na konferencję
Kilkudziesięciu nauczycieli języków obcych ze szkół funkcjonujących w sąsiednich powiatach oraz powiecie bełchatowskim przyjechało do Kleszczowa, by 29
maja wziąć udział w kolejnej konferencji
metodycznej, poświęconej poznawaniu najnowszych metod w efektywnym nauczaniu języków
obcych. Konferencja została zorganizowana przez
Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Wsparcie dla Domu Dziecka
Zgodnie z wcześniejszą obietnicą
przedszkole samorządowe w Kleszczowie
poinformowało nas o łącznej kwocie, która została zebrana dzięki przygotowaniu
charytatywnego przedstawienia „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” oraz
kiermaszu z wielkanocnymi dekoracjami.
Zebrana dzięki tej szlachetnej inicjatywie
suma 4627 zł to wsparcie dla Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
JS
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Gminy łączą siły

C

iągle trwają konsultacje projektu ustawy, dotyczącej powołania Polskiej Służby Geologicznej (PSG).
Jak wiadomo działalność tej służby byłaby finansowana głównie z opłaty eksploatacyjnej, wpływającej do budżetów gmin, na
których terenie jest prowadzone wydobycie różnych kopalin. O tym, w jakim stopniu
miałyby zostać uszczuplone wpływy z opła-

ty eksploatacyjnej (na przykładzie budżetu
gminy Kleszczów) po wejściu w życie nowej
ustawy, pisaliśmy już wcześniej.
Gminy Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce, Szczerców, które korzystają z opłaty eksploatacyjnej, płaconej z tytułu wydobycia węgla brunatnego w KWB Bełchatów,

a także gmina Złoczew, która bardzo liczy na profity z tego tytułu po uruchomieniu
przez PGE odkrywki „Złoczew”, zdecydowały się zjednoczyć siły i wspólnie wykazać, że zaproponowany w projekcie ustawy
o PSG nowy mechanizm naliczania wpływów z opłaty eksploatacyjnej nie powinien
być wprowadzany. Gminy nawiązały współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich, by
prezentował ich wspólne stanowisko w procesie r ządowych i parlamentarnych konsultacji
projektu ustawy o PSG.
Zaangażowały też kancelarię prawną z Poznania, której zadaniem
będzie wypracowanie
opinii, pokazującej m.in.
kompensacyjną rolę, jaką
w budżetach małych wiejskich gmin górniczych pełni opłata eksploatacyjna.
Kolejne spotkanie i konsultacje samorządowych partnerów oraz przedstawicieli kancelarii prawnej odbyły się 31 maja
w Urzędzie Gminy Kleszczów.
JS

Utrudnienia na drogach
Łuszczanowic Kolonii

U

trudnienia na głównej drodze,
prowadzącej przez Łuszczanowice Kolonię oraz Łuszczanowice mają związek z rozpoczęciem rozbudowy drogi powiatowej nr 1900E oraz dróg gminnych
w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii. Łączna długość przeznaczonych do
rozbudowy dróg przekracza 2,4 km. W ramach tej inwestycji będzie wymieniana
i uzupełniana podziemna infrastruktura sieciowa.
Pod koniec czerwca wykonawca STRABAG Sp. z o.o. rozpocznie prace
w rejonie ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Łuszczanowicach Kolonii. Następ-

nie prace będą prowadzone na drodze
przez Łuszczanowice Kolonię do pierwszego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Łuszczanowicach. Na tych odcinkach
droga będzie zamknięta i wprowadzone zostaną objazdy. Zamknięcie dróg na pierwszym etapie inwestycji może potrwać do
końca bieżącego roku.
Wszystkich użytkowników dróg z uwagi
na ich bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do znaków drogowych. Urząd Gminy
w Kleszczowie - inwestor przebudowy dróg
w Łuszczanowicach Kolonii oraz w Łuszczanowicach - przeprasza za utrudnienia.
JS

Nowa droga gminna

P wo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego było wykonawcą przebudowy
rzedsiębiorstwa Robót Drogo-

drogi gminnej, prowadzącej z Łękińska do
Wolicy. Droga ta odchodzi na południe od
„powiatówki” oznaczonej numerem 3915E.

Przed przebudową mocno sfatygowana bitumiczna nawierzchnia ułożona była
tylko na części tej drogi. Inwestycja była
prowadzona na odcinku o długości 2,4 km.
Oprócz nowej, 5-metrowej jezdni ułożonej
na nowej podbudowie, powstała ścieżka rowerowa. Dzięki temu łączna długość utwardzonych, rowerowych szlaków w naszej
gminie liczy już ponad 72 kilometry.
Roboty związane z układaniem ścieralnej warstwy bitumicznej piotrkowska firma przeprowadziła w połowie maja. Po obu
stronach odnowionej drogi wykonane zostały wyprofilowane rowy. Koszt wykonanych
prac wyniósł 2,87 mln zł.
JS
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Sesja Rady Gminy

30

maja Rada Gminy Kleszczów zebrała się na XXXIII sesji. Jeden
z pierwszych, omawianych dłużej tematów
dotyczył dostosowania obiektów szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku do reformy oświatowej. Samorząd po raz kolejny wrócił do tej sprawy, bowiem podjęta na
kwietniowej sesji uchwała wywołała reakcję
mieszkańców. 10 maja odbyło się zebranie,
zwołane przez Radę Sołecką w Łękińsku.
Do przewodniczącego Rady Gminy trafiły
także pisma, wystosowane przez mieszkańców gminy i rodziców uczniów szkoły w Łękińsku, a także pisma Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Kleszczowie i Rady
Pedagogicznej tejże szkoły. Zainteresowanych odsyłamy po szczegóły do zapisu wideo z majowego posiedzenia Rady Gminy
Kleszczów.
W efekcie przeprowadzonej dyskusji kwietniowa uchwała została uchylona
w całości. Nowa „uchwała w sprawie okre-

rium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Rada Gminy zajęła się następnie sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok. Pozytywne opinie w sprawie
przyjęcia dokumentu, przedłożonego przez
wójta gminy, wydane zostały wcześniej
przez Komisję Rewizyjną RG, a także Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe, a w
następnej uchwale udzielili wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
W trakcie majowego posiedzenia radni
przyjęli też uchwałę, dotyczącą udzielenia
finansowej pomocy dla Powiatu Bełchatowskiego. Kwota 100 tys. zł będzie przeznaczona na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w pracowni samochodowej, jaka
powstanie w prowadzonym przez powiat
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Na wniosek gminy Sulmierzyce
zmieniono przeznaczenie 200-tysięcznego

Na sesję zaproszeni zostali dyrektorzy samorządowych
szkół, uczestniczyła też grupa rodziców

ślenia kierunków działania Wójta Gminy Kleszczów” stanowi, że: „Rada Gminy
uwzględniając argumenty zawarte w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zaleca, aby planując
i projektując prace budowlane w zakresie
remontu, przebudowy, budowy szkół, przewidywać w docelowej sieci szkół podstawowych funkcjonowanie wyłącznie dwóch
szkół o pełnej strukturze organizacyjnej, tj.
dotychczasowej, ale rozbudowanej Szkoły
Podstawowej w Łękińsku oraz zbudowanie
nowej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie
w okolicach siedziby Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego „Solpark Kleszczów”
Spółki z o.o. na terenie należącym do Gminy Kleszczów i przeznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi oświatowe.” Dodajmy, że
przyjęta uchwała, a także obszerne 3-stronicowe uzasadnienie to projekty przygotowane przez wójta gminy już na kwietniową
sesję Rady Gminy. Wówczas nie zostały
poddane pod głosowanie, a w trakcie dyskusji radni wypracowali inne stanowisko,
które przyjęli większością głosów.
Kolejna uchwała przyjęta na XXXIV sesji dotyczyła określenia kryteriów rekrutacji do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Ustaliła też liczbę
punktów przyznawanych za każde kryte-

wsparcia, które z budżetu Kleszczowa zostało udzielone na przebudowę powiatowej
drogi z Sulmierzyc przez Eligiów w kierunku
Dębiny. „Brak wystarczających środków w
budżecie gminy Sulmierzyce” to powód zaniechania tej potrzebnej inwestycji. Za zgodą Rady Gminy Kleszczów udzielona wcześniej dotacja posłuży teraz dofinansowaniu
rozbudowy parkingu przy cmentarzu w Sulmierzycach.
Radni wprowadzili następnie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020 i skorygowali tegoroczny budżet gminy Kleszczów.
W efekcie wprowadzonych zmian suma zapisana po stronie planowanych dochodów
to 278.644.372,74 zł, natomiast po stronie wydatków - 314.897.797 zł. Podczas
majowej sesji Rada Gminy zdecydowała
się udzielić finansowych dotacji na zakup
sprzętu medycznego dla trzech podmiotów
leczniczych: Szpitala Powiatowego w Radomsku (50 tys. zł), Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (50 tys.
zł) oraz Kleszczowskiej Przychodni Salus
(600 tys. zł na zakup aparatu RTG). Zaproszona na posiedzenie Rady Gminy prezes
zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus,
Iwona Bednarek przekazała informacje o
funkcjonowaniu spółki, która niespełna dwa
ciąg dalszy na str. 4
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KOMUNIKATY
Można zapisywać dzieci na wakacyjny
dyżur w przedszkolu
Podczas nadchodzących wakacji samorządowe przedszkola w gminie Kleszczów będą prowadzić 2-tygodniowe dyżury. Można na nie zapisywać dzieci, które
w roku szkolnym 2016/17 uczęszczały do
przedszkola w Kleszczowie, Łękińsku, bądź
Łuszczanowicach. Na przyjęcie zgłoszeń
mogą liczyć ci rodzice, którzy ze względu
na pracę zawodową nie mogą sprawować
opieki nad dziećmi. Wnioski należy składać
od 9 do 22 czerwca u dyrektorów macierzystych przedszkoli w godzinach ich pracy.
Jako pierwsze do pełnienia 2-tygodniowego dyżuru wytypowane zostało przedszkole w Łękińsku (3-14 lipca), po nim przedszkole w Kleszczowie (17-28 lipca),
a później - przedszkole w Łuszczanowicach
(31 lipca-11 sierpnia).
Lista dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych na wakacyjny dyżur będzie
dostępna 26 czerwca, a lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 28 czerwca.
Przychodnia SALUS informuje
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń pacjentek do poradni ginekologiczno-położniczej od poniedziałku 19 czerwca od godz.
13.00 pracę w Przychodni SALUS rozpoczyna nowy lekarz ginekolog-położnik dr n. med. Dorota Wyrwas.
***
W czerwcu br. Przychodnia SALUS
zwiększa częstotliwość pracy poradni okulistycznej. Oprócz przyjęć zaplanowanych
na 28 czerwca został ustalony dodatkowy
dzień przyjęć lek. med. Ewy Kaźmierczak.
Będzie to 14 czerwca.
Krwiodawcza akcja na rzecz
ucznia z Łękińska
12-letni Dawid, uczeń Szkoły Podstawowej w Łękińsku, cierpi na przewlekłą
chorobę układu krwiotwórczego. W procesie leczenia potrzebne jest podawanie
znacznych ilości najcenniejszego z naturalnych leków - krwi. W ramach wsparcia
procesu leczenia Dawida Gminny Klub
HDK PCK w Kleszczowie najbliższą akcję krwiodawstwa, a raczej jej efekty, przeznaczy właśnie na ten cel. Honorowi krwiodawcy, którzy zechcą pomóc w pozyskaniu
krwi niezbędnej do leczenia Dawida, powinni zgłaszać się do Kompleksu SOLPARK
w piątek, 23 czerwca w godz. 9.00-13.00.
Rekrutacja nowych uczniów
Od 22 maja do 21 czerwca trwa nabór
uczniów do pierwszych klas liceum i technikum w Kleszczowie. Pierwszy krok w procesie naboru to wejście na stronę https://
lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/login.html
i wskazanie Liceum Ogólnokształcącego
lub Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie jako szkoły pierwszej preferencji. Najpóźniej 21 czerwca wydrukowany wniosek należy dostarczyć do ZSP
w Kleszczowie, wraz z informacjami o osiągnięciach: ocenach, wynikach egzaminu
gimnazjalnego i konkursach.
JS
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Międzynarodowa
współpraca gimnazjum

ciąg dalszy ze str. 3

Sesja Rady Gminy
miesiące wcześniej podjęła działalność leczniczą. Udzieliła też odpowiedzi na stawiane przez radnych pytania.
W dokumentach, przygotowanych na majową sesję znalazło
się m.in. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kleszczowie, dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2016; sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016; protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. Jednym z dłużej omawianych tematów był stan realizacji
inwestycji gminnych, zaplanowanych na 2017 rok.
JS

Napisali najlepiej

P

rzypomnijmy, że tematem VIII edycji Dyktanda Kleszczowskiego był tekst „Jak relaks, to tylko na łonie natury”,
przygotowany przez Ewę Szczepaniak-Sieradzką. Komisja konkursowa po ocenieniu złożonych prac przyznała tytuły mistrzów i
wicemistrzów ortografii w trzech kategoriach. W kategorii „Gimnazjum” tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymała Julia Zysiek z Ludwinowa,
a tytuł „Wicemistrza Ortografii” - Szymon Kostrzewa z Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.
W kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne” tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Natalia Woch z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie, zaś
tytuł „Wicemistrza
Ortografii” - Agata Klimczyk
z II Liceum
Ogólnokształcącego w Radomsku. W
kategorii
„Open” tytuł
„Mistrza Ortografii” uzyskała Dorota Jarosz z Wrocławia, natomiast tytuł „Wicemistrza Ortografii” - Aleksandra Król z Łuszczanowic.
Nagrody laureatom wręczyli wójt gminy Sławomir Chojnowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz. Sponsorzy nagród dla najlepszych
uczestników VIII edycji Dyktanda Kleszczowskiego to: Urząd Gminy w Kleszczowie, SOLPARK Kleszczów sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza MULTICO oraz Rada Rodziców ZSP w Kleszczowie.
JS

Już 20 czerwca w ramach imprezy „Kleszczów Kocha Rower”, organizowanej od godz. 9 do 17 przy współudziale Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz Fundacji KULT z Wrocławia w Szkole Podstawowej w Łękińsku zostanie zorganizowany
cykl wydarzeń pod wspólną nazwą „I Love Bike”.
Dla uczestników zostały przygotowane takie atrakcje, jak:

W

programie wyjazdu gimnazjalnej delegacji na Ukrainę (od
15 do 21 maja) poza uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych
oraz warsztatach językowych i artystycznych znalazła się wycieczka edukacyjna do Lwowa, udział w podsumowaniu międzyszkolnych konkursów europejskich, spotkanie z merem miasta Równe w ratuszu, zwiedzanie galerii sztuki oraz ogrodu zoologicznego,
a także udział w miejskich obchodach Dnia Europy.
Uczniowie kleszczowskiego gimnazjum mieli okazję do zaprezentowania talentów językowych, muzycznych oraz interpretatorskich w wokalno-poetyckim występie
artystycznym, który na
prośbę władz miasta
Równe odbył się podczas oficjalnego festynu, transmitowanego
w lokalnych mediach.
- Ten wyjazd stworzył naszej młodzieży także możliwość
s p r a w d z e n i a u m i ejętności lingwistycznych oraz wpłynął na lepszą integrację z rówieśnikami z Ukrainy podkreśla dyrektor Ryszard Ciągło. - Podczas pobytu w Równem
uczniowie mieszkali
w domach rodzinnych
koleżanek i kolegów
ze szkoły partnerskiej.
Zwieńczeniem wyjazdu był piknik rodzinny
z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi.
Zagraniczna wymiana szkolna stworzyła
naszej młodzieży warunki do lepszego poznania historii, kultury oraz tradycji ukraińskich, wzmocniła też relacje między polskimi
i ukraińskimi rówieśnikami.
Przypomnijmy, że współpracę pomiędzy gimnazjum w Kleszczowie a szkołą „Centrum Nadziei” w Równem na Ukrainie zainicjowało podpisanie stosownej umowy. Miało to miejsce 20 września
2013 roku. Ze strony gimnazjum podpisał ją dyrektor R. Ciągło,
a ze strony ukraińskiej szkoły - dyrektor Olena Szenknecht. Warto też przypomnieć, że w ramach projektu „Wymiana doświadczeń
międzynarodowych i wielokulturowych w Gimnazjum im. Wł. St.
Reymonta w Kleszczowie” rok temu (od 24 do 29 kwietnia 2016 r.)
w gminie Kleszczów gościło 40 uczniów ze szkół: w Równem i Żółkwi na Ukrainie, w Solecznikach na Litwie oraz we Frankfurcie nad
Odrą (Niemcy).
(opr.) JS
• DARMOWY serwis rowerowy, na którym serwisanci sprawdzą stan techniczny
roweru i dokonają podstawowych napraw;
• Tor Pumptrack, gdzie nasz instruktor będzie szkolił chętnych w technice i dynamice jazdy, a następnie przeprowadzone zostaną na nim małe zawody;
• Warsztaty bezpiecznej jazdy - dzieci będą uczyć się, w jaki sposób poruszać
się na rowerze w ruchu drogowym;
• Konkursy z nagrodami.
Na najmłodszych czeka również strefa edukacyjna, gdzie wydawane będą
materiały informacyjno-szkoleniowe oraz gadżety odblaskowe.
• GDZIE?: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku
• KIEDY?: 20 czerwca 2017 (godz. 9-17)
• WSTĘP?: darmowy
DO ZOBACZENIA!
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Nowa giętarka, powiększona hala

K

ersten Europe, firma kierowana przez dyrektora Bartłomieja Baudlera, rozpoczyna właśnie kolejny, już trzeci etap rozbudowy swojego zakładu w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej
nr 2. Na każdy etap skutecznie zdobywała dofinansowanie z unijnych środków.
Innowacje w Kerstenie
Najnowsza inwestycja składa się z kilku elementów. Podstawowy to zakup giętarki ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym. To
właśnie do tego zadania Kersten uzyskał ok. 2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.1.
„Innowacje w MŚP”. Unijny przetarg na dostawę nowoczesnej maszyny, która nie tylko ma nagrzewać profile stalowe, ale ma pozwolić na płynną regulację promienia gięcia tychże profili, wygrała brytyjska firma Inductaflex Limited. Giętarka dostarczona pod koniec
roku 2017 stanie w nowej części hali nr 2, której rozbudowa ruszy w
ciągu kilku tygodni.
- Gięcie na gorąco to będzie nowość w naszej ofercie - podkreśla dyrektor Bartłomiej Baudler. - Giętarka robiona pod indywidualne zamówienie naszej spółki umożliwi gięcie dużych elementów
stalowych o średnicy do 1000 mm na małe promienie. Indukcyjna
nagrzewnica dzięki pierścieniowi, który otacza gięty element, pozwoli rozgrzać fragment giętej konstrukcji do blisko 1000 st. C. Zaraz po wykonaniu gięcia ten fragment zostanie schłodzony.
Gięcie stalowych profili na gorąco wiąże się z wykorzystaniem
znacznie większej niż dotąd ilości energii elektrycznej. Spółce Kersten nie wystarczy już zasilanie z gminnej, kontenerowej stacji trafo. Konieczna będzie budowa nowej stacji transformatorowej na
własnym terenie. Stacja 1400 kV została już zamówiona u producenta we Włoszczowej. Rozbudową hali nr 2 o 1000 m kw. (będzie
wydłużona w kierunku północnym) oraz wykonaniem dodatkowego
zasilania energetycznego zajmie się radomszczańska firma Inkomet. Łączne koszty inwestycji wyniosą ok. 7,5 mln zł, z czego wartość zamówionej giętarki to ponad 4 mln zł.

Także w budowie morskich farm wiatrowych (w tej dziedzinie
Kersten od lat wykonuje konstrukcje na zamówienie polskich firm,
które działają w Danii, Niemczech, bądź Wielkiej Brytanii) pojawiają
się projekty, wykorzystujące elementy gięte o coraz większych gabarytach.
Do Bukaresztu, Gliwic i na Zakopiankę

Ten kolos radzi sobie z gięciem na zimno 61-centymetrowych rur

Nie tylko budowa mostów
- Ta inwestycja wynika z naturalnej potrzeby dalszego wzrostu
firmy - mówi dyrektor B. Baudler. - Nowa technologia pozwoli nam
nie tylko lepiej obsługiwać branże, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. Będziemy mogli wejść do sektorów przemysłu czy budownictwa, których jeszcze nie obsługiwaliśmy.
Spółka liczy więc na szerszy udział w budowie mostów, które
powstaną wraz z modernizacją i budową kolejnych odcinków dróg.
Inny, niedostępny dotąd dla Kerstena segment rynku, to rurociągi
przesyłowe np. dla gazownictwa lub dla ciepłownictwa. Po uruchomieniu nowej technologii gięcia można będzie poszukać zamówień
w tej branży.

Spółka Kersten zamówienia na swoje usługi pozyskuje - poza
Polską - najczęściej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w
Czechach, na Słowacji, w krajach nadbałtyckich. Znajdują też klientów na Węgrzech (kilka miesięcy temu dostarczali tam konstrukcje gięte na budowę stadionu), a także w Rumunii (tu konstrukcje
z Kerstena będą wykorzystane na budowie Catedrala Mantuirii Neamului w Bukareszcie, najwyższej katedry w Europie).
Wśród największych „polskich” realizacji z ostatnich miesięcy
Bartłomiej Baudler wymienia: elementy mostu w Żywcu, robione na
zamówienie firmy Skanska; konstrukcję (łącznie kilkaset ton) pod
zadaszenie peronów dworca w Gliwicach; także rozpoczęte właśnie
dostawy stalowych elementów (giętych, a następnie spawanych),
które wykorzystywane będą jako element wzmocnienia konstrukcji
wiaduktów i estakad na kolejnym odcinku przebudowywanej Zakopianki (generalnym wykonawcą przebudowy kolejnego odcinka jest
włoska firma Salini Impreglio z Mediolanu).
Przygotowywane z kleszczowskim zakładzie elementy dwóch
ostatnich zamówień wymagały zastosowania największej maszyny (na zdjęciu), jaką przed pięciu laty uruchomiła firma Kersten.
Jest ona w stanie giąć elementy stalowe o maksymalnej średnicy
610 mm.
J. Strachocki

Zapisy na płatne szkolenia

Spotkanie z folklorem

perspektywy w woj. łódzkim to projekt szkoleniowy
N owe
dla osób niepracujących, które ukończyły 30 lat i mieszka-

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na barwne
widowisko artystyczne w wykonaniu zespołów folklorystycznych
z Puerto Rico, Białorusi oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Łódź”. To
„Spotkanie kultur” odbędzie się 8 lipca na dziedzińcu SOLPARKU
w Kleszczowie. Początek - o godz. 18.00. Widowisko zostanie poprzedzone paradą wspomnianych zespołów, które o godz. 17.20 wyruszą
z placu przed siedzibą GOK w Kleszczowie udając się na miejsce koncertu.
***
W tym samym dniu od godz.16.00 GOK zaprasza dzieci na plac przed SOLPARKIEM na
atrakcje: ● wycinanki ludowe, ● wykonywanie
wianków z kwiatów z bibuły, ● ozdabianie, malowanie glinianych miseczek. Dostępne będą także urządzenia rekreacyjne.

ją na obszarach wiejskich. Rozpoczęła się rekrutacja osób, które
będą chciały skorzystać ze szkoleń (z cateringiem oraz stypendium
szkoleniowym), a następnie z 4-miesięcznego, płatnego stażu. Nabór jest prowadzony do 30 czerwca w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, ul. Główna 122, tel. 44/ 731-36-46.
Szkolący się będą mieli zapewnione: ● 3 spotkania po 2 godz.
z doradcą zawodowym; ● 4 spotkania po 2 godz. z pośrednikiem
pracy; ● ok. 100 gody. szkoleń zawodowych, kończących się egzaminem zewnętrznym; ● catering podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu; ● stypendium szkoleniowe (8,67 zł brutto za 1 godz.
obecności); ● 4-miesięczne staże zawodowe; ● stypendium stażowe 1850 zł brutto/miesiąc.
Uczestnicy odbędą przeszkolenie do pracy na stanowisku „pracownik biurowy”.
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Jubileuszowe XX
Dni Kleszczowa
czestnicy XX Dni Kleszczowa cieU
szyli się nie tylko możliwością spotkania się ze znajomymi na plenerowej im-

prezie. Cieszyli się również ze znakomitej,
słonecznej aury. Święto gminy Kleszczów
zainaugurowała pierwsza Kleszczowska Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Zanim
cztery uczestniczące w niej orkiestry (MOD
z Ciasnej, MOD z Mykanowa, MOD Gminy Kleszczów, MOD OSP Zajączki Pierwsze) weszły na stadion, zaprezentowały się
w barwnej, ulicznej paradzie, maszerując po
kilkaset metrów ulicą Sportową. Barwne stroje mażoretek przyciągały uwagę przechodniów, zmierzających na gminny stadion, a
dźwięki marszowych kompozycji stanowiły
przedsmak późniejszych koncertów.
Jubileuszowe święto gminy Kleszczów
rozpoczęło się krótkim wystąpieniem wójta, Sławomira Chojnowskiego, który powitał uczestników jubileuszowego wydarzenia
i wyraził nadzieję, że w bogatym repertuarze
koncertów i występów każdy znajdzie coś dla
siebie. W powietrze poleciało konfetti w żółto-zielonych barwach gminy i takież serpentyny. Jubileuszowe torty, pięknie wyeksponowane przed sceną, zostały podzielone wśród
wszystkich spragnionych słodkiego deseru,
którzy podeszli bliżej.
Barwne prezentacje mażoretek i muzyczne występy młodzieżowych orkiestr poprzedziło wspólne wykonanie jednej kompozycji. Połączonymi siłami młodzieżowych
orkiestr dyrygował Sławomir Szafrański.
Szczególną uwagę publiczności zwróciły pokazy dwóch formacji mażoretek - „Presto”
z Mykanowa oraz „Copacabana” z Ciasnej.
Dziewczęta udowodniły, że laury zbierane
przez nie na różnych przeglądach i festiwalach nie były przypadkowe.
27 i 28 maja na scenie ustawionej na
murawie stadionu zaprezentowali się różni
wykonawcy, w różnych stylach muzycznych.
Wystąpiła Sarsa z zespołem, niemiecki zespół Fun Factory z taneczną muzyką lat 90.,
discopolowa grupa Power Play, czarnoskóry
kwartet Boney M Imitation oraz Monika Lewczuk z zespołem. Najlepszy, dopracowany w
szczegółach koncert, był dziełem Anna Wyszkoni, która nawiązała znakomity kontakt
z publicznością. Wraz z towarzyszącym zespołem zapewniła fenomenalne pod względem muzycznym zakończenie jubileuszowych Dni Kleszczowa.
Dodajmy, że nie zapomniano o miłośnikach dyskotekowych zabaw prowadzonych
przez DJ-a, znalazło się też - tradycyjnie miejsce na prezentację dorobku zdolnych
dzieciaków i młodzieży z muzycznych i tanecznych kół zainteresowań, działających w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Odrębny temat to sobotni pokaz „Cztery żywioły”. Trudno go opisać słowami, za to warto obejrzeć jego sfilmowany przebieg, który
tu i ówdzie pojawiał się w Internecie. O imprezach sportowych, zorganizowanych w ramach XX Dni Kleszczowa piszemy w innym
miejscu.
J. Strachocki
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„Dziesiątka” po raz pierwszy

S

trona www.kleszczowna5.pl, prowadzona przez inesSport - firmę, która na zlecenie klubu Omega zorganizowała nową kleszczowską imprezę dla biegaczy, zawiera komplet danych o zawodnikach zgłoszonych do biegu „Kleszczowska Dziesiątka”,
a także o wynikach. Przewidziano maksymalnie 250 miejsc startowych. Do dnia imprezy zgłosiło się
168 zawodników, w tym 35 kobiet
i 133 mężczyzn. Linię mety pokonało 144 zawodników.
Zwycięzca A. Kozłowski zakończył bieg z wynikiem 33:52. Drugi był Krzysztof Pietrzyk z Koluszek
(35:29), a trzeci - Mateusz Krajda z
Zelowa (36:37). Najszybsza z biegnących pań, Monika Kaczmarek z
Łodzi miała na mecie czas 37:36.
Obok niej miejsca na podium wywalczyły jeszcze Zuzanna Mokros z Pabianic (38:56) i Mariola Sojda z Częstochowy (39:37).
Dodajmy, że ostatni zawodnik dobiegł do mety po godzinie i 21 minutach.
Na podkreślenie zasługuje wyjątkowo liczna grupa mieszkańców gminy Kleszczów,
którzy do biegu przystąpili i dotarli do mety. Rodzimi biegacze stanowili ponad 15 proc. finiszujących
zawodników. Wśród mieszkańców
gminy, którzy bieg ukończyli, znaleźli się (kolejność alfabetyczna):
Marian Anszperger, Rui Carvalho,
Rafał Domagała, Konrad Fryś, Monika Gierach, Katarzyna Górnisiewicz, Piotr Jabłoński, Michał Kacalak, Mateusz Kobiera, Dawid
Milczarek, Paweł Minecki, Marcin
Muskała, Mateusz Ochocki, Adrian
Olas, Rafał Ozga, Mateusz Pabich,
Robert Pawlicki, Cezary Pazera, Michał Rejniak, Robert Retkiewicz, Wojciech Szczęsny,
Grzegorz Trajdos.
W klasyfikacji drużyn najlepiej wypadł Klub Biegacza Warta (łączny czas 4 najlepszych
biegaczy z tego klubu - 03:02:31), za nim uplasował się LKS Omega Kleszczów, którego
czworo najlepszych zawodników (Mateusz Kobiera, Robert Pawlicki, Konrad Fryś, Katarzyna Górnisiewicz) uzyskało czas 03:20:21. Trzeci był Piotrkowski Klub Biegacza Endorfina
(03:25:21).
Bieg „Kleszczowska Dziesiątka”
poprzedziła rywalizacja dzieci i młodzieży. W kilku różnych kategoriach
wiekowych o miejsca na podium i
pamiątkowe statuetki walczyło łącznie 125 młodych biegaczy (najwięcej w kategoriach przedszkolnych).
Trasę dla dzieci wyznaczono na
ulicy Sportowej (stadion w Kleszczowie był już w tym czasie zajęty
przez stoiska gastronomiczne, wesołe miasteczko i całą infrastrukturę, związaną z organizowanymi tutaj
Dniami Kleszczowa). Młodzi biegacze musieli zmagać się nie tylko z
własnymi słabościami, ale także z
trudnym do zniesienia upałem. Do wysiłku mobilizował ich doping rodziny i kolegów.
Przebieg rywalizacji (zarówno dzieci, jak i dorosłych zawodników) obejrzeć można na
zdjęciach zamieszczonych na stronie omegakleszczow.pl. Wyjątkowo obszerną galerię
znajdziemy również pod adresem www.maratonczyk.pl/content/view/10498/1/.
Już teraz możemy zapowiedzieć kolejną edycję krótszego kleszczowskiego biegu
„Kleszczów na Piątkę”. Impreza (połączona tak jak przed rokiem z Otwartymi Mistrzostwami Polski Kobiet w biegu na 5 km) zaplanowana została na niedzielę 17 września. Jest to
bieg, który ma opinię jednej z najszybszych „piątek” w Polsce.
J. Strachocki
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Szkolne wieści
Zdominowali konkurs
„Bezpieczna elektryczność”
Międzypowiatowy konkurs „Bezpieczna elektryczność” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych był sprawdzianem wiedzy z obszaru kształcenia elektrycznego,
elektronicznego i fizyki. Pierwszy etap przeprowadzano w szkołach, drugi - w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.
Awans do etapu drugiego wywalczyło 10
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Ich rywalami było 23
uczniów z pięciu innych szkół ponadgimnazjalnych z Bełchatowa, Zelowa, Piotrkowa
Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. 25 maja zostały ogłoszone wyniki, odbyło się też uroczyste wręczenie nagród
rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.
Zdecydowany sukces odnieśli uczniowie ZSP w Kleszczowie. W gronie 12 najlepszych znajdujemy siedmiu uczniów z
Kleszczowa: 1. Adam Retke,2. Patryk Pietrzak, 4. Szymon Jeziorski, 5. Mateusz Markiewicz, 7. Bartosz Brzezowski, 8. Kamil
Chłopik, 10. Patryk Baran.
Organizatorem siódmej edycji Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność” było Koło nr 29 Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, działające w Bełchatowie.
Będą walczyć w ogólnopolskim ﬁnale
26 maja w Kutnie odbył się finał wojewódzki XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Wystartowały w nim 22 najlepsze szkoły w naszym
województwie. Zadaniem zawodników było
rozwiązanie testów: z przepisów o ruchu
drogowym, ze znajomości historii motoryzacji, z przejazdów przez skrzyżowania.
Musieli się też wykazać umiejętnościami
z pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy
sprawnościowej motorowerem i samochodem oraz z obsługi codziennej samochodu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie reprezentowali uczniowie Mateusz Sołtys, Adrian Pietrzyk i Kamil Zatorski z klasy III t. Zdominowali oni
wojewódzki konkurs, zajmując I miejsce
drużynowo oraz trzy czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Wezmą udział w
ogólnopolskim finale, który odbędzie się w
Poznaniu.

Walczyli w ﬁnale
W ogólnopolskim finale turnieju wiedzy
„Pierwsza Pomoc”, zorganizowanym 22
maja w Nowej Rudzie rywalizowały drużyny z 51 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych całej Polski. Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie:
gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja w części teoretycznej miała formę testu
pisemnego, natomiast podczas etapu praktycznego komisja konkursowa sprawdzała umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych drużyny,
reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, zajęły VII i IX miejsce. W skład tych drużyn wchodziły uczennice: Magda Drećko, Anna Kin, Magdalena
Grzesiak, Roksana Freus, Magdalena Muskała, Katarzyna Zinówko, Karolina Cieślak, Paulina Zielińska.
Gimnazjum drugie
w powiatowym konkursie
25 maja drużyna z Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta w Kleszczowie (Julia Sołtys,
Kamil Bujacz, Svenja Mikłaszewska, Ewelina Gierakowska, Joanna Misiak) wzięła
udział w VIII Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Litosfera warunkiem rozwoju
ludzkości”. Konkurs był okazją do sprawdzenia wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Wyniki indywidualnego testu
dały drużynie z kleszczowskiego gimnazjum II miejsce i wynik tylko o 2 punkty
gorszy od drużyny, która stanęła na najwyższym stopniu podium. Do finałowej rozgrywki, która przebiegała w formie ustnego
turnieju „Jeden z dziesięciu”, zakwalifikowały się Julia Sołtys i Svenja Mikłaszewska. Julia wywalczyła pierwsze miejsce.

Dodajmy jeszcze, że w plastycznej części konkursu Ewelina Gierakowska zajęła II
miejsce. Naszych gimnazjalistów przygotowała do konkursu Ilona Ziemba.
Najlepsze wyniku w „Kangurze”
W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur
2017” wzięło udział wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Najlep-
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sze wyniki osiągnęła dziesiątka uczniów
z tej podstawówki. Małgorzata Załoga (kl.
VI b) uzyskała wynik 132,50 pkt. W klasach V najlepiej wypadli: Wiktor Michałek
(118,75), Miłosz Dylak (103,50), Jakub Bujacz (97,50). W klasach IV: Kacper Antosiewicz (97,50), Witold Jędrzejczak (96,25),
Miłosz Stawiak (88,75). W klasach III: Aniela Wieczorek (91,25), Samuel Skurkiewicz
(88,25), Aleksandra Kamińska (81,25).
Oprócz dyplomów i nagród wspomniani
uczniowie otrzymali oceny celujące z matematyki.
Wyróżniona za „Zosię Samosię”
Cztery uczennice Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie wystąpiły w II Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim „Moja bajka”, zorganizowanym 25 maja. Kinga Błędniak z kl.
IV d zdobyła wyróżnienie w kategorii klas
IV-VI. W konkursie zaprezentowała wiersz
Juliana Tuwima „Zosia Samosia”.
Wzięli udział w „Eksperymentarium”
Uczniowie gimnazjum zainteresowani naukami przyrodniczymi mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach „Eksperymentarium”, zorganizowanych przez II Liceum
Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku. Pod okiem specjalistów
- pracowników naukowych Wydziału Chemii oraz Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego brali udział w laboratoryjnych pokazach i doświadczeniach z
biologii, fizyki i chemii. Przy okazji poznali
wyposażenie pracowni przedmiotowych radomszczańskiego LO.
Historia Anglii w teatralnej pigułce
The Bear Educational Theatre - międzynarodowy teatr wędrowny, specjalizujący się w uczeniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia
teatralne, gościł 16 maja w Kleszczowie.
Uczniowie gimnazjum obejrzeli w auli SOLPARKU przedstawienie „The History of England”. W przystępny, ale też humorystyczny sposób zostały w nim opowiedziane
najważniejsze wydarzenia z historii Anglii,
od czasów Rzymian aż po czasy królowej
Elżbiety I. Widzowie dowiedzieli się m.in.:
kto zbudował Stonehenge; czy Alfred Wielki był naprawdę wielki; kto wygrał bitwę pod
Hastings; kim były zwaśnione strony w Wojnie Dwóch Róż oraz jaki los spotkał sześć
żon Henryka VIII. Uczniowie nie ograniczali
się wyłącznie do roli widzów, mieli również
możliwość aktywnego udziału w sztuce.
Konkurs o objawieniach fatimskich
W tym roku minęło 100 lat od czasu,
kiedy Najświętsza Maria Panna objawiła
się trojgu dzieciom koło portugalskiej miejscowości Fatima. W ramach konkursu plastycznego, ogłoszonego w Szkole Podstawowej w Kleszczowie z okazji tej rocznicy
uczniowie klas I-III wykonywali prace ilustrujące hasło „Maryja mówi do nas”. Komisja konkursowa uhonorowała nagrodami: I
m. - Zosię Kuc (kl. II d); II m. - Zuzannę Stęciąg dalszy na str. 12
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kleszczów, położonej
w miejscowości Dębina, który odbędzie się dnia 6 lipca 2017 r.
1. Nieruchomość położona jest w Dębinie, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
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1

Dębina

1/4

KW
PT1B/00046605/7

0,36

18 000,00

900,00

200,00

1

Dębina

441/2

KW
PT1B/00040440/0

0,47

21 150,00

1100,00

220,00

2. Teren w/w działki jest wylesiony. Obecnie na nieruchomości trwają prace prowadzone przez
PGE Górnictwo i energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
3. Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr XXIX/283/04 z dnia 29 września
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kleszczów wynikającego z Założeń Techniczno-Ekonomicznych budowy Odkrywki Szczerców (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 310, poz. 2552 z dnia 23 listopada 2004 roku) działka nr 1/4 położona w obrębie geodezyjnym Dębina znajduje się w strefie
WOS1d - tereny wyrobiska Odkrywki Szczerców w obszarze gminy Kleszczów.
4. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
5. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
6. Cena wywoławcza nieruchomości podana jest w zestawieniu tabelarycznym.
7. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę netto nabycia nieruchomości. Cena
sprzedaży z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (obecnie 23 %) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2016.710 ze zm.) pomniejszona o wpłacone wadium, płatna jest na rachunek bankowy sprzedającego na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.
8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 6 lipca 2017 r. w sali
nr 16 o godz. 1000.
Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 23 marca 2017
roku.
9. W adium podane w tabeli płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93 8978 0008 0000 0244 2000
0040 w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.(włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy cywilnoprawnej.
10. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów,
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o
czym poinformuje niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
a ponadto informując o odwołaniu przetargu na stronie internetowej urzędu, www.kleszczow.pl
oraz w biuletynie informacji publicznej.
11. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo składa się w oryginale.
12. Osoby prawne krajowe i z udziałem zagranicznym obowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny odpis z KRS lub dokument, o którym mowa
w art.4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (t. j. Dz. U. z
2017 poz.700), uchwałę odpowiedniego organu zezwalającą na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia.
13. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawowa
wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub
pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, przed przystąpieniem do przetargu należy
przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.
14. Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016
r. poz.1061 ze zm.)
15. Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - ul Główna 47 pok. 25 lub pod tel. 44/ 731 31 10 wew.
132.
Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczów,
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bipkleszczow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy, oraz w „Informatorze Kleszczowskim”.
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Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później
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Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy cywilnoprawnej.
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Savoir vivre
w filmowych scenkach

E

legancja to jedyne piękno, które nie przemija nigdy” - ta
myśl aktorki Audrey Hepburn, znanej m.in. z ciągle popularnego filmu „Rzymskie wakacje” to jedna z maksym poświęconych zachowaniu dobrych manier, które pojawiły się w filmach,
zakwalifikowanych do finałowej gali konkursu „Od ignoranta do eleganta”. 2 czerwca odbył się pokaz jedenastu wyróżnionych i nagrodzonych etiud, a zaproszeni do Kleszczowa ich twórcy (fot. 1) odebrali nagrody i zasłużone brawa.
Rolą filmów, zgłoszonych do dwóch
konkursowych kategorii (gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne) jest - mówiąc najkrócej - zachęcenie do tego,
by w dziedzinie savoir vivre’u nie być
ignorantem. Jedni twórcy robią to np.
metodą krótkiego instruktażu na temat
poprawnego zachowania w wielu typo1 wych sytuacjach. Inni pokazują drogę
ewolucji od skrajnie chamskich postępków do przykładnych zachowań.
W tegorocznej edycji konkursu uwagę zwracał np. film, wykorzystujący formę sondy ulicznej do sprawdzenia, jak dużo Polacy
wiedzą o poprawnym zachowaniu w
określonych, codziennych sytuacjach.
W innej z etiud kilku rozmówcom stawiano pytania odnoszące się do tematu „Co to znaczy być dżentelmenem?”.
Tematykę dwóch filmów zdominowało
coś, co można byłoby nazwać smartfonowym bądź komórkowym savo2 ir vivrem, a jeszcze inny filmik w dość
karykaturalnej formie opisywał niewłaściwe zachowania osób, podróżujących na co dzień środkami komunikacji zbiorowej.
Oceniając kolejne edycje konkursu filmowego organizowanego
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, widać poprawę technicznej jakości filmów (na pewno pozwala na to postęp
w dziedzinie rejestrowania video), choć za obrazem nie zawsze nadąża jakość dźwięku. W konkursowych etiudach coraz częściej pojawia się technika animacji, są ciekawie skonstruowane dialogi czy też
godne zapamiętania puenty. Na te walory starają się zwracać uwagę jurorzy (choć nie w każdym przypadku podzielam wybór filmów, nagrodzonych
w tym roku).
Nagrodę publiczności zdobyła
praca zgłoszona do konkursu przez
3 uczniów LO w Kleszczowie (fot. 2).
Odtwórczyni głównej roli, Zuzanna Zysiek (przedstawiona na początku filmu, jako Zuza - ignorantka III
stopnia) uhonorowana została nagrodą specjalną dla najciekawszej kreacji aktorskiej. Dwie główne nagrody zdobyły prace przygotowane przez uczniów z Głogowa: jedna zgłoszona przez Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler (fot. 3), zaś druga przez Międzyszkolną
Sekcję Filmową GIM TV TEENS przy Gimnazjum nr 2 im. Ireny
Sendler.
Zgodnie z tradycją poprzednich lat przerywnikami w trakcie pokazu finałowego były występy uczniów ZSP w Kleszczowie: taneczne, muzyczne i wokalne, a także aktorskie. Najwięcej braw zebrała
uczennica tańcząca w stylu break dance oraz utalentowana aktorsko licealistka, która wystąpiła w czymś, co można byłoby nazwać
monodramem tanecznym. Zanim gości zaproszono na obiad i do
korzystania z atrakcji SOLPARKU usłyszeliśmy zapowiedź kolejnej
edycji filmowego konkursu - już w przyszłym roku.
JS
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Sport
Łękińsko z pucharem wójta
tradycyjnym turnieju piłkarskim rozegranym podczas Dni Kleszczowa amatorzy z sześciu ogniw LZS rywalizowali o puchar wójta
gminy. Największą niespodzianką turnieju jest zwycięstwo
Ogniwa Łękińsko, które w finałowym meczu pokonało zdobywcę pucharu z 2015 i 2016 roku - Ogniwo Kleszczów. Drużyna z
Łękińska znakomicie broniła się, nie tracąc ani jednej bramki. Tytuł
najlepszego bramkarza zdobył Maciej Misiak z Ogniwa Łękińsko.
Kolejność pozostałych drużyn: 2. Ogniwo Kleszczów; 3. Ogniwo
Wolica; 4. Ogniwo Czyżów; 5. Ogniwo Łuszczanowice; 6. Ogniwo

W

Żłobnica. Królem strzelców został zdobywca czterech bramek, Kamil Szczęsny (Ogniwo Wolica).
Po zakończeniu turnieju, który 27 maja odbył się na boisku w
Żłobnicy nagrody dla najlepszych drużyn i zawodników wręczyli:
wójt Sławomir Chojnowski oraz Jan Gurazda - prezes LKS Omega Kleszczów.

Sport
Jak grają nasi piłkarze?
IV liga
W kolejnych meczach rundy wiosennej zawodnicy IV-ligowego
zespołu LKS Omega Kleszczów odnotowali następujące wyniki: ● z
MKS Kutno 1:1, ● z Ceramiką Opoczno 2:2, ● z LKS Kwiatkowice
1:3, ● ze Zjednoczonymi Gmina Bełchatów 1:0, ● z MKS Jutrzenką Warta 5:1, ● z Pilicą Przedbórz 2:0, ● z Mechanikiem Radomsko
2:1, ● z Andrespolią Wiśniowa Góra 2:1, ● ze Zjednoczonymi Stryków 2:1, ● z LKS Zawisza Pajęczno 3:1, ● z Nerem Poddębice 1:1,
● z Włókniarzem Zelów 1:0, ● z Wartą Działoszyn 3:1, ● z Wartą
Sieradz 0:1, ● z Polonią Piotrków Trybunalski 5:0.
Zespół Omegi zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem
58 pkt.
Klasa A
Rezerwy LKS Omega Kleszczów znakomicie radzą sobie w rozgrywkach klasy A. W wiosennej rundzie w meczach rozegranych
przez ten zespół padły następujące wyniki: ● z Astorią II Szczerców
2:0, ● z Motorem Bujniczki 5:1, ● z Czarnymi Rozprza 3:3, ● z LKS
Mierzyn 4:1, ● z Victorią Woźniki 7:0, ● z Polonią Gorzędów 7:0, ●
z Victorią Żytno 3:0, ● z Piastem Krzywanice 2:0, ● z Mechanikiem
II Radomsko 3:0, ● z LKS Wola Krzysztoporska 5:0.
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Sport
Cztery podia Oliwiera

PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY

W

zawodach pływackich, zorganizowanych w Łodzi 27 maja brało udział 164
pływaków z 13 klubów. Klub LKS Omega Kleszczów reprezentował Oliwier
Krzyszkowski. Zdobył on dwa drugie i dwa trzecie miejsca (2. 50 m st. dowolnym; 2. 50
m st. grzbietowym; 3. 50 m st. klasycznym; 3. 100 m st. zmiennym).

Sport
Sukcesy w mistrzostwach Małopolski

W

Otwartych Mistrzostwach
Małopolski Dzieci i Młodzieży Shorin-Ryu Karate, które odbyły się 20 maja w Rytrze wystąpili
zawodnicy Omegi Kleszczów, podopieczni Zbigniewa Berłowskiego.
W kategorii Kata juniorki starsze
Ewa Więckowska zajęła I miejsce, a
Oliwia Widera - II. W kat. Kata młodzicy starsi Mateusz Karasiński wywalczył III miejsce.

POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji

Sport
Podwójny awans w „plażówce”

Gminny Ośrodek Kultury

A

wans do wojewódzkich półfinałów wywalczyła zarówno drużyna dziewcząt
(Natalia Cichowlas, Emilia Włodarczyk, Oliwia Widera), jak i drużyna chłopców (Błażej Miara, Maciej Jarząbkowski, Dominik Skrzypek). Powiatowy etap rozgrywek w siatkówkę plażową odbył się 30 maja w Bełchatowie. Obydwa nasze zespoły zajęły w nim drugie miejsca.

Sport
Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”

W Wystąpiły w nim trzy zespoły, w tym także Omega Kleszczów. Awans do ogólnopolskiego turnieju wywalczyli młodzi zawodnicy Ceramiki Opoczno. Omega zajęła
ojewódzki finał turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” rozegrano w Kleszczowie.

drugie miejsce.

opr. JS

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44)
634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).
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• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44)
731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

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

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Centrala 731-31-10
Urząd Gminy
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 8
pień (III a); III m. (ex aequo): Nataszę Kułak
(I b), Karinę Frach (III d), Patrycję Zakolską
(III d), Dawida Bednarskiego (I b) i Bartłomieja Kierasińskiego (II b).
Tematem konkursu wiedzy dla uczniów
z klas IV-VI była treść, historia i znaczenie objawień fatimskich oraz historia życia
dzieci: Franciszka, Hiacynty i Łucji. Trzynaścioro uczniów, którzy przystąpili do tego
konkursu pisało 29 maja test. Laureatami
konkursu zostali: I m. - Miłosz Dylak (V a); II
m. - Marta Kuc (V a); III m. - Oliwia Rybarczyk (IV a).
W „papieskiej” olimpiadzie
Dwaj uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Łękińsku Przemysław Muskała i Filip Gaik zostali laureatami Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 4045 uczniów.
Celem olimpiady było pogłębienie wiedzy
o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła
II. Wynik uzyskany przez Przemka dał mu
miejsce w grupie uczestników sklasyfiko-
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wanych na VI miejscu w Polsce, natomiast
wynik Filipa - na XII miejscu w Polsce.
Laurki ilustrowane akwarelą
Z okazji Dnia Matki w SP Łękińsko odbyły się warsztaty plastyczne, których
uczestnicy - uczniowie starszych klas, wykonywali oryginalne laurki, zdobione kwiatami, malowanymi akwarelą. Nad pracą
uczniów czuwała Karolina Majer-Ciejowska, która malowanie akwarelą traktuje od
10 lat jako swoją pasję.

Sprawdzili się
w konkursie przyrodniczym
Maja Augustyńczyk, Zofia Wiernicka, Katarzyna Dwornik i Zuzanna Biegań-

ska z kl. V oraz Oskar Okoń z kl. IV Szkoły
Podstawowej w Łękińsku uzyskali najlepsze wyniki w ogólnopolskim konkursie ekologiczno-przyrodniczym EDI. Z dorobkiem
176-170 punktów znaleźli się w grupie
uczestników sklasyfikowanej na 8-10 miejscu w Polsce.
Uczestnicy (1420 uczniów w całej Polsce) rozwiązywali test z pytaniami, dotyczącymi m.in. ochrony roślin i zwierząt, znaczenia środowiska naturalnego dla zdrowia
człowieka, źródeł energii oraz spraw energooszczędności.
Konkursy nie tylko czytelnicze
W ramach Tygodnia Czytania obchodzonego w Szkole Podstawowej w Łękińsku w dniach 22-29 maja odbyło się kilka
konkursów, propagujących czytanie. Laureatem konkursu szybkiego czytania został Eryk Krzympiec, w czytaniu ze zrozumieniem błyszczał Jakub Muskała, z kolei
Julia Dwornik (w klasach II-III) oraz Maksymilian Muskała (w klasach IV-VI) zwyciężyli
w konkursie ortograficznym.
Przygotował JS na podstawie informacji
i z wykorzystaniem zdjęć, publikowanych
na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Nagrodzeni za „Tęczowe wierszyki”

W

anda Chotomska, Dorota Gellner, Michał Jankowiak i Natalia Usenko - z ich poetycką twórczością spotyka się większość dzieci. 23 maja za ciekawą interpretację wierszy tych autorów uczestnicy gminnego konkursu recytatorskiego „Tęczowe
wierszyki” mogli zdobyć nagrody. Konkurs odbył się po raz piętnasty. Brały w nim udział przedszkolaki z grup „0” oraz uczniowie
pierwszych klas szkół podstawowych - łącznie 14 osób.
Dzieci miały okazję występować na profesjonalnej scenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Warto przypomnieć, że
pomysłodawcą i organizatorem konkursu „Tęczowe wierszyki” jest
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku.

PROSTO Z SOLPARKU
Basen zewnętrzny już czynny
Od 3 czerwca w SOLPARKU można korzystać z wodnych kąpieli pod gołym niebem! W przypadku sprzyjającej aury pogodowej
basen będzie dostępny w godz. 10:00-20:00. Basen ma powierzchnię całkowitą lustra wody 112,3 m kw. i głębokość 1,20 m, brodzik
– powierzchnię 18,8 m kw. i głębokość 0,2 - 0,4 m. Znajduje się tu
m.in.: zatoka do wytwarzana sztucznej fali, gejzer powietrzny, dysza szeroka.
SOLPARK w Boże Ciało
SOLPARK informuje, że w długi weekend 15-18 czerwca będzie można korzystać z poszczególnych obiektów w następujących
godzinach: ● basen 9:00-22:00, ● Strefa SPA 12:00-22:00, ● Strefa Gier 14:00-22:00.
Przydatne numery
W SOLPARKU poza usługami sportowo-rekreacyjnymi można skorzystać z usług fryzjerskich, kosmetycznych, a także z zabiegów wyszczuplających. Działające na terenie obiektu gabinety są
prowadzone przez profesjonalnych i doświadczonych specjalistów.
Aby umówić się na wizytę należy skontaktować się pod numerem
telefonu: ● gabinet kosmetyczny 572 940 401; ● gabinet fryzjerski
797 960 744; ● gabinet SPA 44 731 65 01.

- Założeniem konkursu jest rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu - mówi dyrektor przedszkola w
Łękińsku, Dorota Paciorek. - Ważna jest dla dzieci możliwość wystąpienia przed publicznością. Konkurs daje im
okazję do wzmacniania
wiary we własne siły.
Rywalizacja małych recytatorów była
przeplatana programem tanecznym, prezentowanym przez
pięcio- i sześciolatki
z przedszkola w Łękińsku. W konkursie wzięło
udział 14 uczestników.
Po wysłuchaniu każdego z nich jury w składzie: Danuta Kuc, Ilona
Bujacz i Joanna Błaszczyk wyłoniło następujących laureatów:
● Kategoria „Przedszkola”: I m. - Pola Jarząbkowska (PPS
Łuszczanowice), II m.
- Franciszek Skurkiewicz (PPS Kleszczów),
III m. - Karolina Wieczorek (PPS Łuszczanowice). Wyróżnienie zdobyła Maria Szczęsna (PPS
Łękińsko).
● Kategoria „Szkoły”: I m. - Natasza Kułak (SP w Kleszczowie),
II m. - Iga Ochocka (SP w Kleszczowie), III m. - Gabriela Śnieżko
(SP w Kleszczowie).
JS

