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Zakończyli rok
Słoneczny dzień 22
czerwca to dla uczniów
i nauczycieli początek
upragnionych wakacji. W
szkołach odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Jednym z elementów
tej ceremonii było przekazanie sztandaru uczniom
młodszych klas.
Więcej na str. 7

Jakie zmiany
w regulaminie dotacji?

Regulamin dotyczący zasad dofinansowania przez gminę zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń
uległ niedawno pewnym zmianom. Skrócono (do 31 lipca) termin
składania wniosków, do 85 proc. zwiększył się próg dofinansowania. Pod pewnymi warunkami uzyskają też dotacje osoby, kupujące
nowoczesne piece na ekogroszek.
Więcej na str. 3

Szpecą wizerunek gminy
Organizowany co roku konkurs
na najschludniejszą posesję to zachęta dla mieszkańców gminy o staranne i oryginalne zagospodarowanie
otoczenia budynków mieszkalnych.
Na estetykę całej gminy składa się
wszak również suma wyglądu prywatnych posesji. Niestety, nie brakuje takich miejsc, które dobrego wizerunku
z pewnością nie budują.

Bardziej funkcjonalne boiska
Nie piłkarze, ale budowlańcy będą w najbliższych tygodniach
najbardziej aktywną grupą na boiskach sportowych w Wolicy oraz
Łuszczanowicach. Rozpoczynają się tu zaplanowane prace modernizacyjne, które poprawią
walory użytkowe tych
obiektów. Nie chodzi
przy tym o wykonanie
nowej nawierzchni boisk,
ale uzupełnienie infrastruktury na zapleczach.
Więcej na str. 2

Przyłączani do gminnej sieci
Rok 2017 i 2018 to czas licznych „transferów” z sieci energetycznej PGE do gminnej sieci energetycznej, zarządzanej przez Energoserwis Kleszczów. Z tej właśnie sieci zasilani są już mieszkańcy
Żłobnicy. Prawdopodobnie z końcem lipca wszyscy mieszkańcy
z Łuszczanowic
Kolonii oraz
Łuszczanowic
będą odbierać
prąd dostarczany
ze stacji transformatorowych, zarządzanych przez
Energoserwis.
Więcej na str. 2

Bony szkoleniowe z ŁSSE
Specjalnie oznakowany kamper Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. mieści mobilne
centrum doradcze i punkt rekrutacyjny projektu „Strefa RozwoYou”.
28 czerwca przyjedzie do Bełchatowa, po to by przedsiębiorcy mogli
możliwie szybko uzyskać informacje
o tym, jak zdobyć dotacje na szkolenia (do 6 tys. zł na pracownika).
Więcej na str. 5

Aleksander Doba
w Kleszczowie
Słynny polski kajakarz,
znany przede wszystkim
z tego, że trzykrotnie przepłynął Ocean Atlantycki
z kontynentu na kontynent,
spotkał się w auli SOLPARKU z uczestnikami Kleszczowskiego Dyktanda.
- Nie jestem sportowcem tylko turystą - mówił
o swoich wyczynach. - Nie
chodzę do siłowni, nie trenuję. Moją siłą napędową, jak
to u turysty, jest chęć poznawania świata.
Więcej na str. 9

FOTO: sse.lodz.pl
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W Wolicy i Łuszczanowicach

Z

agospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Wolicy będzie polegać na wykonaniu szatni kontenerowych. W
miejsce starych trybun zostaną zamontowane nowe. Projekt opisujący zakres robót do wykonania obejmuje ponadto montaż wiat
stadionowych, przebudowę ogrodzenia, utwardzenie fragmentów
gruntu, a także wykonanie niezbędnych odcinków instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o.
Z kolei w ramach zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Łuszczanowicach w miejsce dotychczasowego budynku
gospodarczego oraz dwóch kontenerów powstanie nowy budynek
kontenerowy, mieszczący szatnie. W wyniku przebudowy ogrodzenia zostanie zmieniona lokalizacja bramy wjazdowej oraz furtki.
Konieczna będzie też rozbiórka części utwardzenia terenu, wykonanego z betonowej kostki oraz rekultywacja fragmentu boiska. Podobnie jak w Wolicy inwestycja obejmie wykonanie niezbędnych instalacji (wod-kan, elektrycznej i c.o.).
Rozstrzygnięty niedawno przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę
obu tych zadań. Będzie nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Barbara Maziarz, mające siedzibę w Myszakach koło Bełchatowa.
Zawarte już umowy przewidują, że za wykonanie prac na zapleczu
boiska w Wolicy wynagrodzenie wyniesie 1.376.700 zł brutto, natomiast prace w Łuszczanowicach będą kosztować 635.540 zł brutto.
JS

Będą stacjonarne półkolonie

czerwca w sekretariacie Szkoły Podstawowej w KleszDo 19czowie
były przyjmowane zapisy dzieci na półkolonie letnie.

Są one przeznaczone dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Dwa tygodnie wakacji (od 23 lipca do 3 sierpnia) będą mogli spędzić
na ciekawych zajęciach edukacyjnych, grach i zabawach.
W roli organizatora stacjonarnych półkolonii wystąpi Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Zajęcia z dziećmi będą prowadzone w dni powszednie, w godzinach 6.30-16.30.
Miejscem półkolonii będą - już tradycyjnie - obiekty kompleksu SOLPARK oraz sale lekcyjne gimnazjum.
JS

D

Przebudowa
w Łuszczanowicach
rogowcy kontynuują prace przy przebudowie głównej drogi, prowadzącej przez Łuszczanowice. Z tego powodu jest
nieprzejezdne skrzyżowanie tej drogi
z przedłużeniem ulicy Sportowej. Prosimy użytkowników dróg, aby stosowali się do oznakowania, wprowadzonego
w związku z inwestycjami drogowymi.
Na gminnej stronie internetowej
w Aktualnościach pod datą 17 maja znaleźć można mapkę, która pokazuje organizacj����������������������������
ę���������������������������
ruchu w Kleszczowie i najbliższych miejscowościach, jaka będzie
obowiązywać do września.
JS

Wszystkim tym, którzy byli z nami
w najtrudniejszych chwilach i podzielają
nasz smutek po odejściu ukochanego
Męża, Ojca i Dziadka

ŚP. Zenona Bębnowskiego
oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania składa
Żona z Rodziną

A

Gmina rozwija

by możliwe było zapewnienie odbiorcom zasilania z gminnej
sieci konieczne jest ułożenie kilometrów kabli energetycznych oraz budowa nowych stacji elektroenergetycznych. Trzy nowe
stacje, które powstały w związku z modernizacją sieci w Łuszczanowicach oraz Łuszczanowicach Kolonii mają oznaczenie STKL-5,
STL-2 oraz STL-4. Ich rolą
jest transformacja średniego napięcia (15 kV) na niskie (400 V).
Podwykonawcą, zaangażowanym przez spółkę
STRABAG do zajęcia się
energetyczną częścią inwestycji na drodze przez
Łuszczanowice jest firma
Inel, której macierzysta siedziba mieści się w Dolnej
Grupie koło Grudziądza.
Układanie kabla zasilającego lampy
Zmianę dostawcy eneruliczne w Łuszczanowicach Kolonii
gii poprzedzają skomplikowane procedury, związane m.in. z zaprojektowaniem przebiegu nowych sieci podziemnych, znalezieniem miejsca do lokalizacji stacji
transformatorowych, a następnie fachowym ułożeniem i podłączeniem podziemnych kabli zasilających, w tym również rozprowadzeniem sieci światłowodów. Wbrew pozorom nie są one przypisane
wyłącznie do obsługi połączeń telefonicznych oraz internetowych.
Obecnie światłowody są też niezbędne do zarządzania infrastruktu-

30 czerwca
- ważny termin dla uczniów

Informujemy, że 30 czerwca upływa termin składania w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie wniosków o stypendium motywacyjne za II półrocze roku szkolnego 2017/2018. Zmiany w systemie oświaty, wprowadzone w 2017 roku, spowodowały aktualizację dotychczasowych
uchwał i regulaminów, na podstawie których Gmina Kleszczów funduje stypendia motywacyjne:
● dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez gminę,
● dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Kleszczów.
Z aktualnymi regulacjami, dotyczącymi stypendiów motywacyjnych można zapoznać się na stronie internetowej www.kleszczow.pl
w zakładce Stypendia. Tam można również pobrać potrzebne wnioski
o przyznanie stypendium motywacyjnego.
***
Także do 30 czerwca Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje wnioski o przyznanie nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy
spełniają warunki „Regulaminu nagradzania najwybitniejszych uczniów
i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - PLEBISCYT
TALENT” oraz terminowo złożą wymagane dokumenty. Regulamin
i wniosek można pobrać ze strony internetowej www.frgk.pl lub otrzymać w siedzibie fundacji przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie.
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Maturzyści już z kasą

czerwca w Urzędzie Gminy Kleszczów zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendiów motywacyjnych, złożone
przez uczniów klas maturalnych. W ustalonym terminie wpłynęło 55
wniosków o stypendium, w tym 43 wnioski o przyznanie stypendium za
wyniki w nauce oraz 12 wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia, przyczyniające się do promocji gminy Kleszczów.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna wartość stypendiów motywacyjnych, jakie odebrali maturzyści wynosi
łącznie 37.560 zł.
JS

16 - 30 VI `2018

Informator

KLESZCZOWSKI

własną energetykę
rą energetyczną. Umożliwiają np. zdalne odczytywanie liczników energii elektrycznej na terenie każdej posesji, pozwalają też operatorom sieci zarządzać na odległość tzw. telemechaniką stacji transformatorowych.
Rozbudowa gminnej sieci energetycznej prowadzona jest systematycznie wraz z gruntowną przebudową dróg gminnych i zarządzanych przez gminę dróg powiatowych. Prąd
z Energoserwisu jest doprowadzany także do
działek na nowych terenach budowlanych, tak
jak np. przy ul. Łąkowej w Łękińsku czy - na dużo
większą skalę - na terenie uzbrajanego właśnie
osiedla budownictwa jednorodzinnego w Łuszczanowicach Kolonii.
W tym miejscu, którego proces uzbrajania
podzielony został na trzy etapy, generalny wykonawca (firma Drog-Bud z Lubojenki) zatrudnił do
części energetycznej spółkę cywilną Fenix z Jaskrowa koło Częstochowy. Równolegle z rozprowadzaniem kabli elektrycznych do przyłączy,
ustawionych w granicach działek budowlanych,
trwało wykonywanie oświetlenia przy ulicach
tego „królewskiego” osiedla oraz przy drodze łączącej Łuszczanowice z Antoniówką.
Część przyłączanych kabli elektrycznych zasilana jest ze stacji transformatorowej, zbudowanej przed kilkoma laty przy wspomnianej drodze.
W obrębie samego osiedla ustawione zostały trzy
nowe stacje - wszystkie o parametrach 15/0,4 kV. Prace instalacyjne we wnętrzu
J. Strachocki stacji STKL-5
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Gmina odmawia

czerwca w gminnym BIP-ie zostało zamieszczone obwieszczenie o wydaniu decyzji, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Decyzję tę otrzymał przedstawiciel inwestora, który w strefie przemysłowej
w Bogumiłowie planował zbudować zakład termicznego przekształcania niebezpiecznych
odpadów medycznych.
JS
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Zmiany w regulaminie

czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona
uchwała Rady Gminy Kleszczów w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze
środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje
zanieczyszczeń. Załącznikiem do tej uchwały jest regulamin, który wprowadził kilka zmian
w obowiązujących dotąd zasadach dofinansowania.
Zgodnie z wcześniejszą obietnicą informujemy o najważniejszych zmianach. Przede
wszystkim skrócony został termin składania wniosków o gminne dotacje. Dotychczas Urząd
Gminy przyjmował je do 31 sierpnia, teraz trzeba
zdążyć ze złożeniem dokumentów do 31 lipca.
Zwiększył się próg, do którego dotacja będzie
pokrywać łączne koszty zakupu i montażu urządzeń. Gminne dofinansowanie będzie mogło pokryć do 85 proc. kosztów, ale kwoty dofinansowania do poszczególnych urządzeń pozostały nie
zmienione.
Nowy regulamin daje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie do zakupu i montażu kotła na
ekogroszek, jeśli kocioł będzie spełniał wymagania
dotyczące V generacji (zgodność z normą PN-EN
303-5). Wniosków o dofinansowanie takiego kotła
nie będą mogły składać osoby, które wcześniej dostały wsparcie do zakupu i instalacji nowego kotła na gaz oraz osoby, które otrzymały dotację do zakupu i montażu pompy ciepła,
przekraczającą 8 tys. zł. Dodatkowym warunkiem w przypadku dotacji na nowoczesne piece węglowe jest likwidacja pieca konwencjonalnego na paliwo stałe.
Kolejna z istotnych zmian, wprowadzonych w regulaminie, ma uniemożliwić montowanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na starych dachach, które mają
pokrycie z eternitu.
JS
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KOMUNIKATY
Sprawdź czy jesteś
w rejestrze wyborców!

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest
w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos w najbliższych wyborach.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię
w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Jeżeli nie znajdziemy swojego nazwiska w rejestrze wyborców to należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkamy.

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 16 lipca upływa
termin zapłaty drugiej w tym roku raty opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę
można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek
bankowy wskazany w książeczce opłat.

Termin ważny dla krwiodawców

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, odbędzie się w piątek 13 lipca. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji
powinny zgłaszać się do SOLPARKU w godzinach
9.00-12.30.

Informacja w sprawie dostępności sal

Aby na terenie gminy Kleszczów zarezerwować
sale na przyjęcia, pokazy, konferencje itp. należy
kontaktować się z gospodarzami poszczególnych
obiektów tj.:
● z dyrektorami szkół (sale w szkołach),
● z dyrektorem GOK (sale w domach kultury),
● z prezesami OSP (sale w remizach),
● z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi
Żłobnica (sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji
o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych z podjętymi w tej sprawie uchwałami Rady Gminy.

Paczkomat w Kleszczowie

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać
z paczkomatu InPost, ustawionego na terenie parkingu przy SOLPARKU, na wprost wyjścia z internatu. O tym, jak opłacić i nadać przesyłkę, a także
jak ją odebrać dowiemy się z instrukcji podanej na
stronie https://twoj.inpost.pl/pl. Paczkomaty to nowoczesne urządzenia czynne przez 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nim samodzielnie
możemy np. odbierać zakupy ze sklepów internetowych, albo nadawać przesyłki.

Wakacyjna linia autobusowa

Od 3 lipca do 30 sierpnia we wtorki i czwartki będzie funkcjonować autobusowe połączenie Kleszczów-Rogowiec-Kamień-Kleszczów. Autobus wyjedzie na trasę o godz. 7 z Zakładu Komunalnego
„Kleszczów”.
(opr. JS)
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Nowe
Nowezasady
zasadysegregacji
segregacjiodpadów
odpadów– –jużjużodod1 1lipca!
lipca!
Nowe zasady segregacji odpadów – już od 1 lipca!
METALE
METALE
I I
TWORZYWA
TWORZYWA
METALE I

SZTUCZNE
SZTUCZNE
TWORZYWA
SZTUCZNE

WRZUCAMY:
WRZUCAMY:

- butelki
- butelki
po napojach
po napojach
(zgniecione)
(zgniecione)
WRZUCAMY:
- opakowania
- opakowania
z tworzyw
z tworzyw
sztucznych
sztucznych
--butelki
po wielomateriałowe
napojach
(zgniecione)
- opakowania
opakowania
wielomateriałowe
np. np.
karton
karton
po po
-mleku,
opakowania
mleku,
sokach
sokachz tworzyw sztucznych
opakowania
wielomateriałowe
np.
karton
po
- plastikowe
- plastikowe
torby,
torby,
worki,
worki,
reklamówki
reklamówki
i inne
i inne
mleku, sokach
folie
folie
(niezabrudzone)
(niezabrudzone)
- plastikowe torby, worki, reklamówki i inne
- metale
- metale
kolorowe
kolorowe
(puszki
(puszki
po napojach
po napojach
i i
folie (niezabrudzone)
konserwach)
konserwach)
- metale kolorowe (puszki po napojach i
- folie
- folie
aluminiową
aluminiową
(niezabrudzoną)
(niezabrudzoną)
konserwach)
- zabawki
- zabawki
(zabawki
(zabawki
z tworzywa
z tworzywa
sztucznego,
sztucznego,
o ileo ile
- folie aluminiową (niezabrudzoną)
nie-nie
są
wykonane
są wykonane
z trwale
zztrwale
połączonych
połączonych
kilkukilku
zabawki
(zabawki
tworzywa
sztucznego,
o ile
surowców)
surowców)
nie
są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)

BIO
BIO
BIO

NIENIE
WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
- butelek
- butelek
i pojemników
i pojemników
z zawartością
z zawartością
NIE
WRZUCAMY:

- opakowań
opakowań
lekach
po lekach
i zużytych
artykułów
artykułów
--butelek
ipo
pojemników
zi zużytych
zawartością
medycznych
-medycznych
opakowań po lekach i zużytych artykułów
- opakowań
- opakowań
po olejach
po olejach
silnikowych
silnikowych
medycznych
- części
części
samochodowych
samochodowych
--opakowań
po olejach silnikowych
--części
samochodowych
- zużytych
zużytych
baterii
baterii
i akumulatorów
i akumulatorów
--zużytych
baterii i akumulatorów
- puszek,
puszek,
pojemników
pojemników
po farbach
po farbach
i lakierach
i lakierach
--puszek,
pojemników
po farbach
i ilakierach
- zużytego
zużytego
sprzętu
sprzętu
elektrycznego
elektrycznego
i AGD
AGD
--zużytego
sprzętu
elektrycznego
i AGD
- tworzyw
tworzyw
piankowych,
piankowych,
gum,
gum,
silikonów
silikonów
- tworzyw piankowych, gum, silikonów

SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO

WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
- czyste
- czyste
opakowania
opakowania
szklane
szklane

--czyste
opakowania
szklane
- butelki,
butelki,
słoiki,
słoiki,
flakony
flakony
--butelki,
słoiki,
flakony
- opakowania
opakowania
szklane
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do soboty (z wyjątkiem dni świątecznych). W sezonie wiosenno-letnim
(1 kwietnia - 30 września) jest otwarty od godz. 9.00 do godz. 19.00. Tel.
kontaktowy na PSZOK 697-969-104.

Chwasty na wielu działkach
by gmina wyglądała estetycznie nie wystarczają starania samorząDo tego,
du o jak najlepszy stan publicznych dróg, placów, komunalnych budynków

i ich otoczenia. Nie wystarczają zabiegi, związane z oczyszczaniem jezdni, wykaszaniem przydrożnych rowów, sadzeniem kwiatów na rabatach, przycinaniem koron drzew.
Wiele zależy od starań podejmowanych przez właścicieli prywatnych nieruchomości. O ile na zabudowanych i ogrodzonych posesjach widać coraz większą poprawę sytuacji to na działkach, które czekają na zagospodarowanie bądź kupca jest
już znacznie gorzej. Właścicieli nieruchomości, które sąsiadują z takimi zaniedbanymi działkami taka sytuacja denerwuje. Mają dość rozsiewanych nasion chwastów
i widoków, które burzą estetykę najbliższego otoczenia. Prędzej czy później na nie
wykaszanych regularnie działkach zaczną pojawiać się podrzucane ukradkiem odpady, których komuś nie będzie się chciało wywieźć do PSZOK.
Apelujemy i przypominamy! Obowiązkiem właścicieli, posiadaczy, zarządców,
użytkowników wieczystych oraz dzierżawców gruntów jest ich wykaszanie oraz
niszczenia chwastów. Chwasty nie tylko zagrażają pobliskim uprawom rolniczym
i ogrodniczym, ale po wyschnięciu stwarzają zagrożenie pożarowe.
Zwalczanie chwastów i usuwanie „samosiejek” to nie tylko kwestia estetyki, ale
też obowiązek, który wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
z 2017 r. poz.1161). Zaniechanie zwalczania chwastów jest uznawane za formę degradacji gruntów, powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów.

Pojemniki na
bioodpady i popiół
Urząd Gminy w Kleszczowie rozpoczyna przyjmowanie zamówień na pojemniki
w kolorze brązowym. Są to pojemniki przeznaczone na bioodpady i popiół. Zgłoszenia
można składać telefonicznie (44/ 731 66 46,
44/ 731 66 10), albo bezpośrednio w Urzędu Gminy.
Pojemniki będą dostarczane tylko na teren nieruchomości zamieszkiwanych, których właściciele uiszczają w gminie opłaty za
odbieranie odpadów komunalnych.
Przyjęcie dodatkowego pojemnika w kolorze brązowym jest dobrowolne. Jest zalecane tam, gdzie nie ma możliwości kompostowania wszystkich bioodpadów oraz dla
nieruchomości ogrzewanych piecami węglowymi (popiół z drewna można zagospodarować jako cenny nawóz na własnej działce).
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Nawet 30 tys. zł na szkolenia

B

ełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny w ramach projektu „BON - apetyt na rozwój” udziela przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotacji na szkolenia
pracodawców i pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jedna firma może otrzymać nawet 30 tys. zł, przy czym
na szkolenie jednego pracownika może przypaść maksymalnie 3
tys. zł.
Tematyka zajęć szkoleniowych jest dowolna z jedynym ograniczeniem - szkolenie musi być wpisane w Bazę Usług Rozwojowych,
zamieszczoną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Ze względu na ograniczoną pulę środków warto pospieszyć się
ze złożeniem aplikacji online. Liczy się kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod numerami telefonów: 601-205-377, 605-425-101.
JS

S

Nabór wniosków
na aktywizację

taże, bony na zasiedlenie oraz dotacje dla osób bezrobotnych do 30. roku życia przewiduje projekt „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)”,
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Od 18
czerwca do wyczerpania limitu środków są przyjmowane wnioski
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, przyznanie bonu na
zasiedlenie. Od 2 do 16 lipca i w kolejnych naborach ogłaszanych
przez PUP będzie można składać wnioski o jednorazowe dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej. Wypełnione wnioski należy
składać w sekretariacie PUP w Bełchatowie (pok. 1.12).
Projekt PO WER skierowany jest do osób młodych w wieku 1829 lat, bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw.
osób z kategorii NEET.
Więcej szczegółów można uzyskać: ● staże - pokój nr 25, tel.
44/ 631-40-57, ● bony na zasiedlenie - pokój nr 14, tel. 44/ 631-4074, ● dotacje - pokój nr 22, tel. 44/ 631-40-70.
JS

P

Nawet 6 tys. zł
na pracownika

rojekt „Strefa RozwoYou” jest finansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. „Dotujemy do 80% wysokości budżetów szkoleniowych
firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika. Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych” - można
przeczytać na stronie internetowej ŁSSE.
Aby przybliżyć założenia projektu „Strefa RozwoYou” przedsiębiorcom z całego województwa pracownicy ŁSSE jeżdżą specjalnym kamperem po 22 powiatach. W Bełchatowie można będzie
spotkać się z przedstawicielami ŁSSE w czwartek 28 czerwca przed
siedzibą Starostwa Powiatowego od godz. 11.30 do 16.30.
JS

Firma GOODRILL
poszukuje

mieszkania do wynajęcia

(ok. 40 m kw. - 2 pokoje, kuchnia, łazienka).
Tel. do kontaktu 605-064-095
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W ramach inicjatywy „Tydzień Bezpieczeństwa”, na terenie drogowej inwestycji w Łuszczanowicach, realizowanej przez łódzki oddział spółki
STRABAG, odbył się pokaz akcji ratowniczej.

Pokazowa akcja ratownicza

Tydzień Bezpieczeństwa to cykliczna akcja, która jest realizowana pod patronatem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - inicjatywy trzynastu generalnych wykonawców branży budowlanej,
mającej na celu
poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach.
W drugiej
połowie maja
na budowach,
prowadzonych
z udziałem firmy STRABAG
odbył się szereg
Foto: STRABAG sp. z o.o.
wydarzeń, które obejmowały aktywności takie, jak: spotkania, prezentacje i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w pracy. Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych.
Jedno z nich odbyło się na budowie drogowej w Łuszczanowicach. Została tu przeprowadzona akcja ratownicza, obejmująca gaszenia pożaru na budowie oraz ewakuację osoby poszkodowanej
w wypadku samochodowym. W akcji ratowniczej wzięło udział ok.
30 pracowników STRABAG i 12 strażaków z OSP Łuszczanowice.
Ze strony jednostki OSP do akcji ratowniczej zadysponowano ciężki
samochód pożarniczy, kierowany przez Michała Michałka oraz lekki
samochód ratowniczy z kierowcą Andrzejem Podawcą.
Organizatorami pokazu byli pracownicy budowy: Paweł Zając
- kierownik grupy i budowy, Ariel Pater - kierownik robót, Paulina
Sobczyk - inżynier budowy i Kamila Górecka - specjalista ds. BHP.
Współorganizatorem pokazu z ramienia OSP Łuszczanowice był
prezes zarządu Dariusz Woszczyk.
(opr. JS)

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

DORADCA TECHNICZNY
Wymagania: ● wykształcenie min. średnie mile widziane techniczne,
● znajomość ogólna mechaniki maszyn i urządzeń, ● znajomość języka
angielskiego, ● samodzielność w organizacji pracy, ● umiejętność
podejmowania decyzji, ● odporność na stres, ● zaangażowanie.
Oferujemy: ● umowę o pracy, ● miłą atmosferę oraz komfortowe
warunki pracy, ● niezbędne narzędzia do pracy adekwatne do
zajmowanego stanowiska, ● możliwość rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: gn@gizo.pl,
damian.sawicki@gizo.pl.
Adres firmy: Strefa Przemysłowa Bogumiłów, ul. Karolowa 9, 97-410
Kleszczów.
Constantia Teich Poland z siedzibą w Rogowcu
poszukuje osoby z dobrą znajomością języka angielskiego
i doświadczeniem w pracy w dziale obsługi klienta (najchętniej
w firmie produkcyjnej) do pracy na stanowisko

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA.
Szczegóły oferty dostępne na stronie GCI Kleszczów.
CV prosimy przesyłać na adres mailowy: praca.CTP@cflex.com.
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Szkolne wieści
W konkursie „Bezpieczna Elektryczność”…
… po raz kolejny z dobrej strony pokazali się uczniowie Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. 13 czerwca
podczas finału konkursu, zorganizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, 6 miejsc w pierwszej dziesiątce zajęli właśnie mechatronicy z Kleszczowa. Zwyciężył Damian
Strumiłło z klasy III przed Bartłomiejem Błaszczykiem z kl. IV.
W tegorocznej (już ósmej) edycji konkursu udział wzięło ok.
250 uczniów ze szkół trzech powiatów. TNT w Kleszczowie uzyskało pierwsze miejsce pośród szkół.

Zwyciężają w „papieskim” konkursie
W XV Powiatowym Konkursie „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II” o zwycięstwo rywalizowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. W sumie 11 trzyosobowych
zespołów zmagało się z rozwiązywaniem krzyżówki i rebusów, układaniem puzzli, odpowiadaniem na pytania i zagadki. Jednym z zadań było przedstawienie przygotowanej wcześniej scenki aktorskiej, która miała prezentować wybraną pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Uczniowie z Łękińska wybrali do prezentacji VII pielgrzymkę z 1999 roku (wspomnienie Jana Pawła II
o wadowickich kremówkach). Wywalczyli w konkursie pierwsze miejsce.

Wyniki Kangura Matematycznego
74 uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie uczestniczyło w rywalizacji w ramach matematycznego konkursu „Kangur”. Wiek uczniów decydował o tym czy będą rozwiązywali zadania przypisane do kategorii „Maluch”, „Beniamin” czy „Kadet”. Siedmiu uczniów z Kleszczowa uzyskało wyróżnienia. Są to: Bartek Szmigielski (III b), Aniela Wieczorek (IV b), Karolina
Załoga (V b), Jakub Bujacz (VI a), Weronika Różańska (VI a), Małgorzata Załoga (VII b) i Łukasz Jabłoński (VII c).

Szóste miejsce w Polsce
XXII Finał Krajowy Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywał się 12 i 13 czerwca w Białymstoku. Jedną z 16 uczestniczących drużyn był team z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (Weronika Piątczak, Bartłomiej Lechowski, Mateusz Szcześniak), który reprezentował województwo łódzkie. W turnieju była
sprawdzana wiedza teoretyczna (przepisy ruchu drogowego, a także historia polskiej motoryzacji) oraz umiejętności praktyczne (jazda sprawnościowa
skuterem oraz samochodem, pierwsza pomoc przedmedyczna, przygotowanie pojazdów do jazdy). Drużyna z ZSP w Kleszczowie zdobyła ostatecznie
VI miejsce w Polsce, natomiast Weronika Piątczak w jeździe sprawnościowej
na skuterze była 7. (na 48 zawodników, przy czym 46 startujących to chłopcy).

NR 12/485

Wyniki konkursu
filmowego

zostały ogłoszone oficjalW Kleszczowie
ne wyniki VI edycji ogólnopolskiego

konkursu na film promujący zasady savoir-vivre’u. Na konkurs „Od ignoranta do eleganta”,
zorganizowany z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, wpłynęły
prace, które zrealizowali uczniowie szkół m.in.
z Koszalina, Gdyni, Legnicy, Świebodzic, Głogowa, Słupska, Warszawy i Kleszczowa.
Na gali podsumowującej konkurs gościli nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami.
Byli również przedstawiciele sponsorów nagród oraz honorowych patronów konkursu,
dyrektorzy szkół z terenu gminy Kleszczów
oraz nauczyciele i uczniowie ZSP w Kleszczowie. Pokaz 8 najlepszych filmów, wybranych przez komisję konkursową, był przeplatany występami uczniów ZSP.
Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji konkursu filmowego zadaniem realizatorów było zwrócenie uwagi na zasady dobrego wychowania, obowiązujące w przestrzeni
publicznej. W kategorii „Gimnazjum” główną
nagrodę otrzymał film przygotowany przez
sekcję filmową z Oddziału Gimnazjalnego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów
Polskich w Głogowie (dodajmy, że już po raz
trzeci trafiła do tej szkoły główna nagroda
kleszczowskiego konkursu). Drugie miejsce
w tej kategorii otrzymali twórcy filmu z Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni,
a trzecie - Gimnazjum nr 144 w Warszawie.

Wycieczka z ekologicznym wątkiem
6 czerwca trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku odwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie. Wycieczka stanowiła podsumowanie rocznego cyklu świetlicowych zajęć, poświęconych ekologii. Uczniowie mogli zobaczyć, jak przebiega proces sortowania odpadów, obejrzeć z bliska wysypisko zlokalizowane w Kąsiu oraz zrekultywowane już
tereny. Dowiedzieli się o pozyskiwaniu biogazu ze składowanych odpadów. „Wycieczka ta miała na celu uświadomić młodych uczniów, że pojedyncze odpady pomnożone przez setki, tysiące, miliony mieszkańców to ogromne ilości odzyskanych opakowań, które nadają się do ponownego użycia” - czytamy na internetowej stronie szkoły.

Antynikotynowy happening
W związku obchodami Światowego Dnia Bez Papierosa przypadającego 31 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku zorganizowali antynikotynowy happening uliczny. Specjalnie na tę okazję przygotowali transparenty, okrzyki i piosenki antynikotynowe oraz ulotki, które pozostawiali w skrzynkach pocztowych. Napotkanym podczas przemarszu mieszkańcom
uświadamiali, jakie są skutki palenia. Najmłodsi uczniowie szkoły specjalnie na ten dzień wykonali z pomocą rodziców odstraszające „Papierosowe Stworki - Potworki”.

Dzień Sportu i Rodziny
Dzień 30 maja stał w Szkole Podstawowej w Kleszczowie nie tylko pod znakiem Pikniku Rowerowego oraz uroczystego podsumowania powiatowego konkursu plastycznego (o obu tych
wydarzeniach pisaliśmy w poprzednim wydaniu „IK”). Dzień Sportu i Rodziny, bo taką nazwę
nosi szkolna uroczystość organizowana z okazji Dnia Dziecka, został przeznaczony również
na zorganizowanie „Biegu ku słońcu”, który przeprowadzony został na drodze z punktu widokowego w kierunku szkoły. Przy upalnej, majowej aurze był to rzeczywisty bieg ku słońcu. Brali
w nim udział uczniowie, pracownicy szkoły, a także rodzice. Lista nazwisk została opublikowana na szkolnej stronie internetowej.
å ciąg dalszy na str. 8

W kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne”
nie przyznano głównej nagrody. Drugie miejsce zajął film przysłany przez uczniów V LO
w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema
w Koszalinie, a dwa trzecie miejsca przyznano młodym twórcom z Technikum nr 2
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy oraz z Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Świebodzicach. Dwa wyróżnienia przyznane zostały dla prac zgłoszonych na konkurs
przez Medyczne Liceum Ogólnokształcące
w Słupsku oraz przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie.
Były też nagrody dla najlepszej aktorki
i aktora. Trafiły one do Anny Dutkiewicz oraz
Kacpra Sępińskiego z Gimnazjum nr 11 im.
Polskich Noblistów w Gdyni.
JS
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Odebrali świadectwa,
zaczęli 72-dniowe wakacje

I

W szkołach podstawowych w zakończeniu
roku szkolnego brali udział liczni rodzice

Najwięcej uczestników miała uroczystość
w największej ze szkół czyli w SP Kleszczów

Podziękowania dla nauczycieli i wakacyjne
życzenia przekazała Joanna Guc, zastępca wójta

Każdą uroczystość rozpoczynało
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Dyrektor SP Kleszczów przedstawiła
osiągnięcia najwybitniejszych uczniów

Prymusi z dumą prezentowali świadectwa
z czerwonym paskiem

Zakładają
stowarzyszenie

ntegrują się dawni mieszkańcy nieistniejącej wsi Wola Grzymalina. Powstał blog poświęcony wspomnieniom z życia mieszkańców, historii tej miejscowości,
a ostatnio coraz częściej archiwalnym dokumentom, dotyczącym osób i miejsc z nią
związanych.
W maju w Rogowcu zorganizowana została impreza integracyjna. „To było spotkanie integracyjne po trzydziestu czterech latach ludzi, którzy byli zżyci ze sobą
od pokoleń. (…) Przybyli mieszkańcy Woli
Grzymalinej z różnych stron Polski m.in.
z Pabianic, ze Śląska i Wielkopolski” - można
było przeczytać na blogu po tym spotkaniu.
Kolejnym krokiem ma być rejestracja stowarzyszenia, noszącego nazwę „Ojcowizna
Wola Grzymalina”. Na początku czerwca do
Sądu Rejonowego w Łodzi zostały wysłane
dokumenty, potrzebne do zarejestrowania
nowej organizacji.
Byli mieszkańcy Woli Grzymalinej zapowiadają też kolejną integracyjną inicjatywę.
Na 26 sierpnia planowana jest wycieczka do
Białej, gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany kościół przeniesiony tam z Woli. To
świątynia, w której byli chrzczeni, przyjmowali I Komunię, żegnali zmarłych sąsiadów. Po
jej odwiedzeniu udadzą się na plac widokowy
w Żłobnicy, by spojrzeć stąd na kopalnię, która zabrała im rodzinną wieś. Później mają dotrzeć do kościoła i na cmentarz w Łękińsku.
Planują też wziąć udział w dożynkach gminnych i - przed powrotem do Bełchatowa - zakończyć spotkanie przy grillu.
JS

Taneczna gala
przedszkolaków

W

Można było sprawdzić wyniki uzyskane
przez poszczególne klasy…

… i poznać tych, którzy najbardziej
przyczynili się do wysokiej średniej

piątkowe popołudnie 8 odbyła się
w Kleszczowie XIV Gala Tańca
Przedszkolaków. W sali sportowej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka można było
oglądać układy taneczne, nad którymi przez
kończący się rok przedszkolnej edukacji pracowały 6-latki z przedszkoli w Kleszczowie,
Łuszczanowicach oraz Łękińsku. Układy
ćwiczone były na zajęciach tanecznych, które odbywały się raz w tygodniu.

Przedszkolaki z Łękińska na gali

Wybitni uczniowie gimnazjalnej klasy III
a zaproszeni na scenę w auli SOLPARKU

Najlepsi trzecioklasiści SP w Łękińsku
odbierali gratulacje wspólnie z rodzicami

Ważnym przerywnikiem w dziecięcych
tańcach były pokazy w wykonaniu zawodowych, dorosłych tancerzy. Ręce same składały się do oklasków.
JS
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Dzień Mechatronika
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 6

„Po męczącym biegu
Rada Rodziców zaprosiła wszystkich na przygotowany przez nią smaczny
poczęstunek- domowe ciasta, orzeźwiające napoje.
Inne atrakcje towarzyszące obchodom tego święta
to między innymi gry i zabawy na sali gimnastycznej takie jak: tor przeszkód, skok w dal o tyczce do celu, rzut piłką lekarską
sprzed klatki, sztafeta płotkarska, przeciąganie liny” - to fragment relacji zamieszczonej na stronie spkleszczow.pl.
Co roku podczas Dnia Sportu i Rodziny jest przyznawany order „Honorowego Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły”. Otrzymała go Sylwia Nagoda.

Edukacyjnie i turystycznie
Kilka majowych dni uczniowie klas I a oraz II b Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie spędzili na obozie geograficzno-językowym w Belgii,
Wielkiej Brytanii i Francji. Wraz z opiekującymi się nimi nauczycielami zwiedzili najpierw Antwerpię (miejski rynek i ratusz, zabytkowe kamienice, katedrę N.M.P., Muzeum aan de Stroom), a w kolejnym dniu dostali się z Calais
do Wlk. Brytanii. Zwiedzanie stolicy rozpoczęli od Muzeum Historii Naturalnej, Tower Bridge oraz Globe Theatre. Widoki Londynu oglądali z London
Eye oraz podczas długiego spaceru (m.in. Trafalgar Square oraz Oxford
Street. Kolejne z poznanych miast to Cambridge, wraz ze słynnym uniwersytetem. Zajęcia językowe odbywali pod opieką brytyjskich nauczycieli
w jednej ze szkół językowych. W drodze powrotnej zwiedzili Lille we Francji.

O tytuł „Chemikusa”
22 maja w I Szkolnym Konkursie Chemicznym o tytuł „Chemikusa”
rywalizowało dziesięcioro uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie, wyłonionych w klasowych eliminacjach. Po napisaniu testu
składającego się z zadań otwartych i zamkniętych z zakresu chemii okazało się, że I miejsce zajął Antoni Bujacz, II miejsce - Łukasz Jabłoński, a III
miejsce - Małgorzata Załoga. Jak informuje organizator - Agnieszka Retkiewicz konkurs miał nie tylko pogłębiać wiedzę chemiczną, ale uczył też wykorzystania tekstów źródłowych oraz narzędzi matematycznych do rozwiązywania zagadnień związanych z chemią.

Z geografią i przyrodą za pan brat
Ogólnopolski Konkurs Geograficzno-Przyrodniczy EDI-PANDA jest adresowany do uczniów z klas IV-VII szkół podstawowych. W tym roku brali
w nim udział również uczniowie SP w Kleszczowie. Najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach klasowych zajęli: ● klasy IV - Mateusz Neumann
(w grupie uczniów sklasyfikowanych na 5. miejscu w Polsce); ● klasy V Tomasz Bujacz (na 11. miejscu); ● klasy VI - Michał Koszur (na 3. miejscu);
● klasy VII - Olivier Ściebura (na 17. miejscu). M. Neumann oraz M. Koszur
zdobyli tytuły laureatów oraz nagrody książkowe.

Rosną mistrzowie ortografii
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku mieli okazję sprawdzić
swoją wiedzę z ortografii w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym. Najlepszy
wynik w konkursie uzyskał Maksymilian Muskała, sklasyfikowany na trzecim miejscu. Uzyskał dyplom laureata oraz nagrodę książkową. Dyplomami
laureatów zostali uhonorowani także: Przemysław Muskała (VI m.), Karolina Olczyk (IX m.), Katarzyna Dwornik (X m.).

Przedszkolaki odebrały dyplomy
Szóste, a zarazem ostatnie w tej edycji zajęcia dla przedszkolaków, realizowane w ramach projektu „Uniwersytet dziecięcy”, odbyły się w ZSP
w Kleszczowie 13 czerwca. Dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach tym
razem na lekcji angielskiego poznawały słownictwo związane z tematem
wakacji, zaś na fizyce uczyły się o zjawisku tęczy i rozszczepianiu światła
w krysztale. Zajęcia poprowadzili uczniowie z klasy II b oraz II t. Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów, podziękowań i drobnych upominków.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół
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czerwca w auli kompleksu SOLPARK w ramach Dnia Mechatronika, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, odbyło się m.in. podsumowanie
projektu szkoleniowego „Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie
- gwarancją sukcesu i kariery zawodowej”. W projekcie, polegającym na dwutygodniowych wyjazdach na praktyki w Dreźnie
uczestniczyła grupa uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii.
W obecności zaproszonych gości uczestnicy projektu odebrali z rąk dyrektor Agnieszki Nagody-Gębicz certyfikaty „Europass-Mobilność”, potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
Kilku uczniów opowiedziało o tym, jak przebiegał 2-tygodniowy staż w Dreźnie, którego głównym celem było podniesienie
umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCad do tworzenia
rysunków technicznych i konstrukcji przestrzennych oraz programu Inventor, umożliwiającego projektowanie modeli trójwymiarowych. Warsztaty odbywały się w placówce kształcenia zawodowego „WBS Training AG” w Dreźnie.
W opinii uczestników udział w stażu zagranicznym wpłynął
także na podniesienie ich kompetencji językowych w zakresie
specjalistycznego słownictwa oraz umożliwił poznanie tradycji,
kultury i realiów życia codziennego w Niemczech.
KK

Uczelnie dla ambitnych

A

bsolwenci szkół ponadgimnazjalnych już od paru, albo
nawet parunastu miesięcy rozważali swoją edukacyjną
przyszłość. Przy wyborze uczelni wyższej oraz kierunku studiów
jedni kierują się zasadą osobistych pasji i zainteresowań, inni
sprawdzają jakie profesje są najbardziej poszukiwane na rynku,
dla kolejnych najważniejszy jest prestiż wybieranej uczelni i jej
pozycja w rankingach.
W ogłoszonym niedawno rankingu „Perspektyw” czołowe
miejsca zajęły (z taką samą liczbą punktów) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Trzecie miejsca zajęła Politechnika Warszawska, zaś czwarte - Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie znalazła się na piątym miejscu, a Politechnika Wrocławska - na szóstym. Jak wypadły w rankingu uczelnie łódzkie?
Wszystkie zostały sklasyfikowane poza pierwszą dziesiątką.
Najwyżej jest Politechnika Łódzka (12). Dwa ostatnie miejsca
w pierwszej dwudziestce zajęły Uniwersytet Medyczny w Łodzi
oraz Uniwersytet Łódzki.
JS

Złoty certyfikat…

… „Kreator Innowacji” za znaczące osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji został przyznany Zespołowi
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Stało się to 8 czerwca, podczas uroczystości podsumowania ruchu innowacyjnego
w edukacji za kończący się rok szkolny. Uhonorowane placówki w obecności uczestników podsumowania - dyrektorów szkół,
prezesów różnych firm przemysłowych i usługowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, uzdolnionych uczniów oraz
nauczycieli przedstawiały dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne, wdrażane w ciągu tego roku w szkołach i placówkach oświatowych województwa łódzkiego.
Wnioski o przyznanie tytułów i certyfikatów rozpatruje specjalnie powoływana Kapituła Konkursów Innowacyjnych. Złoty
certyfikat „Kreator Innowacji”, który jest najwyższym wyróżnieniem, odebrała dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz.
JS
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Napędza go ciekawość świata i życzliwość ludzi (2)

Doba traktuje ocean jako żywioł wodny. Żywioł,
A leksander
który bardziej zaciekawia niż przeraża. Podczas swojej ostat-

niej przeprawy przez Atlantyk (z Nowego Jorku do Francji) przeżył
sztorm o sile 10 st. w skali Beauforta, z falami wysokimi na około 10
metrów. Nadejściem nawałnicy nie był zaskoczony. Uprzedzał go
o niej przyjaciel („Olek, za 5 dób będzie bardzo silny wiatr na twojej
trasie, ponad 60 węzłów!”) oraz żona („Bardzo groźny sztorm, zagrożenie życia! Czy chcesz się ewakuować?”).
- Odpowiedziałem: „O ewakuacji nie ma mowy. Ja chcę ten
sztorm przetrwać!”.
Węzeł to prędkość równa jednej mili morskiej (1852 metry) na
godzinę. Łatwo obliczyć, z jaką prędkością wiało na Atlantyku podczas tego sztormu.
- Podziwiałem potęgę przyrody. Noce były trudne, bo ani spać
nie mogłem, ani nawet drzemać. Był hałas, wstrząsy, wielkie napięcie psychiczne. Ale w dzień patrzyłem zafascynowany na tak wielkie fale, jakich jeszcze w życiu nie widziałem - podsumowuje kajakarz.
***
Wielodniowy rejs, podczas którego nie ma do kogo otworzyć
ust, rodzi i takie pytania:
- Czy na Atlantyku doświadczył Pan samotności?
Aleksander Doba odpowiada:
- Nie, ani razu. Powiem Wam, co rozumiem przez samotność.
Wyobraźcie sobie duże miasto, a w nim bardzo duży blok, na kilkanaście pięter. Mieszka w nim jakaś osoba samotna. Nie ma znajomych, rodziny, przyjaciół. Wokół życie tętni, a tą osobą nikt się nie
interesuje. Samotna osoba pośród tłumu. W Polsce jest, niestety,
wiele takich osób. To według mnie jest prawdziwa, paskudna samotność.
Na oceanie byłem fizycznie daleko od innych ludzi. Miałem jednak kontakt przez telefon satelitarny, a na Facebooku moja menedżerka Magdalena zamieszczała intensywnie informacje o mojej
wyprawie. Dostawałem szereg wiadomości, że tyle to a tyle ludzi
śledzi tę moją wyprawę. Ja tę energię od Was odczuwałem, wiedziałem, że ludzie interesują się. Czy ja się mogłem czuć samotny?
Nie, ani razu. Chyba czułem się lepiej niż ta samotna osoba w wielkim bloku.
***
Trzy kwadranse trwała opowieść o trzech transatlantyckich wyprawach Aleksandra Doby, ilustrowana zdjęciami. Zgromadzona
w auli SOLPARKU publiczność słuchała w skupieniu. Wiele osób
miało zapewne nadzieję na zadanie choćby kilku pytań, ale nie starczyło na to czasu.
Zanim nadszedł czas na wspólne fotografie gość został zaproszony do obejrzenia występu tanecznego dziewczyn z kleszczowskiego liceum. Zamiast biernego oglądania wybrał… wspólne tańczenie, zaskakując niezłą koordynacją ruchów i wyczuciem rytmu.

Akcja „Żniwa’ 2018”

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
informuje, że koszenie zbóż będzie przebiegało tak jak w latach ubiegłych - według poniższej
kolejności:
1) Czyżów i Wolica
2) Żłobnica i Antoniówka
3) Łękińsko i Kamień
4) Łuszczanowice i Rogowiec
5) Kleszczów i Dębina
● Zakład dysponuje 4 kombajnami ze ścinaczem
oraz 1 bez ścinacza.
● Sołectwa zostały połączone w pary względem
obsianych areałów na małe + duże.
● W danym dniu wszystkie kombajny kierowane
są na teren dwóch sołectw (zgodnie z harmonogramem j.w.)

W podziękowaniu za czas poświęcony opowieściom Aleksander
Doba otrzymał od organizatorki spotkania, Barbary Mickiewicz maskotkę - ogromnego delfina.
- Żeby miał się Pan do czego przytulać na kolejnych rejsach skomentowała pani Barbara. Później był jeszcze poczęstunek tortem, przedstawiającym… kajak na wzburzonym morzu. Pan Aleksander cierpliwie obdzielał słodkimi porcjami uczestników spotkania.
W krótkiej relacji nie sposób opisać szczegółów kajakowych wypraw, które odbywał i o których opowiadał Aleksander Doba. Odsyłam po nie do wspomnianej już książki „Na oceanie nie ma ciszy”.
Jej lektura może być ciekawa zarówno dla młodych ludzi, którym
brakuje cierpliwości, uporu i konsekwencji w dochodzeniu do stawianych celów. Pokrzepiająca będzie też dla ludzi zbliżających się
do jesieni życia. Padają w niej bowiem m.in. słowa Benjamina Franklina: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.
Aleksander Doba wybitnie nie ma czasu na to, aby się starzeć. W SOLPARKU powiedział, że jego marzeniem jest dożyć
wieku 102 lat. Snuje więc kolejne plany na 30 lat, jakie są jeszcze przed nim.
J. Strachocki

Wyprawy przez Atlantyk

Zanim Aleksander Doba wyruszył na swą pierwszą wyprawę przez
Ocean Atlantycki oceaniczne wyprawy na kajaku pomiędzy wyspami odbywali: ● w 1928 roku Franz Romer (w ciągu 58 dni przepłynął z Wysp
Kanaryjskich na Wyspy Dziewicze), ● w 1956 roku Hannes Lindemann
(przez 72 dni pokonywał trasę z Wysp Kanaryjskich na Bahamy - obaj płynęli na kajakach wspomaganych żaglem, ● w 2001 roku Peter Bray (76
dni rejsu pozwoliło mu pokonać trasę z Nowej Funlandii do Irlandii).
Transatlantyckie wyprawy Aleksandra Doby:
● „Transatlantic kayak expedition” - z Senegalu (Dakar) do Brazylii (Acaraú) - od 26 października 2010 do 2 lutego 2011 r.
● „Transatlantic 2 kayak expedition” - z Portugalii (Lizbona) do USA (Canaveral na Florydzie) - od 5 października 2013 do 17 kwietnia 2014 r.
● „3-rd Transatlantic kayak expedition” - z USA (Nowy Jork) do Francji (Le
Conquet) - od 16 maja 2017 do 3 września 2017 r.

● Kombajny, które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie wspomogą koszenie drugiego
sołectwa (zgodnie z harmonogramem).
● Praca kombajnu wg zasady kolejności pól
(zgodnie z lokalizacją pole obok pola), zaczynając w danym dniu od skrajnych pól ku środkowi.
● Te kombajny, które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie, zaczynają od środka sołectwa
ze swojej pary.
● Kombajny przechodzą w następnych dniach
wg kolejności w harmonogramie j.w.
● Osoby, które nie skorzystają w danym terminie
z usługi koszenia zboża będą mogły skorzystać w następnym terminie (zgodnie z harmonogramem).

● W przypadku, gdy kombajn nie zakończy wykonywanej usługi z powodu załamania się pogody, kolejne prace żniwne zostaną wznowione dnia następnego przy sprzyjających
warunkach pogodowych.
● Obowiązywać będzie zasada zminimalizowania drogi przejazdów.
Informacje o cenach usług w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” można uzyskać, kontaktując się ze spółką.
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Wakacje z biblioteką
Środa

Czwartek

25 czerwca
26 czerwca
„Kolorowe przyborniki” „Patyczkowe inspiracje” zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne
Łękińsko
Żłobnica

27 czerwca
28 czerwca
„Książkowe podróże
„Poznaj swój kraj” po miastach Polsk
konkursy i zabawy literackie
i- KRAKÓW” - zajęcia
Łękińsko
plastyczno-literackie
Kleszczów
		
3 lipca
4 lipca
5 lipca
2 lipca
„Pudełeczko na drobiazgi”
„Kocham Cię Polsko„Książkowe podróże
„Kolorowe akwarium” - zajęcia plastyczne
biało-czerwone kotyliony”
po miastach Polski –
zajęcia plastyczne
Łękińsko
- zajęcia plastyczne
WARSZAWA” - zajęcia
Kleszczów
Żłobnica
plastyczno-literackie
Kleszczów
9 lipca
10 lipca
11 lipca
12 lipca
„Serduszko w stylu vintage”
„Książkowe podróże
„Wakacyjny obrazek” „Wesołe zakładki” - zajęcia
- zajęcia plastyczne
po miastach Polski
rysowanie kredą, zajęcia
plastyczne
Łękińsko
- CZĘSTOCHOWA”
plastyczne
Łękińsko
- zajęcia plastycznoŻłobnica
literackie - Kleszczów
16 lipca
„Talerzykowe Safari” zajęcia plastyczne
Kleszczów
23 lipca
„Książkowe podróże po
miastach Polski - GDAŃSK”
- zajęcia plastycznoliterackie
Kleszczów

17 lipca
„Moja Ojczyzna” czytanki patriotyczne
Żłobnica

18 lipca
19 lipca
„Książkowe podróże
„Wesoły świat gier i zabaw”
po miastach Polski - zajęcia edukacyjne
POZNAŃ” - zajęcia
Żłobnica
plastyczno-literackie
Kleszczów
24 lipca
25 lipca
26 lipca
„Moja Ojczyzna” „Kolorowe słoiki” - zajęcia „Kolorowe słoiki” - zajęcia
czytanki patriotyczne
plastyczne, cz. 1
plastyczne, cz. 2
Żłobnica
Żłobnica
Żłobnica

Piątek

Sobota

29 czerwca
„Z książką w ogródku”
- czytanie na świeżym
powietrzu
Żłobnica

30 czerwca
„Gry planszowe”
Kleszczów

6 lipca
„Drugie życie puszki” zajęcia plastyczne
Złobnica

7 lipca
„Gry planszowe”
Kleszczów

13 lipca
„Wesoła wioska smerfów” wykonanie makiety, zajęcia
plastyczne
Kleszczów

14 lipca
„Gry planszowe”
Kleszczów

20 lipca
„Kocham Cię Polsko-flaga
Polski” - zajęcia plastyczne
Kleszczów

21 lipca
„Gry planszowe”
Kleszczów

27 lipca
„Dzień rakiety” - zajęcia
plastyczne
Kleszczów

UWAGA!
Wszystkie te
zajęcia odbywać
się będą
w godzinach 12.0013.00

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Bogumiłów i Karolów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 17 r. poz. 1073, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy w Kleszczowie Uchwały Nr XLII/418/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej
(zmiana obejmować będzie problematykę związaną z możliwością lokalizacji zabudowy
usługowej jako funkcji uzupełniającej w ramach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. Wnioski należy składać na piśmie
na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w terminie do
dnia 18 lipca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47 i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97–410
Kleszczów
2) ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl
w terminie do dnia 18 lipca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do
rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kleszczów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kleszczów SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 17 r. poz. 1073, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
w Kleszczowie Uchwały Nr XLI/413/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Bogumiłów i Karolów (zmiana obejmować będzie problematykę związaną
z możliwością lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko),
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. Wnioski należy składać na piśmie
na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97–410 Kleszczów, w terminie do
dnia 18 lipca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47 i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97–410
Kleszczów
2) ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl
w terminie do dnia 18 lipca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do
rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kleszczów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kleszczów SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Sport
Będą trenować w SOLPARKU

la takich obiektów jak kompleks SOLPARK wakacyjna pora to sezon intensywnej pracy i zarabiania pieniędzy. Więcej niż
zazwyczaj osób znajduje czas na odwiedzanie
basenów i korzystanie z innych form relaksu.
Przerwa w ligowych rozgrywkach daje klubom
okazję do spokojnego trenowania, budowania formy na nowy sezon, wreszcie do integracji drużyny.
W czasie tegorocznych wakacji SOLPARK
będzie gościł sportowców, m.in. piłkarzy, siatkarzy, koszykarzy i pływaków. Pierwsze zgrupowania odbyły się już w czerwcu (Siatkarska Szkoła Mistrzostwa Sportowego ze Spały oraz campy
piłkarskie Football Lab i CRI z Łodzi). Football

Lab zarezerwował obiekt dla czterech grup, które zmieniały się co tydzień.
- W lipcu gościć będziemy pływaków z klubu Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki oraz młodych piłkarzy, których pobyt organizuje Fundacja
Diabeciaki - mówi Tomasz Dawidziak, specjalista ds. sportu w SOLPARKU. - Równolegle
z nimi trenować będą również piłkarze Kasztelana Sierpc, a od połowy lipca na dwa obozy przyjeżdża do nas Polish Soccer Skills. Do końca
lipca odwiedzą nas jeszcze siatkarze z łódzkiej
szkółki Krótka Piłka oraz zawodnicy FCB Escola Varsovia.
Kolejne grupy zawitają do SOLPARKU
w sierpniu.
JS

Sport
We wrześniu pobiegną „na Piątkę”

W „Kleszczów na Piątkę”. Jej organizatorem będzie LKS Omega Kleszczów, korzystający ze
niedzielę 16 września biegacze będą mogli rywalizować w kolejnej edycji imprezy biegowej

wsparcia wykonawczego firmy inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka. Prowadzona jest już rejestracja
uczestników. Przewidziano, że ich liczba wyniesie maksymalnie 350. Aby być zakwalifikowanym do
udziału należy mieć w dniu biegu ukończone 15 lat.
Trasa (atestowana przez PZLA) została poprowadzona po tych samych ulicach co zwykle (wokół osiedla „Zacisze”). Start biegu głównego nastąpi o godz. 12 ze stadionu LKS Omega Kleszczów.
Szczegółowy regulamin, mapa trasy, formularz zgłoszeniowy oraz lista startowa są dostępne na stronie www.kleszczowna5.pl.
Tradycyjnie bieg na 5 kilometrów zostanie poprzedzony biegami dla dzieci. Regulamin dla tych
biegów zostanie ogłoszony co najmniej 60 dni przed zawodami.
JS

KUPIĘ

Poszukuję
do wynajęcia
domu w gminie
Kleszczów.

w miejscowości Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice

Tel. 573-136-048.

KONTAKT: 720-805-996

działkę budowlaną

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Na XX Małopolskim
Festiwalu Orkiestr Dętych

Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów spędziła
M łodzieżowa
niedzielę 10 czerwca w małopolskiej gminie Michałowice.

Zorganizowano tu XX Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych,
z udziałem ponad 20 zespołów. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach. Kleszczowscy muzycy wystąpili w grupie orkiestr
średnich (od 23 do 32 osób). Zaprezentowali cztery utwory: „Marsz
nr 5” Edwarda Maja (kompozytora, nazywanego „Polskim królem marszów”), utwór z filmu „Vabank” (kompozycja Henryka Kuźniaka), „Arię na strunie G” Jana
Sebastiana Bacha oraz „UpTown Funk!” (utwór Marka Ronsona).
Przesłuchania uczestników festiwalu odbywały
się w amfiteatrze w Więcławicach. Trwały od godz. 10
niemal do 18 (z przerwą na obiad). Jury zdecydowało
o przyznaniu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Kleszczów pierwszej nagrody w kategorii orkiestr
średnich.
***
Zamiast na tradycyjny obóz rekreacyjno-treningowy, organizowany za pośrednictwem GOK
w Kleszczowie, podczas tegorocznych wakacji
członkowie młodzieżowej orkiestry dętej wraz z chórem SONORE
wybiorą się do Ślesina (w okolicach Konina). Tygodniowy pobyt dla
43 osób zorganizuje Stowarzyszenie „Kleszczów Forte”.
- Chcielibyśmy poświęcić te warsztaty m.in. na opracowanie wspólnego programu wokalno-instrumentalnego orkiestry oraz chóru mówi Sławomir Szafrański - prezes zarządu stowarzyszenia Forte.
JS

180 książek dla szpitali
ogólnopolskiej akcji „Zaczytani” Gminna BiblioteW ramach
ka Publiczna w Kleszczowie zebrała 180 książek, poda-

rowanych przez mieszkańców gminy
z myślą o pacjentach polskich szpitali.
Książkowe dary trafią do szpitalnych bibliotek wraz z kolorowymi laurkami, które zostały wykonane przez
dzieci podczas zajęć prowadzonego
przez gminną bibliotekę Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci.
Za naszym pośrednictwem biblioteka dziękuje wszystkim ofiarodawcom.
JS

Centrum Naturopatii
Monika Zawodzińska

● diagnostyka kwantowa
● holistyczna analiza stanu zdrowia
● biologiczne dodatki żywieniowe
● zioła
● elementy medycyny chińskiej ● detoks organizmu
● terapia manualna ● terapia żywieniowa

Tel. 731-645-652
Kleszczów, ul. Główna 100
kontakt@CentrumNaturopatii.pl
Wkrótce otwarcie - 2.07.2018
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GOK informuje i zaprasza
Lepią z gliny na potęgę
Pracownia ceramiczna w Łękińsku to miejsce, gdzie chyba najczęściej spotykają się na zajęciach warsztatowych dzieci
w wieku przedszkolnym. To takie zajęcia, które są bardzo ważne
dla harmonijnego rozwoju maluchów, dla nauki samodzielności i rozwijania
wyobraźni przestrzennej.
Poszczególne warsztaty są dokumentowane na
stronie internetowej GOK
licznymi zdjęciami oraz
opisem szczegółów zajęć.
Te osoby, które uważają, że ceramika to wyłącznie dzbany, misy i wazony są w błędzie.
Na zajęciach organizowanych przez GOK dla dzieci w maju oraz
czerwcu powstawały m.in. miseczki w formie stokrotki, gliniane
słoneczka, ryby, podstawki na długopisy w formie jaszczurki oraz
mydelniczki w kształcie listka.

Obchody Dnia Dziecka
Głównym puntem obchodów Dnia Dziecka, zorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie był teatralny spektakl „Bajka Zjajka”. Po jego zakończeniu świętujące dzieci mogły
zjeść słodkie, owocowe babeczki, bawić się przy lepieniu z modeliny i korzystać z zabaw na świeżym powietrzu.

Występ młodych aktorów
12 czerwca w sali widowiskowej GOK odbyła się premiera spektaklu
„Rękawiczki - czarowniczki”, przygotowanego przez członków koła
teatralno-recytatorskiego. Próbujący swoich
sił w aktorstwie uczniowie są prowadzeni przez
instruktorkę Dominikę
Szwed-Kipigroch.
(opr. JS)

