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Kleszczów gościł
uczestników
kongresu
26 czerwca na zaproszenie wójta Sławomira Chojnowskiego przybyli do Kleszczowa uczestnicy wizyty studyjnej, organizowanej w ramach Kongresu „Łódzkie
Energetyczne” 2014. Wśród gości znaleźli się przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i mediów oraz goście z zagranicy.
Więcej na str. 2.

Radość i łzy
Piątek 27 czerwca był dniem uroczystego zakończenia nauki w roku szkolnym
2013/2014. Dzień wcześniej, albo tego samego dnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy poszczególnych szkół wzięli udział
w mszach świętych, odprawionych w podzięce za efektywny rok pracy edukacyjnej. Przed spotkaniami w klasach odbyły
się oficjalne akademie. Oprócz społeczności szkolnych przybyli na nie także goście przedstawiciele władz samorządowych, duchowni, rodzice wyróżniających się uczniów.
Więcej na str. 9.

Co warto wiedzieć
o obronie cywilnej
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że poważne zagrożenia dla
życia i zdrowia ludności występują nie tylko w czasie wojennych konfliktów. Awarie w dużych zakładach przemysłowych, katastrofy transportowe, a także klęski żywiołowe mogą
być groźne dla ludzi i ich dobytku. Ważną rolę w minimalizowaniu zagrożeń odgrywają formacje obrony cywilnej.
Prezentowany obok znak (niebieski trójkąt równoboczny
na pomarańczowym tle) jest międzynarodowym znakiem
rozpoznawczym obrony cywilnej.
Jak przebiegają prowadzone od początku tego roku prace nad formacjami obrony cywilnej w gminie Kleszczów?
Więcej na str. 6.

Rabaty
w kwiatach
Największą w gminie rabatą kwiatową
jest ta, urządzona na Rondzie Honorowych
Krwiodawców w Kleszczowie. Jej zagospodarowanie, podobnie jak nasadzenia w innych przewidzianych na to miejscach gminy, odbyło się w maju.
Więcej na str. 2.

24 sierpnia w Kleszczowie
- DOŻYNKI GMINNE
Urząd Gminy informuje, że w związku z podjętymi przygotowaniami do Gminnego Święta Plonów w najbliższym czasie
zostanie ogłoszony konkurs na wieniec dożynkowy (podobny konkurs organizowany był w zeszłym roku). W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone
zarejestrowane i niezarejestrowane (np. kluby seniora, rady
sołeckie, grupy reprezentujące parafie itp.) z terenu gminy
Kleszczów. Wieńce mogą być wykonywane indywidualnie lub
w zespołach czteroosobowych.
Szczegółowy regulamin zostanie podany na stronie internetowej Gminy Kleszczów, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w kolejnym wydaniu „IK”.

Trenują
w SOLPARKU
Podczas tegorocznych wakacji kompleks SOLPARK dzięki nawiązaniu współpracy z Polish Soccer Skills zorganizuje
osiem tygodniowych turnusów. Na każdym
z nich przebywa około 120 chłopców w wieku od 8 do 17 lat. Ich pasją jest piłka nożna. Wakacyjny czas spędzają m.in. na zajęciach treningowych, prowadzonych przez
polskich i hiszpańskich trenerów.
Więcej na str. 14.

Zachwycona
Kanadą
Za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie recytatorskim „Mówimy Reymontem”
gimnazjalistka z Kleszczowa Jagoda Staniszewska wyjechała na tygodniowy pobyt do
Kanady. Jednym z miejsc, które odwiedziła
był oglądany co roku przez tysiące turystów
wodospad Niagara.
Więcej na str. 8 i 13.
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Kleszczów gościł
uczestników kongresu

gości kongresu wójt gminy poinformował o realizoW itając
wanych projektach z zakresu energetyki i ekologii. Funkcję
gminnej sieci elektroenergetycznej
i jej znaczenie dla niezawodnego zasilania inwestorów omówił
Paweł Woszczyk - prezes zarządu
Energoserwis Kleszczów sp. z o.o.
Prezentacja Krzysztofa Jasnosa prezesa zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o. dotyczyła głównie planów wykorzystania
wód geotermalnych w oparciu o zrealizowane przez zakład dwa odwierty.
Wśród tematów prezentacji znalazło się też omówienie gminnego
projektu dotacji zakupu i montażu
urządzeń ograniczających emisję

Krótko
Nauczycielskie awanse

7 lipca w wyniku postępowania egzaminacyjnego egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdali następujący nauczyciele:
Marta Goździewska i Magdalena Krawczykowska-Kiełbik (nauczycielki j. angielskiego w gimnazjum w Kleszczowie), Agata Kłoda
(nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Kleszczowie), Anna Rozpędowska (nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łuszczanowicach) oraz Katarzyna Skurkiewicz (nauczyciel j. polskiego w szkole podstawowej w Kleszczowie).

Sprzęt i wyposażenie dla OSP

Do jednostki OSP w Łuszczanowicach została dostarczona motopompa do wody zanieczyszczonej wraz z osprzętem. Na potrzeby
jednostek OSP w Łuszczanowicach i Antoniówce Urząd Gminy zakupił drobny sprzęt strażacki (prądownice, węże, zwijadło do węży,
toporki, sygnalizatory bezruchu), dla jednostki OSP w Kleszczowie - 500 kg środków pianotwórczych, a dla jednostek z Kleszczowa i Żłobnicy – środki do neutralizacji produktów ropopochodnych.

Przegląd łąk

Od 4 do 8 sierpnia specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy będą na terenie gminy Kleszczów prowadzić przegląd stanu trwałych użytków zielonych. Ocenią w ten sposób aktualny zasięg leja depresji KWB Bełchatów oraz jego ujemny
wpływ na plonowanie łąk w drugim pokosie.

Nieczynny gabinet w Łękińsku

Ze względu na prace remontowe, prowadzone w budynku Szkoły
Podstawowej w Łękińsku, działający tu gabinet stomatologiczny nie
będzie czynny do końca lipca.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2014 r.
poz. 518 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony
na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży, położonej w miejscowości Łuszczanowice, gmina
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości
w prasie lokalnej oraz opublikowana będzie na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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zanieczyszczeń, skierowanego do mieszkańców gminy Kleszczów.
Został on przedstawiony przez Marcina Bębnowskiego - kierownika Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami. Uczestnicy spotkania pytali m.in. o rodzaje
inwestycji prywatnych, realizowanych w Kleszczowskich Strefach
Przemysłowych, gratulowali również
wspieranych przez gminę ciekawych rozwiązań w zakresie ochrony
środowiska.
27 i 28 czerwca gmina Kleszczów promowała w Łodzi swoją ofertę rekreacyjno-turystyczną oraz ofertę inwestycyjną podczas Targów
„Łódzkie Energetyczne”.
MSz

Rabaty w kwiatach

ukwiecenia gmina przeznaczyła w tym roku ponad 40 rabat, a także skrzynki kwiatowe przy domu kultury w Łękińsku, donice i skrzynki stojące przed Urzędem Gminy oraz donice zawieszone na ozdobnych stelażach przy ulicy Głównej. Wszystkie te
miejsca będzie mieć pod opieką do końca października kleszczowska spółka cywilna Centrum Ogrodnicze Bujacz Zbigniew, Leśniak
Jerzy. Rabaty zostały obsadzone pelargoniami, kannami i begoniami. W skrzynkach i donicach posadzone zostały głównie pelargonie,
a także srebrzyki, nasturcje, werbeny, niecierpki bądź surfinie.
Umowa zawarta z firmą przez Urząd Gminy w Kleszczowie dotyczy dostawy i nasadzenia kwiatów oraz ich pielęgnacji w okresie
wegetacyjnym. Wartość umowy to 74,5 tys. zł.
(s)

Do

Kto zrobi projekty uzbrojenia?

lipca zbierane były oferty w ogłoszonym przez GmiDo 15nę Kleszczów
przetargu na wykonanie kompletnej doku-

mentacji projektowej dla zadania „Budowa układu drogowego wraz
z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych
jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii”. Zadaniem firmy projektującej będzie opracowanie dokumentacji technicznej, która pozwoli wykonać kompletne uzbrojenie dla tego osiedla, w tym drogi
osiedlowe, chodniki i ścieżki rowerowe, sieć wodociągową i kanalizacyjną, sieć gazową i teletechniczną, a także zasilanie w energię
elektryczną.
O tym jak duże będzie to przedsięwzięcie świadczy długość
poszczególnych sieci. Ich odcinki wzdłuż drogi gminnej Antoniówka - Łuszczanowice Kolonia liczą ponad 1100 metrów długości,
a długość sieci osiedlowych sięga 4 kilometrów. Do tego dochodzą
podłączenia do granicy poszczególnych działek budowlanych, których ilość określono na około 165. Łączna długość tych bocznych
odcinków przy tak dużej liczbie działek to kolejne 1200 metrów.
Obok dróg i podziemnych sieci infrastrukturalnych projektant
musi też przewidzieć umiejscowienie dodatkowych urządzeń, takich jak np. przepompownia ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym, nowe kontenerowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
a także odprowadzenie wody z kanalizacji deszczowej do koryta po
rzece Krasówce. To ostatnie zadanie ma być połączone z budową
urządzenia do oczyszczania wód deszczowych przed ich odprowadzeniem do rzeki, a także z odtworzeniem 3-kilometrowego odcinka koryta tej rzeki.
(s)

Budowa ronda w Czyżowie…
… rozpocznie się od 24 lipca. Na drodze powiatowej 1500E
Sulmierzyce-Kalisko nastąpi częściowe zamknięcie pasa drogowego. Kierowcy natrafią tu na sygnalizację świetlną. Budowa ronda ma się zakończyć w II połowie września.
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Sesja Rady Gminy

ubileuszowe, pięćdziesiąte w tej

J kadencji posiedzenie Rady Gminy
Kleszczów miało miejsce 10 lipca. Do pier-

wotnego porządku obrad zostały wprowadzone dodatkowo cztery projekty uchwał. W
wyniku decyzji podjętych przez radę przyjęte zostały podczas posiedzenia uchwały
dotyczące:
• zmiany uchwały z czerwca 2012 r.
w sprawie podziału gminy Kleszczów
na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Zmiana dotyczyła okręgu nr 13 w Łękińsku. Ze względu na zasiedlenie kilku
nowych domów przy ul. Długiej numery
tych domów zostały dodane do wykazu
ulic objętych granicami okręgu.
• udzielenia innym samorządom pomocy
rzeczowej w postaci używanych syren
alarmowych ze strażnic w Wolicy i Żłobnicy. Syreny zostaną podarowane na
cele ochrony przeciwpożarowej gminom
Lgota Wielka i Rokiciny.
• ustalenia stawek wynajmu sali wraz z zapleczem kuchennym, mieszczącej się
w wyremontowanym budynku garażowym OSP w Żłobnicy. W odpowiedzi na
wniosek w tej sprawie przesłany do wójta
gminy przez zarząd żłobnickiej jednostki
radni ustalili stawki wynajmu sali na kilkudniową imprezę i na jeden dzień.
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kleszczów na lata 2014-2017
oraz w tegorocznym budżecie gminy. O
wprowadzenie zmian zwiększających
bądź zmniejszających wydatki na różnych zadaniach wnioskowali kierownicy
referatów IZP, SOG i OŚG Urzędu Gminy, dyrektorzy wszystkich przedszkoli
i szkół w gminie oraz kierownik GOPS.
• wyrażenia zgody na zakup przez gminę
Kleszczów dwóch działek o łącznej powierzchni 4,37 ha. Grunty, będące dotąd
własnością prywatną, zostaną przeznaczone na poszerzenie strefy rekreacyjno-sportowej oraz pod nowe centrum
Kleszczowa.
• zaliczenia do kategorii dróg gminnych
trzech różnych dróg. Gmina zdecy-

dowała się podjąć remont tych dróg.
Aby inwestycja była możliwa konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg
gminnych. Chodzi o następujące drogi:
120-metrowy odcinek do miejscowości
Kocielizna, 430-metrowy odcinek drogi
w Wolicy (prowadzący od skrzyżowania dróg „przy starej karczmie” z drogą
„przez góry” w kierunku starej żwirowni),
dwu i półkilometrowy odcinek drogi do
miejscowości Stefanowizna.
Podczas tej sesji rada odmówiła zajęcia
się projektem uchwały w sprawie „wycinkowego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) w Kleszczowie.
Z wnioskiem o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów
usług oświaty wystąpił do rady wójt gminy.
Widząc przedłużanie się prac nad zmianą
mpzp dla całej miejscowości Kleszczów wójt
zaproponował „wyjęcie” z całości planu tego
fragmentu, który dotyczy działek przeznaczonych na budowę żłobka i przedszkola
na osiedlu Zacisze. Ten krok nie zablokowałoby prac nad zmianami całości mpzp,
pozwoliłby natomiast szybciej sfinalizować
wykonywanie projektów technicznych tej inwestycji i starania o pozwolenie na budowę.
Odrębną niejako część lipcowej sesji
stanowiła dyskusja nad sprawozdaniem
z działalności Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów za rok 2013. Jeszcze przed podjęciem tej dyskusji przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Paweł Bujacz zgłosił wniosek
o przyjęcie sprawozdania. Na szczegółowe pytania do sprawozdania, zgłaszane
głównie przez radnego Jarosława Rzeźnika oraz wójta Sławomira Chojnowskiego,
odpowiadał prezes zarządu FRGK, Andrzej
Szczepocki. Radnego J. Rzeźnika poruszyły
głównie wydatki zapisane w sprawozdaniu
pod hasłem „promocja gminy” (476.394 zł).
Niemal piątą część tej kwoty fundacja przeznaczyła na stronę internetową gminakleszczow.info. Radny nie zgodził się z twierdzeniem, że były to wydatki na promocję gminy,
bo większość informacji i zamieszczanych
å ciąg dalszy na str. 5

ŻNIWA ‘2014 – informacja Zakładu
Komunalnego „Kleszczów”

Jak informuje Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. w czasie tegorocznej
akcji żniwnej koszenie zbóż będzie przebiegało tak jak w latach ubiegłych - pole
obok pola według poniższej kolejności:
1. Czyżów, Żłobnica
2. Wolica, Łękińsko
3. Łuszczanowice, Kleszczów
4. Dębina, Antoniówka
5. Kamień, Rogowiec
W tym roku obowiązywać będą następujące ceny usług:
• kombajn zbożowy - 295 zł/godz.
• kombajn zbożowy z rozdrabniaczem - 330 zł/godz.
• prasa do słomy ze sznurkiem - 196 zł/godz.
• kombajn zbożowy New Holland - 330 zł/godz.
• kombajn zbożowy New Holland z rozdrabniaczem - 375 zł/godz.
Podane ceny są cenami brutto.
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KOMUNIKATY
Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości, zobowiązanym do uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 lipca
upłynął termin zapłaty II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014.
Przypominamy jednocześnie, że opłatę można uiścić:
• w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
• u inkasenta,
• przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce
opłat.

Przypominamy rolnikom – można odzyskać
akcyzę
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że miesiąc
sierpień jest drugim terminem składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. Wniosek
o zwrot podatku należy złożyć w terminie od dnia 1 do 31
sierpnia wraz z fakturami VAT na zakup oleju napędowego,
wystawionymi w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat
Lokalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.11.2013 r.
(Dz. U. z 2013r. poz. 1408) stawka zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2014 roku wynosi 0,95 zł za 1 litr tego paliwa.
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, będącemu
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym. W przypadku współposiadania, zwrot
podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę
(nie dotyczy współmałżonków).
Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego,
wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju
w ramach rocznego limitu.

Policja ostrzega i przypomina

W związku z licznymi przypadkami kradzieży z włamaniem
do mieszkań i domów jednorodzinnych na terenie powiatu
bełchatowskiego, policjanci Posterunku Policji w Kleszczowie
zwracają się do mieszkańców gminy Kleszczów o prawidłowe zabezpieczanie mienia podczas dłuższych nieobecności
w miejscu zamieszkania. Prosimy o bezwzględne zamykanie
okien i drzwi oraz zapewnienie nadzoru nad posesją ze strony
rodziny bądź sąsiadów. Prosimy również o informowanie tutejszej jednostki Policji lub Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie o podejrzanie zachowujących się obcych osobach,
przebywających w rejonie osiedli mieszkaniowych.
***
Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym, że osoby
nieletnie mogą poruszać się samodzielnie po drogach publicznych rowerami, motorowerami i dopuszczonymi do ruchu
quadami tylko wtedy, gdy posiadają uprawnienia do kierowania powyższymi pojazdami. W przypadku spowodowania zdarzenia drogowego przez osoby nieletnie, opiekun nieletniego
może ponieść z tego tytułu konsekwencje prawne i cywilne.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że w II połowie lipca Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych
i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących terminach:
• 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 lipca - godz. 9.0020.00
• 21, 22, 28, 29 lipca - godz. 12.00-20.00
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Powiódł się nabór

rojekt szkoleniowy „Nowy zawód Twoją szansą”, którego
realizacja została zapowiedziana na łamach „Informatora”
w maju, zainteresował osoby bezrobotne z terenu gminy. Przypomnijmy, że do Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie (GCI
przeprowadzało nabór w imieniu organizatora) zgłaszać się mogły
osoby, które straciły pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Chętnym
zaproponowano trzy rodzaje specjalistycznych szkoleń: ● logistyk/
spedytor, ● organizator ruchu turystycznego, ● projektant stron internetowych.
W Kleszczowie udział w projekcie rozpoczęło 11 osób. Uczestnicy projektu odbyli już spotkania z psychologiem w ramach poradnictwa psychologicznego. Od 8 do 14 lipca prowadzone były
spotkania uczestników z doradcą zawodowym. Na 16 lipca zaplanowano początek szkoleń dla osób, które wybrały specjalność logistyk/spedytor. Zajęcia prowadzone będą w systemie 8-godzinnych
spotkań od poniedziałku do piątku przez okres 6 tygodni. Po szkoleniu każdy uczestnik zostanie skierowany na 3-miesięczny, płatny staż.
Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest rzeszowska spółka Szkolenia i Edukacja.
(s)
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii
energetycznych 30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina, w
tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
na podstawie uchwały nr XLII/397/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30 kV w
obrębie geodezyjnym Dębina.
Projekt planu miejscowego obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Dębina. Przedmiotem planu będzie określenie przebiegu linii energetycznej 30 kV, natomiast przedmiotem
prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu miejscowego
planu dla środowiska.
Zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia w formie
pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym do Wójta Gminy Kleszczów na adres: Urząd
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub na
adres email: kancelaria@kleszczow.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres
wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Przedłożone wnioski
podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów

Przełożony gminny turniej
Jak informuje Zarząd LKS Omega Kleszczów zapowiadany na
20 lipca Gminny Turniej Piłki Plażowej odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Zmiana terminu umożliwi wzięcie udziału w tej imprezie młodzieży, która w lipcu przebywa na wakacyjnych wyjazdach.
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Policyjne patrole
także w godzinach nocnych
odobnie jak w ubiegłym roku gmina Kleszczów przeznaczyła dodatkowe pieniądze na sfinansowanie policyjnych służb
ponadnormatywnych. Wpisana na ten cel w budżecie kwota 15 tys.
zł umożliwi zorganizowanie 600 godzin dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy. Porozumienie w sprawie organizacji służb
podpisali wójt gminy Kleszczów oraz komendant powiatowy policji
w Bełchatowie.
– Służby ponadnormatywne są pełnione od maja - informuje
kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie, Jarosław Popławski.
– Zazwyczaj służby ponadnormatywne są przedłużeniem ośmiogodzinnych służb pełnionych na drugiej zmianie, czyli w godzinach
14.00-22.00. Służba przedłużana jest wówczas o 4 godziny, do godziny 2.00 w nocy.
Częściowo w ramach służb
ponadnormatywnych odbywa
się też zabezpieczenie takich
imprez jak Dni Kleszczowa,
Dożynki Gminne oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych,
wymagających zaangażowania dużych sił policji.
Zdaniem J. Popławskiego
kwota, jaka została przeznaczona na służby ponadnormatywne pozwoli na ich organizowanie do końca października br.
(s)
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Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

zatrudni w niepełnym wymiarze etatu

nauczyciela języka hiszpańskiego

Wymagania niezbędne: ● wykształcenie wyższe magisterskie
kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym;
● doświadczenie w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZSP
w Kleszczowie lub pod nr tel. 44/ 731 65 60.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji
linii energetycznych 30 kV w obrębie geodezyjnym
Dębina

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Kleszczów uchwały Nr XLII/397/2013 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30 kV w obrębie
geodezyjnym Dębina.
W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Kleszczowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47,
97-410 Kleszczów, w terminie do dnia 22 lipca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów
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Sesja Rady Gminy
å ciąg dalszy ze str. 3
na tej stronie materiałów filmowych służyła celom politycznym. Skrytykował
też serię zleconych przez fundację publikacji w „Dzienniku Łódzkim”, uznając
że FRGK, która pełni rolę służebną wobec gminy powinna takie działania promocyjne prowadzić w sposób skoordynowany z władzami gminy.
W odpowiedzi na te zarzuty Andrzej Szczepocki stwierdził, że działania
promocyjne zlecane przez fundację na zewnątrz miały chronić pozytywny wizerunek gminy, przekonywać „że tu się nic złego nie dzieje”. Równocześnie
fundacja poprzez informacje społeczno-gospodarcze kierowane do mieszkańców gminy przypominała, że głównym kierunkiem rozwoju gminy wskazanym przez „Strategię…” był przemysł. „Bo pojawiła się jakaś przeciwstawna
koncepcja rozwoju gminy”.
J. Rzeźnik nie zgodził się z tym, że działania podejmowane przez FRGK
miały charakter osłonowy. Zwracając zaś uwagę na tematykę materiałów zamieszczanych na zlecenie fundacji na stronie gminakleszczow.info stwierdził,
że „wszystkie brudy, komentarze czasami poniżej jakiegokolwiek poziomu
(…) to właśnie w skuteczny sposób może się przedostawać do wielu inwestorów, którzy to czytają i mówią „Gdzie my się pchamy?”.
Pytania stawiane przedstawicielom fundacji przez wójta gminy dotyczyły
spraw organizacyjnych fundacji, a także spraw finansowych. Wójt pytał m.in.
o kwotę wydaną na objęcie przez fundację udziałów w spółce Energoserwis
Kleszczów, o wielkość dywidendy rocznej otrzymywanej przez FRGK z tej
spółki, a także o kwoty diet jakie otrzymuje A. Szczepocki jako przewodniczący Rady Nadzorczej w tej spółce oraz dwaj radni, którzy są członkami RN.
Wymiana zdań (nie zawsze odnoszących się tylko do sprawozdania z działalności fundacji), chwilami bardzo emocjonalna, trwała w sumie przez ponad
półtorej godziny (to trzecia część relacji z sesji, zamieszczonej na stronie
internetowej www.kleszczow.pl).
W jej trakcie wójt gminy ponowił swój wniosek do Rady Gminy (po raz
pierwszy zgłosił go na sesji kwietniowej) o odwołanie zarządu FRGK. Odnosząc się do pisma odczytanego przez wiceprezesa Romana Skalskiego na
sesji w maju stwierdził, że na żaden z merytorycznych zarzutów stawianych
w pierwszym wniosku o odwołanie nie uzyskał rzeczowej odpowiedzi zarządu FRGK. W przedstawionym przez wójta stanowisku znalazło się m.in.
wyjaśnienie, dlaczego za fundatora FRGK należy uznać Gminę Kleszczów
nie zaś Radę Gminy. Wójt stwierdza, że cała nowoczesna infrastruktura
zbudowana na terenie gminy jest głównie efektem działań organizacyjnych i
inwestycyjnych podjętych przez Urząd Gminy. Podkreśla też, że stwierdzenie
zarządu fundacji „W stosunku do sprzedawanych gruntów nie zauważamy
ustawiających się kolejek” jest w istocie przyznaniem się zarządu do bezradności i znikomej skuteczności działań.
Do przedstawionego przez wójta wniosku odniósł się w dłuższym wystąpieniu wiceprezes R. Skalski. Dyskusji nad tym wnioskiem nie podjęła natomiast Rada Gminy. Radni odrzucili także wniosek J. Rzeźnika o odłożenie na
następną sesję przyjęcia sprawozdania z działalności FRGK, aby można było
się zapoznać z dodatkowymi wyjaśnieniami zarządu fundacji (m.in. w kwestii
wydatków na zakup paliwa i koszty delegacji służbowych), a także przeanalizować zawartość zlecanych przez FRGK publikacji prasowych, by ocenić czy
istotnie promują one gminę Kleszczów. W głosowaniu Rada Gminy przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym zaakceptowała dokument
z działalności fundacji w roku 2013.
Wspomnieć warto o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu z końcowej
części tej sesji. Radny Paweł Bujacz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
odczytał podpisany przez siedmiu radnych wniosek o udzielenie drugiej pożyczki dla Fundacji „Servire Homini” na budowę Domu Pomocy Społecznej
w Kleszczowie. Radni przygotowali ten wniosek po tym, jak Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie udzielonej
już i wykorzystanej na budowę DPS pierwszej pożyczki. Przypomnijmy, że tę
sprawę kontrolowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kleszczów, a w przygotowanym przez nią protokole znalazło się stwierdzenie „z ustaleń komisji
wynika w sposób wysoce prawdopodobny, że działania w opisanym zakresie były niestaranne, nierzetelne, nielegalne i narażały Gminę Kleszczów
na szkodę majątkową”. O podjęcie przez prokuraturę czynności kontrolnych
wnioskował przewodniczący Rady Gminy Kleszczów.
We wniosku o udzielenie drugiej pożyczki, przyjętym przez Radę Gminy
10 lipca, określone zostały warunki, które mają być spełnione, by została podjęta uchwała w sprawie tej pożyczki.
(s)
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Pomoc finansowa
dla rolników

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Kleszczów
mogą składać wnioski o udzielenie pomocy za poniesione szkody w uprawach rolnych. Podstawą do udzielenia takiej pomocy
jest uchwała Nr XXXIV/328/2013 z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej rolnikom.
Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2012-2018 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych przez nich działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku
zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: ● przymrozki wiosenne, ● ujemne skutki przezimowania, ● susza, ● powódź lub podtopienia, ● ulewne deszcze, ● grad, ● piorun, ● huragan lub wichura.
Druki wniosków można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie
wystąpienia w/w zdarzeń losowych. Do wniosków należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi oraz okazać się dowodem osobistym.
Po złożeniu wniosku komisja powołana przez Wójta Gminy
Kleszczów oszacuje skutki wystąpienia zdarzenia losowego na
obszarze wskazanym we wniosku.

Pracują na drogach
wielkiej przebudowy dróg przez Huby
Po zakończeniu
i „pod lasem” w Łuszczanowicach (protokół odbioru tej

inwestycji został podpisany przez Urząd Gminy 24 czerwca)
największym frontem drogowych robót na terenie naszej gminy jest obecnie Czyżów. Przypomnijmy, że generalnym wykonawcą tej drogi jest spółka Skanska. Prace przy modernizacji
mniejszych odcinków dróg trwają teraz także w Wolicy (droga
„przy starej szkole” i droga „przy starej karczmie”)
oraz w Żłobnicy, gdzie
przebudowywany jest dojazd z centrum wsi do
gminnej obwodnicy, która biegnie przez środek
strefy przemysłowej.
Spośród tych trzech
inwestycji najbardziej zaawansowana (w ok. 80
proc.) jest przebudowa
drogi „przy starej szkole”. W pierwszej połowie Przebudowa drogi „przy starej
lipca ekipy Przedsiębior- szkole” - stan prac z 11 lipca
stwa Robót Drogowych
PEUK SA z Piotrkowa Trybunalskiego zakończyły układanie
warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej oraz warstwy wiążącej na jezdni i chodniku. Do wykonania pozostawały jeszcze
wierzchnie warstwy jezdni i chodnika, końcowe prace brukarskie, zagospodarowanie pasów zieleni, montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oznakowania.
Stan zaawansowania prac przy drugiej z wolickich dróg
oceniany był w połowie lipca na 50-60 proc. Wykonawca zapewniał, że do końca lipca upora się z wszystkimi robotami drogowymi, a przez sierpień załatwiać będzie niezbędne pozwolenia, konieczne do dopuszczenia obu dróg do użytkowania.
å ciąg dalszy na str. 12
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Obrona cywilna w gminie Kleszczów

społeczności lokalnych na szczeblu
Za bezpieczeństwo
samorządu terytorialnego odpowiadają wójtowie, burmi-

strzowie lub prezydenci miast. Taki obowiązek nakłada na nich
ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w której mowa
jest o tym, iż do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym. Mieszczą się w nich zatem także
kwestie dotyczące: ● porządku publicznego, ● ochrony przeciwpożarowej, ●ochrony środowiska.
Zakresy działania formacji obrony cywilnej na terenie gminy
wynikają również z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa OC kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin
(Dz. U. z 2002 r., Nr 96 poz.850).

Gminne formacje
Proces organizowania formacji obrony cywilnej w gminie
Kleszczów uruchomiło zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów, wydane 14 stycznia br. Zgodnie z tym zarządzeniem ustalono struktury organizacyjne formacji obrony cywilnej jako GMINNE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ (GFOC). W jej ramach funkcjonują
trzy wyspecjalizowane drużyny:
1. Drużyna ratownictwa ogólnego (7 osób), powołana na bazie
OSP Żłobnica - komendant drużyny Zbigniew Wysocki;
2. Drużyna pożarnicza (7 osób), powołana na bazie OSP Wolica komendant drużyny Sylwester Roczek;
3. Drużyna pożarniczo-porządkowo-ochronna (7 osób), powołana
na bazie OSP Łuszczanowice - komendant drużyny Andrzej
Podawca.
Oto krótka charakterystyka poszczególnych drużyn:
• Drużyna ratownictwa ogólnego - to formacja przeznaczona
do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych ludności
w czasie zagrożenia i wojny oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków.
• Drużyna pożarnicza - to formacja przeznaczona do wykonywania działań ratowniczych, polegających na ochronie i ewakuacji
ludności oraz mienia, ograniczeniu i likwidacji pożarów.
• Drużyna pożarniczo-porządkowo-ochronna - to formacja
przeznaczona do wykonywania działań ratowniczych polegających na ochronie i ewakuacji ludności oraz mienia, ograniczeniu i likwidacji pożarów, jak również do pomocy w zapewnieniu
porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności,
akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych
i usuwania ich skutków.

Wiele zadań OC
Szczegółowe zadania wspomnianych drużyn to: ● wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, ● organizowanie

ewakuacji ludności, ● przygotowanie budowli ochronnych, ●
zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
● zaciemnienie i wygaszenie światła, ● organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, ● udzielanie poszkodowanym pomocy
medycznej, ● walka z powodziami i pożarami, ● przygotowanie
oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń, ● ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania, ● organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej
ludności, ● zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności
publicznej i ważnej dokumentacji, ● doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc
w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, ● doraźna
pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, ● doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.
Wiadomo, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Kleszczów zdarzeń nadzwyczajnych o większej skali 21 członków wspomnianych drużyn będzie potrzebowało wsparcia większej liczby
osób. Zgodnie z zarządzeniem wójta do wykonywania zadań związanych z obroną cywilną na terenie gminy przewidziani są dodatkowo do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych strażacy
ochotnicy z OSP Czyżów. Nadanie przydziałów oraz włączenie do
realizacji zadań w GFOC nastąpi w przypadku wystąpienia faktycznych potrzeb.

Wręczone karty przydziału
17 maja wytypowani strażacy z wymienionych jednostek OSP
z terenu naszej gminy otrzymali karty przydziału do formacji obrony
cywilnej, zgodne z zatwierdzoną przez wójta gminy księgą obsady
etatowej FOC.
Przedstawiciel Urzędu Gminy przeprowadził również z osobami posiadającymi przydziały organizacyjno-mobilizacyjne krótkie
zapoznanie z zakresami obowiązków na wypadek zagrożeń na
terenie gminy Kleszczów. Poinformował je także o sposobach powiadamiania (zgłaszania się) na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.
Nie są to - rzecz jasna - wszystkie działania związane z organizacją i przygotowaniem formacji obrony cywilnej na naszym
terenie. W 2015 roku planowane jest zorganizowanie ćwiczeń
obrony cywilnej na terenie gminy Kleszczów. Jego głównym celem
będzie przygotowanie osób zaangażowanych w formacje OC do
indywidualnego i zespołowego działania. Współdziałanie GFOC,
a także ich umiejętna współpraca z mieszkańcami gminy to gwarancja skutecznego zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz
ich usuwania. Planowane ćwiczenia mają też nauczyć współpracy
GFOC z formacjami powołanymi przez inne organy do zwalczania
zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków w czasie pokoju
oraz wojny.

Duże zainteresowanie nauką w ZSP
poziom nauczania w kleszczowskim Liceum OgólW ysoki
nokształcącym oraz Technikum Nowoczesnych Techno-

logii (TNT) przekłada się na pozycję tych szkół w ogólnopolskich
rankingach, a także na osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach. Szkoły z roku na rok zyskują na popularności. Efekt jest taki,
że podczas prowadzonej w kwietniu rekrutacji szkoły w Kleszczowie
na pierwszym miejscu swoich preferencji umieszcza znacznie więcej absolwentów gimnazjów niż jest dostępnych miejsc w klasach.
4 lipca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
została wywieszona wstępna lista uczniów, przyjętych na nowy rok
szkolny. 4, 7 i 8 lipca sekretariat szkoły przyjmował dokumenty nowych uczniów: wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, trzy fotografie oraz kartę zdrowia (dotyczyło
to kandydatów spoza gminy Kleszczów). Składając te dokumenty
uczniowie potwierdzali wolę podjęcia nauki w kleszczowskim liceum
i technikum.

Uczniowie klasy sportowej musieli też złożyć zaświadczenie
o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny
sportowej, a uczniowie technikum - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie
wydane przez lekarza medycyny pracy.
Znamy już wyniki naboru uczniów na rok szkolny 2014/2015.
Klasę językową i matematyczno-fizyczną Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie wybrało w sumie 153 gimnazjalistów, przy
czym jako pierwszą na liście preferencji wskazały ją 32 osoby. Liczba miejsc w tej klasie wynosi 26. Z kolei chęć nauki w klasie sportowej zgłosiło 67 uczniów (z tego 38 uczniów – na pierwszym miejscu
preferencji). Naukę w pierwszej klasie sportowej podejmie ostatecznie 27 osób.
Zainteresowanie nauką w TNT jest jeszcze większe. Chęć nauki w klasie o profilu mechatronicznym zgłosiło łącznie 87 gimnazjalistów, przy czym 49 wybrało tę klasę jako preferowaną. Naukę
w pierwszej klasie technikum zacznie we wrześniu 28 uczniów.
(s)
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Colep Polska – poligon dla strażaków

Po

raz kolejny teren, na którym funkcjonują zakłady portugalskiej spółki Colep Polska w Kleszczowie stały się miejscem ćwiczeń strażackich.
Nic dziwnego - firma jest zaliczana do tzw. zakładów dużego ryzyka. 17 czerwca odbyły się tu ćwiczenia szczebla
wojewódzkiego. Ćwiczono nie
tylko działania związane z koordynacją akcji gaśniczej, ale
także działania z zakresu ratownictwa chemicznego oraz
medycznego.
W akcji nazwanej krypto-

nimem „COLEP 2014” uczestniczyli strażacy oraz sprzęt Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu bełchatowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego. Zaangażowano też siły i środki Łódzkiej Brygady Odwodowej (Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Piotrków” COO ŁBO oraz wydzielone siły Kompanii Gaśniczej
„Radomsko” WOO ŁBO). Uczestnikami ćwiczeń byli policjanci, zespół ratownictwa medycznego i wewnętrzna grupa ratownicza, złożona z przeszkolonych pracowników firmy Colep.
Ze względu na „wojewódzką” rangę ćwiczeń nadzorował je zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi - bryg. Mariusz
Konieczny, współpracując z komendantem powiatowym PSP w Bełchatowie - st. bryg. Wojciechem Jeleniem.
Źródło: www.kppsp-belchatow.pl

„ARREKS” informuje

Złośliwe oprogramowanie rozsyłane przez
nieświadomych internautów
z licznymi zgłoszeniami problemów w działaniu sieW związku
ci Internet, w tym powolnego działania Internetu, pragniemy

zwrócić Państwa uwagę oraz przybliżyć występujący powszechnie
problem złośliwego oprogramowania. Tak zwany „wirus facebookowy” (gdyż o nim mowa) zaraża nie tylko użytkowników facebooka
i podobnych portali społecznościowych, lecz najszybciej rozprzestrzenia się w formie zdjęć, wiadomości prywatnych czy reklam - najczęściej użytkowanych właśnie z poziomu tychże portali.
Złośliwe oprogramowanie spowodowało, że z kont zarażonych
użytkowników wysyłane są zainfekowane wiadomości. Wiadomość
wygląda na udostępnioną przez Twojego znajomego i wydaje się
bezpieczna. Czasami w czacie od naszego znajomego możemy uzyskać sensacyjne informacje - .... które pisze do nas automat (bot),
który podszywa się pod naszego znajomego - już zarażonego i nieświadomego. Często wiadomości zawierają załączniki lub kierują do
stron z materiałem video, gdzie proszeni jesteśmy o zainstalowanie
wtyczki do odtworzenia treści. Jeśli przez nieuwagę lub ciekawość
uruchomiliśmy załącznik - stajemy się „roznosicielem”. Dodatkowo
złośliwe oprogramowanie podmienia adresy DNS na komputerze i
najczęściej na routerze. Strony przestają się otwierać, ładują się długo lub wręcz wyglądają inaczej niż powinny (podstawione witryny do
wyłudzania informacji). Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko

Pieniądze z Norwegii
na inwestycje PGE
ezzwrotna dotacja ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 posłuży spółce PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna do dofinansowania czterech projektów inwestycyjnych. Jeden z nich - modernizacja instalacji odsiarczania bloków 5-6 - to projekt realizowany w Elektrowni Bełchatów,
trzy pozostałe, służące ograniczeniu emisji tlenków siarki i tlenków
azotu - w Elektrowni Turów. Wartość dotacji wynosi 66 mln zł.
Nie są to jedyne środki zewnętrzne pozyskane przez spółkę na
te inwestycje. Oprócz „norweskiej” dotacji PGE GiEK S.A. postarała się o 149 mln zł pożyczek, udzielonych na preferencyjnych warunkach z funduszy ochrony środowiska - narodowego oraz wojewódzkiego.
Warto przypomnieć, że w 2012 r. z kwoty 578,1 mln euro, przyznanych Polsce na proekologiczne inwestycje przez Norwegię,
Liechtenstein i Islandię, największa część (137 mln euro) miała być
przeznaczona na rozwój właśnie w Elektrowni Bełchatów technologii wychwytywania i składowania pod ziemią w skroplonej postaci
dwutlenku węgla (CCS). Innowacyjny projekt nie będzie jednak realizowany.
(s)

B

przy korzystaniu z serwisów aukcyjnych, portali bankowych. Infekcje
bardzo często przenoszone są również poprzez wiadomości e-mail,
pamięci USB czy komunikację z telefonami przez bluetooth.
Widząc podobne objawy u siebie użytkownicy powinni w pierwszej kolejności zadbać o gruntowne przeskanowanie komputera, najlepiej kilkoma programami antywirusowymi. Jeśli korzystają
z własnego routera, powinni zresetować go do ustawień fabrycznych i zaprogramować ponownie, dbając o założenie mocnych haseł i wszelakich zabezpieczeń.
Nie zaleca się instalowania naraz kilku bliźniaczych programów.
Wskazane za to jest co jakiś czas uruchamianie różnych dostępnych
skanerów online (przykładowo: nod32 czy kaspersky).
Darmowe aplikacje bardzo często nie chronią kompleksowo
przed wszystkimi zagrożeniami i chociaż potrafią wykryć problem nie leczą i nie usuwają jego przyczyny. Użytkownik, często z przyzwyczajenia, wyłącza powiadomienia o wykryciu wirusów, przez co
nie zapewnia dostatecznej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Również aktualizacje samego systemu operacyjnego pomagają w zabezpieczeniu sprzętu i danych przed złośliwym oprogramowaniem. W tym miejscu zalecamy, aby osoby mniej obeznane
z komputerami skorzystały z porady lub usługi informatyków bądź
firm z branży informatycznej.
Pragniemy wyraźnie podkreślić, że ARREKS z mocy Ustawy
Prawo Telekomunikacyjne jest zobowiązany skutecznie chronić sieć
własną przed złośliwym oprogramowaniem i innymi metodami destrukcji sieci i wykonuje ten obowiązek w pełni poprzez użytkowanie, lokalizację i permanentną aktualizację wszystkich stosowanych
zabezpieczeń. Równocześnie proszę pamiętać, że żaden operator sieci telekomunikacyjnej, w tym również ARREKS, nie monitoruje w co klikają użytkownicy Internetu, nie skanuje „antyvirem” zawarå ciąg dalszy na str. 10

Spółka ALIAND S.A.

zatrudni

automatyka/ mechatronika/
elektronika
do utrzymania ruchu na linii produkcyjnej.
CV prosimy przesłać na adres:
sekretariat@aliand.pl.
Więcej informacji pod
nr tel. 797 777 777.
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Zachwycona Kanadą
Jagoda Staniszewska przebywała w Kanadzie na zaproszenie
Fundacji im. W. Reymonta, ale przelot w obie strony musiała sfinansować sama. Pomogły jej w tym pieniądze z przyznanej przez wójta gminy nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także nagroda przyznana
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.
O wrażenia z tego ciekawego wyjazdu zapytałem Jagodę dwa
tygodnie po jej powrocie. Już na wstępie tej rozmowy zaznaczyła:
„Ciągle jestem zachwycona tym, co w Kanadzie zobaczyłam i przeżyłam”. Oto jej relacja z wycieczki za ocean.
Wylot do Kanady miał miejsce 30 maja. Byłam w grupie razem
z dwiema innymi laureatkami konkursu „Mówimy Reymontem” - Dominiką Wistuba i Natalią Wysocką. Naszą opiekunką na czas przelotu i pobytu była pani Ewa Dylewska.
Lot Dreamlinerem do Toronto trwał łącznie około ośmiu godzin.
Z lotniska odebrał nas pan Kazimierz Chrapka, prezes fundacji reymontowskiej. Na czas pobytu w Kanadzie zamieszkaliśmy w domu
państwa Chrapków, w Hamilton. To miasto jest oddalone około 70
km od Toronto.
Sobota - nasz pierwszy dzień pobytu nie miała zbyt bogatego
programu. Dano nam czas na aklimatyzację. Tego dnia wzięliśmy
udział w obchodach 120-lecia istnienia Szkoły Polskiej im. Kazimierza Gzowskiego w Kitchener. W tej szkole większość zajęć prowadzona jest w języku polskim. Obejrzeliśmy także miasto Hamilton.
Następnego dnia, w niedzielę wszystko kręciło się właściwie
wokół konkursu recytatorskiego, organizowanego przez Fundację
im. W. Reymonta. Ten konkurs odbywał się już po raz czterdziesty
czwarty, a jego patronami są polscy emigranci z lat dwudziestych
XX wieku - Maria i Czesław Sadowscy. Uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się na mszy świętej, po niej zaczęły się występy. Jurorzy oceniali dzieci i młodzież w sześciu różnych kategoriach wiekowych - od 4 do 19 lat. Nie byłyśmy przy wszystkich przesłuchaniach
konkursowych, bo trwały one kilka godzin. Oglądałyśmy natomiast
występy finalistów i laureatów, przeplatane fragmentami prezentacji muzycznych.
A potem był nasz występ. Jest tradycją, że laureaci „polskich”
konkursów mają okazję zaprezentować się też przed kanadyjską
Polonią. Recytowałyśmy te same fragmenty tekstów Reymonta,
co podczas konkursu w Polsce. Chociaż od września, kiedy występowałam w „Mówimy Reymontem”, minęło kilka ładnych miesięcy, nie musiałam za długo ćwiczyć przed prezentacją w Hamilton.
Konkursowy tekst z „Chłopów” pamiętam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o odbiór to zostałyśmy przyjęte przez publiczność bardzo ciepło
i serdecznie. Podziękowaniem za nasz występ były brawa, a także
upominki, które wręczył nam wiceprezes Fundacji im. W. Reymonta
- pan Witold Jaroszewski (fot. 1).
Nagrodą dla uczestników konkursu były natomiast złote, srebrne i brązowe medale. A dwie najlepsze osoby, wskazane przez jury,
przyjadą jesienią do Polski na kolejny zlot szkół reymontowskich,

NR 13-14/392-393

w czasie którego odbywa
się konkurs „Mówimy Reymontem”.
Poniedziałek był jednym z najciekawszych dni
podczas naszego pobytu. Wyjechaliśmy wtedy
po śniadaniu na wycieczkę nad wodospad Niagara.
Aby dostać się nad wodospad jedzie się z Hamilton
ponad 70 kilometrów. Po
drodze mogliśmy obejrzeć
Welland Canal, dzięki któremu duże, pełnomorskie
1
statki mogą przepływać
z jeziora Ontario na jezioro Erie. Przed wizytą nad wodospadem poznaliśy historię jego powstania, a także opowieści o ludziach, którzy w przeszłości z różnym
skutkiem próbowali ten wodospad pokonać. Wszystko to pokazano
nam na filmie. Niagara robi ogromne wrażenie. Nic dziwnego, że codziennie przyciąga setki turystów. Wodospad oglądaliśmy z punktu widokowego na brzegu rzeki, mieliśmy także rejs statkiem, który
podpływa w pobliże spadającej kaskady wody.
Dalszą część dnia spędziliśmy w pobliskim miasteczku Niagara-on-the-Lake, które uważane jest za pierwszą stolicę Kanady. Tu odwiedziliśmy Polski Cmentarz Hallerczyków. Ciekawostką jest to, że
został on założony na skrawku ziemi należącym do Polski. W drodze
powrotnej do Hamilton oglądaliśmy jeszcze inne ciekawe miejsca.
Wtorek był dniem naszego wyjazdu do Toronto. Najpierw mieliśmy wizytę w polskim konsulacie (fot. 2). Dodam, że razem z nami
byli też przedstawiciele Polonii z Edmonton i Vancouver, a dokładniej uczniowie polskich szkół z tych właśnie miast. Brali oni udział w
niedzielnym konkursie recytatorskim. Przez cztery dni towarzyszyli
nam podczas wycieczek.

2

å ciąg dalszy na str. 13

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).

1 - 31 VII `2014

Informator

KLESZCZOWSKI

Radość i łzy

W

tym roku miałem przyjemność uczestniczyć w zakończeniu
roku zorganizowanym przez Gimnazjum im. Wł. St. Rey-

1
monta (fot. 1). Rozpoczęło się wprowadzeniem na scenę szkolnego sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Ważnym elementem szkolnej
tradycji jest przekazanie sztandaru młodszemu rocznikowi
i ślubowanie uczniów
tworzących nowy poczet sztandarowy.
Dalszą część uroczystości otworzył dyrektor gimnazjum, Ryszard Ciągło. Po nim
zabrali głos samorzą4 dowcy: wójt gminy,
Sławomir Chojnowski
(fot. 2) i przewodniczący Rady Gminy, Henryk Michałek (fot. 3). Dziękowali nauczycielom
za wysiłek włożony w edukację młodzieży,
uczniom zaś gratulowali osiągnięć i sukcesów. Były też życzenia udanych i bezpiecznych wakacji. Ksiądz Krzysztof Góral zakończył swoje przedwakacyjne życzenia dla
gimnazjalistów słowami „Niech Was Bóg
prowadzi”, a ksiądz Andrzej Pękalski przekazał im taką wskazówkę: „Dojrzewanie poznaje się po tym, jak człowiek angażuje się
w wolnym czasie, w jaki sposób go wykorzystuje dla siebie”.
Uczniowie, którzy zapracowali na świadectwa z czerwonym paskiem dostąpi6
li zaszczytu wejścia na scenę auli i odebrania świadectw z rąk dyrektora szkoły (fot.
4). Specjalnymi listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani rodzice trzech uczennic: Kingi Fryś, która uzyskała najwyższą średnią

5

9

ocen wśród gimnazjalistów (fot. 5), Klaudii
Zielińskiej (zanotowała najlepszy wynik w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym) oraz
Aleksandry Klewin (miała na swoim koncie
największe sukcesy sportowe).
A potem nastał czas podziękowań i pożegnań. Uczennice trzecich klas pięknymi
wiązankami kwiatów pożegnały wychowawczynie (fot. 6); Anna Stefaniak i Włodzimierz
Stawiak - rodzice dwojga absolwentów gimnazjum dziękowali nauczycielom za 3 lata
pracy z uczniami; Magda Wysocka - uczennica klasy II żegnała koleżanki i kolegów ze
starszych klas. Były też słowa pożegnania
2
oraz przeprosin za przykre zdarzenia.
Skierowali je, głównie do nauczycieli, przedstawiciele absolwentów gimnazjum. W odpowiedzi usłyszeli zapewnienie dyrektora
R. Ciągło: „Będziemy za Wami tęsknić i trzymać kciuki za Wasze powodzenie, gdziekolwiek będziecie - w kraju czy za granicą”.
Na otwarcie części artystycznej drugoklasistka Jagoda Staniszewska przypomniała starszym kolegom optymistyczne słowa
piosenki Marka Grechuty, mówiące o tym,
iż ważne są tylko te dni, których jeszcze nie
znamy. Jakby na przekór tym słowom dominującym nastrojem tekstów i piosenek w
programie przygotowanym przez trzecioklasistów (fot. 7) była jednak nostalgia. Szcze- 3
gólnie dużo było jej w piosenkach wykonywanych przez Oliwię Piechurę. Powtarzały się w nich takie frazy jak:
„Ostatni raz z moją klasą”, „Jestem tu ostatni raz”.
Specjalne podsumowanie trzech lat przeżytych wspólnie
w kleszczowskim gimnazjum stanowiła multimedialna prezentacja.
W skupieniu, przy wygaszonych światłach obecni w auli oglądali
montaż zdjęć, pokazujących zarówno szkolne zajęcia i sukcesy trzecioklasistów, jak też ich wycieczkowe
wyjazdy i udział w projektach edukacyjnych. Kiedy w auli znowu zabłysły
światła w oczach niektórych absolwentów błyszczały łzy.
Trudno się dziwić - przeżyli tu wiele wspaniałych chwil, często
w gronie znajomych, z którymi chodzili wcześniej do podstawówki. Dziś
- o krok od dorosłości - są świadomi, że trafią do nowych szkół i często
obcych środowisk. Dlatego tak wiele w nich wątpliwości i pytań, choćby
takich jak fragment jednego z utworów prezentowanych na zakończenie uroczystości: „Czy to czas, by już dorosnąć, czy mieszkają
wciąż w nas dzieci?”
J. Strachocki
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„ARREKS” informuje

Złośliwe oprogramowanie
rozsyłane przez
nieświadomych internautów

å ciąg dalszy ze str. 7
tości skrzynek mailowych z innych portali niż własny i nie ingeruje
w treści produkowane i umieszczane za pośrednictwem tychże portali. Raz jeszcze podkreślamy, że zagrożenie problemem występuje w całej, ogólnoświatowej sieci Internet i dotyczy również innych
operatorów świadczących usługę dostępu do Internetu. Dlatego też
w przypadku stwierdzenia na swoim łączu opisanych powyżej „objawów” - o szczegóły rozwiązania problemu proszę pytać u swojego
dostawcy Internetu.
Zwracamy Państwa uwagę, aby nie bagatelizować opisanego
zjawiska. W tym celu dla Państwa bezpieczeństwa włączyliśmy powiadomienie/informację o wykryciu problemu sprzętu komputerowego bądź routera, aby zasygnalizować problem klientom, których
komputery wysyłają zapytania do fałszywych serwerów DNS. Równocześnie przypominamy, że zgodnie z §13 punkt 1 podpunkt c)
„Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ARR
„ARREKS” S.A.” Abonentowi, który rozsyła wirusy, rozsyła niezamówione informacje itp., może zostać zawieszony dostęp do sieci Internet, a w skrajnym przypadku zmieniona lub rozwiązana Umowa na
dostęp do sieci Internet.
W przypadku jakichkolwiek niejasności, wątpliwości bądź potrzeby konsultacji z pracownikami teletechnicznymi „ARREKS”, prosimy
o kontakt osobisty, telefoniczny lub elektroniczny z Biurem Obsługi
Klienta: Kleszczów, ul. Główna 122, bezpłatny nr telefonu: 44/ 731
37 13, e-mail: bok@arreks.com.pl.
Zarząd ARR „ARREKS” S.A.

GOK informuje i zaprasza
Jak się robi filmy animowane?
Trwają jeszcze zapisy na wycieczkę do Łodzi, organizowaną
13 sierpnia przez Gminny Ośrodek Kultury. Głównym miejscem odwiedzin będzie Se-ma-for Muzeum Animacji w Łodzi. W trakcie pobytu w miejscu, gdzie rodziły się tak kultowe polskie lalkowe i rysunkowe seriale animowane jak „Miś Colargol”, „Zaczarowany ołówek”,
„Miś Uszatek”, „Pingwin Pik-Pok”, „Kot Filemon” czy „Przygód kilka
wróbla Ćwirka”, uczestnicy wyjazdu dowiedzą się wiele o sztuce
animacji. Nauczą się tworzyć postać animacyjnej lalki oraz wezmą
udział w warsztatach animacji poklatkowej.
Wyjazd do łódzkiego Se-ma-fora jest adresowany do uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Opłata za
wyjazd – 10 zł od osoby.

Kolejny wyjazd do teatru

GOK zaprasza miłośników teatru na wyjazd do krakowskiego Teatru Bagatela na spektakl „Boeing, boeing - Odlotowe narzeczone”.
W obsadzie: Magdalena Walach, Ewa Mitoń, Magda Grąziowska,
Marcel Wiercichowski i Adam Szarek. Wyjazd zaplanowany został
na niedzielę 3 sierpnia, ceny biletów: ulgowy – 50 zł, normalny 70
zł. Zapisy prowadzone będą do 21 lipca w domu kultury w Łękińsku,
ul. Szkolna 2. Ilość miejsc ograniczona.

2 sierpnia – piknik rodzinny w Kleszczowie
Coroczny piknik rodzinny odbędzie się 2 sierpnia na placu przy odnowionej siedzibie GOK w Kleszczowie. Od godz. 14. uczestnicy będą
się bawić w konwencji „Piracka przygoda”. W programie pikniku: ●
„Morska opowieść o bajkowych kłopotach”, w wykonaniu aktorów teatru AVATAR, ● gra terenowa „W poszukiwaniu pirackiego skarbu”,
● fantazyjne banie, bańki i banieczki, ● plac zabaw - urządzenia rekreacyjne.
GOK zaprasza rodziny do udziału w plenerowej zabawie.

Fotografuj
i wygrywaj nagrody
akacje to pora, kiedy wiele osób niemal nie rozstaje się
z aparatem fotograficznym. Biorąc pod uwagę, że coraz
doskonalsze są także aparaty w telefonach komórkowych i smartfonach, ich użytkownicy mają wiele okazji do zrobienia naprawdę
wyjątkowych zdjęć. Spośród różnych konkursów fotograficznych, na
które w najbliższych tygodniach można wysłać zdjęcia, naszym Czytelnikom polecamy trzy propozycje:

W

1. „Przyłapani na czytaniu”

W okresie od 21 lipca do 19 września organizowany jest coroczny konkurs fotograficzny Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie „Przyłapani na czytaniu”. Konkurs służy propagowaniu czytelnictwa - polega na uchwyceniu na zdjęciu osób czytających (książki,
czasopisma, gazety, ulotki - słowem: wszelkie słowo drukowane).
Jest to konkurs otwarty.
Więcej szczegółów na temat konkursu i wymogów, jakie mają
spełniać konkursowe prace - w Gminnej Bibliotece Publicznej, tel.
44/ 731-36-54 oraz na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl.

2. Powiatowy konkurs „Najciekawsze eko-miejsce”

Wyłącznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego jest adresowany konkurs fotograficzny „Najciekawsze eko-miejsce”. Zdjęcia takich miejsc z terenu naszego
powiatu należy nadsyłać do siedziby Starostwa Powiatowego do 30
września w postaci odbitek w formacie od A5 do A3, dodatkowo nagranych na płycie CD. Każdy uczestnik na konkurs może przesłać
tylko 1 zdjęcie. Za najciekawsze zdjęcie z eko-miejscem Starostwo
przewidziało cenne nagrody za I, II, III miejsce oraz pięć wyróżnień.
Szczegółowy regulamin zainteresowani znajdą na stronie www.
powiat-belchatowski.pl.

3. „Projektuje Łódzkie”

Do 31 sierpnia można zgłaszać fotografie na konkurs ogłoszony
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Jego cel to
pokazanie dorobku myślenia projektowego w Łódzkiem. Uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy regionu. Nagrodzone prace mają
być opublikowane m.in. w albumie drukowanym i elektronicznym.
Szczegółowe warunki konkursu opisane zostały na stronie www.
projektowe.lodzkie.pl.
(s)

Seniorzy we wrześniu
wyjadą do Kotliny Kłodzkiej
Z okazji Dnia Ludzi Starszych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów
na 3-dniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. GOK proponuje wyjazd
w dwóch terminach: od 2 do 4 września oraz od 9 do 11 września.
W programie wycieczki przewidziano m.in. zwiedzanie: ● Kłodzka (podziemna trasa turystyczna i Twierdza Kłodzka) i Karłowa; ●
Kaplicy Czaszek w Czermnej; ● Kudowy Zdroju; ● Dusznik Zdroju
i Polanicy Zdroju; ● Wambierzyc i Kalwarii.
UWAGA:
• zapisy do 31 lipca włącznie, w tymczasowej siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2,
Odpłatność za wycieczkę płatna w dniu zapisu:
• 300 zł (przy odpłatności 50%) – przysługuje przy dochodach powyżej 1300 zł netto na osobę w rodzinie emeryta lub rencisty,
• 180 zł (przy odpłatności 30%) - przysługuje przy dochodach do
1300 zł netto na osobę w rodzinie emeryta lub rencisty.
Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
● podanie danych osobowych uczestnika, ● przedłożenie legitymacji
emeryta lub rencisty, ● złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ● złożenie oświadczenia o ustaleniu wysokości dochodów na członka rodziny.
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Najlepsi w szkołach

zakończenia roku szkolnego to dla uczniów bez wątpienia
D zień
powód do niemałej radości. Cieszy przede wszystkim perspek-

tywa dwumiesięcznych wakacji. Cieszą się szczególnie ci uczniowie,
których rzetelna praca została zauważona i nagrodzona – stypendiami wypłacanymi przez gminę, bądź nagrodami ufundowanymi przez
dyrektorów szkół i rady rodziców.
W gminie Kleszczów program gminnych stypendiów funkcjonuje już od dziesięciu lat. Nagradzane są nie tylko dobre wyniki w nauce, ale także osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach. Stypendialny program był systematycznie rozszerzany. Kiedy powstały
szkoły ponadgimnazjalne objął najpierw najlepszych uczniów tych
szkół, mieszkających stale na terenie gminy, potem zaś wszystkich
prymusów liceum i technikum, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.
Gmina hojnie nagradza więc najzdolniejszą i utalentowaną młodzież,
a przez minione dziesięć lat do kieszeni uczniów i studentów trafiło
w ten sposób kilka milionów złotych.
W czerwcu tego roku na same tylko stypendia „naukowe” gmina przeznaczyła prawie 120 tys. zł. Największą grupę stypendystów
zgłosiła dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Na liście było aż 98 osób, a odebrana przez nich kwota to 67.240 zł
(warto zaznaczyć, że wcześniej, bo już w kwietniu stypendia o łącznej wysokości 16.160 zł odebrało 23 tegorocznych maturzystów).
Lista stypendystów, zgłoszonych przez dyrektora gimnazjum liczyła 52 osoby. Otrzymali oni łącznie 31.220 zł stypendiów. Ze szkoły
podstawowej w Kleszczowie zgłoszono 29 uczniów (suma ich stypendiów to 13.210 zł), a ze szkoły w Łękińsku - 17 osób (kwota 7.930 zł).
W każdej ze wspomnianych szkół nazwiska stypendystów z poszczególnych klas zostały odczytane na szkolnym forum. Z wielką
przyjemnością podalibyśmy te ponad 200 nazwisk, ale z braku miejsca ograniczymy się jedynie (tak jak w roku ubiegłym) do wymienienia liderów poszczególnych klas.
l W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie lista
stypendystów za II semestr liczy 29 nazwisk. Najwyższą średnią

Szkolne wieści

Wyniki gimnazjalnych egzaminów
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ocen w poszczególnych klasach uzyskali tu następujący uczniowie: IVa - Rozalia Piskorska (5,18); IVb - Amelia Ochnio (5,09); Va
- Daria Gajda (5,27); Vb - Oliwia Ciesielska (5,27); Vc - Filip Anszperger (5,36). Dodajmy, że w klasie Vc rywalizacja o czołowe miejsce była bardzo silna - aż troje kolejnych uczniów (Julia Płomińska, Kacper Kęsy, Kinga Wysocka) uzyskało średnią 5,27. Wśród
szóstoklasistów najwyższe średnie uzyskali: VIa - Nikodem Podsiadły (5,36); VIb - Kamil Bujacz (4,90).
l W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku warunki regulaminowe, konieczne do otrzymania gminnego stypendium
spełniło w minionym roku szkolnym17 uczniów. W klasach IV najwyższą średnią ocen (5,0) uzyskał Bartłomiej Bednarz. W klasie
V najwyższą średnią (5,27) mógł się pochwalić Kamil Kałużny.
W klasie VI zdecydowaną liderką okazała się Julia Muskała (5,45).
l Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie miało po II
semestrze zakończonego już roku szkolnego 52 stypendystów.
W poszczególnych klasach najwyższą średnią ocen uzyskali następujący uczniowie: Ia - Adrianna Szymczak (5,15); Ib - Patrycja
Szczepanik (5,15); Ic - Karolina Cieślak (5,46); IIa - Aleksandra
Pierzak (5,20); IIb - Marcin Rogoziński (4,87); IIc - Natalia Woch
(5,40); IId - Jagoda Staniszewska (5,46); IIIa – Kinga Fryś (5,83);
IIIb - Klaudia Zielińska (5.72); IIIc - Kamila Frach (5,39).
l W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych lista stypendystów – jak
już wspomnieliśmy - jest wyjątkowo długa i liczy w sumie 98 nazwisk. Najwyższą średnią ocen w poszczególnych klasach uzyskali:
Ia - Katarzyna Morawiec (5,39); Ib - Natalia Walicka (5,17); It - Patryk Baran (5,31); IIa - Mateusz Kuśmierek (5,13); IIb - Klaudia Kowalska (5,33); IIt - Dawid Botór (4,50); IIIt - Maciej Szymczak (4,88).
Grupa 23 uczniów tegorocznych klas maturalnych nie musiała
czekać aż do czerwca na odbiór gminnych stypendiów motywacyjnych. Wypracowane nauką pieniądze odebrała bowiem dwa miesiące wcześniej. Wśród maturzystów najwyższą średnią ocen uzyskali: klasa IIIa LO - Klaudia Kozieł (5,12); klasa IIIb LO - Justyna Botór
(4,82); klasa IVt TNT - Sebastian Sewerynek (4,52).
(s)
li stare kamery, odbiorniki telewizyjne i słynne rekwizyty, wykorzystywane w znanych programach. Zdobyli też nieco wiedzy na temat używanego obecnie sprzętu telewizyjnego.

Zostały ogłoszone wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Odbył się on przypomnijmy - 23, 24 i 25 kwietnia. Gimnazjum w Kleszczowie pokazało się w tym
sprawdzianie z jak najlepszej strony, a średnia procentowa wyników uzyskanych
w każdej części egzaminu okazała się wyższa niż średnia dla powiatu bełchatowskiego, dla województwa łódzkiego i średnia ogólnopolska.
W egzaminie z historii oraz wiedzy o społeczeństwie wynik gimnazjum w Kleszczowie to 64 proc. (w pow. bełchatowskim - 58 proc., w województwie - 59 proc.);
w języku polskim - 69 proc. (67; 68); w języku angielskim, poziom podstawowy - 74
proc. (67; 66); w języku angielskim, poziom rozszerzony - 56 proc. (48; 46); w języku niemieckim - 64 proc. (51; 55); w matematyce - 55 proc. (46; 48); a w przedmiotach przyrodniczych - 58 proc. (52; 53).

Piąte miejsce w piątym konkursie

Z wizytą na Woronicza

Dzień Rodziny i Profilaktyki

Uczniowie ZSP w Kleszczowie, którzy przygotowali szkolny film zgłoszony do konkursu „Od ignoranta do eleganta” w nagrodę wyjechali 25 czerwca do Warszawy. Wizyta w gmachu Polskiego
Radia była niezwykła. Uczniowie słuchali opowieści o pracy w radiu, o dzisiejszych i dawniejszych programach Polskiego Radia, odwiedzali
studia programu pierwszego, drugiego, czwartego
oraz studio Informacyjnej Agencji Radiowej. Odbyli też spotkanie z Agnieszką Kunikowską - autorką programów radiowych i aktorką dubbingową
(użyczała głosu m.in Fionie w „Shreku”).
W okazałym gmachu TVP na ul. J.P. Woronicza
uczniowie obejrzeli najciekawsze studia, w tym
to skąd nadawane jest „Pytanie na śniadanie”.
W nietypowym muzeum telewizyjnym ogląda-

W Zespole Szkół w Klukach odbył się V Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny
„W szkole czuję się bezpiecznie”. Julia Płomińska, Oliwia Ciesielska i Filip Anszperger, reprezentujący SP im. J. Korczaka w Kleszczowie, wywalczyli piąte miejsce. Tematy, z którymi zmagały się drużyny uczestniczące w konkursie to m.in.
cyberprzemoc, przepisy ruchu drogowego, sposoby radzenia sobie z agresją. Komisja konkursowa wysoko oceniła talenty aktorskie kleszczowskiej drużyny, która z pasją odegrała role w dramatycznej scence z udziałem ucznia, ekspedientki
i klienta sklepu. Ich zadaniem było przedstawienie właściwego sposobu odreagowania złości w sytuacji, gdy ktoś jest dla nas nieuprzejmy.
23 czerwca SP im. M. Kopernika w Łękińsku zorganizowała Dzień Rodziny i Profilaktyki. Tej rodzinnej imprezie przyświecało hasło „Tańcz, ćwicz, śpiewaj, śmiej się,
śmiej, życie bez nałogów miej!”. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez uczniów
inscenizację „Kopciuszka”, obejrzeli prezentacje w wykonaniu szkolnych talentów,
bawili się pod wodzą wodzireja. Impreza na szkolnym boisku trwała do godzin wieczornych. Miało być (i było) kolorowo. Uczestników uprzedzono w zaproszeniu:
„W tym dniu wszystkich obowiązuje „Tapir na głowie i Tęczowy Strój” (niewskazane jest przyjście w czarnych lub ciemnych ubraniach). Osoby bez wyżej wymienionych atrybutów imprezy będą zmuszone oddać fant, który będą musieli odzyskać
podczas zabawy (a to nie będzie proste!!!!!!)”.

Specjalny Dzień Talentów
Prezentacje w języku polskim i angielskim zdominowały zorganizowany 16
czerwca przez szkołę w Łękińsku Dzień Talentów. Szkolna społeczność miała okazję zobaczyć nie tylko utalentowanych językowo uczniów. Swoje pięć
å ciąg dalszy na str.16
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza PRZETARG OGRANICZONY OFERTOWY
na sprzedaż zabawek z placu zabaw
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łuszczanowicach
oraz wyposażenia pochodzącego
z w/w przedszkola.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Termin przetargu - 23 lipca 2014 roku. Składanie ofert do
godz. 12.00.
Zestaw „Lilia” w ilości 1 kpl. za cenę wywoławczą 250,00 zł
Zestaw „Radek” w ilości 1 kpl. za cenę wywoławczą 300,00 zł
Bujak sprężynowy nr 1 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 40,00 zł
Bujak sprężynowy nr 2 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 40,00 zł
Bujak sprężynowy nr 3 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 40,00 zł
Huśtawka ważka nr 1 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 50,00 zł
Huśtawka ważka nr 2 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 50,00 zł
Huśtawka ważka nr 3 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 50,00 zł
Huśtawka 2-osobowa nr 3 w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą
100,00 zł
Karuzela 6-osobowa w ilości 1 szt. za cenę wywoławczą 100,00 zł
Krzesełka 1 szt. + Stolik 1 szt. za cenę wywoławczą 13,00 zł
Krzesełka 3 szt. + Stolik 1 szt. za cenę wywoławczą 23,00 zł
Krzesełka 5 szt. + Stolik 1 szt. za cenę wywoławczą 33,00 zł
Krzesełka 3 szt. za cenę wywoławczą 15,00 zł
Krzesełka 5 szt. za cenę wywoławczą 25,00 zł
2. Termin realizacji
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu
należności w Kasie Urzędu.
3. Elementy składowe oferty
Oferta składa się z oferty cenowej (wg wzoru Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów) - wymaga się składania oddzielnych ofert cenowych na każdy ze składników majątkowych
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych
zasad:
- na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
- złożona w jednym egzemplarzu,
- wymaga się, by oferta była podpisana,
- wszelkie poprawki w ofercie powinny być dokonywane w sposób
czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki,
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:
PPS Łuszczanowice - dotyczy przetargu w dniu 23 lipca 2014
roku i przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47,
97-410 Kleszczów, bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Kancelaria Ogólna.

Pracują na drogach
å ciąg dalszy ze str. 5
Rozbudowa 750-metrowego odcinka w Żłobnicy, który łączy „powiatówkę” o numerze 1901E
z kleszczowską obwodnicą, jest zaawansowana w znacznie mniejszym
stopniu. Wykonawca, któPrace przy systemie
odwodnienia drogi w
Żłobnicy - stan z 19 maja

NR 13-14/392-393

Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu w siedzibie UG w Kleszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej
ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą
cenę brutto.
6. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa
kupna-sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku
Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45
w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Wzór oferty cenowej
Wójt Gminy Kleszczów
………....…………………….
(miejscowość, data)
OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych – zabawek i wyposażenia z Publicznego
Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach.
……………………………………………………………………………
…………………..…………..…………..…………..…………..………
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu
23 lipca 2014 r. na:………….....………………………………………
……………………………….........................…….. i proponuję cenę.
Cena brutto

Słownie:..........................................

……………………….

………………………………......…zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w zabawki,
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do
przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
					
…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)
rym także jest piotrkowski PEUK ma czas na dokończenie prac
i załatwienie formalności do końca listopada.
Droga została uzbrojona w podziemną infrastrukturę: sieć
kanalizacji deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz zasilanie
ulicznego oświetlenia. Wzdłuż poszerzonej do 6 metrów jezdni
powstanie także ciąg pieszo-jezdny, szeroki na 2,5 metra.
(s)

Poszukuję stancji
na terenie Kleszczowa
dla ucznia technikum.

Tel. 692-242-154.
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Zachwycona Kanadą

KLESZCZOWSKI

å ciąg dalszy ze str. 8
Po spotkaniu z konsulem RP w Toronto wybraliśmy się na zwiedzanie najwyższej budowli w tym mieście - wieży CN Tower o wysokości ponad 553 metry.
Atrakcji nie zabrakło także w środę, kiedy to mieliśmy okazję
m.in. odwiedzić Muzeum Indiańskie „Six Nations”, a potem obejrzeć
indiański rezerwat. Ta wizyta przybliżyła nam dzieje jednego z plemion. Pokazano nam wigwamy, w których znajdowało się wyposażenie, jakie służyło Indianom na co dzień. Potomkowie Indian kultywują tradycje swojego ludu, starają się zachować swoją kulturę. Ich
rezerwat miał kiedyś znacznie większą powierzchnię, ale z czasem
zabierano im kolejne skrawki terenu.
Z kolei w czwartek odwiedziliśmy tereny, na których mieszkają
Menonici. Jest to grupa etniczna, która żyje kultywując tradycje z XIX
wieku. To taka zamknięta społeczność, podobnie jak Amisze. Są co
prawda mniej ortodoksyjni, ale żyją bez wygód, w dość surowych
warunkach. Obejrzeliśmy miejscowości St. Jacob i Elmira, w których
żyją Menonici. Zobaczyliśmy nie tylko prowadzony przez nich targ
rolny, ale też produkcję syropu klonowego tradycyjnymi, nie przemysłowymi metodami. Ten naturalny syrop jest bez dodatku cukru, bez
żadnej chemii. Miałam okazję próbować obydwu rodzajów syropu.
Ten wyrabiany przez Menonitów smakował lepiej, był też słodszy od
przemysłowego, prawie tak słodki jak nasz miód.
Piątek był już ostatnim dniem naszego pobytu w Kanadzie. A to
oznacza ostatnie zakupy i pakowanie walizek. Organizatorzy znaleźli jednak czas na kolejne atrakcje. Zdążyliśmy zwiedzić muzeum
lotnictwa Canadian Warplane Heritage Museum. To takie
muzeum „żyjące”, które znajduje się obok działającego
lotniska. W jednej części hali
są prezentowane różne dawne samoloty, a w innej części
hali odbywa się normalna obsługa samolotów latających
obecnie.
Po kolacji przyszedł czas
na pożegnanie z rodziną państwa Chrapków. To był trudny moment, bo byliśmy przez
nich przyjmowani bardzo gościnnie, sympatycznie i miło.
Wizyta w Kanadzie dała mi możliwość poznania fantastycznych ludzi. Chciałabym, by te znajomości przetrwały jak najdłużej.
Kontaktując się z Polakami, którzy wyemigrowali do Kanady, widząc jak mocno starają się podtrzymać polskie tradycje i kulturę, zrozumiałam znaczenie słów, które po raz pierwszy usłyszałam od pana
Kazimierza Chrapki: „W Polsce łatwo jest być Polakiem, za granicą
- znacznie trudniej”.
Notował Jerzy Strachocki

Układanie kostki brukowej
•

utwardzanie terenu

Sprzedaż
•
•

kostki brukowej
galanterii betonowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane
Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostka-bruk.pl
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OGŁOSZENIE
o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
zawiadamiam
o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 23 lipca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz.
od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2014 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania w/w projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:
w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu,
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 (Dz.
U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów

SPRZEDAM
działkę budowlaną
o pow. 1050 m kw. w Łękińsku.
Atrakcyjna lokalizacja.
Pozwolenie na budowę.
Tel. 608 409 840.
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Sport
Leśna trasa dla rowerzystów

P

rawie 8 kilometrów liczy leśny szlak rowerowy, którego fragment przebiega w granicach gminy Kleszczów. Jest to inwestycja zrealizowana przez Powiat Bełchatowski.
Szlak zaczyna się w Piaskach przy drodze Kalisko –
Łękińsko, naprzeciwko siedziby spółki RAMB i prowadzi
w kierunku ośrodka Słok
wzdłuż rzeki Widawki. Utwardzona tłuczniem trasa ma szerokość około 2 metrów. Po drodze do Słoku rowerzyści będą
mogli zatrzymać się w jednej
z dwóch altan.
(s)

Pajęczno – sprzedam nowy dom
300 m2 działka o pow. 6900 m2
Działka ogrodzona, dwa wjazdy na
posesję z dwóch stron działki drogą
asfaltową.
Pilne! Cena do negocjacji,
tel. 517-486-743.

Kupię mieszkanie
w bloku
na osiedlu Łuszczanowice
Tel. 608 409 840

SPRZEDAM
działkę 0,81 ha,
wieś Szpinalów, gm. Kamieńsk,
350 mb – zjazd narciarski
Góra Kamieńsk.
Tel. 505-637-471.

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
• ogrodzenia betonowe, panelowe, siatka
• remonty
• kostka brukowa, granitowa
Tel. 730-516-892

WOLNE TERMINY 2014
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Sport
Młodzi piłkarze
na obozach w SOLPARKU

29

czerwca rozpoczął się pierwszy w tym roku obóz piłkarski w kleszczowskim SOLPARKU, firmowany przez Polish
Soccer Skills. Kleszczów to jedno z trzech miejsc wybranych w Polsce przez tę organizację na turnusy, wypełnione głównie zajęciami
treningowymi. Pozostałe miejsca to Wałcz i Spała. W sumie przez
osiem wakacyjnych tygodni Polish Soccer Skills zapewni pobyt i zajęcia dla ponad 2.500 zawodników z całej Polski i kilkunastu krajów
całego świata.
Jak przebiegają zajęcia organizowane w SOLPARKU dla
uczniów marzących o tym, by pójść w ślady Zbigniewa Bońka, albo
nawet Leo Messiego?
– Na każdym turnusie przebywa około 120 uczestników - informuje Tomasz Dawidziak, specjalista ds. sportu w SOLPARKU.
– Pod okiem polskich i hiszpańskich trenerów na boisku uczą się
piłkarskiej techniki, na hali sportowej wypracowują motorykę, odbywają też zajęcia z psychologiem sportu. Uzupełnieniem jest nauka
języka hiszpańskiego, a wieczorami - relaks i zabawa na basenie.
W obozach uczestniczą dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat.
Codzienne fotorelacje z trzech obozowych miejsc dla piłkarzy pojawiają się na profilu www.facebook.com/PolishSoccerSkills.
(s)

Sprzedam energooszczędny,
ładny dom w Kleszczowie
na osiedlu Zacisze
o pow. użytkowej 200 m2,
na działce 14 ar.
Tel. 601-405-491; Tel. 605-080-854

Mieszkanie do wynajęcia

w bloku,
nowe osiedle Łuszczanowice.
Tel. 505 723 176.
PHU Piotr Tatara
oferuje
3 nagrobki granitowe krajowe oraz z importu
3 galanterię budowlaną – schody, parapety,
płytki, blaty
3 posadzki
● FAKTURY VAT
● KONKURENCYJNE CENY
Łuszczanowice 119

Tel. 500-188-513
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Sport
Medal Marty Olczyk

arta Olczyk - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i czołowa zawodniczka LKS Omegi Kleszczów zdobyła brązowy medal w biegu na
3000 metrów podczas 68. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Toruniu w dniach 28-30 czerwca. Marta uzyskała czas 10:06.89, co jest jej nowym rekordem życiowym.

Sport
Podnoszenie ciężarów
odbyły się młodzieżowe
W Gdańsku
mistrzostwa Polski w podnoszeniu

ciężarów. W zawodach reprezentowana
była także sekcja podnoszenia ciężarów
LKS Omega Kleszczów, w której trenerem jest Sebastian Ołubek. Zawodniczka tej sekcji Katarzyna Grabarczyk podniosła w dwuboju 127 kilogramów (rwanie
- 56 kg, podrzut - 71 kg) i zajęła wysokie
czwarte miejsce.
***
Czołowa zawodniczka tej sekcji, Sylwia Oleśkiewicz brała natomiast udział w XX Międzynarodowym Turnieju
im. Eugeniusza Bryzka
w Siedlcach. Nasza zawodniczka ustanowiła podczas tego turnieju
7 rekordów Polski młodziczek do lat 15. Kolejne rekordowe ciężary, podnoszone przez nią
w rwaniu to 52, 54 i 56
kg, a w podrzucie: 62 i 64
kg. Efektem tego były też
nowe rekordy w dwuboju
- 118 i 120 kg.

***
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i redakcja „Polskiej Sztangi” patronują XXIV Challenge’owi Złotej Sztangi. W kobiecej klasyfikacji klubowej
prowadzi obecnie LKS Omega Kleszczów, a w punktacji indywidualnej - Sylwia Oleśkiewicz (na zdjęciu). Challenge uwzględnia wszystkie wyniki oraz
ustanowione w tym roku rekordy Polski i Europy.

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

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

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)
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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 11
minut miał pasjonat matematyki, były też popisy jazdy na desce, pokazowy mecz tenisa stołowego, układanie kostki Rubika, prezentacja czworonożnych przyjaciół.

Zajęcia z genetyki
24 czerwca grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe na Katedrze Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Wizyta na uniwersytecie pozwoliła im m.in.
poznać metody i sprzęt stosowany w nowoczesnej biotechnologii, a także
sposoby prowadzenia klasycznych badań procesu dziedziczenia. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach „Nurtująca genetyka” oraz zajęciach laboratoryjnych „Życie w szkle - roślinne kultury in vitro”. Krótki film,
zmontowany po tych zajęciach można obejrzeć na stronie internetowej www.
zspkleszczow.pl.

Strażacki pokaz dla najmłodszych

K

Łączą przyjemne
z pożytecznym

leszczowski Chór Mieszany „Sonore”, kierowany przez
Sławomira Szafrańskiego, uczestniczył przez 5 dni w IX
Ogólnopolskich Warsztatach Chóralnych w Garbiczu koło Świecka. Zajęcia, na które zgłosiło się także 5 innych zespołów chóralnych prowadziło grono fachowców: wykładowcy dr hab. Iwona
Wiśniewska-Salomon, prof. Leszek Bajon i prof. Barbara Bajon
oraz norweski kompozytor Jon Fylling.
Przed wyjazdem na warsztaty nasi chórzyści musieli opanować kilka przysłanych im wcześniej kompozycji. Dzięki temu
powiększyli swój repertuar, dowiedzieli się także, jak poprawić
brzmienie. Warsztaty zakończyły się koncertem finałowym w kościele w Garbiczu, podczas którego chóry prezentowały się indywidualnie, wykonały też wspólnie jedną kompozycję. W czasie
pobytu w Garbiczu chór „Sonore” miał okazję wystąpić ze swoim
repretuarem w kościele w Torzymiu (na zdjęciu).

9 czerwca w SP Kleszczów uczniowie najmłodszych
klas spotkali się z grupą strażaków z jednostki OSP
w Kleszczowie z komendantem D. Trędkiewiczem na
czele. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie
polega tylko na gaszeniu pożarów. Ponieważ straż
jest wzywana do pomocy w przypadku zdarzeń drogowych strażacy muszą umieć udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej, muszą też posiadać wyposażenie niezbędne do usuwaniu z jezdni po wypadku
benzyny, olejów i innych płynów.
Uczniowie zobaczyli, w jakie artykuły medyczne wyposażony jest wóz strażacki, obejrzeli też sposób
układania ofiary wypadku na desce ratunkowej. Jednym z najciekawszych
momentów była możliwość obejrzenia całego samochodu gaśniczo-ratowniczego.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
Jak co roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów
ma zagawarantowany przez gminę dwutygodniowy pobyt na wakacyjnym obozie, w trakcie którego jest czas na relaks, ale są także próby i ćwiczenia. Tym razem orkiestra spędzi czas od 17 do
30 lipca w nadbałtyckim Sarbinowie. W pierwszysch dniach wakacji nasi muzycy zdążyli jeszcze wybrać się na 5-dniowe Międzynarodowe Bydgoskie Impresje Muzyczne. Dla wszystkich
uczestników ta niezwykła impreza była okazją do poznania wielokulturowej, muzykującej młodzieży. W festiwalu, który jest największym wydarzeniem organizowanym przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, uczestniczą chóry, orkiestry, zespoły jazzowe,
rozrywkowe, muzyki dawnej oraz grupy folklorystyczne. Polskę
reprezentują laureaci znaczących konkursów i festiwali ogólnopolskich.
W 37. edycji Bydgoskich Impresji komisja konkursowa przesłuchała 24 zespoły z 13 państw (Belgii, Bułgarii, Chin, Czech,
Irlandii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Turcji, Węgier
i Polski), uczestniczące w konkursie. Kilkunastominutowy koncert konkursowy nasza orkiestra dała w auli Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. Zdobyła nagrodę bydgoskiego Oddziału Telewizji
Polskiej za cały repertuar konkursowy. Muzycy z Kleszczowa dali
także dwa koncerty plenerowe dla mieszkańców Bydgoszczy.
Grand Prix dla najlepszego zespołu Bydgoskich Impresji otrzymała Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej z Sochaczewa.
Osobom, które chciałyby dowiedzieć się więcej o bydgoskiej imprezie i obejrzeć bogaty materiał zdjęciowy z każdego
dnia polecamy odwiedzenie strony internetowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
(s)

