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Zakończyli
rok
Czyje
są te odpady?

Słoneczny
dzień
22
Strefa Przemysłowa w Bogumiłowie, a zwłaszcza
jeden
z działających tu zakładów oraz odpady złożone
na sąsiedniej
działczerwca
to dla uczniów
ce, skupiły w pierwszych dniach lipca uwagę
mieszkańców
naszej
i nauczycieli
początek
gminy. Zaniepokojenie potencjalnym miejscem
pożaruwakacji.
widoczneW
upragnionych
było w mediach, także tych społecznościowych
w internetoszkołachoraz
odbyły
się urowych, emocjonalnych wpisach.
czystości 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?
Więcej na str. 3

Foto: TV internetowa B24tv

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
pieceOSP
na ekogroszek.
Dla jednostek
w Antoniówce, Kleszczowie,Więcej
Łuszczanowina str. 3
cach, Wolicy i Żłobnicy będą zakupione m.in. kompletne torby ratownicze, nosze typu „deska”, szyny Kramera, a także defibrylator
czy też tzw. rozpieracz kolumnowy. Niemal cały koszt zakupu ma
pokryć dotacja z Funduszu Sprawiedliwości.
Organizowany Więcej
co rokuna
konkurs
str. 4
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
prywat27 czerwca ruszyły zapisy
uczestników
imprezy
enduro
Red
nych posesji.
Niestety,
niepiątej
brakuje
taBull 111 Megawatt. Organizatorzy
przewidzieli,
że w
edykich1000
miejsc,
które dobrego
cji tych zawodów udział weźmie
motocyklistów.
8 wizerunku
września
z pewnością
budują.
na terenie należącym do KWB
Bełchatów nie
odbędą
się eliminacje.
Dzień później najlepsi będą rywalizować o główne nagrody.

Dotacje na zakup
sprzętu ratowniczego

Szpecą wizerunek gminy

8 i 9 września - kolejne zawody
Red Bull 111 Megawatt

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 infraFot. Tomek Gola_Red Bull Content Pool
struktury na zapleczach.
Więcej
nana
str.str.
102
Więcej

Stanowcza obrona
granic gminy
Przyłączani
do gminnej
sieci

Na
prasowych
Bełchatowie
Rokkonferencjach
2017 i 2018 to czas
licznychzorganizowanych
„transferów” z sieciwenergetyczposeł
RP
Małgorzata
Janowska
przedstawiła
plan
„zrównoważenia”
nej PGE do gminnej sieci energetycznej, zarządzanej przez Enerrozwoju
Bełchatów
przyłączenie
do już
niejmieszkańcy
części gminy
goserwisgminy
Kleszczów.
Z tej poprzez
właśnie sieci
zasilani są
Kleszczów wraz z elektrownią oraz otaczającymi ją zakładami przeŻłobnicy. Prawdomysłowymi. Poparcie dla tej inicjatywy zgłosił wójt gminy Bełchatów.
podobnie z końWójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski ostro zareagował na
cem lipca wszyogłaszane poprzez media plany ograbienia naszej gminy z jej najcenscy mieszkańcy
niejszej
części, nazywając je nikczemnymi i bolszewickimi. Oświadz Łuszczanowic
czenia
zostały przesłane do mediów, są również dostępne na gminnej
K o l o n 13
i i lipca
o r a wójt
z i Rada Gminy Kleszczów zdecydowali się skiestronie.
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RP, Mateusza Morawieckiego. Jego treść pob ę d ą ona
d bstr.
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dajemy
prądPonieważ
dostarczany
do tej pory nie przedstawiono żadnych szczegółów „rozze stacji
transfor- a inicjatorzy nie podjęli żadnych procedur adminibioru
Kleszczowa”,
matorowych,
zastracyjnych,
wymaganych
przy zmianie granic, oficjalna korespondenrządzanych
przez
cja
z władzami
gminy Bełchatów byłaby przedwczesna i bezzasadna.
Podobnie
przedwczesne są spontaniczne akcje protestacyjne podejEnergoserwis.
mowane
przez
Więcej na str.grupy
2 mieszkańców gminy Kleszczów.
- Mamy świadomość, jak ważne dla przyszłości naszej gminy i jej
mieszkańców jest utrzymanie integralności terytorium Gminy Kleszczów - podkreśla wójt S. Chojnowski. - Samorząd gminy działa rozważnie. O taką rozwagę proszę też osoby, zwołujące mieszkańców na
różne
akcje. Nieoznakowany
lekceważymykamczynnika społecznego w działaniach
Specjalnie
koniecznych
dla
obrony
naszych
granic. Będziemy Państwa prosić
per Łódzkiej Specjalnej Strefy
o
zaangażowanie
wemieści
właściwym
czasie.
Ekonomicznej
S.A.
mobilne
centrum doradcze i punkt rekrutacyjny projektu „Strefa RozwoYou”.
28 czerwca przyjedzie do Bełchatowa, po to by przedsiębiorcy mogli
możliwie szybko uzyskać informacje
Miejscem
corocznego
święta
plonów będzie w tym roku Żłobnica.
o tym,
jak zdobyć
dotacje na
szkoleOprócz
Mszy św. oraz ceremonii przekazania wieńców
nia (do 6dziękczynnej
tys. zł na pracownika).
FOTO: sse.lodz.pl
dożynkowych odbędzie
się ogłoszenie
Więcej
na str. 5 wyników gminnych konkursów
(w tym - na najpiękniejszy wieniec).
W rozrywkowej części zaprezentuje się plejada muzycznych
gwiazd: Brathanki, Taraka, De Mono oraz Solaris. Zaśpiewa też
Małgorzata Ostrowska, nie zabraknie folklorystycznego akcentu występu Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie.
Więcej na str. 6-12
Słynny polski kajakarz,
znany przede wszystkim
z tego, że trzykrotnie przepłynął Ocean Atlantycki
z kontynentu na kontynent,
spotkał się w auli SOLPARDla wielu osób wakacje to okazja do częKU z uczestnikami Kleszstego korzystania z roweru. W tym okresie
czowskiego Dyktanda.
nie próżnują złodzieje jednośladów. Dobrym
- Nie jestem sportowsposobem, który może zapobiec kradzieży
cem tylko turystą - mówił
pojazdu lub pomóc w późniejszej identyfikacji
o swoich wyczynach. - Nie
roweru (albo jego właściciela) jest oznakowachodzę do siłowni, nie trenunie umieszczone na ramie. W tym roku dzielję. Moją siłą napędową, jak
nicowi z Posterunku Policji w Kleszczowie
to u turysty, jest chęć poznaoznakowali już blisko 150 rowerów.
wania świata.
Więcej na str. 6
Więcej na str. 9

Bony szkoleniowe z ŁSSE
26 sierpnia - GMINNE
DOŻYNKI

Aleksander Doba
w Kleszczowie

Warto oznakować,
ale i chronić
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KRÓTKO
Wyremontują w 15 tygodni

Remont komunalnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Głównej 39 w Kleszczowie potrwa
do 15 tygodni. Umowa ze szczercowską firmą Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska podpisana została 13
czerwca. Całkowita wymiana elewacji połączona
z wymianą drzwi i okien, dociepleniem ścian (także
fundamentowych) i nałożeniem silikatowego tynku
kosztować będzie 245 tys. zł brutto.

NR 13-14/486-487

Apel w sprawie placów zabaw

A

pelujemy do mieszkańców gminy
o szanowanie wspólnego mienia.
Dotyczy to także placów zabaw, które tworzone są jako miejsca bezpiecznej rekreacji
dla najmłodszych. Niedawno Urząd Gminy został powiadomiony o zniszczeniach na
placu przy ulicy Spacerowej w Kleszczowie.
Nieznani - na razie - sprawcy wyrwali z ko-

Konserwacja oświetlenia ulic

Od 1 lipca br. do 31 grudnia 2019 r. będzie obowiązywać nowa umowa, związana z usługą konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.
Umowa została zawarta z dotychczasowym wykonawcą, tj. Firmą Handlowo-Usługową APIS z Działoszyna. Zapłata za miesięczną konserwację jednej oprawy oświetleniowej wyniesie 3 zł brutto,
a całkowita wartość umowy została wyceniona na
133.595,45 zł brutto.

Dotacja dla spółek wodnych

29 czerwca uprawomocniły się zmiany w uchwale
dotyczącej przyznawania dotacji na zadania z zakresu „Prawa wodnego”. 2 lipca na stronie internetowej gminnego BIP ukazało się ogłoszenie, informujące o możliwości ubiegania się o takie dotacje.
Gmina Kleszczów zamierza w tym roku przeznaczyć na dotacje dla uprawnionych podmiotów 156
tys. zł.

Już niedługo finisz robót

Firma Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa kończy prace na osiedlu budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach. Gmina wybrała tę
właśnie firmę do dokończenia remontu trzech najstarszych bloków tego osiedla. Najwięcej zajęcia
było przy naprawie zewnętrznych balustrad oraz
dokończeniu opasek odwadniających wokół budynków. Wartość prowadzonych tu prac wyceniona została na 486.212 zł brutto.

Rozbudowa kolejnych dróg

Dzień 13 lipca ustalono jako termin składania ofert
na dwuczęściowy przetarg, dotyczący inwestycji planowanych w Łuszczanowicach. Jedna z nich
polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej
1900E w Łuszczanowicach (w kierunku Chorzenic).
Rozbudowa jest przewidziana na drodze o długości ok. 1100 mb. Druga z przygotowanych inwestycji w Łuszczanowicach dotyczy rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej w południowej części
Łuszczanowic. Pozwoli to na przyłączenie do gminnej sieci energetycznej kolejnych mieszkańców.
JS

rzeniami posadzone tu dwie lipy drobnolistne, nie przeszli też obojętnie obok platanów
klonolistnych. Trzy z nich mają naruszony
system korzeniowy. Został zniszczony kolejny fragment obrzeży oddzielających części zazielenione od placów pokrytych warstwą piasku.
Informacja o dokonanej dewastacji została przekazana Posterunkowi Policji
w Kleszczowie, a pracownicy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” na zlecenie gminy
dokonali doraźnych napraw.
Rozpoczęły się wakacje. To pora, kiedy więcej niż zwykle czasu dzieci będą spędzać na powietrzu, w tym także na placach
zabaw. Zadbajmy o to, by także po wakacjach te miejsca, na których nowoczesne
i estetyczne zagospodarowanie gmina wydaje niemałe pieniądze, cieszyły nasze oko,
a zamontowane na nich urządzenia nadal
służyły dzieciom.
JS

Rywalizuje 8 posesji

Są Komisja konkursowa, powołana
już po pierwszym przeglądzie.

przez wójta gminy Kleszczów do oceniania
posesji zgłoszonych do tegorocznej edycji
konkursu, poświęciła wtorek 19 czerwca na
obejrzenie ośmiu posesji.
Teraz największym wyzwaniem dla ich
właścicieli będzie utrzymanie trawników, rabat i krzewów w jak najlepszej kondycji do
drugiej wizyty konkursowej komisji, która
zamierza dokonać oceny pod koniec lipca
lub na początku kwietnia. Susza, połączona
z upalną pogodą to trudne warunki dla terenów zielonych. W tym roku posesjom trzeba

poświęcać znacznie więcej czasu i wody,
by utrzymać ich wygląd w dobrym stanie.
Do konkursu na najschludniejszą posesje w gminie Kleszczów przystąpili w tym
roku właściciele ośmiu posesji. Posesje
w gospodarstwach rolnych, które na terenie naszej gminy są w mniejszości, zgłosiło dwóch właścicieli - z Łuszczanowic oraz
Wolicy. W kategorii „posesje siedliskowe”
rywalizuje o główną nagrodę 6 właścicieli.
Trzy zgłoszone do konkursu posesje znajdują się na terenie Kleszczowa. Kolejne są
w Łękińsku, Łuszczanowicach, Łuszczanowicach Kolonii.
JS

GOPS przyjmuje wnioski na 300+ i 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że od 1 lipca ruszył proces
przyjmowania drogą elektroniczną wniosków wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” czyli o wypłatę „Wyprawki 300+”. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej
drogi składania wniosków zachęcamy do wejścia na stronę https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online (WNIOSKI ELEKTRONICZNE 300 PLUS-DOBRY START).
Drogą elektroniczną można już także składać wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy 2018/2019. Więcej informacji oraz instrukcja są
zamieszczone na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/ (WNIOSKI ELEKTRONICZNIE 500
PLUS-ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE).
Składanie wniosków o te świadczenia tradycyjną drogą czyli w wersji papierowej w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie będzie możliwe od 1 sierpnia.

Poszukujemy
opiekunki
(opiekuna)
do pomocy przy
czynnościach
pielęgnacyjnych
do osoby leżącej
2 razy dziennie.
Tel. 512-660-165.

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2018.121 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, położonych, w obrębie Dębina gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów
www.kleszczow.pl.
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Czerwcowa sesja Rady Gminy
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czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy Kleszczów
kadencji 2014-2018. W porządku posiedzenia znalazła się m. in.
uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy. Miało to związek z wydanym rozporządzeniem, które obniża płace samorządowców.
Rada po krótkiej dyskusji zdecydowała się nie podejmować takiej uchwały.
Dwie podjęte uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczyły gminy Lewin Kłodzki (radni przyznali jej 50 tys. zł na remont dachu po pożarze budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny) oraz gminy Lgota
Wielka (doprecyzowano nazwę inwestycji drogowej, na którą wcześniej RG
Kleszczów przyznała dotację 200 tys. zł).
Podjęto następnie uchwały finansowe, dotyczące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 oraz zmiany w budżecie gminy na 2018 rok. Po wprowadzeniu zmian tegoroczny plan
dochodów ustalony został na poziomie 271.612.357,64 zł, a plan wydatków
na poziomie 360.049.886,86 zł. Tegoroczny deficyt budżetowy sięga wysokości 88.437.529,22 zł.
Dwie kolejne uchwały miały związek z procedurami poprzedzającymi
nadchodzące wybory samorządowe. Wprowadzone przez radnych korekty
w uchwale dotyczącej podziału gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic i numerów odnosiły się do okręgu nr 8, w którym dopisano powstałą niedawno ulicę Łąkową w Łękińsku oraz okręgu nr 13, gdzie
w rubryce „granice okręgu” w miejsce zapisu „od nr 49 do nr 63” należało wpisać „od nr 49 do nr 63A”. Radni zgodzili się, by w wyborach do Rady
Powiatu Bełchatowskiego gmina Kleszczów wraz z gminami Kluki, Rusiec
i Szczerców tworzyła okręg nr 5, w którym zostanie wybranych 5 radnych.
å ciąg dalszy na str. 4

Odpady w Bogumiłowie

F ujęciami dymiącego komina i buchających z niego płomieni obejrzało wiele osób, odwiedzających internet. Zaniepokojeni mieszkańcy po-

otografie, pokazujące zgromadzone odpady oraz film z nocnymi

wiadomili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Urząd
Gminy w Kleszczowie. Następnego dnia wniosek o pilne skontrolowanie
zarówno zakładu w Bogumiłowie, jak i legalności gromadzonych w sąsiedztwie odpadów, urząd przesłał do łódzkiego WIOŚ.
„Odpady są posegregowane, wśród etykiet próżno szukać tych w języku polskim. Są to głównie etykiety włoskie i niemieckie” - napis o takiej treści
przesuwał się na informacyjnym pasku, kiedy TVP Łódź rozpoczęła nadawanie 4 lipca wieczornego programu „Łodzią po regionie”. Do studia został
zaproszony sekretarz gminy Kleszczów, Kazimierz Hudzik oraz prof. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej.
Dyskusja dotycząca odpadów (nie tylko tych w Bogumiłowie) i ich zagospodarowania miała niemały walor edukacyjny. Panowie obecni w studio wyjaśnili widzom m. in., że samorząd gminy jest odpowiedzialny za właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jeśli chodzi
o inne odpady to decyzje w sprawie ich składowania i przetwarzania wydają starostowie, bądź marszałkowie województw.
Jak przyznał K. Hudzik gmina nie ma instrumentów ani prawa do kontroli firm, przetwarzających odpady przemysłowe. Może jedynie wzywać do
ich skontrolowania instytucje takie jak WIOŚ.
Prof. G. Wielgosiński próbował wyjaśnić, dlaczego właśnie w tym roku
nasiliły się problemy ze składowiskami odpadów. Przypomniał, że od 1
stycznia br. Chiny przestały odbierać z Europy odpady (głównie z tworzyw sztucznych), nadające się do przetworzenia. Część z nich trafia teraz do nas.
- Są ludzie w Polsce, którzy są gotowi wziąć duże pieniądze (to są kwoty 50-80 euro za tonę) za przywiezienie ich - oficjalnie w celu przerobienia.
Procedowana obecnie w Sejmie ustawa o odpadach ma utrudnić przywóz do Polski odpadów, a ich składowanie ma być dopuszczalne tylko
przez rok. Zwiększy się rola WIOŚ, wzrośnie wysokość kar, nakładanych
po stwierdzeniu nieprawidłowości. Będzie też konieczne złożenie depozytu
w gminie. To finansowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby firma „się zwinęła” i trzeba było zrobić po niej porządek.
Jeśli poznamy wyniki kontroli, przeprowadzonej przez WIOŚ w Bogumiłowie 5 lipca, poinformujemy o tym mieszkańców gminy.
JS

3

Komunikat dla rolników

Badania analityczne gleby
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie zawiadamia wszystkich rolników z terenu Gminy Kleszczów, iż Zarząd
Fundacji zawarł umowę z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, która przeprowadzi badania analityczne w zakresie
odczynu pH i zasobności gleb (P, K, Mg) oraz określi potrzeby
wapnowania dla zgłoszonych przez rolników działek.
W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wnioski
o udział w programie pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia
kosztów produkcji rolniczej, poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów proszeni są
o przybycie na spotkanie z pracownikiem w/w Stacji, celem pobrania pudełek na próbki i sprzętu do pobierania próbek.
TERMINARZ SPOTKAŃ:
6 sierpnia (poniedziałek)
KAMIEŃ - godz. 17.00 - na posesji nr 40
ŻŁOBNICA - godz. 17.30 - u sołtysa
ANTONIÓWKA - godz. 18.00 - Dom Kultury
10 sierpnia (piątek)
ŁUSZCZANOWICE - godz. 17.00 - Dom Kultury
KLESZCZÓW - godz. 18.00 - u sołtysa
17 sierpnia (piątek)
ŁĘKIŃSKO - godz. 17.00 - Dom Kultury
WOLICA - godz. 18.00 - Dom Kultury

Pojemniki
na bioodpady i popiół
Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmuje zamówienia mieszkańców na pojemniki w kolorze brązowym, 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).

Wakacyjne zmiany
w kursowaniu autobusów

Do 30 sierpnia we wtorki i czwartki będzie funkcjonować autobusowe
połączenie Kleszczów-Rogowiec-Kamień-Kleszczów. Autobus wyjeżdża
na trasę o godz. 7 z Zakładu Komunalnego „Kleszczów”. Bilety można nabywać u kierowcy autobusu, cena biletu 1,50 zł.
Jak poinformowała gminna spółka
Zakład Komunalny „Kleszczów”, która obsługuje komunikację autobusową, w okresie wakacyjnym nie
kursuje autobus linii nr 2 Kleszczów-Rogowiec-Bełchatów, wyjeżdżający o godz. 14.45 oraz autobus linii nr 5 Kleszczów-Brudzice-Kleszczów.
• Linia nr 1, wyjazd o godz. 8.30 - pozostaje bez zmian.
• Linia nr 3, wyjazd o godz. 16.30 - pozostaje bez zmian.
• Linia gminna Kleszczów-Łękińsko-Wolica-Czyżów, wyjazd
o godz. 11.00 pozostaje bez zmian. Jest obsługiwana we wtorki
i czwartki, cena biletu 1,50 zł.
• Linia gminna Kleszczów-Żłobnica-Dębina-Biłgoraj, wyjazd
o godz. 11.30 pozostaje bez zmian. Jest obsługiwana we wtorki
i czwartki, cena biletu 1,50 zł.
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Dla strażaków
z Funduszu Sprawiedliwości

S

trażacy z lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
są często pierwsi przy udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Sprzęt, w który są wyposażone ich pojazdy pomaga w uwalnianiu zakleszczonych osób. Pozwala też na oczyszczenie jezdni z rozlanego oleju silnikowego albo płynu z chłodnicy.
Strażacka pomoc poszkodowanym w wypadkach stanie się
efektywniejsza, jeśli jednostki zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Na jego zakupy są przeznaczone pieniądze
z Funduszu Sprawiedliwości. Jest to zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którym dysponuje resort sprawiedliwości. Trafiają do niego pieniądze zasądzane od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo,
wyrządzili krzywdę innym.
W tym roku ponad 100 mln zł z tego funduszu podzielone zostało pomiędzy województwa. W kolejnych miesiącach są ogłaszane
nabory wniosków o udzielenie dotacji jednostkom OSP z poszczególnych województw. Nabór dla naszego województwa ruszył 16
kwietnia br. Swój akces zgłosiły także jednostki OSP z terenu gminy Kleszczów, zainteresowane wyposażeniem strażaków - ochotników w profesjonalny sprzęt ratunkowy.
Dla jednostek w Antoniówce, Kleszczowie, Łuszczanowicach,
Wolicy i Żłobnicy będą zakupione m.in. kompletne torby ratownicze,
nosze typu „deska”, szyny Kramera, a także defibrylator czy też tzw.
rozpieracz kolumnowy.
Szacunkowa wartość sprzętu to ponad 32 tys. zł, przy czym
wkład własny z budżetu gminy ogranicza się tylko do 1 proc. tej
kwoty. Reszta pochodzić będzie z Funduszu Sprawiedliwości.
JS

Czerwcowa sesja Rady Gminy

å ciąg dalszy ze str. 3
Uchwała ustalająca zasady dofinansowania z gminnego budżetu
kosztów termomodernizacji w budynkach mieszkalnych, położonych
na terenie gminy Kleszczów, została przyjęta wraz ze szczegółowym
regulaminem. O zasadach przyznawania dotacji na ten cel poinformujemy, kiedy uchwała się uprawomocni.
Kolejne z uchwał, przyjętych na czerwcowej sesji Rady Gminy
Kleszczów, dotyczyły m.in.:
● wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Kleszczów a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
● przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania przez organ regulacyjny,
● utworzenia Gminnego Żłobka w Kleszczowie i nadania mu statutu
(rozpoczęcie działalności żłobka ustalono na 1 października br.),
● zasad udzielania studentom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym oraz socjalnym (jest to dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów do zasad RODO),
● ustalenia na terenie gminy Kleszczów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,
● zasad usytuowania na terenie gminy Kleszczów miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
Wójt Sławomir Chojnowski zwrócił się do rady z inicjatywą zmiany uchwały dotyczącej lokalnego programu pomocy społecznej dla
rolników. Zwiększenie zapisanych w uchwale kwot pomocy pieniężnej uzasadnił wystąpieniem dużej suszy, która znacząco zmniejszy
tegoroczne plony. Wsparcie przyznawane rolnikowi za 1 ha użytków
rolnych dotkniętych zdarzeniem losowym wyniesie teraz 1200 zł/ha,
przy czym roczna pomoc dla 1 gospodarstwa nie może przekroczyć
12000 zł.
W trakcie sesji radni podjęli dyskusję na temat funkcjonowania
spółki SOLPARK Kleszczów (w tej części uczestniczył prezes zarządu
Jarosław Szpak) oraz na temat funkcjonowania spółki ARR „Arreks”.
JS

NR 13-14/486-487

SALUS w sierpniu
Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, dotyczącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w sierpniu
br. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.
saluskleszczow.pl.
LP.

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

LEKARZ

TERMIN

GODZINA

1.

Pediatryczna
z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

25.08.

9.00

2.

Pediatryczna
z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

30.08.

13.00

3.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

04.08.

9.00

4.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

14.08.

13.00

5.

Urologiczna

6. Otolaryngologiczna

lek. med. Janusz Nowak

20.08.

9.00

lek. med. Izabela Zawadziłło

08.08.

14.30

7.

Badanie słuchu

Katarzyna Kurasińska

08.08.

14.30

8.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

25.08.

9.00

9.

Dermatologiczna

07.08.

13.00-17.00

10.

Dermatologiczna

21.08.

13.00-17.00

dr n. med. Dorota Wyrwas

06.08.

8.00-13.00

dr n. med. Dorota Wyrwas

17.08.

8.00-14.00

dr n. med. Dorota Wyrwas

30.08.

8.00-12.00

lek. med. Radosław Pigoń

01.08.

14.00-18.00

lek. med. Radosław Pigoń

08.08.

9.00-13.00

lek. med. Radosław Pigoń

22.08.

14.00-18.00

lek. med. Radosław Pigoń

29.08.

9.00-13.00

dr n. med. Beata JaniszewskaDrobińska

23.08.

12.30

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza

18. Pulmonologiczna

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

19.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

03.08.

9.00

20.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

17.08.

9.00

dr n. med. Paweł Nogal

06.08.

12.00-16.00

22.

21. Endokrynologiczna
Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

04.08.

8.15

23.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

25.08.

8.15

24.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

10.08.

9.00

25.

Ortopedadziecięcy

prof. dr n. med. K. Niedzielski

29.08.

14.00-18.00

26.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

09.08.

13.00-18.00

27.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

23.08.

13.00-18.00

28.

Ortopedyczna

dr n. med. Przemysław
Łaganowski

03.08.

9.30

29.

Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk

20.08.

11.00

30.

Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński

25.08.

8.20

31.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

13.08.

10.00-17.00

32.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

27.08.

10.00-17.00

33.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

04.08.

9.00

34.

USG

dr n. med. radiolog Marcin Just

02.08.

9.00-12.00

35.

USG

dr n. med. radiolog Marcin Just

23.08.

15.15-18.15

36.

Okulistyczna

lek. med. Kinga Rajska

28.08.

9.30

37.

Specjalista
alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

w każdy
12.30-14.00
wtorek

1 - 31 VII `2018
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Jubileusz Grupy Uponor

25

lat temu dzięki pomocy ambasady fińskiej w Polsce zostało utworzone przedstawicielstwo handlowe firmy KWH
Pipe. Kolejnym krokiem było uruchomienie w 1995 roku produkcji
rur w wynajętych halach na terenie gminy Kleszczów (w Piaskach).
Rynek Polski i rynki sąsiednich krajów okazały się dla KWH Pipe
tak obiecujące, że firma ta jako pierwsza zakupiła tereny w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2. Powstała tu fabryka była w kolejnych latach unowocześniana i rozbudowywana.
Kilka lat temu KWH Pipe weszło w skład większej grupy
Uponor.
„Dzisiaj, po 25 latach,
Uponor Infra może z dumą
pochwalić się nowoczesną i jedną z największych
w Grupie Uponor fabryką zloFot. B.Z.Chojęta
kalizowaną w Kleszczowie
koło Bełchatowa, która swoje produkty dostarcza nie tylko do polskich odbiorców, ale do wszystkich krajów europejskich, a nawet
do Rosji czy Kazachstanu. Na 9 liniach produkcyjnych wytwarzany
jest sztandarowy produkt - Weholite oraz rury ciśnieniowe dużych
średnic a także szeroka gama wyrobów prefabrykowanych” - można przeczytać na firmowej stronie www, na której jest także relacja
z udziału firmy Uponor Infra w Międzynarodowych Targach Maszyn
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan w Bydgoszczy.
Dorobek i potencjał Uponor Infra prezentowano tu na 50-metrowym
stoisku firmowym. Jubileusz 25-lecia istnienia na polskim rynku połączony został ze 100-leciem Grupy Uponor na świecie.
„Na targach Wod-Kan można było odbyć wirtualny spacer po
naszej fabrce. W specjalnej strefie VR po włożeniu okularów można było niemal „na żywo” zobaczyć zakład produkcyjny w tym dział
produkcji rur i dział prefabrykacji, magazyn oraz laboratorium” - czytamy w relacji.
JS

„Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie,
informuje,
że w zasobach
Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

posiada do wynajęcia dwa wolne pomieszczenie
biurowe o powierzchni 10 m2 i 17 m2

Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod
nr tel. 727-500-728.
Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 h
2. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 50 godz.
3. Excel – podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany
- 40 godz.
6. Kadry i płace - 70 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem tel. 727-500-728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122 bądź
na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

5

Grupowe zajęcia
w piotrkowskim centrum

kwartał 2018 r. Centrum Informacji i Planowania KaNa trzeci
riery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim, działające

w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - planuje zorganizowanie zajęć grupowych, które będą poświęcone m.in. tematyce rekrutacji oraz przedsiębiorczości.
Tematy kolejnych zajęć to: ● „Komunikacja interpersonalna - jak
skutecznie mówić i słuchać” - 19-20 lipca, ● „Budowanie planu zawodowego” - 1-2 sierpnia ● „Poszukiwanie pracy od A… do Z…”
- 22-23 sierpnia, ● „Czy drzemie w Tobie przedsiębiorca?” - 5-6
września, ● „Moja idealna wizytówka. Jak napisać życiorys i list motywacyjny” - 19 września. Na zajęcia można zapisywać się: ● osobiście: w siedzibie Centrum w Piotrkowie Tryb., ul. Starowarszawska
4, ● telefonicznie: 44/ 649 60 87, 44/ 647 74 01, ● mailowo: cizpt@
wup.lodz.pl.
JS

Wysyp ciekawych
ofert pracy

połowie czerwca Gminne Centrum Informacji
W drugiej
w Kleszczowie zamieściło na swojej stronie internetowej kil-

kanaście ofert pracy. Mogą one zainteresować nie tylko osoby bezrobotne, ale także pracowników początkujących i takich, którzy planują zmianę miejsca zatrudnienia.
Spółka Constantia Teich Poland poszukuje specjalisty ds. obsługi klienta oraz stażystów: w dziale zakupów, w dziale finansowo-księgowym, w dziale przygotowania druku.
Pracownik produkcji/magazynu jest poszukiwany przez firmę
Egips sp. z o.o., natomiast osoby z kwalifikacjami: asystent ds. kadr
i płac, inżynier jakości oraz specjalista ds. technicznych w Dziale
Obsługi Klienta będą mile widziane w kleszczowskiej fabryce Uponor Infra, która specjalizuje się w produkcji systemów rur z tworzyw
sztucznych dla gospodarki komunalnej, drogownictwa i przemysłu.
Spółka Caparol Polska zgłosiła oferty pracy dla: planisty, specjalisty ds. zakupów surowców, specjalisty ds. wsparcia projektowego oraz pracownika produkcji.
Szczegóły ofert są dostępne na stronie https://gci.kleszczow.pl/
category/oferty-pracy.
JS

Bezpłatne szkolenia
z pszczelarstwa

lipca zainteresowani fachową wiedzą pszczelarską
Do końca
mieszkańcy gminy Kleszczów mogą zapisywać się w Urzę-

dzie Gminy w Kleszczowie na udział w bezpłatnych szkoleniach.
Zorganizuje je Fundacja EKOOSTOJA. Każde szkolenie jest zaplanowane na 3 dni po minimum 6 godzin (łącznie ok. 18 godzin).
Obecnie przedstawiciele Fundacji EKOOSTOJA organizują spotkania informacyjne, aby zebrać planowaną liczbę uczestników.
Tematy zajęć dla grupy podstawowej: 1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem; 2. Budowa ula
i omówienie rodzajów uli; 3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej; 4. Powiększenie pasieki; 5. Wykorzystanie pożytków
i rodzaje roślin miododajnych; 6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej; 7. Asortyment produktów pszczelich; 8. Choroby pszczół i
ich zwalczanie; 9. Przygotowanie rodzin do zimowli; 10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich.
Tematy dla grupy zaawansowanej: 1. Budowa ula i omówienie
rodzajów uli; 2. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej; 3. Powiększenie pasieki; 4. Hodowla matek pszczelich na własny użytek; 5. Choroby pszczół i ich zwalczanie.
Jeden dzień zajęć każda grupa poświęci na wyjazd do pasieki.
Szkolenia są planowane na wrzesień – październik. Więcej informacji - na stronie www.ekoostoja.com.
JS

6

Informator

KLESZCZOWSKI

Szkolne wieści
Dyplomy Olimpuska
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie 49 uczniów edukacji wczesnoszkolnej wzięło udział w olimpiadzie Olimpusek. Postawione przed nimi zadania
polegały na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu z elementami edukacji
polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Dyplom laureata
zdobyło troje uczniów: Roksana Gonera (kl. I b) - 9. miejsce w kraju; Jan Janson (kl. I a) - 14. miejsce w kraju; Lena Trajdos (kl. I c) - 15. miejsce w kraju.

Najlepsi alchemicy
W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, przeprowadzonym
przy współpracy merytorycznej z Uniwersytetem Warszawskim oraz SGGW
w Warszawie brali udział uczniowie SP w Kleszczowie. Dużym zasobem wiedzy z zakresu chemii wykazała się spora grupa. Aż 17 osób zostało sklasyfikowanych w gronie uczestników z pierwszej dziesiątki. Dyplom za wynik bardzo dobry otrzymała Amelia Masłowska (4. miejsce), a wyróżnienia otrzymali:
Olivier Ściebura (5.), Wiktor Szczepanik (6.), Igor Gawłowski (6.), Mateusz
Szymczak (6.).

Wolontariusze w ośrodku „Ufność”
Gimnazjaliści, którzy działają w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu wybrali się 18 czerwca wraz z nauczycielką Magdaleną Szczęsną do działającego
w Częstochowie Ośrodka Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Ufność”. To placówka, która zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską oraz zabiegi rehabilitacji dla
22 dzieci. „Personel placówki zajmuje się maluchami z uszkodzeniami neurologicznymi, wadami serca, wrodzonymi wadami genetycznymi, wadami związanymi z FAS oraz FAE” - można przeczytać na stronie gimnazjum.
Delegacja z Kleszczowa przekazała ośrodkowi produkty spożywcze, a także
pieluchy i chusteczki, zakupione ze środków zgromadzonych z akcji prowadzonych w gimnazjum przez cały rok szkolny. Wolontariusze mogli zdobyć
sporą porcję wiedzy o funkcjonowaniu ośrodków, zajmujących się opieką nad
chorymi dziećmi, które nie mogą być we własnych domach.

Odwiedzili fabrykę VW
Doradztwo zawodowe wkracza coraz śmielej do szkół - teraz już podstawowych. Dorastającej młodzieży ma to ułatwiać dokonanie możliwie najbardziej
trafnego wyboru przyszłej profesji. Same informacje doradcy zawodowego
jednak nie wystarczają. Przydatne jest oglądanie różnych miejsc pracy „od
kuchni”. W czerwcu grupa gimnazjalistów z Kleszczowa udała się wraz z opiekunami do Poznania, aby zwiedzić fabrykę samochodów Volkswagen. Uczniowie obejrzeli jak wygląda budowanie auta, począwszy od spawania karoserii,
aż do opuszczenia taśmy produkcyjnej przez gotową maszynę.
„Dzięki przewodnikowi, który był jednocześnie pracownikiem fabryki młodzież
zapoznała się nie tylko z procesem produkcyjnym, ale i specyfiką pracy na
poszczególnych stanowiskach. Wyjazd zorganizowała w ramach preorientacji
zawodowej p. Agata Stępień” - czytamy na gimnazjalnej stronie.

Gimnazjaliści w Chorwacji
Z licznych wycieczek, jakie pod koniec roku szkolnego odbyli uczniowie szkół
prowadzonych przez gminę Kleszczów, na szczególną uwagę zasługuje
5-dniowy wyjazd do Chorwacji. W nagrodę za bardzo dobre wyniki osiągnięte
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Policja informuje
i przypomina
Dodatkowe patrole. Już od maja 2018 roku ruszyły tzw. służby
ponadnormatywne czyli dodatkowe patrole policjantów na terenie
gminy Kleszczów. Dodatkowe patrole czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców w godzinach popołudniowych oraz wieczorno-nocnych. Pieniądze na ich zorganizowanie zostały przekazane
z budżetu gminy.
Zabezpieczajmy rowery. Posiadaczom rowerów policja przypomina o właściwym ich zabezpieczaniu. Jak pokazują ostatnie
tygodnie są one równie popularne wśród mieszkańców naszego
powiatu, jak i złodziei, zainteresowanych łatwym zarobkiem. Warto
zapamiętać kilka cennych porad:
• jeśli pozostawiamy rower w miejscu ogólnie dostępnym (np.
przy stojakach na rowery, przed sklepem, w pobliżu pracy) należy go przypiąć do elementów stałych przy użyciu linki, stalowego
pałąka z zamkiem lub zastosować zabezpieczenie;
• złodzieje kradną nie tylko całe rowery, ale również ich elementy
(siodełka, koła), dlatego należy pamiętać o ich właściwym zabezpieczeniu;
• droższe rowery warto przechowywać w sprawdzonych miejscach, np. w garażu; złodziej często działa na zlecenie i obserwuje, gdzie właściciel trzyma rower; do działania przystępuje
najczęściej w nocy.
Apel do motocyklistów. Uszkodzenia asfaltu, do tego piach na

jezdni, mokre liście lub inne przeszkody, to potencjalne zagrożenie
dla motocyklistów. Wystarczy chwila nieuwagi, gwałtowny manewr
i wywrotka na jednośladzie jest pewna. Do takich zdarzeń (choć nie
wszystkie są oficjalnie zgłaszane) dochodzi np. w rejonie Żłobnicy.
Po raz kolejny apelujemy do pasjonatów jazdy na „dwóch kółkach”,
szczególnie młodych, których nierzadko cechuje brawura czy chęć
popisania się przed rówieśnikami, o ostrożność i rozwagę. Często
się zdarza, że kierujący swoim szybkim i ciężkim pojazdem, nie jest
w stanie nad nim zapanować, a wtedy dochodzi do nieszczęścia.
Przypomnijmy, że motocykl nie posiada ani pasów, ani poduszek
powietrznych. Zderzenie z innym pojazdem lub drzewem zwykle
kończy się tragicznie.

Policyjny punkt kontroli autokarów. Wakacje to okres zor-

ganizowanych wyjazdów na wycieczki, kolonie, różnego rodzaju
obozy i zgrupowania. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży. Aby tak się stało, funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego bełchatowskiej komendy policji prowadzą kontrole autokarów, świadczących usługi przewozowe.
Kontrole autokarów w okresie wakacyjnym są prowadzone po
wcześniejszym zgłoszeniu Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie (telefonicznie 44 635 52 37 lub 44 635
52 52).
Stałym punktem kontroli jest parking przed Hotelem Sport w Bełchatowie, każdego dnia (w ustalonym wcześniej terminie). Podczas
kontroli będzie sprawdzany stan techniczny pojazdów oraz stan
trzeźwości kierowców.

Ogłoszono konkursy
dożynkowe

W będzie się w Żłobnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszzwiązku z gminnym Świętem Plonów, które 26 sierpnia od-

å ciąg dalszy na str. 8

czowie wraz z Urzędem Gminy w Kleszczowie ogłosił konkursy: ●
na wieniec dożynkowy; ● na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami; ●
na największe oraz najdziwniejsze warzywo lub owoc. Szczegółowe zasady konkursów oraz karty zgłoszeniowe będą zamieszczone na stronie GOK w Kleszczowie. Dziś publikujemy warunki
uczestnictwa oraz zgłoszenia do konkursu na wieniec dożynkowy.
å ciąg dalszy na str. 12
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List do Prezesa Rady Ministrów RP
Kleszczów, 13.07.2018 r.

Wielce Szanowny Panie Premierze,
Rada Gminy Kleszczów i Wójt Gminy Kleszczów kierując się najwyższą
troską o losy swojej Małej Ojczyzny, a także troszcząc się o jakość życia publicznego w naszym Kraju, z najwyższym niepokojem odnoszą się do działań
p. poseł Małgorzaty Janowskiej, zmierzających do zmiany granic Gminy Kleszczów. Zmiana ta ma polegać na przyłączeniu do gminy wiejskiej Bełchatów obszaru, na którym znajduje się kompleks paliwowo-energetyczny, a także wiele
innych firm, dla których Gmina Kleszczów przygotowała i obsługuje niezbędną
do ich funkcjonowania infrastrukturę.
Pani poseł Janowska upubliczniając swój apel w tej sprawie do Pana Premiera, w sposób zamierzony czy też niezamierzony pokazała swój stosunek
do Państwa. Występując z inicjatywą, do której nie jest uprawniona, stara się
zademonstrować bliskość relacji z ważnymi współpracownikami Pana Premiera i z samym Panem Premierem. Dowodem tego ma być publikacja w internecie zdjęć ze spotkania z udziałem Pana Marka Suskiego, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz ze spotkania z Panem Premierem,
na którym rzekomo omawia sprawę zmiany granic Gminy Kleszczów. W odbiorze społecznym ma to pokazać jej duże wpływy i zwiększać prawdopodobieństwo powodzenia podjętej inicjatywy. Tymczasem Ustawodawca wskazał, że z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
za pośrednictwem wojewody (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca) może wystąpić jedynie „zainteresowana” rada gminy. Wniosek zainteresowanej rady gminy, jako że ingeruje w stabilność ukształtowanych już granic
jednostek samorządu terytorialnego, ma mieć ściśle wyznaczoną przepisami, sformalizowaną postać. I jedynie taki wniosek zupełny, kompletny, pozwala na dokonanie w pełni obiektywnej oceny, pozbawionej uznaniowości. Zatem żaden inny podmiot prawa nie może inicjować procedury zmiany granic
na szczeblu gminy.
Zapewne takie sprawy nie powinny zajmować głowy Pana Premiera. Jednak - naszym zdaniem - byłoby ciężkim grzechem godzenie się na to, by Polska była postrzegana jako kraj, w którym sprawy o kardynalnym znaczeniu
„załatwia się”, a nie bezstronnie i kierując się najwyższym dobrem publicznym rozstrzyga. Pokazywanie, że można chodzić drogami na skróty docierając od razu do Premiera, jest albo bezmyślnością albo - przepraszamy za słowo - bezczelnością.
Panie Premierze! Integralność terytorialna Gminy Kleszczów, która funkcjonuje od przeszło 150 lat, jej historycznie ukształtowane granice, utrwalone
więzi społeczne, to bez wątpienia wielkie wartości dla lokalnej wspólnoty. Jej
rozbijanie z powodów, jakie przedstawia pani poseł Janowska, byłoby czymś
niewyobrażalnie niebezpiecznym. Gdyby jej sposób rozumowania przenieść
na grunt stosunków międzyludzkich, albo relacji międzynarodowych, to ani bogatsi sąsiedzi, ani państwa obdarzone złożami ropy naftowej (np. Norwegia),
nawet przez chwilę nie mogłyby się czuć bezpiecznie.
Jak wiadomo polski Prawodawca ustanowił mechanizmy wyrównywania
dochodów, dzielenia się zasobami. Do bogatych jednostek samorządu terytorialnego ma zastosowanie tzw. „janosikowe”, czyli mechanizm przekazywania precyzyjnie wyliczanej nadwyżki na rzecz JST o niższych budżetach.
W ramach tego mechanizmu Gmina Kleszczów wpłaca corocznie do budżetu
centralnego ponad 50 milionów zł (tj. średnio 20% swoich dochodów). Kolejna
podobnej wielkości kwota (ponad 52 mln zł w tym roku) jest oddawana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Są
to środki, które Gmina Kleszczów uzyskuje z tytułu, najogólniej mówiąc, szkód
w środowisku. Z tych środków WFOŚiGW finansuje wiele inwestycji, realizowanych przez inne gminy Regionu Łódzkiego.
Nie jest przypadkiem, że rekompensata za szkody w środowisku Gminy Kleszczów jest tak znaczna. To na terenie naszej gminy funkcjonują czynne składowiska popiołu z Elektrowni Bełchatów, zajmujące ponad 550 hektarów. Żadna inna z sąsiednich gmin nie doświadcza uciążliwości związanych ze
składowaniem tego odpadu. Corocznie ok. 5 mln ton popiołu trafia na wspomniane składowiska, a wysokość składowania sięga 200 metrów.
Panie Premierze! Gmina Kleszczów jest postrzegana jako najbogatsza
gmina w Polsce. Jej obraz jest jednak najczęściej przedstawiany w sposób powierzchowny. Media nie wchodząc głębiej w zagadnienie ograniczają się do
pokazywania tego, co mieszkańcy mają za darmo, albo czego mają więcej niż
mieszkańcy innych gmin. Nie dostrzegają problemów przestrzennych, wynikających z tego, że wielka „dziura” przecięła gminę na dwie części, likwidując

szereg dróg. Nie widzą problemów społecznych, które wiążą się z likwidacją
kolejnych wiosek i przemieszczaniem tysięcy mieszkańców do nowych miejsc.
Niewątpliwie jednak Państwo Polskie powinno - i jest to w jego interesie - zadbać o to, by ludzie, którzy doświadczają trudów życia „pod kominami”
i w pobliżu składowisk popiołu, mogli korzystać z pewnych rekompensat. Bez
nich gminy tak uprzemysłowione jak Kleszczów uległyby wyludnieniu. Mamy
jeszcze w Polsce wiele wartościowych złóż węgla brunatnego. Ich eksploatacja mogłaby uczynić niektóre gminy równie zasobnymi jak Kleszczów. Mieszkańcy gmin, na których terenie znajdują się złoża, zdecydowanie sprzeciwiają
się odkrywkom, mimo że mieli okazję odwiedzać Kleszczów i poznali wysoką
jakość życia mieszkańców naszej gminy. Przeprowadzone referenda jednoznacznie wyraziły ich brak zgody na powstanie nowych odkrywkowych kopalni.
Panie Premierze! Gmina Kleszczów mając te - zdecydowanie ponad przeciętne dochody - stworzyła warunki dla dalszego rozwoju przemysłu na swoim terenie. Organizując cztery strefy przemysłowe umożliwiła działającym
w nich przedsiębiorcom realizowanie ich projektów gospodarczych. W Kleszczowskich Strefach Przemysłowych (jedna z nich mieści się właśnie na terenie Rogowca, który - wedle zamysłów pani poseł Janowskiej - miałby być przyłączony do gminy Bełchatów) działają firmy inwestorów zagranicznych m.in.
z Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, a także firmy polskie. Gmina Kleszczów czuje się cały czas odpowiedzialna za to, by infrastruktura energetyczna i teletechniczna, drogi i gazociągi były na oczekiwanym przez nich poziomie.
Chcemy podkreślić, że nasze działania służą nie tylko mieszkańcom Gminy Kleszczów. Gmina liczy ok. 6 tys. mieszkańców, natomiast na jej terenie
znajduje się ok. 16,5 tys. miejsc pracy. W tych zakładach, które dzięki inicjatywie Gminy Kleszczów mogły powstać na terenie Kleszczowskich Stref Przemysłowych, jest zatrudnionych wielu mieszkańców gmin okolicznych, wielu
mieszkańców regionu.
Jako swój wkład w rozwój nie tylko Powiatu Bełchatowskiego, ale również
regionu Gmina Kleszczów traktuje też utworzenie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, w tym Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła
II, które w rankingu Perspektyw znajduje się od kilku lat na czołowych lokatach.
Szkoła ta kształci mechatroników, a od nowego roku szkolnego również automatyków, a więc specjalistów bardzo pożądanych przez nowoczesne firmy.
Poza tym, co wynika z przepisów prawa i każe gminie dzielić się swoim
stanem posiadania, czyli „janosikowym” oraz wpłatami do WFOŚiGW, Gmina Kleszczów z własnej woli, z własnej inicjatywy wspiera jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa jest udzielana innym JST nie tylko w sytuacji klęsk żywiołowych. Wiele milionów złotych z budżetu Kleszczowa wsparło
inwestycje realizowane w innych gminach, a także placówki służby zdrowia
w Regionie Łódzkim. Nowoczesne sprzęty medyczne, zakupione z dotacji
Gminy Kleszczów, służą wszystkim mieszkańcom regionu, nie tylko mieszkańcom gminy Kleszczów.
Po to, by przedsiębiorcom z naszego terenu zapewnić dogodne warunki
transportu surowców i produktów, a ich pracownikom bezpieczne warunki dojazdu, Gmina Kleszczów przejęła na dziesięcioletni okres zarządzanie drogami
powiatowymi na swoim terenie. W ostatnich kilku latach na modernizację dróg
powiatowych Gmina Kleszczów przeznaczyła ponad 40 mln zł, tym samym powiększając majątek Powiatu Bełchatowskiego. Samorząd powiatu mógł przeznaczyć zaoszczędzone dzięki temu pieniądze na inne cele inwestycyjne.
Budżet gminy Kleszczów jest dzisiaj duży. Jak widać z podanych przykładów jest w dużym stopniu przeznaczany na sferę wydatków majątkowych.
Mają one służyć rozwojowi gminy, powiatu, regionu. Mamy bowiem świadomość odpowiedzialności za przyszłość tego miejsca, przyszłość „po węglu”.
Już za kilka lat zakończy się wydobycie węgla, a wraz z nim znacząco zmaleją wpływy do budżetu Gminy Kleszczów.
Panie Premierze! Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy uzyskają
od Pana, albo przedstawicieli Pańskiej Kancelarii krzepiący sygnał, że w sprawach tak kardynalnych jak integralność terytorialna gminy nie będą odgrywać
żadnej roli ani stosunki bezpośrednie, ani relacje koleżeńskie, partyjne czy jakiekolwiek inne. Chcielibyśmy być pewni, że w rozstrzygnięciach Rady Ministrów ważny jest tylko i wyłącznie najistotniejszy, najwyższy interes publiczny.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
MICHAŁ MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6
w nauce podróż nad Adriatyk odbyło 40 uczniów gimnazjum. Mieli okazję podziwiać najpiękniejsze miejsca Dubrownika, Splitu, Trogiru i Szybenika, obejrzeli też wodospady rzeki Krka.

Rodzinny festyn na Górze Kamieńsk
Tradycją Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku jest festyn rodzinny pod koniec roku szkolnego. Jest organizowany z myślą o pełniejszej integracji szkolnej społeczności oraz rodziców uczniów. W tym roku przy domku
myśliwskim na Górze Kamieńsk zebrało się blisko 300 osób. Było wspólne
ognisko, dania z grilla, gry, zabawa na „dmuchańcach”, malowanie buziek. Dopisała pogoda oraz świetne nastroje uczestników.

Pochwalili się domowymi zwierzątkami
W zakończonym już roku szkolnym klasa III a w SP Łękińsko realizowała projekt edukacyjny „Mali wielcy przyjaciele”. „Przez cały rok zbieraliśmy z różnych
źródeł (Internetu, albumów, atlasów tematycznych, wywiadu z pracownikiem
schroniska dla zwierząt itp.) wiadomości na temat zwierząt oraz właściwej
opieki nad nimi; z okazji Dnia Kundelka przygotowaliśmy wystawę prac plastycznych oraz opracowaliśmy „Kodeks prawdziwego przyjaciela zwierząt”.
Opisywaliśmy, rysowaliśmy i fotografowaliśmy swoje własne zwierzątka, czego
efektem stała się klasowa wystawa pod hasłem „Mali wielcy przyjaciele” - czytamy na szkolnej stronie www. Zwierzęta przynoszone przez uczniów (koty,
psy, króliki, chomik, rybki, a nawet pyton i ptasznik tygrysi) były prezentowane
w szkole. Projekt edukacyjny miał uwrażliwić uczniów na los zwierząt, a także
uczyć odpowiedzialności za ich życie.

Porządki na starym cmentarzu
Stare, opuszczone cmentarze, położone w leśnym terenie wymagają regularnego porządkowania. Inaczej natura bierze górę, kamienie i betonowe tablice
pokrywają się gęstym mchem, a drzewa
i krzewy wyrastają w obrębie grobów. Po raz
kolejny akcję porządkowania starego cmentarza w Rogowcu przeprowadzili uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 18
czerwca działali w Rogowcu.
W organizacji porządkowania miejscowego
cmentarza ewangelickiego pomagał Urząd
Gminy w Kleszczowie oraz spółka Zakład
Komunalny „Kleszczów”. Uczestnikiem był
także Stanisław Hejak, pasjonujący się historią gminy Kleszczów.

Znają zasady zdrowego odżywiania
Wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania uczniowie LO w Kleszczowie zdobywali na zajęciach biologii, godzinach wychowawczych oraz na
spotkaniu z dietetykiem. A 15 czerwca mogli sprawdzić się w konkursie, dotyczącym składników pokarmowych i zasad zdrowego odżywiania. Konkurs
został przeprowadzony w formie quizu, opracowanego do rozwiązywania
na urządzeniach multimedialnych (telefonach, tabletach). Najlepsze wyniki
uzyskały: I m. - Oliwia Kobędza, Julia Pabich i Natalia Frach (uczennice kl. I
b) - 93%; II m. - Klaudia Marszał (kl. I b) - 90%; III m. - Weronika Banaszczyk
(kl. II c) - 87%.

Nietypowa lekcja matematyki
19 czerwca uczniowie kl. II a i II b Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie uczestniczyli w nietypowej lekcji matematyki. W ramach innowacji matematycznej „Z matematyką za pan brat” wybrali się na zakupy do
sklepu. Dysponując kwotą 10 zł mieli kupić: coś zdrowego do jedzenia, coś
zdrowego do picia, coś potrzebnego do szkoły i coś ulubionego (jeśli wystarczy pieniędzy). Po powrocie do szkoły omawiali dokonane zakupy, i wykonywali obliczenia matematyczne. Celem tego typu zajęć jest nauka planowania
zakupów, kupowania zgodnie z wyznaczonym kryterium, płacenia, obliczania
reszty, analizowania paragonu, a także… zachowania w miejscu publicznym,
jakim jest sklep.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073
z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, 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 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XXXIV/323/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kleszczów oraz Uchwały Nr XXXV/337/2017 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 lipca 2018 r. do 23
lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47,
97-410 Kleszczów, poniedziałek, środa - piątek w godz. od 7.30 do
15.30, wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.
Projekt przedmiotowej zmiany Studium wraz z prognozą są w ww. terminie udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowej zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
odbyła się w dniu 10 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy kancelaria@kleszczow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy
Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła,
elektrownie słoneczne

Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.-kan. i elektryczne

UWAGA: wnioski o dotację tylko do końca lipca

tel. 604 296 362
Kleszczów, ul. Główna 122

www.ekoinstalacje.pl
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Położenie
Nr Księga Powierzch- Cena wynieruchomości
działki wieczy- nia [ha] woławcza
woj. łódzkie, pow.
sta nr
netto [zł]
bełchatowski, gm.
Kleszczów, miejscowość:

1. Łuszczanowice Kolonia 680
2. Łuszczanowice Kolonia 682
3. Łuszczanowice Kolonia 686
4. Łuszczanowice Kolonia 687
5. Łuszczanowice Kolonia 688
6. Łuszczanowice Kolonia 678/1

PT1B /00053234/7

L.p.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z II ogłoszenia na przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu
22 sierpnia 2018 roku

0,1200

Wadium
[zł]

52 800,00 5 300,00

0,1200

52 800,00 5 300,00

0,1386

60 984,00 6 100,00

0,1277

56 188,00 5 700,00

0,1280

56 320,00 5 700,00

0,2013

80 520,00 8 100,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony.
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w
działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem
drogowym do granic działek.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013
Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798),
gdzie działki oznaczone numerami: 680, 682, 686, 687, 688, 678/1 znajdują się w strefie 10 MN i 12 MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Ponadto dla działek nr: 686, 687, 688 w granicach oznaczonych na rysunku wyznacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się:
a)
zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b)
obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana
jednym zjazdem z drogi gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka
(przez działki nr 289/2 i nr 698).
3. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną,
teletechniczną.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47
dnia 22 sierpnia 2018 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi
na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, przeprowadzone
w dniu 18 kwietnia 2018 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
4. Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze
zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić
należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce
Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub
pod tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

POKOJE PRACOWNIKOM
pobyty czasowe
zapraszam cudzoziemców
Łękińsko, ul. Leśna 24

663-663-802
Bardzo dobre warunki
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z II ogłoszenia na przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu
24 sierpnia 2018 roku
Położenie nieruchoNr
KsięPomości
działki gawie- wierzchwoj. łódzkie, pow. bełchaczysta nia [ha]
towski, gm. Kleszczów,
nr
miejscowość:

Cena wy- Wadium
woławcza
[zł]
netto [zł]

1. Łuszczanowice Kolonia

693

0,1282

56 408,00 5 700,00

2. Łuszczanowice Kolonia

694

0,1275

56 100,00 5 700,00

3. Łuszczanowice Kolonia

695

4. Łuszczanowice Kolonia

696

5. Łuszczanowice Kolonia

697

6. Łuszczanowice Kolonia

689

7. Łuszczanowice Kolonia

691/1

8. Łuszczanowice Kolonia

692/1

PT1B/00053234/7

Informator
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0,1273

56 012,00 5 700,00

0,1381

60 764,00 6 100,00

0,1883

75 320,00 7 600,00

0,1286

56 584,00 5 700,00

0,1328

53 120,00 5 400,00

0,1847

73 880,00 7 400,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony.
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w
działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem
drogowym do granic działek.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013
Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798),
gdzie działki oznaczone numerami:693, 694, 695, 696, 697, 689, 691/1
i 692/1 znajdują się w strefie 12MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Ponadto dla działek nr: 689, 693, 694, 695, 696, 697, 692/1 w granicach
oznaczonych na rysunku wyznacza się w odległości 150 m od terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej
cmentarza, dla której ustala się:
a)
zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b)
obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana
jednym zjazdem z drogi gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka
(przez działki nr 289/2 i nr 698).
3. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną,
teletechniczną.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47
dnia 24 sierpnia 2018 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi
na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, przeprowadzone
w dniu 20 kwietnia 2018 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
4. Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze
zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić
należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce
Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub
pod tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

Sprzedam
działki budowlane
w Łuszczanowicach.
Tel. 661-964-006
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Wycieczka dla emerytów
i rencistów

Z okazji Dnia Osób Starszych Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie organizuje w pierwszej połowie września 3-dniową wycieczkę dla emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów na Suwalszczyznę i do Wilna. W programie m.in.: trasa
Szlaku Papieskiego, zwiedzanie Wilna (Uniwersytet Wileński,
Kościół św. Ducha, Muzeum Adama Mickiewicza, Plac Katedralny, Góra Trzech Krzyży, Ostra Brama, Kościół św. Anny),
kościół Kamedułów w Wigrach, Muzeum Wigier, degustacja potraw regionalnych w Wilnie.
Zapisy do 27 lipca włącznie w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:0015:00, we wtorek w godz. 8.00-18.00. Odpłatność za wycieczkę 356 zł lub 214 zł (w zależności od stopnia dofinansowania) płatne w dniu zapisu.
Przy dokonywaniu zapisu należy: podać dane osobowe
uczestnika; przedłożyć legitymację emeryta lub rencisty; złożyć
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; złożyć oświadczenie o ustaleniu wysokości dochodów
na członka rodziny.

Będzie się działo!

2018 najciekawsze imprezy enduro zostały połąW sezonie
czone w cykl World Enduro Super Series (WESS). Łączy

on z sobą zawody o różnym charakterze: hard enduro, klasyczne
enduro, cross country i wyścigi po plaży. Kolejne zawody z tego
cyklu to: 1. Extreme XL Lagares (Portugalia) 11-13 maja; 2. Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble (Austria) 31 maja-3 czerwca;
3. Trèfle Lozérien AMV (Francja) 8-10 czerwca; 4. Red Bull Romaniacs (Rumunia) 24-28 lipca; 5. Red Bull 111 Megawatt (Polska) 8-9 września; 6. Gotland Grand National (Szwecja) 26-27
października; 7. Red Bull Knock Out (Holandia) 10 listopada. Zwycięzca całego cyklu WESS będzie musiał być najbardziej wszechstronnym zawodnikiem.
Podczas imprezy rozgrywanej w Kleszczowie pierwszy dzień
zostanie poświęcony na przeprowadzenie eliminacji na trasach
cross oraz enduro-cross. Do wielkiego finału awansują zawodnicy z sumą najlepszych czasów. Dla pozostałych będzie zorganizowany finał B.
„Trasa projektowana jest w taki sposób, żeby kibice mogli naprawdę z bliska zobaczyć spektakularne elementy - enduro cross,
kilka ekstremalnych podjazdów, rozległą część motocrossową
oraz oczywiście moment startu” - można przeczytać w zapowiedzi kleszczowskiej imprezy na stronie www.redbull.com/pl-pl/
events/red-bull-111-megawatt.
JS

I

Sport
„Kleszczów na Piątkę” trwają zapisy dzieci

mprezie biegowej „Kleszczów na Piątkę”, zaplanowanej na
niedzielę 16 września, towarzyszyć będą także biegi dla
dzieci i młodzieży. Jak wynika z regulaminu, zamieszczonego na
stronie www.kleszczowna5.pl organizatorzy zaplanowali przeprowadzić bieg na dystansie ok. 200 m dla dzieci z roczników 20122017. Roczniki 2009-2011 pobiegną na 300 m, roczniki 20062008 na 400 m, a najstarsi (2003-2005) na 800 m.
Zgłoszenia do biegu dla dzieci dokonywane poprzez stronę
www.zapisy.inessport.pl ruszyły w samo południe 27 czerwca.
Będą prowadzone do wyczerpania limitu 150 zawodników.
Biegi dla najmłodszych biegaczy rozpoczną się o godzinie
10:45. Start i meta będą wyznaczone na stadionie przy ul. Sportowej w Kleszczowie. Dla wszystkich uczestników zapewniono pamiątkowe medale. Za zajęcie miejsc I, II i III w poszczególnych kategoriach wiekowych przysługują pamiątkowe statuetki.
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Nie tylko
„Kleszczów na Piątkę”

wyczynowe i rekreacyjne zaczyna kręcić coraz liczB ieganie
niejszą rzeszę osób, starających się utrzymać dobrą kondy-

cję fizyczną i sprawdzić w rywalizacji z innymi. O wzrastającej popularności biegów ulicznych świadczy fakt organizowania w ciągu
roku dwóch imprez biegowych w gminie Kleszczów - „Kleszczowskiej
Dziesiątki” oraz krótszego biegu „Kleszczów na Piątkę”.
Mieszkańcy naszej gminy oprócz udziału w tych lokalnych zawodach wyjeżdżają też do okolicznych powiatów i miast, gdzie organizowane są podobne rywalizacje. Na uwagę zasługują zwłaszcza
imprezy o co najmniej kilkuletniej tradycji, bo oprócz sprawności organizacyjnej wyróżniają się one udziałem w miarę stałej grupy uczestników. To okazja, by porównać swoją aktualną formę ze znanymi już
rywalami.
W drugiej połowie 2018 roku odbędzie się w naszym regionie kilka
imprez, zaliczanych do kolejnej edycji (już piątej) Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.
Tegoroczny cykl składa się z 14 biegów. Do rozegrania pozostały jeszcze: ● 8. Bieg Fabrykanta w Łodzi (25 sierpnia); ● 37. Ogólnopolski Bieg Tomaszowski im. Bronisława Malinowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (2 września); ● XXXVII Łowicki Półmaraton Jesieni
w Łowiczu (16 września); ● Biegaj z nami w Kutnie - Kutnowska Za-Dyszka (7 października); ● XII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł w Uniejowie (14 października); ● 22. Uliczny Bieg „Bełchatowska Piętnastka” (18 listopada).

W Łękińsku powstanie
kolejna siłownia

istniejących dotąd plenerowych siłowni w gminie KleszO prócz
czów powstanie - jeszcze w tym roku - jedno takie miejsce,

w którym można będzie poprawiać sprawność swoich mięśni i stawów. To okolice placu zabaw przy ulicy Poprzecznej w Łękińsku. W
tym przypadku gmina nie będzie inwestorem, a jedynie udostępni (na
zasadzie umowy użyczenia zawartej na 7 lat)
część swojego terenu Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
Plenerowe siłownie będą zbudowane
w każdej z gmin należących do tej Lokalnej
Grupy Działania. Jak wiadomo jedną z gmin
członkowskich jest również gmina Kleszczów.
Na powierzchni 200 m kw. sąsiadującej
z miejscowym placem zabaw zostanie zamontowanych sześć urządzeń do ćwiczeń
siłowych. Będą to: trenażer tricepsa, krzesło
do podnoszenia masy ciała, przyrząd do wyciskania siedząc, orbitrek, jeździec oraz twiSiłownia na osiedlu „Zacisze”
ster/piechur/wahadło.
Zgodę na użyczenie placu potrzebnego
do wykonania inwestycji wyraziła już w formie uchwały Rada Gminy Kleszczów.
JS

Sport
Wygrali turniej w Kleszczowie

odbył się turniej grupy I kategorii E2 Orlików.
W Kleszczowie
Zawodnicy, których trenerem jest Dawid Barański, wygra-

li z Astorią Szczerców 6:3 oraz z GKS Bełchatów 6:2, przegrali natomiast z LKS Wola Krzysztoporska 1:4. Zajęli pierwsze miejsce.
Skład naszej drużyny: K. Zawadzki, P. Kuśmierek, M. Polak-Grudziński, B. Kierasiński, B. Grzybek, J. Ujazda, J. Jabłoński, Sz. Łyczkowski, K. Mroczkowski, K. Wystup, K. Nagaduś, P. Zybura, M. Lenda, J. Pierzak, B. Kokosiński, F. Szczęsny, K. Koniarski, W. Bujacz.
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Sport
W szkolnym sporcie

Dzień na sportowo. 19 czerwca na
boisku SOLPARKU uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyli
w dwóch sportowych turniejach, które złożyły się na Dzień Sportu. Turniej piłki nożnej zakończył się zwycięstwem drużyny
„FC Steryd” z kl. II c. Drugie miejsce zajęli „Absolwenci” z IV t, a trzecie - klasa I
t. W turnieju plażowej piłki siatkowej trzy
czołowe miejsca wywalczyły zespoły: I Jan Stochniałek, Magdalena Głowacz; II -

Wiktoria Krzak, Wiktoria Pawełoszek; III Oskar Siemieniuk, Filip Szkudlarek.
Zdobyła brąz. W Letnich Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych
w Pływaniu, zorganizowanych 16 i 17
czerwca w Łodzi, ZSP w Kleszczowie reprezentowała Dominika Bińczyk z klasy I
b. W klasie SB6 stylem klasycznym zajęła 3. miejsce, w klasie S7 stylem dowolnym - 5., a w klasie S7 stylem grzbietowym - 7.

Sport
Piłkarze Omegi zakończyli sezon

sezonu 2017/2018 IV ligi łódzkiej piłkarze Omegi Kleszczów zajęli
W rozgrywkach
szóste miejsce. Po 16 wygranych, 7 zremisowanych i 11 przegranych meczach

zdobyli 55 punktów. Bilans bramkowy to 67 zdobytych goli oraz 55 straconych.
***
W klasie okręgowej występował zespół Omegi II Kleszczów. Ta drużyna zakończyła
sezon na ósmym miejscu. Wynik mógłby być znacznie lepszy, gdyby nie przegrane mecze ostatnich trzech kolejek: z RKS Radomsko 1:2, Włókniarzem Moszczenica 0:3 i Polonią Piotrków Trybunalski 1:5. Dorobek punktowy to 18 pkt., liczba zdobytych bramek 29, a liczba straconych - 22.

S

Sport
Sztangistki na podium

ylwia Oleśkiewicz (LKS Omega
Kleszczów) wystąpiła w składzie
reprezentacji Polski w turnieju Drużynowego Pucharu Unii Europejskiej w Innsbrucku. Zawodniczka z Kleszczowa wygrała w kat. wiekowej do lat 20 osiągając
wynik 143 kg (65 kg - rwanie i 78 kg - podrzut). Sześcioosobowa ekipa z Polski wygrała punktację drużynową, wyprzedzając
Włochy i Austrię.

***
Klaudia Ołubek brała udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów, zorganizowanych
w Częstochowie. Zawodniczka Omegi
Kleszczów w kategorii wagowej do 48 kg
uzyskała drugi rezultat - 116 kg w dwuboju i przywiozła z mistrzostwa srebrny
medal.
JS

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

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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Prosto z SOLPARKU
Nauka pływania od września

Pływanie to jedna z najzdrowszych form ruchu. Podczas pływania nasz organizm uwalnia endorfinę, która wpływa korzystnie
na nasze samopoczucie, likwidując napięcie i stres. Kurs nauki
pływania w SOLPARKU rozpoczyna się już we wrześniu. Zajęcia
będą prowadzone w każdy wtorek w określonych grupach wiekowych przez wykwalifikowanego instruktora z łódzkiej szkółki. Zapisy pod nr tel. 44/ 731-65-01.

A Nóż Widelec
SOLPARK zaprasza do swojej nowej letniej restauracji A NÓŻ
WIDELEC…?, znajdującej się przy Hotelu*** (ul. Sportowa 3). Jest
to idealne miejsce na rodzinny obiad lub spotkanie z przyjaciółmi.
W menu dostępne są dania główne, zupy, przekąski, a także zimne napoje. Godziny otwarcia: wtorek - piątek 15:00-21:00, sobota
14:00-23:00, niedziela 13:00-21:00.

Aqua aerobik dla mieszkańców
SOLPARK przypomina, iż od 1 stycznia br. Gmina Kleszczów
dofinansowuje swoim mieszkańcom również zajęcia z aqua aerobiku. Dzięki właściwościom wody zajęcia te są jednym z bezpieczniejszych, a zarazem bardzo efektywnych treningów, które angażują wszystkie grupy mięśniowe. W zajęciach aqua aerobiku można
uczestniczyć w każdy wtorek o godz. 10:00 oraz w czwartek o godz.
19:00 (w ramach karnetu mieszkańca na zajęcia dodatkowe).

Ogłoszono konkursy
dożynkowe
å ciąg dalszy ze str. 6
W konkursie na „Wieniec dożynkowy” mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Kluby Seniora, sołectwa, rady parafialne, osoby prawne itp.) z terenu Gminy Kleszczów. Wieńce mogą być wykonywane
indywidualnie lub w zespołach 4-osobowych. Zgłoszenia udziału
w konkursie będą przyjmowane do 10 sierpnia w siedzibie GOK
w Kleszczowie do godz. 15.00.
Wieńce przygotowane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie, nigdzie dotąd niewystawiane i nienagradzane. Do
wieńca należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem oraz
wiekiem autora (w przypadku osób fizycznych).
Wieńce należy dostarczyć 26 sierpnia do godz. 13.00 na plac
dożynkowy w Żłobnicy. Do wykonania wieńca muszą być użyte przede wszystkim kłosy zbóż, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki. Komisja konkursowa podczas oceny wieńców zwracać
będzie uwagę na wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika,
materiał użyty do wykonania wieńca oraz kompozycja), a także na
inwencję twórców i nowatorskie rozwiązania. Atrakcyjne nagrody
rzeczowe zostały przewidziane za zajęcie I, II i III miejsca. Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziano wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 sierpnia, podczas uroczystości
Dożynek Gminnych.
JS
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Podróż
pod piracką banderą

lipcowe popołudnie na dziedzińcu kompleksu
W niedzielne
SOLPARK można było liczyć na beztroską, pełną przy-

gód zabawę. Poprowadzili ją poszukiwacze skarbów - piraci. Podczas tej kolejnej plenerowej imprezy, poprowadzonej w ramach
wakacyjnej akcji „Kolorowe Lato w Kleszczowie”, nie brakowało tańców, przyśpiewek oraz
konkursów, odbywających
się według zasad „Kodeksu
pirata”.
Najmłodsi uczestnicy niedzielnej zabawy chętnie wzięli udział w interaktywnym programie „Piraci
z Karaibów”. Polegał on na
zespołowym współzawodnictwie w wielu konkurencjach
sprawnościowych. Na dzieci czekały m.in. takie zadania, jak przeprawa przez bagno, chodzenie na szczudłach czy przeciąganie liny. Po każdej rozgrywce
zwycięska grupa otrzymywała fragment mapy, mającej wskazać drogę do skarbu ukrytego w skrzyni. Podróż w nieznane, tropem zagadek i tajemnic, zakończyła się powodzeniem. Ukrytym
w skrzyni skarbem okazała się przyjaźń.
Podczas pirackiego spotkania nie zabrakło dodatkowych
atrakcji w postaci trampolin, klocków przestrzennych, zajęć aerobiku oraz dmuchanej zjeżdżalni. Z dużym zainteresowaniem ze
strony dzieci spotkało się malowanie buziek. Organizatorami plenerowej imprezy Kolorowe Lato byli: Urząd Gminy w Kleszczowie,
Gminny Ośrodek Kultury i SOLPARK Kleszczów. Przyłączyła się
też Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, organizując „Piknik z książką”.
KK

Nie płać za prąd !

Zyskaj energię ze słońca.
Instalacje z dotacją, lub w abonamencie.
Zapytaj także o ofertę na inne ekologiczne instalac
č Nie płać za prąd

č Zyskaj energię ze słońca
č Instalacje z dotacją lub
č
w abonamencie

Zapytaj także o ofertę na inne ekologiczne instalacje
Najlepsza oferta dla Ciebie tel. 507-507-151
Kleszczów, Łuszczanowice 199

