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Odwiedzili gminę i urząd

Uczniowie zaczęli wakacje

Gospodarcze doświadczenia gminy Kleszczów, warunki
sprzyjające wysokiej jakości życia mieszkańców, konkurencyjna
w porównaniu z innymi ośrodkami oferta inwestycyjna Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów - to magnes, który przyciąga nie tylko
krajowych gości, ale też delegacje zagraniczne. 18 czerwca gościliśmy zaproszonych przez fundację inwestorów, w tym także
dwoje przedstawicieli biznesu z Chin.

Piątek 24 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego
2015/16. Zgodnie z tradycją w szkołach odbyły się uroczystości,
podczas których żegnano absolwentów i nagradzano najlepszych
uczniów poszczególnych klas. Gratulacje odbierali też rodzice
prymusów szkolnych. W zakończeniu roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów uczestniczyli - poza nauczycielami, uczniami i ich rodzicami - przedstawiciele władz samorządowych, Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, rad rodziców, a także
księża.

Więcej na str. 5

Więcej na str. 7

Zielarstwo w modzie

Na drodze przez las

Odpowiedzią na coraz bardziej popularne leczenie różnych
dolegliwości i chorób za pomocą leczniczych roślin jest kurs zielarski zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Kleszczowie. Rozpisane na sześć różnych terminów zajęcia rozpoczęły się 7 czerwca. Planowany termin zakończenia kursu to
19 lipca.

Dobiegają końca rozpoczęte ponad cztery miesiące temu prace
przy rozbudowie odcinka gminnej drogi, oznaczonego symbolem
101402E. Ten przeszło 700-metrowy odcinek zaczyna się na rondzie pod lasem w Łuszczanowicach „Hubach”, a kończy na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3915E przy wjeździe do Wolicy.

Więcej na str. 4

Więcej na str. 2
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Na budowie przedszkola

Z bezpłatnych badań skorzystało 65 pań
18 czerwca mieszkanki gminy mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych, organizowanych z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie. Na badania do mammobusu
firmy Salve Medica, ustawionego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Kleszczowie zgłosiło się 35 pań. Na badania cytologiczne, wykonywane w jednym z gabinetów GOZ przyszło natomiast 30 pacjentek.
Komisja nie wskazała kandydata na dyrektora
7 czerwca przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie. Zgłosił się jeden kandydat, komisja konkursowa nie zdecydowała jednak o przedstawieniu jego kandydatury do zatwierdzenia przez
wójta gminy.
Konkurs POSESJA
Sześć posesji zgłoszono do tegorocznej edycji konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. O nagrody rywalizować
będą cztery posesje siedliskowe (dwie z Kleszczowa oraz po jednej
w Wolicy i Łękińsku), a także dwie posesje w gospodarstwie rolnym
(obie z Łękińska). 29 czerwca pięcioosobowa komisja, powołana
przez wójta gminy, przeprowadziła pierwszą ocenę zgłoszonych do
konkursu posesji. Zanim zostaną ogłoszone wyniki konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych oględzin.
Oferty na wyłączną obsługę Dożynek Gminnych’ 2016…
… można składać do godz. 15 w dniu 15 lipca. Chodzi o wyłączną
obsługę gastronomiczno-handlową. Dożynki Gminne odbędą się
28 sierpnia w Antoniówce.
Stypendia w drugiej połowie lipca
W regulaminowym terminie do końca czerwca w Urzędzie Gminy
złożono ponad 420 wniosków o przyznanie stypendiów. Zdecydowana większość to wnioski o gminne stypendia za wyniki w nauce.
Ponad 80 wniosków dotyczy stypendiów za sukcesy w konkursach,
olimpiadach i zawodach. Stypendyści mogą się spodziewać wypłaty po 15 lipca.
opr. JS

Drogowcy finiszują

W

ykonawcą zamówionych przez gminę robót przy drodze,
przebiegającej przez otulinę Rezerwatu „Łuszczanowice”
jest spółka Skanska S. A. Przebudowa rozpoczęła się od wycinki drzew kolidujących z projektowaną w tym terenie infrastrukturą.
Oprócz poszerzenia dotychczasowej jezdni wzdłuż całego odcinka
przebudowywanej drogi wykonano ciąg pieszo-jezdny z betonowej
kostki w kolorze czerwonym, a także (po obu stronach drogi) rowy
odwadniające, wyłożone ażurowymi płytami z betonu. W niektórych
fragmentach przy ścieżce rowerowej zostały zamontowane bariery ochronne.
Poza robotami z branży drogowej zadaniem wykonawcy było
uzupełnienie infrastruktury. Ta część prac obejmowała budowę
oświetlenia ulicznego na całej długości rozbudowywanej drogi, wykonanie prac związanych z odwodnieniem (przykanaliki, przepusty,
betonowe studnie, odcinki krytych rowów), a także budowę dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej.
JS

Będą utrudnienia
na remontowanej drodze
została podpisana umowa z wykonawcą rozbudo23 czerwca
wy drogi powiatowej 1921E Kleszczów - Brudzice. Rozbu-

dowa obejmować będzie odcinek tej drogi w Łuszczanowicach o
długości ok. 920 mb. Oprócz ścieżki rowerowej ma tu powstać sieć
elektroenergetyczna oraz oświetlenie uliczne. Realizacja wszystkich robót została zaplanowana do końca grudnia br.
Planowane jest czasowe zamknięcie drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą „pod lasem” (łącznie ze skrzyżowaniem) w Łuszczanowicach do granic gminy Kleszczów. Wyznaczony będzie objazd dla ruchu drogowego z wykorzystaniem dróg powiatowych
1900E i 3915E. Objazd poprowadzi od skrzyżowania drogi przez
wieś Łuszczanowice z przedłużeniem ulicy Sportowej (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) drogą powiatową 1900E w Łuszczanowicach i ulicą Słoneczną w Łękińsku, a następnie drogą powiatową
3915E (ul. Długa w Łękińsku) w kierunku Brudzic.
Zamknięcie rozbudowywanego odcinka drogi nie będzie trwało przez cały okres realizacji robót. Planowane są także zamknięcia „połówkowe” z możliwością przejazdu. Użytkownicy muszą się
jednak liczyć z utrudnieniami, jakie zwykle towarzyszą prowadzeniu takich prac.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (t. j Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) zawiadamia, że
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został
wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy, położonej, w obrębie Wolica gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie informuje,
że w dniach od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.
bank w Kleszczowie będzie czynny od 8.30 do 15.45.
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Rada Gminy udzieliła
absolutorium wójtowi
w czasie sesji Rady Gminy Kleszczów rozpatry30 czerwca
wane było m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu gmi-

ny za rok 2015. Dochody budżetowe wyniosły 269.999.658,73
zł (to 98,51 proc. zakładanego planu), a zrealizowane wydatki 265.313.880,50 zł (to 89 proc. planu). Nadwyżka budżetowa wyniosła 4.685.778,23 zł.
Podczas sesji zostały przedstawione wypracowane wcześniej
opinie komisji stałych Rady Gminy. 31 maja Komisja Rewizyjna,
a 14 czerwca - Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz
Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydały pozytywne opinie w sprawie przedłożonego im przez wójta gminy
sprawozdania z realizacji zeszłorocznego budżetu.
W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu uczestniczyło 13 radnych (dwoje było nieobecnych). Jedenaścioro głosujących opowiedziało się „za”, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Kolejna z przyjętych uchwał dotyczyła udzielenia
absolutorium dla wójta gminy. Spośród 13 głosujących radnych
12 opowiedziało się „za”, a jeden - „przeciw”.
Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy zajmowała się również
innymi tematami. Zostały podjęte uchwały dotyczące:
● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów
na lata 2016-2019,
● w prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok (budżet po zmianach ma zapisaną po stronie dochodów kwotę
285.634.749,62 zł, a po stronie wydatków - 314.657.357,72
zł; planowany deficyt to 29.022.608,10 zł),
● z miany uchwały z 24 maja 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów,
● zmiany uchwały z 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat
czynszowych od niektórych lokali użytkowych,
● zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania
przez gminę zakupu i montażu urządzeń ograniczających
emisję zanieczyszczeń,
● wyrażenia zgody na zawarcie na 3 lata kolejnej umowy na
dzierżawę od gminy działki o pow. 9 m kw.,
● zmian w regulaminie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
● utrzymania zwiększonej o 2 etaty obsady Posterunku Policji
w Kleszczowie w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 listopada
2021 (jest to zadanie dofinansowane z budżetu gminy),
● odwołania ze składu zarządu FRGK Michała Mazura.
W końcowej części sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w roku 2015.
JS

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego, posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 731
33 46 oraz osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.
Dokumenty: ● list motywacyjny, ● życiorys-CV, ● dokumenty potwierdzające wykształcenie, ● zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 18.08.2016 r.

Zatrudnię osobę do sprzątania w biurze.
Więcej informacji pod numerem tel. (44) 731-49-23.

3

KOMUNIKATY
„Burzowe” zalecenia „Arreksu”
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. przypomina
swoim abonentom, że gwałtowne burze i towarzyszące im wyładowania elektrostatyczne mogą być szkodliwe dla sprzętów elektronicznych. „By uchronić się od niespodziewanych zniszczeń w
czasie burzy powinniśmy wszelkie urządzenia teleinformacyjne
(modemy DSL, routery DSL) bezwzględnie odłączyć z gniazdka
elektrycznego” - czytamy w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej „Arreksu”. Spółka informuje jednocześnie, że „w
przypadku stwierdzenia przez serwis techniczny ARREKS, iż przyczyną zgłaszanej awarii jest spalony modem/router DSL naliczana
będzie opłata w wysokości 80 zł +VAT (98,40 zł brutto)”.
Poradnia Życia Rodzinnego - nowe terminy
W poniedziałki (a nie jak dotychczas w piątki) dostępna jest
od 1 lipca dla mieszkańców gminy Poradnia Życia Rodzinnego. W
godzinach 12.30-16.30 w sali nr 117 (I piętro) bezpłatnych porad
udziela tu pedagog ds. resocjalizacji - Eurelia Prus. O pomoc mogą
się do niej zwracać m.in. osoby uzależnione od alkoholu, chcące
podjąć leczenie, kobiety, które nie radzą sobie z problemem synów
lub mężów nadużywających alkoholu, rodzice mający problemy wychowawcze z dziećmi, a także dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi.
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach przesłał do urzędów
gmin na terenie swojego działania (obejmuje on także województwo łódzkie) pismo dotyczące zasad, które obowiązują osoby wydobywające piasek i żwir z działek, stanowiących ich własność.
Czytamy w nim m.in. o tym jakie warunki musi spełnić właściciel
nieruchomości, który nie posiadając koncesji na wydobywanie piasków i żwirów, potrzebuje pewnych ilości tych kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych. Informacja OUG w Kielcach dotyczy także
wysokości kar nakładanych na osoby, które prowadząc wydobycie
piasku i żwiru naruszają przepisy ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. Pismo z Okręgowego Urzędu Górniczego jest zamieszczone na stronie www.kleszczow.pl.
Bezpłatna pomoc prawna
Do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej
przez starostwa powiatowe są uprawnione: ● osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, ● kombatanci, ofiary represji wojennych i
okresu powojennego, weterani, ● osoby, który nie ukończyły 26 lat
lub ukończyły 65 rok życia, ● osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Uprawnione osoby wybierając się po bezpłatną pomoc prawną
powinny pamiętać o zabraniu z sobą dowodu tożsamości. Prawnik
udzielający porady może też poprosić interesanta o napisanie stosownego oświadczenia związanego z jego sytuacją życiową.
Pomoc prawnika nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, prawa celnego i handlowego. Jeśli osoba uprawniona potrzebuje porady w związku z rozpoczęciem własnego biznesu, uzyska bezpłatną pomoc. Porady są
udzielane przez adwokatów lub radców prawnych.
W Urzędzie Miasta Bełchatowa (ul. T. Kościuszki 1) z pomocy
prawnej można korzystać w następujących terminach: ● poniedziałek, środa, czwartek, piątek - godz. 11.00-15.00, ● wtorek - godz.
14.00-18.00.
Bezpłatna pomoc prawna jest też dostępna w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (ul. Pabianicka 34) w: ● poniedziałek, środa, czwartek, piątek - godz. 8.00-12.00, ● wtorek - godz. 11.3015.30.
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UTW zorganizował
kurs zielarski

KOMUNIKATY MEDYCZNE
Terminy ważne dla pacjentów
● B adania ultrasonograficzne (USG) nie będą wykonywane
w dniach: 28 lipca, 11 sierpnia, 8 września.
● Z powodu zaplanowanych urlopów: ● w lipcu nie będzie przyjmował internista dr Przygoda; ● pulmonolog będzie przyjmował 14
lipca zamiast 28 lipca; ● endokrynolog będzie przyjmował 15 lipca; ● w sierpniu nie będzie przyjęć lekarza urologa; ● kardiolog dr
Pietruszyński nie będzie przyjmował 11 sierpnia.
● Najbliższe terminy przyjazdów lekarzy okulistów: 14 lipca - dr Daszyńska, 31 sierpnia - dr Ryglewska-Brzozowska.
Urlopowe przerwy stomatologów
● Gabinet stomatologiczny w Łuszczanowicach będzie nieczynny
od 4 do 9 lipca oraz od 25 do 30 lipca.
● Gabinet stomatologiczny w Łękińsku będzie nieczynny od 12 do
15 lipca.
Terminy przyjęć lekarza pediatry
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że w lipcu lekarz
pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie przyjmować pacjentów we
wtorki tj. 12, 19 i 26 lipca w godz. 9:00-12:00 oraz soboty 9 i 16 lipca w godz.9:00-12:00, pokój nr 29 w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Kleszczowie.

Z

anim rozpoczęły się badania naukowe nad przyczynami
różnych chorób i skutecznymi sposobami ich leczenia przyroda była dla naszych praprzodków największą dostarczycielką leków. Z tej naturalnej, w dodatku bezpłatnej apteki czerpali pełnymi garściami.
Z czasem lecznicze znaczenie ziół zaczęło maleć. Znalazły one
jednak inne zastosowania, pomagając w dbaniu o urodę, stając się
naturalnymi suplementami diety, a także dodatkami do przyrządzanych potraw.
***
Uczestnicy kursu zielarskiego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów, spotykają się raz w tygodniu w zmodernizowanej dawnej sali OSP (domu
weselnym) w Żłobnicy. Każde z zajęć zaplanowane zostało na 5
godzin, z wyjątkiem trwającego dłużej wyjazdu, podczas którego
uczestnicy kursu zielarskiego udali się do łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
Do przeprowadzenia kursu zarząd Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wybrał działającą w Kamieńsku firmę Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

Pożegnanie przed emeryturą

K

rystyna Norman pracę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
rozpoczęła 16 września 1975 roku. Na emeryturę odeszła z
dniem 25 lipca 2016 r. Jako urzędnik gminnej administracji zajmowała się m.in. sprawami planowania i budżetu, handlu i usług, komunikacji i ochrony środowiska.
1 lutego 1991 r. została kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie i była nim do 29 października 2014 r. Z tym właśnie stanowiskiem większość mieszkańców gminy Kleszczów kojarzy Krystynę Norman. Udzielała ślubów dziesiątkom małżeństw,
wydawała odpisy aktów urodzenia i zgonu, wydawała dowody osobiste, organizowała uroczystości związane z jubileuszem „Złotych
Godów”.
Podczas okolicznościowego spotkania wójta i pracowników Urzędu Gminy
z odchodzącą na emeryturę panią Krystyną był poczęstunek tortem, lampka szampana i odśpiewane wspólnie
„Sto lat!”. Do pożegnalnego
upominku dołączona została
karta z życzeniami:
Droga Pani Krystyno!
Przejście na zasłużoną emeryturę otwiera nowy etap życia. To prawdziwy czas dla siebie, pora realizowania odkładanych
planów, wymarzonych podróży, zaległych lektur… Życzymy Pani,
by dobre zdrowie, pogoda ducha oraz - nie mniej ważne - regularne
przelewy z ZUS, pozwoliły na takie właśnie spędzanie lat, wolnych
od służbowych trosk i obowiązków.
Dziękujemy za lata współpracy z kilkoma pokoleniami pracowników gminnej administracji, za udzielane im wsparcie, za życzliwość wobec mieszkańców gminy, którym pomagała Pani w wielu kluczowych momentach ich życia. Prosimy o zachowanie nas w
sercu i pamięci.
Wójt Gminy Kleszczów wraz z pracownikami Urzędu Gminy
w Kleszczowie.
JS

- Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom zajęć podstawowej wiedzy o tym, jakie zastosowanie mogą mieć zioła - mówi Ryszard Ptak, prezes zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku. - Wykładowcami są aktywni zawodowo pracownicy Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz przedstawiciele branży zielarskiej i farmaceutycznej.
Wykłady z farmakognozji prowadziła dr n med. Natalia
Wysocka-Sędkowska, a z ziołolecznictwa - dr Beata Skibińska.
Z kolei Joanna Nestorowicz z Instytutu Zielarstwa Polskiego skupiła uwagę uczestników kursu na
medycynie naturalnej i ziołolecznictwie, a mykolog dr Kazimierz
Kopczyński mówił o grzybach
leczniczych.
JS

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 731
33 46 oraz osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.
Dokumenty: ● list motywacyjny, ● życiorys-CV, ● dokumenty potwierdzające wykształcenie, ● zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 18.08.2016 r.
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Odwiedzili gminę i urząd
● 1 czerwca na terenie gminy Kleszczów przebywała oficjalna delegacja z Federalnej Republiki Nigerii, złożona z uczestników programu szkoleniowego dla wyższej kadry urzędniczej. Goście przebywali w Polsce przez 10 dni. W regionie łódzkim zapoznawali się
m.in. z potencjałem gospodarczym i doświadczeniami
z zakresu polityki społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pobyt w Kleszczowie zaczęli od wizyty w SOLPARKU i technikum. Później
odwiedzili taras widokowy i Strefę Przemysłową w
Kleszczowie. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy mogli zapoznać się z prezentacją dotyczącą gospodarczej i społecznej strony gminy Kleszczów oraz pytać o różne sfery gminnego
życia.
●7
 czerwca - grupa studentów geografii z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na zakończenie tygodniowych zajęć terenowych odwiedziła Urząd Gminy. Podczas spotkania w sali konferencyjnej studenci pytali głównie o sytuację finansową gminy,
plany rekultywacji terenów pogórniczych, plany zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej prowadzili badania ankietowe
wśród uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, porównywali też gminę Kleszczów z sąsiednimi gminami - Sulmierzyce i Lgota Wielka. Zbierane dane służyły m.in. tworzeniu map
z naniesionymi na nich punktami POI (Point of Interest), a więc
miejscami ważnymi dla osób korzystających z nawigacjami samochodowymi.
●1
 8 czerwca - Urząd Gminy odwiedzili zaproszeni przez Fundację
Rozwoju Gminy Kleszczów przedstawiciele chińskiej spółki Dong-jong Ruida Biotechnology, a także polski inwestor
Andrzej Salamon,
którego firma
P.M.T. Trading
działa w Chinach.
Wizyta ta zorganizowana w przeddzień wizyty prezydenta ChRL w
Polsce potwierdziła tylko rosnące
zainteresowanie biznesu chińskiego inwestowaniem w Polsce. W
sali konferencyjnej powitał gości sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik. Obecna była także 3-osobowa delegacja Rady Gminy Kleszczów z przewodniczącym Michałem Michałkiem. Fundację reprezentowali przedstawiciele zarządu - Michał Mazur, Łukasz Bujacz
i Radosław Bujacz.
Po prezentacjach multimedialnych, poświęconych gminie Kleszczów oraz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, goście mogli pytać o szczegóły związane z ofertą inwestycyjną gminy Kleszczów,
w tym o warunki inwestowania w Podstrefie „Kleszczów” Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejną częścią wizyty składanej przez panią Wang Ruoxue i pana Meng Xiaojun oraz Andrzeja Salomona było obejrzenie (zza okien autokaru) Kleszczowskich
Stref Przemysłowych z krótkim postojem przy punkcie widokowym
w Żłobnicy. W Bogumiłowie uczestnicy spotkania odwiedzili przygotowywany do rozruchu zakład spółki Sponcel.
Kontynuacją tematów podjętych podczas tej wizyty będą kolejne rozmowy i spotkania. Wiadomo, że branże, które interesują inwestorów chińskich to sektor spożywczy oraz energetyka odnawialna (głównie fotowoltaika).
JS

5

Eko-Region na kolejny rok

W

czerwcu zakończyła się w Urzędzie Gminy procedura wyboru firmy, która przez kolejny rok (do 30 czerwca 2017 r.)
zajmować się ma odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczów. Wybrana w przetargu bełchatowska spółka Eko-Region zajmować się będzie regularnym
odbieraniem odpadów, wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców gminy oraz ich przekazywaniem do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Jak duże ilości odpadów wytwarzane są na terenie naszej gminy w ciągu roku? Pewien pogląd na tę sprawę daje zamieszczona w przetargowej specyfikacji tabela, z zestawieniem rodzajów
poszczególnych odpadów. W ciągu 2015 roku w gospodarstwach
domowych naszej gminy powstało ponad 1050 ton wszystkich
odpadów, w tym najwięcej (782 tony) zmieszanych odpadów komunalnych. Drugą pod względem ilości grupę stanowiły zmieszane
odpady opakowaniowe (138 ton), a trzecią - opakowania ze szkła
(120 ton).
Dla właściwego skalkulowania ceny usług przez firmę odbierającą odpady konieczne jest też uwzględnienie tej masy odpadów,
jaka trafia w ciągu roku do
punktu selektywnej zbiórki
w Łuszczanowicach Kolonii. W 2015 r. mieszkańcy
dostarczyli tu ponad 686
ton, przy czym najwięcej
(399 ton) stanowiły zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu, a
165 ton - odpady ulegające biodegradacji.
Łączna liczba nieruchomości, z których odbierane mają być odpady wynosi 1287 (stan na 22 stycznia br.), w tym 34 budynki wielorodzinne.
Spółka Eko-Region ma nie tylko zapewniać odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości, ale też z ogólnodostępnych punktów zbiórki oraz ze wspomnianego punktu (PSZOK)
w Łuszczanowicach Kolonii. W umowie zapisany został także obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników na odpady oraz
dwukrotnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wynagrodzenie
spółki za roczną obsługę gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniesie 589.219,20 zł.
JS

W związku z intensywnym rozwojem
firmy CAT Polska Sp. z o.o.
poszukujemy osoby na stanowisko

pracownik infolinii
Miejsce pracy: Kleszczów
Główne obowiązki: ● kontakt z klientami CAT Polska w ramach obsługi
infolinii, ● kontakt z podwykonawcami, ● zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji w ramach poszczególnych etapów realizowanych transportów,
● prowadzenie raportów i statystyk, ● dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
Wymagania: ● komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
● znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych (Excel, Outlook),
● odporność na stres, ● znajomość języka angielskiego.
Oferujemy: ● możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego
w firmie o zasięgu międzynarodowym, ● szkolenia,
● atrakcyjne wynagrodzenie
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione kryteria osoby, proszone są
o przesyłanie aktualnego CV na adres: personel@groupecat.com. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29/08/97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr. 133 poz.883).
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Szkolne wieści
Poetycki mecz

Matematyka w sklepie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz Szkolna Biblioteka Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowały 20 czerwca III
edycję konkursu o nazwie „Mecz poetycki”. Tym razem czytano teksty naszej noblistki - Wisławy Szymborskiej.
Do meczu przystąpiło 9 drużyn,
a ich interpretacje oceniła komisja w
składzie: Violetta Kacperek, Danuta Kuc i Michał Rejniak. Pod uwagę
były brane intonacja, tempo i oryginalność wykonania. Do meczu finałowego zakwalifikowano 2 drużyny. Pierwsze miejsce w finale zdobyła drużyna
w składzie: Zofia Rutkowska, Wiktoria Bębnowska i Karolina Cieślak, a
drugie - Svenja Mikłaszewska, Maria Bindas i Piotr Augustyńczyk.
Zdobywcą trzeciego miejsca został team: Filip Anszperger, Kacper
Kęsy i Mikołaj Mikłaszewski. Laureaci dostali nagrody rzeczowe:
zegarki smart, głośniki bezprzewodowe oraz powerbanki.

7 czerwca uczniowie klas III a i III c SP Kleszczów udali się na
zajęcia z matematyki do jednego z miejscowych sklepów. Dysponując kwotą 10 zł mieli za zadanie zrobić zakupy, odpowiadające następującym założeniom: coś zdrowego do jedzenia, coś zdrowego
do picia, coś potrzebnego do szkoły i (jeśli starczy pieniędzy) coś
ulubionego. Celem zajęć, które odbywały się w ramach innowacji
matematycznej „Z matematyką za pan brat”, była przede wszystkim nauka planowania zakupów, kupowania zgodnie z wyznaczonym kryterium, płacenia, obliczania reszty i analizowania paragonu.

Sprawdzian wiedzy z ekologii

Przedszkolny bieg po zdrowie

Kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz
propagowaniu obchodów związanych z Dniem Ziemi służył konkurs
EDI, do którego pod koniec kwietnia przystąpili uczniowie klas IV-VI
SP w Łękińsku. Pisali test składający się z pytań odnoszących się
m.in. do relacji między organizmami w różnych ekosystemach, do
ochrony roślin i zwierząt, do źródeł energii oraz zagadnienia energooszczędności. Test najlepiej rozwiązała Karolina Olczyk (kl. IV),
uzyskując 3. miejsce i tytuł laureata. Dalsze miejsca - 7., 8. i 12. zajęli: Katarzyna Dwornik, Maja Augustyńczyk i Miłosz Małofiej.

15 czerwca na stadionie gminnym uczniowie gimnazjum zorganizowali czwarty „Bieg po zdrowie” dla wszystkich przedszkolaków
z naszej gminy. Gimnazjaliści uczyli się samodzielności, umiejętności pracy w grupie, rozwijali obowiązkowość i odpowiedzialność.
W ramach przygotowań do biegu wykonali m.in. dekorację, na której tle dyrektor szkoły wręczał medale i nagrody najlepszym biegaczom. Przeprowadzili również rozgrzewkę, przygotowującą małych
biegaczy do biegowego wysiłku. Zachętą do aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu były dla przedszkolaków liczne upominki, które zapewnili sponsorzy. W biegu wzięło udział 315 dzieci.
W tym roku w ramach „Biegu po zdrowie” po raz pierwszy odbył się
także bieg dla opiekunów przedszkolaków.

„Gmina Kleszczów w obiektywie”
Projekt edukacyjny realizowało pięcioro uczniów Gimnazjum im.
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie: Julia Dąbrówka, Zuzanna Kochanowska, Wiktor Słupecki, Jakub Pustelnik i Kamil Bujacz. Chodziło
o stworzenie galerii z fotografiami miejscowości gminy Kleszczów.
- W ten sposób mogliśmy nie tylko sprawdzić się w roli fotografów, ale także poznać - dotąd nieznane - różne ciekawe miejsca naszej gminy. Miejscowości, które zostały sfotografowane to: Kleszczów, Łuszczanowice, Żłobnica, Łękińsko, Czyżów, Rogowiec,
Dębina, Antoniówka, Wolica, Kamień. Zapraszamy do odwiedzenia
naszego bloga na Tumblr, gdzie zamieściliśmy wykonany przez nas
materiał graficzny - informują gimnazjaliści.

Rowerowy tydzień w Łękińsku
Promocja zdrowego stylu życia to temat stale obecny w działaniach szkoły w Łękińsku. Od 16 do 23 maja z inicjatywy uczniów
klas V i VI trwał „Rowerowy tydzień…”. Uczniowie posiadający kartę rowerową przyjeżdżali do szkoły rowerami. Pomysł korzystania
z jednośladów tak im się spodobał, że pomimo zakończenia akcji
uczniowie (nawet ci mieszkający ponad 5 km od szkoły) rezygnowali z przejazdów szkolnym autobusem na rzecz rowerów.

Wycieczka na Litwę dla prymusów
Od 1 do 5 czerwca 50 najlepszych uczniów kleszczowskiego
gimnazjum wyjechało na wycieczkę na Litwę. Wyjazd był nie tylko okazją do relaksu po pracowicie spędzonym roku szkolnym, ale
także wzbogacenia wiedzy historycznej. Lista miejsc na Litwie, do
których dotarli gimnazjaliści, zilustrowana została krótkim hasłem:
„Śladami polskości po Kresach Wschodnich”. Na stronie gimnazjum
zamieszczona została bogata galeria zdjęć z tego wyjazdu.
ciąg dalszy na str. 8

W Uniejowie i Skale

M

łodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów w ciągu ostatnich tygodni prezentowała się nie tylko przed rodzimą publicznością podczas Dni Kleszczowa. Nasi muzycy wspólnie z maPamiątkowe zdjęcie z Grzegorzem Markowskim

żoretkami zaproszeni zostali na obchody XXXV-lecia Orkiestry
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie. Te obchody odbyły się 14 i 15 maja.
Podkrakowska Skała była 19 czerwca miejscem XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych. Orkiestra z
Kleszczowa wystąpiła tam w gronie 12 zaproszonych zespołów (w
tym wojskowych i policyjnych).
- Zaczęło się od mszy świętej, odprawionej na placu przy kościele - opowiada dyrygent kleszczowskiej orkiestry, Sławomir
Szafrański. - Po mszy przeszliśmy na rynek, gdzie odbyły się prezentacje poszczególnych orkiestr. Nasz pokaz musztry paradnej,
przygotowany przez Sylwestra Czanka trwał 20 minut, podobnie jak
występy innych orkiestr.
Z gościnnych występów w Skale Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów przywiozła dyplom i okazały puchar.
Na dwa wakacyjne tygodnie (od 1 do 12 sierpnia) orkiestra wyjedzie do Złotych Piasków w Bułgarii. Weźmie tu udział w międzynarodowym festiwalu Balkan Folk Fest. O zagranicznych występach naszych muzyków i mażoretek napiszemy po ich powrocie.
JS
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Upalny początek wakacji

T gwaru licznych głosów uczniów, zgromadzonych w sali
sportowej, bez dziesiątków pojedynczych kwiatów i bogatszych bu-

rudno wyobrazić sobie zakończenie roku szkolnego bez

kietów, które wraz z podziękowaniami otrzymują nauczyciele. Obowiązkowym atrybutem tej uroczystości są też książkowe nagrody,
które trafiają do rąk najbardziej wyróżniających się uczniów.

W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie do odbioru listów gratulacyjnych zaproszeni zostali rodzice czworga najlepszych uczniów klas szóstych: Aleksandry Mazur (średnia 5,27),
Marcina Nowackiego (5,18), Mikołaja Grzybka (4,91) oraz Amelii Ochnio (4,91). Listy wręczyła im dyrektor szkoły Mariola Świderska-Kulka. Wymieniona czwórka absolwentów otrzymała nagrodę dyrektora szkoły. Taką samą nagrodą uhonorowani też zostali
uczniowie kl. IV a - Miłosz Dylak, który może pochwalić się najwyższą średnią ocen w kleszczowskiej podstawówce (5,45) oraz Michał
Koszur, który zajął IX miejsce w biegu na 300 metrów w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych.

Symbolicznym aktem, towarzyszącym uroczystościom zakończenia nauki, jest przekazywanie szkolnego sztandaru pocztowi z
młodszego rocznika. Czerwcowa akademia nie może się też obyć
bez życzeń i podziękowań składanych nauczycielom i uczniom.
Wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski, zwracając się do
zgromadzonych w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie podkreślił, że sukcesy odnoszone w ciągu roku szkolnego przez
uczniów są nie tylko zasługą ich samych, ale
także nauczycieli „którzy
przekazują Wam swoją
wiedzę, pasję i ciekawość
świata, uczą zasad wartości moralnych i wszystkiego, co jest potrzebne w
dorosłym życiu”.
Do rodziców zwrócił
się słowami: „Jesteście
szczególną częścią społeczności szkolnej. Wasze opinie i uwagi są bardzo ważne w procesie edukacji Waszych dzieci. Dziękuję rodzicom, którzy aktywnie
uczestniczą, angażując się w życie szkolne. Życzę Wam, by rozpoczynające się wakacje były dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań Waszych dzieci”.
Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi dziękował
za codzienną, odpowiedzialną pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Na zakończenie powiedział: „Koniec roku szkolnego jest okazją, by
wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz radości, abyście
w nowym roku szkolnym wrócili z zapasem sił i gotowości do podjęcia nowych zadań, realizacji planów i marzeń”.
Do uczestników uroczystości zwrócił się także przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów, Michał Michałek. Powiedział m.in. „Chciałbym serdecznie pogratulować, a zarazem podziękować za osiągane wyniki, w tym
jakże wysokie notowania naszej szkoły
w wielu rankingach.
Jeśli Państwo pozwolą chciałbym
także przy tej okazji życzyć dalszego
powodzenia w realizacji zadań pedagogicznych oraz zapewnić o moim serdecznym zamiarze wspierania Was we wszystkich działaniach, które będą wymagały takiego wsparcia na forum Rady Gminy.
Młodzieży chcę przekazać moje z serca płynące życzenia powodzenia w dalszej edukacji. Chciałbym również życzyć napraw-

dę udanego wypoczynku wakacyjnego. Zasłużyliście, jestem o tym
głęboko przekonany”.
Życzenia na rozpoczynające się wakacje składali też księża,
przedstawiciel Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i przewodnicząca Rady Rodziców. Skromną część artystyczną (uczniów czekały
przecież jeszcze spotkania z wychowawcami w klasach) wypełniły
występy szóstoklasistów, m.in. tańczących poloneza.
Radość z rozpoczynającej się wakacyjnej laby tonowana była
łzami absolwentów, którzy opuszczają szkolne mury, a od września
zaczną naukę w gimnazjum.
JS
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Walczyły dzielnie w finale

Stypendium marszałka

Julia Derek, Aleksandra Dworzyńska i Oliwia Widera z ZSP w
Kleszczowie (na zdjęciu w towarzystwie wojewody łódzkiego, prof.
Zbigniewa Raua) reprezentowały województwo łódzkie w finale
centralnym zawodów „Sprawni jak żołnierze”. Impreza odbywała się
od 6 do 10 czerwca na terenie garnizonu Dęblin.

Przyznawane przez marszałka województwa łódzkiego stypendia naukowe i artystyczne to jednorazowe wsparcie finansowe dla
najzdolniejszych. W tegorocznej edycji 30 osób otrzymało stypendia naukowe, a 17 - artystyczne. Wśród nagrodzonych znalazł się
uczeń klasy III Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie Marcin Muskała, który uzyskał stypendium naukowe.

Wyróżniony w międzynarodowym konkursie
Eryk Łuszczyński, uczeń klasy pierwszej TNT w Kleszczowie,
wziął udział w konkursie fotograficznym „Vistula International Art
& Design Competition”. Tematem konkursu była szeroko rozumiana perspektywa („od PERSPEKTYWY obrazującej przestrzeń na
płaszczyźnie, aż do PERSPEKTYWY w rozumieniu społecznym, historycznym i metafizycznym”). Spośród 850 prac, złożonych przez
224 autorów z 22 krajów nagrodzono i wyróżniono 49 prac wykonanych przez 32 autorów. Wyróżniona w konkursie praca ucznia
kleszczowskiej szkoły będzie prezentowana na wystawie pokonkursowej Vistula w Warszawie.

„Bezpieczna Elektryczność”
Fot.: Łódzki Urząd Wojewódzki

Młodzież z całej Polski rywalizowała w takich konkurencjach,
jak: test sprawnościowy, pierwsza pomoc przedmedyczna, strzelanie, rzut granatem, bieg na orientację. Choć uczennice z Kleszczowa nie ustępowały sprawnością swoim rówieśniczkom musiały
zadowolić się dziesiątym miejscem (na 15 drużyn dziewczęcych).
Miejsca na podium zdominowali uczniowie klas mundurowych.

14 czerwca podczas uroczystości zakończenia VI Edycji Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna Elektryczność ‘2016” okazało się, że Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie
zdominowało konkursowe podium.

Ratowniczo-medyczny obóz
Uczniowie klas ratowniczo-medycznych ZSP w Kleszczowie
przebywali w połowie czerwca na trzydniowym obozie medyczno-sportowo-obronnym w Wapiennikach. Pod okiem opiekunów mogli
doskonalić umiejętności ratownictwa oraz zapoznać się ze sportami
obronnymi. Uczyli się wykonywania zasadzek, maskowania, właściwej orientacji w terenie oraz strzelania. We wszystkich działaniach
pojawiały się elementy zaskoczenia i wyzwania.

W turnieju matematycznym
I Międzypowiatowy Turniej Matematyczny zorganizowany w Zespole Szkół w Pajęcznie służył pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań matematycznych. Uczniowie rozwiązywali zadania na trzech
poziomach edukacyjnych. Spośród uczniów ZSP w Kleszczowie
najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klasy II technikum Mateusz Kotyla (II miejsce) i Jakub Rogoziński (III miejsce).

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie TNT: I. Krystian Dąbkiewicz, II. Patryk Pietrzak, III. Sebastian Kuśmierczyk. Kilku uczniów
znalazło się też w pierwszej dziesiątce finalistów.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji
i zdjęć udostępnionych przez szkoły samorządowe

Łękińsko podsumowało

U

roczyste podsumowanie działań Szkoły Podstawowej im.
M. Kopernika w Łękińsku podejmowanych w związku z projektem „Szkoła Promująca Zdrowie” odbyło się 15 czerwca. „Aktywnie, zdrowo… i ze smakiem…” - takie hasło widniejące w sali gim-

nastycznej stanowiło tło dla uczniowskich występów i prezentacji.
W obecności wielu zaproszonych osób uczniowie i nauczyciele
prezentowali działania prozdrowotne, które prowadzone były w ciągu kończącego się roku szkolnego. Chodziło nie tylko o promocję
zdrowego odżywiania, ale też aktywność fizyczną. Zostali do niej
zachęceni także dorośli uczestnicy uroczystości. Zarówno rodzice
uczniów, jak i zaproszeni goście mieli okazję do spróbowania zdrowych owocowo-warzywnych przekąsek.
Szkoła z Łękińska należy do regionalnej sieci „Szkół Promujących Zdrowie” i posiada już stosowny certyfikat. Będzie starać się o
certyfikat krajowy. Aby osiągnąć ten cel musi spełnić ustalone standardy.
JS

1-15 VII 2016

Informator

KLESZCZOWSKI

Sprzedaż gruntów rolnych
po nowemu

U

stawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw jest nazywana popularnie ustawą o obrocie ziemią rolną. Obowiązuje od 30 kwietnia br., a jej główny cel to ochrona ziemi
rolnej przed wykupem przez cudzoziemców.
Pojęcie „nieruchomość rolna” wprowadzone w tej ustawie oznacza każdy grunt, który może być potencjalnie wykorzystywany na
cele rolne (także grunty położone w granicach miast). Sprzedaż
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa została
wstrzymana na 5 lat.
Wyjątek to: ● nieruchomości przeznaczone na cele inne niż rolne (np. przemysłowe, budownictwa mieszkaniowego), ● położone
w obrębie specjalnych stref ekonomicznych, ● domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnym gruntem, ● nieruchomości rolne o pow. do 2 ha.
Ustawa o obrocie ziemią rolną reguluje też obrót prywatnymi
gruntami rolnymi. Zgodnie z nowymi przepisami nabywcą prywatnej ziemi rolnej może być rolnik indywidualny (osoba fizyczna gospodarująca osobiście na gruntach o powierzchni do 300 hektarów,
posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz przez minimum 5 lat zamieszkującą w gminie, gdzie położona jest co najmniej jedna działka jego gospodarstwa). Gospodarstwo rodzinne nabywcy łącznie z
nabywaną nieruchomością nie może przekroczyć powierzchni 300
ha. Rolnik jest zobowiązany do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego wraz z zakupioną rolą przez okres 10 lat od daty nabycia.
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Informacja o akcji żniwnej
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. informuje, że koszenie zbóż będzie
przebiegało tak jak w latach ubiegłych - według poniższej kolejności:
1) Czyżów, Wolica
2) Żłobnica, Antoniówka
3) Łękińsko, Kamień
4) Łuszczanowice, Rogowiec
5) Kleszczów, Dębina
1. Z akład dysponuje 4 kombajnami ze ścinaczem oraz 1 bez ścinacza.
2. Sołectwa zostały połączone w pary względem obsianych areałów na małe
+ duże.
3. W danym dniu wszystkie kombajny kierowane są na dwa sołectwa zgodnie
z podanym harmonogramem.
4. Kombajny, które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie wspomogą koszenie w drugim sołectwie, zgodnie z harmonogramem.
5. Praca kombajnu prowadzona będzie według zasady kolejności pól (zgodnie z
lokalizacją pole obok pola), zaczynając w danym dniu od skrajnych pól ku środkowi.
6. W przypadku, gdy kombajn nie zakończy wykonywania usługi z powodu załamania się pogody, prace żniwne zostaną wznowione w następnym dniu przy
sprzyjającej pogodzie.
Ceny usług Zakładu Komunalnego „Kleszczów” obowiązujące w tym sezonie:
• Kombajn zbożowy - 293 zł/ godz.
• Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem - 328 zł/ godz.
• Prasa do słomy ze sznurkiem - 195 zł/godz.
• Kombajn zbożowy New Holland - 328 zł/godz.
• Kombajn zbożowy New Holland z rozdrabniaczem - 373 zł/godz.
Podane ceny są cenami brutto.

Wyjątkiem od tych zasad
jest kupowanie nieruchomości rolnych m.in.: ● mniejszych niż 0,3
ha, ● przez osobę bliską zbywcy, ● jednostkę samorządu terytorialnego, ● Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, ●
przez Kościoły i związki wyznaniowe działające na podstawie odrębnych przepisów, ● w wyniku dziedziczenia i zapisu windykacyjnego, ● nabywanie gruntów rolnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi (tzw. siedliska) o pow. do 0,5 ha, ● nieruchomości
rolnych, które w dniu wejście w życia ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są przeznaczone na cele inne niż rolne.
W wielu przypadkach Agencja Nieruchomości Rolnych będzie
miała prawo pierwokupu (szczegółowo jest ono opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego). Pierwszeństwu zakupu przez
ANR nie będzie podlegało nabycie (np. dziedziczenie ustawowe,
darowizna) nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy.
Dla wyjaśnienia nowych zasad
Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła stronę internetową
www.gospodarstwopolska.pl. Jest ona adresowana przede wszystkim do osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości rolnej,
utworzeniem gospodarstwa rolnego, a także sprzedażą nieruchomości rolnej. Można na niej znaleźć informacje na temat wprowadzonych w tym roku ustaw, regulujących obrót ziemią rolną.
Oprócz pełnych tekstów ustaw (o kształtowaniu ustroju rolnego;
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości; o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi), na stronie można też zobaczyć m.in. animowaną prezentację, która wyjaśnia cele i powody, dla których rząd
zdecydował się wprowadzić przepisy chroniące polską ziemię. Jest
tam też lista pytań najczęściej zadawanych przez rolników oraz odpowiedzi przygotowane przez specjalistów ANR.
Do urzędów gmin Agencja Nieruchomości Rolnych rozesłała
wzory wniosków o nabycie oraz o zbycie nieruchomości rolnych,
prosząc o ich udostępnienie zainteresowanym osobom. Obydwa
wnioski zamieszczone zostały na stronie www.kleszczow.pl.
opr. JS

Kupię działkę budowlaną w gm. Kleszczów
przy drodze asfaltowej, 10-16 arów.
Tel. 792-940-798

Poszukuję mieszkania

w gminie Kleszczów do wynajęcia - kawalerki w rozsądnej cenie.

Tel. 604-807-851
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Miłośnicy nordic walking
rono osób, znajdujących relaks w spacerach z kijkami do
nordic walking nie jest jeszcze w naszej gminie zbyt liczne. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie promuje tę formę aktywności od kilku lat. Początkowo zajęcia nordic walking organizowane były wyłącznie podczas majówkowych pikników. W
tym roku GOK zaczął organizować spacery z kijkami od maja, co

NR 13/439

Sport

G

tydzień.
Na każde kolejne przychodziło coraz więcej osób. W zorganizowanych dotychczas dziesięciu spotkaniach wzięło udział 57 osób.
Celem kilkukilometrowych wędrówek są leśne dukty, polne drogi
i ścieżki rowerowe gminy Kleszczów. Zajęcia mają walor nie tylko
rekreacyjny, ale też krajoznawczy. Uczestnicy odwiedzili już Antoniówkę, Żłobnicę, Łękińsko, Słok, Czyżów, Łuszczanowice ,Kamień
i Rogowiec. Najdłuższa trasa, którą przy tej okazji pokonali to odcinek Piaski - Słok i z powrotem (łącznie ok. 13 km).
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Najchętniej witane są osoby
z własnym sprzętem. GOK ma też kilka par kijków nordic walking,
dla osób, które sprzętu nie posiadają, ale chciałyby sprawdzić czy
ten rodzaj rekreacji im odpowiada. Zajęcia będą kontynuowane w
ciągu wakacji. Zapowiedź kolejnych tras, miejsc i czasu zbiórki zainteresowane osoby znajdą na stronie www.gok.kleszczow.pl.
JS

Aktywne lato w SOLPARKU
SOLPARK Kleszczów podał wakacyjny harmonogram zajęć ruchowych. Oto szczegóły:
● Aqua aerobik – czwartek 17.00
● Aqua cycling – poniedziałek 20.30; środa 19.00; czwartek 18.00
● Trampoliny – poniedziałek 18.00; piątek 19.00
● Zumba – wtorek 19.00; czwartek 19.00
● Aerobik – środa 19.00; piątek 17.30
● Yoga – środa 17.30
● Kick-boxing – wtorek 20.00; czwartek 20.00
Ten harmonogram obowiązywać ma od 1 lipca do 31 sierpnia.
***
Jeśli na wakacje zjedzie do nas rodzina namówmy ją do relaksujących przejażdżek rowerowych! Brakuje sprzętu? W SOLPARKU można wypożyczyć rowery. Od
połowy maja z tej oferty korzysta coraz więcej klientów. Rowery
przeznaczone są nie
tylko dla hotelowych
gości oraz dla zawodników przebywających w SOLPARKU na
obozach sportowych.
Mogą je wypożyczać również mieszkańcy gminy. Oczywiście odpłatnie.

Przy stołach
pingpongowych

18

czerwca w XVII Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów wzięło udział ok. 60
zawodników i zawodniczek. Rozgrywki odbywały się w czterech kategoriach. Najlepsi pingpongiści w poszczególnych kategoriach to:
●Ż
 ak - dziewczęta: I. Wiktoria Wróbel (Buczek); II. Jessica Kopeć
(Szynczyce); III. Julia Sokolska (Przygłów).
●Ż
 ak - chłopcy: I. Maksymilian Zawiślak (Piotrków Trybunalski);
II. Oskar Piotrowski (Łobudzice); III. Mateusz Paluch (Moszczenica).
●M
 łodzik - dziewczęta: I. Wiktoria Wróbel (Buczek); II. Zuzanna
Niciak (Buczek); III. Marta Holak (Buczek).
●M
 łodzik - chłopcy: I. Maciej Jaśkiewicz (Łódź); II. Michał Przybył
(Łódź); III. Maksymilian Zawiślak (Piotrków Trybunalski).

Sport
Awans juniorów młodszych

P

iłkarscy juniorzy młodsi Omegi występujący w I lidze wojewódzkiej juniorów młodszych B1 od nowego sezonu będą
występować w I Lidze A1 Juniorów Starszych. Bilans pierwszego
sezonu rozgrywek zespołu z Kleszczowa to 5 spotkań wygranych,
4 remisy i 5 przegranych meczów. Nasza drużyna zajęła czwarte
miejsce w tabeli, zdobywając 14 goli i tracąc 13. Trenerem zespołu jest Marcin Szymak.
Pierwsze miejsce w tabeli zajął GKS Bełchatów, drugie - Ceramika Opoczno, a trzecie - Pelikan Łowicz.

Sport
Kleszczów piąty
na igrzyskach LZS

P

iłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekka atletyka, przeciąganie liny oraz zawody w bloku integracyjnym - to konkurencje, rozgrywane w ramach corocznych letnich igrzysk wojewódzkich LZS. Odbyły się one w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym
w Ręcznie. Wśród 23 uczestniczących w nich drużyn znalazła się
także dość liczna (ponad 60 zawodników) reprezentacja gminy
Kleszczów.
Nasi sportowcy rywalizowali we wszystkich konkurencjach,
zdobywając łącznie 262,4 pkt. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna piłkarek z Kleszczowa, a drugie miejsce nasze lekkoatletki.
Trzecie miejsce zawodnicy Omegi wywalczyli w przeciąganiu liny.
Zwycięstwo w Ręcznie zdobyła reprezentacja gminy Rozprza,
druga była Wola Krzysztoporska, trzecia - gmina Zelów, a czwarty - powiat łowicki.
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Sport
Siatkarski turniej w SOLPARKU

W

turnieju SOLPARK Volley Cup 2016, rozegranym 18 czerwca w hali sportowej SOLPARKU o główny puchar walczyło 11 drużyn. Rozgrywki prowadzono
systemem do dwóch wygranych setów. Eliminacje rozgrywano równolegle w dwóch grupach. Do finałowej rozgrywki zakwalifikowały się zespoły: Kombajn, Posesja Bełchatów,
Młodzi Wilcy oraz Lgota Wielka.
Brązowy medal wywalczył team
z Lgoty Wielkiej.
- Mecze fazy finałowej stały na
świetnym siatkarskim poziomie - podsumowuje Tomasz
Dawidziak z SOLPARKU. - W
wielkim finale obrońcom tytułu sprzed roku - drużynie Posesji Bełchatów przyszło zmierzyć się z zespołem Kombajn.
O końcowym triumfie zadecydował emocjonujący tie break,
w którego końcówce Posesja
przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrała 15:12.
Najlepsze ekipy otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy – medale. Były też nagrody
indywidualne i drużynowe.
Opr. JS

Sport
Pracowite lato sztangistek

Z

awodniczki sekcji podnoszenia ciężarów LKS
Omega Kleszczów Sylwia Oleśkiewicz (na
zdjęciu) i Klaudia Ołubek brały udział w Mistrzostwach
Polski Seniorów. Sylwia powtórzyła wynik z ubiegłorocznych mistrzostw. Zdobyła brązowy medal uzyskując 143 kg w dwuboju. Klaudia Ołubek w tej samej kategorii wagowej (do 48 kg) wywalczyła piąte miejsce.
Wakacyjny czas to dla naszych sztangistek pora
zgrupowań. Sylwia uczestniczyła w treningach kadry
juniorek do lat 17, które odbywały się do 7 lipca w SOLPARKU, a Klaudia wyjedzie do Władysławowa na zgrupowanie kadry juniorek do 20 lat (od 14 do 30 lipca).

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 TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
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
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
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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GOK informuje i zaprasza
Nagrodzeni w „Santo Subito”
19 czerwca uczestnicy koła wokalnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie odebrały dyplom za zajęcie
drugiego miejsca w
II Archidiecezjalnym
Dziecięcym Festiwalu Piosenki Papieskiej i
Religijnej „Santo Subito” w Bełchatowie.
Nasi wokaliści wykonali dwa utwory z repertuaru chrześcijańskiego zespołu
Trzecia Godzina Dnia
(„Błogosław duszo
moja Pana” i „Wiara czyni cuda”). Poziom konkursu był bardzo wysoki. Dodatkowo solistka Sandra Jakubiak dostała wyróżnienie w
kategorii solistów starszych.

Seniorzy poznawali Łódź
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizował
jednodniową wycieczkę dla członków klubów seniora. Z wyjazdów
w dwóch grupach (23
i 28 czerwca) skorzystały łącznie 62 osoby.
Podczas wycieczki,
której program został
nazwany „Łódź znana i nieznana”, seniorzy mieli okazję: zwiedzić Muzeum Miasta
Łodzi (dawny Pałac
Izraela Poznańskiego)
oraz Centralne Muzeum Włókiennictwa, przejechać trasą Księży Młyn z przybliżeniem
historii Łodzi fabrykanckiej, spacerować ulicą Piotrkowską, odwiedzili także Palmiarnię.

Wakacyjny rozkład pracy świetlic
Do 31 sierpnia większość świetlic w domach kultury GOK będzie
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Dotyczy
to świetlic w Kleszczowie, Łękińsku, Łuszczanowicach, Czyżowie,
Żłobnicy, Antoniówce i Kamieniu. Świetlica w Dębinie będzie czynna w godz. 11.00-17.00, a świetlica w Rogowcu w godz. 13.0017.00.

NR 13/439

Warsztaty podróżnicze
w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorganizuje wakacyjne warsztaty podróżnicze „Dzieci Świata”, które poprowadzi animator - podróżnik. Zajęcia pozwolą poznać zwyczaje różnych krajów, warunki życia mieszkających w nich dzieci, poznać ich ubiory.
Uczestnicy warsztatów będą mogli m.in.: ● pobawić się zabawkami
z Indii, Chin, Madagaskaru, Boliwii i Australii; ● poznać zabawy ruchowe i przymierzyć stroje rówieśników z różnych kontynentów; ●
nauczyć się mówić „Dzień dobry” w dziewięciu językach.
Więcej informacji o warsztatach znaleźć można na stronie
www.poznajemyswiat.pl. Warsztaty zostały zaplanowane na 9
sierpnia, a zapisywać dzieci można do 10 lipca bezpośrednio w siedzibie GBP w Kleszczowie lub telefonicznie nr 44/ 731-36-54. Liczba miejsc ograniczona.

Wakacyjne konkursy
„Przyłapani na czytaniu”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ogłosiła po raz kolejny konkurs
fotograficzny „Przyłapani na czytaniu". Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania czytelnictwem, a także zachęcenie mieszkańców Kleszczowa i okolic do pokazania za pomocą obrazu fotograficznego tego, co w książkach wydaje się ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania.
W konkursie będą rozpatrywane prace, które spełniają warunki regulaminowe
i zostaną dostarczone do siedziby GBP w Kleszczowie do 9 września br.
Więcej szczegółów - w regulaminie konkursu „Przyłapani na czytaniu”, dostępnym na stronie http://biblioteka.kleszczow.pl/przylapani-na-czytaniu/.
„Widokówka z wakacji”
Urząd Gminy w Kleszczowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału
w konkursie „Widokówka z wakacji”. Ideą konkursu jest wysyłanie jak najciekawszych widokówek z miejsc wakacyjnego wypoczynku wraz z tekstem pozdrowień
na adres Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. W zabawie mogą uczestniczyć uczniowie kleszczowskich szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie
dostępnym na stronie Urzędu Gminy w Kleszczowie www.kleszczow.pl.
Termin przesyłania widokówek - 24 sierpnia.
„Złap lato w obiektyw”
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie po raz drugi organizuje konkurs fotograficzny „Złap lato”. Chodzi w nim o pokazanie regionu w letniej, wakacyjnej odsłonie. Zdjęcia przyrody, wakacyjnych zabaw, romantycznych zachodów słońca, czy
pieszych i rowerowych wycieczek muszą być wykonane na terenie powiatu bełchatowskiego. Każdy uczestnik może nadesłać do 31 sierpnia maks. trzy fotografie. Główną nagrodą będzie tablet.
Szczegóły, regulamin i oświadczenie uczestnika - na stronie www.powiat-belchatowski.pl/menu/zlap-lato-w-obiektyw-konkurs-fotograficzny/1/.
opr. JS

Wakacyjne zajęcia i warsztaty
Oprócz warsztatów z robotyki (5 i 7 lipca odbyły się dla uczniów
gimnazjum, a 26 i 27 lipca będą dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych) dom kultury w Kleszczowie zorganizuje podczas wakacji:
●w
 arsztaty tworzenia biżuterii techniką quillingu - 8, 15, 22
lipca oraz 5 sierpnia, godz. 11.00-13.00 (dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych i uczniów gimnazjum),
●w
 arsztaty malowania na jedwabiu - 12 sierpnia (dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych),
● t urniej piłki nożnej „FIFA `2016” - 17, 18, 19 sierpnia,
●s
 potkania w plenerze: ● gra terenowa - 30 lipca; ● piknik indiański - 2 sierpnia (miejsce: park w Kleszczowie).
Programy zajęć wakacyjnych w poszczególnych placówkach GOK,
a także terminy spotkań plenerowych zostaną udostępnione na
stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl i na tablicach ogłoszeń.
O informacje można pytać także pod nr tel. 44/ 731 32 30.
opr. JS

AUTO-GAZ
Serwis instalacji LPG
Naprawy, wymiany filtrów,
kalibracje, diagnostyka komputerowa

Tel. 500 254 898
Antoniówka 33,
97-410 Kleszczów

