nr 15/418 • 1-15 VIII 2015 • Rok XXIII • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

5 i 6 września
- Red Bull 111 Megawatt

Fot. Jacek Jabłoński - Red Bull Content Pool

Pierwszy weekend września będzie
stał pod znakiem motocyklowych zawodów,
które rozegrane zostaną na terenie zwałowiska KWB Bełchatów.
Impreza Red Bull 111
Megawatt po udanym
debiucie w 2014 roku
zyskała miano największego masowego wyścigu enduro w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Więcej na str. 12.

Z okazji Dnia Energetyka składamy serdeczne
życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności
wszystkim aktywnym zawodowo, a także emerytowanym
pracownikom PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Bełchatów. To święto jest szczególnie ważne w roku
jubileuszu 40-lecia Elektrowni Bełchatów.
Wójt Gminy Kleszczów
Przewodniczący Rady Gminy
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
SŁAWOMIR ŚLUGA

Coraz bliższy finisz
Lejący się z nieba żar utrudnia pracę, zwłaszcza drogowcom i budowlańcom.
Mimo to przebudowa dróg w Łękińsku zbliża się do finiszu. Adam Mazur, kierownik
budowy ocenia, że firma DROG-BUD zrealizowała już ok. 80 proc. objętych umową robót.
Więcej na str. 3.

Zakończony projekt GOPS
Projekt szkoleniowy „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” zakończył się uroczystym spotkaniem 15 uczestników z udziałem wójta
gminy Kleszczów - Sławomira Chojnowskiego i zastępcy wójta - Joanny Guc. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty i zaświadczenia
o ukończeniu kursów.
Przypomnijmy, że ta edycja projektu trwała przez półtora roku. W 2014 r. brało w niej udział ośmioro
podopiecznych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, a w styczniu br. do ich grona dołączyło
kolejnych siedmioro uczestniå ciąg dalszy na str. 4

Krwiodawcy nie zawiedli

W wyniku wakacyjnej akcji krwiodawstwa przeprowadzonej
7 sierpnia z inicjatywy Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Kleszczowie pozyskano 16,65 litra bezcennego leku. Krew oddało w sumie 37 dawców, choć liczba chętnych była znacznie większa. Siedem osób nie mogło podzielić się krwią po przebadaniu przez
lekarza. Akcja została zorganizowana pod hasłem „Wakacyjna Kropla
Życia”. Zainteresowała się nią telewizja NTL Radomsko i w swoim programie nadała kilkuminutową relacje. Za naszym pośrednictwem organizatorzy dziękują krwiodawcom za mobilizację, jaką wykazali w tak
trudnym dla krwiodawstwa okresie wakacyjnym.
(s)

Wzmocnić szkielet
i mięśnie

Zabiegi rehabilitacyjne, masaż, a także terapia manualna – z tego będą mogli
korzystać mieszkańcy gminy w kleszczowskim ośrodku zdrowia w ramach przyjętego niedawno programu „Profilaktyka chorób
układu mięśniowo-szkieletowego”. Zabiegi wykonywane będą m.in. przy pomocy widocznego na zdjęciu aparatu Salus.
Więcej na str. 6.

Malują, adaptują,
konserwują
Tradycyjnie już najdłuższa w roku szkolnym, wakacyjna przerwa poświęcana jest
w szkołach na prowadzenie takich prac naprawczych i adaptacyjnych, które ze względu na swój zakres i uciążliwość nie mogą
być wykonywane w innym czasie.
Więcej na str. 7.
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Nowe elewacje
w starych kolorach

Susza zmniejszyła plony

ekordowo wysokie temperatury i brak opadów wpłynęły na znaczne zmniejszenie wielkości tegorocznych zbiorów zbóż. Nic dziwnego, że już w ostatnich dniach czerwca rolnicy
z gminy Kleszczów wystąpili z pierwszymi wnioskami o udzielenie
finansowego wsparcia z programu pomocy, funkcjonującego
w naszej gminie. Do szacowania szkód w uprawach ruszyły
z początkiem lipca 3-osobowe
komisje, złożone z przedstawicieli Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz miejscowego radnego
lub sołtysa.
Do 6 sierpnia złożone zostały w całej gminie 172 wnioski.
Po sprawdzeniu skali strat w uprawach wnioskodawcom przyznane zostało finansowe wsparcie w łącznej kwocie 261.270 zł. Pierwsza grupa poszkodowanych rolników odebrała „suszowe” 28 lipca,
druga - 10 sierpnia. Jak dowiadujemy się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie wypłaty dla kolejnej grupy planowane są 31 sierpnia.
(s)

Pretenduje sześć posesji

terminie do konkursu „Najschludniejsza poW regulaminowym
sesja w gminie Kleszczów” zgłoszenia nadesłali właścicie-

le sześciu posesji. Regułą jest większa ilość zgłaszanych do konkursu posesji siedliskowych. Podobnie było w tegorocznej edycji.
O konkursową nagrodę w gotówce
ubiega się tylko jedna posesja w gospodarstwie rolnym, znajdująca się na
terenie Łękińska. W kategorii posesji siedliskowych o nagrody rywalizują
właściciele trzech posesji z Kleszczowa, jednej z Łękińska i jednej z Łuszczanowic.
Pierwszy przegląd zgłoszonych
posesji komisja konkursowa przeprowadziła 30 czerwca. Drugie oględziny
posesji odbyły się 11 sierpnia. Upalna i bezdeszczowa pogoda sprawia, że uczestnicy konkursu muszą
w tym roku poświęcić bardzo dużo czasu (i wody), by utrzymać zieleń w niezłej kondycji.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 30 sierpnia, podczas gminnych dożynek.
(s)

Łuszczanowice trwają rozpoczęte w czerwcu praNa osiedlu
ce remontowe przy dwóch budynkach mieszkalnych (nr

44 i 45). Plac robót widać z daleka - przy obydwu blokach ustawione zostały rusztowania, osłonięte ochronną siatką. Najpierw usuwana jest stare, styropianowe docieplenie, a w jego miejsce mocowane są twarde płyty z wełny
mineralnej 15-centymetrowej
grubości. Po wzmocnieniu ich
powierzchni siatką i klejem nakładany jest barwny tynk silikonowy. Kolor elewacji obu
budynków pozostanie taki, jak
przed remontem.
Nowa elewacja jest już gotowa na części ścian. Bardzo
wysokie temperatury i duże
nasłonecznienie z jednej strony, a wymogi technologiczne z drugiej sprawiają, że do nakładania silikonowej wyprawy pracownicy muszą przystępować wcześnie
rano. Na placu budowy zjawiają się już przed godz. 5. Przed południem te prace muszą być przerywane, bo nakładany tynk wysychałby zbyt szybko.
Zadaniem wykonawcy robót (BAU sp. z o.o. z Opatowa) poza
montażem docieplenia i wykończeniem elewacji będzie wymiana
zewnętrznych obróbek blacharskich (parapety, szczytowe obrzeża dachów), które są konieczne po zwiększeniu do 15 cm grubości
warstwy izolacji ścian. Na koniec zostanie wymiana izolacji ścian
fundamentowych.
(s)

15

Wakacyjny
egzamin nauczycieli

lipca w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego następujący nauczyciele z samorządowych szkół i przedszkoli: Elżbieta Antosiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie; Ilona Bujacz - nauczyciel języka polskiego, świetlicy, etyki w Gimnazjum w Kleszczowie; Ewelina Kucner - nauczyciel
wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łuszczanowicach;
Agnieszka Kukieła - nauczyciel j. polskiego, wychowawca internatu
w ZSP w Kleszczowie; Agnieszka Kuśmierek - nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej w Kleszczowie; Lena Wojewoda-Pokora
- wychowawca internatu ZSP w Kleszczowie.
(s)

6 września - referendum ogólnokrajowe

6 września 2015 roku zostanie przeprowadzone referendum
ogólnokrajowe. Osoby uprawnione do udziału w referendum odpowiedzą na 3 pytania:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa
podatkowego na korzyść podatnika?”.
Terminy wykonania poszczególnych czynności referendalnych
zostały określone w załączniku do postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2015. Wśród dokonanych
już czynności jest m.in. utworzenie odrębnych obwodów głosowania, ustalenie ich granic, siedzib i numerów oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów gło-

sowania oraz siedzibach komisji obwodowych, a także o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Do 7 sierpnia odbywało się zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione, a do 16
sierpnia nastąpi powołanie komisji obwodowych i sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.
• od 21 sierpnia do 4 września: nieodpłatne rozpowszechnianie
w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
audycji referendalnych podmiotów uprawnionych;
• do 22 sierpnia - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego;
• do 28 sierpnia - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
• do 1 września - składanie wniosków o dopisanie do spisu osób
uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
• 4 września do godz. 24:00 - zakończenie kampanii referendalnej;
• 6 września godz. 6:00-22:00 – głosowanie.

1 - 15 VIII `2015
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Na drogach w Łękińsku

sierpnia podczas rozmowy Adam Mazur informował:
– Obecnie roboty koncentrują się głównie na ulicy Długiej. Do skończenia zostało tu
ok. 50 proc. robót brukarskich, a także ułożenie na jezdni warstwy ścieralnej. Nadal prowadzone są roboty elektryczne, a dokładnie z zakresu elektroenergetyki i teletechniki. Nie zostały jeszcze zamontowane i podłączone lampy uliczne, czeka nas ponadto wykonanie nasadzeń i posianie trawy, a wcześniej montaż systemów nawadniania.
Zgodnie z umową termin zakończenia robót w Łękińsku ustalony został na luty 2016
roku. Mieszkańcy gminy mogą jednak liczyć na to, że w pierwszych dniach września powinny zostać udostępnione dla ruchu wszystkie odcinki przebudowywanych dróg.
(s)
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KOMUNIKATY
14 sierpnia
- nieczynny Urząd Gminy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia, pracodawcy muszą wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny. W związku z tym w piątek,
14 sierpnia, Urząd Gminy w Kleszczowie będzie nieczynny.

Wyjazd na ROL-SZANSĘ

Montaż tablic informacyjnych

Gotowe rondo…

Urząd Gminy w Kleszczowie – jak co roku – organizuje wyjazd na promocyjno-handlową wystawę rolniczą ROL-SZANSA w Piotrkowie
Trybunalskim. W programie imprezy m.in. prezentacja maszyn i narzędzi rolniczych, środków
do produkcji rolniczej, nowoczesnych rozwiązań w budownictwie inwentarskim. Uczestnicy
będą mogli skorzystać z fachowych porad z zakresu: pozyskiwania środków w ramach działań
PROW 2014-2020, nowych technologii produkcji, integrowanej ochrony roślin, ekonomiki rolnictwa i informacji rynkowych.
Zapisy na wyjazd są prowadzone w Urzędzie
Gminy – pok. 26, tel. 44 731-31-10 wew. 131
do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus.
O zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Odpłatność 5,00 zł od osoby (płatne przy
zapisie), wyłącznie osoby pow. 18 lat.
Wyjazd z Kleszczowa o godz. 9.00 (parking
przy Urzędzie Gminy), planowany powrót ok
14.00.

Urlopy stomatologów
Ulica Długa w Łękińsku

S

…i droga dojazdowa do oczyszczalni

Bezrobocie w dół

tatystyki ogłoszone po II kwartale przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie pokazują zdecydowany spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Jeśli te
dane porównamy z II kwartałem 2012 roku to okaże się, że w całym powiecie liczba zarejestrowanych osób bez pracy zmalała z 7024 do 5167 osób. To prawie 26,5 proc. mniej niż
przed trzema laty.
Trudno przypisać cały ten efekt rozwojowi gospodarczemu powiatu. Wiele osób w ciągu trzech lat zdecydowało się wyemigrować za pracą. Z korzyścią dla bezrobotnych zmieniły się też zasady przyznawania ubezpieczeń zdrowotnych. To głównie dla ubezpieczeń
zdrowotnych nie zaś dla zasiłków osoby bez pracy decydują się na rejestrację w PUP. Jeśli chodzi o liczbę uprawnionych do zasiłków to zmniejszyła się ona z 1245 do 722 osób,
a więc o 42 proc.
W poszczególnych gminach wskaźnik bezrobocia zmalał w różnym stopniu. W gminie
Kleszczów liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie 2012-2015 zmniejszyła się ze
190 do 151 osób - i to przy stale zwiększającej się liczbie mieszkańców. W gronie tych 151
osób są 94 kobiety. Na koniec czerwca tylko 23 osoby miały prawo do zasiłku. Co najmniej
roczny „staż” w gronie bezrobotnych miało natomiast 50 mieszkańców gminy Kleszczów.
Zakłady produkcyjne powstające w strefach przemysłowych gminy Kleszczów niosą nadzieję, że osoby chcące pracować prędzej czy później znajdą stabilne zatrudnienie. Za pracą warto chodzić, dowiadywać się o nią wśród znajomych, odwiedzać firmy, zaglądać na
strony internetowe (np. na stronę Gminnego Centrum Informacji). 31 lipca pojawiło się na
niej ogłoszenie firmy Sponcel, która jest w trakcie budowy zakładu w strefie w Bogumiłowie.
W fabryce, która będzie pracować w ruchu ciągłym i produkować gąbkę celulozową ma znaleźć zatrudnienie ok. 50 osób. Pierwsza z ogłoszonych ofert dotyczy stanowiska „lider kontroli procesu”. Z czasem firma będzie szukać osób na linie produkcyjne.
(s)

Do 20 sierpnia z powodu urlopu nieczynny
będzie gabinet stomatologiczny w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie. Z kolei stomatolog z gabinetu w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie będzie przebywał na urlopie
w dniach 18-21 sierpnia.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że do końca sierpnia Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Łuszczanowicach Kolonii będzie
czynny (z wyjątkiem niedziel i świąt) w godzinach 9.00-19.00.
Tel. kontaktowy 697-969-104.

Wnioski o dofinansowanie sadzonek - do końca sierpnia

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że
wnioski o dofinansowanie zakupu sadzonek
drzew i krzewów ozdobnych w danym roku
budżetowym są przyjmowane tylko do końca
sierpnia. Dotacja z gminnego budżetu wynosi do 60 proc. łącznej wartości kosztów zakupu (nie więcej niż 5000 zł). Zasady ubiegania
się o dofinansowanie zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej gminy Kleszczów,
pod adresem http://eko.kleszczow.pl/kup-sadzonki.html. Tu znaleźć można też dokumenty,
niezbędne przy ubieganiu się o dotację.
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Przybędzie

Fundacja informuje
• Złóż w fundacji dokumenty aplikacyjne

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów w związku z nową organizacją
zbiorów danych osobowych, a także w związku z uruchamianiem
nowych zakładów mieszczących się w strefach przemysłowych
gminy Kleszczów, prosi wszystkie osoby zainteresowane podjęciem
pracy w tych zakładach o składanie dokumentów aplikacyjnych - CV
w siedzibie FRGK (Kleszczów, ul. Sportowa 3, pok. 23).
Dodatkowe informacje pod nr tel. 503 407 290 w godz. 8-16.

• Zapisz się na szkolenie unijne

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zaprasza osoby
zainteresowane na bezpłatne szkolenie z zakresu dofinansowania
ze środków unijnych działalności gospodarczej. Szkolenie jest
przeznaczone dla osób, które już taką działalność prowadzą lub
zamierzają prowadzić.
Przewidywany termin szkolenia - wrzesień 2015 r. Zapisy do
31 sierpnia w siedzibie FRGK lub telefonicznie, tel. 503 407 290
w godz. 8-16.

• Praktyki zawodowe dla studentów
z gminy Kleszczów

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów podejmuje starania w kierunku
organizacji praktyk zawodowych w Niemczech dla studentów
z gminy Kleszczów. Zainteresowani studenci różnych kierunków
studiów, posługujący się językiem niemieckim w stopniu dobrym,
mogą już składać ankiety kwalifikacyjne w siedzibie FRGK. Bliższe
informacje pod nr tel.503 407 290 w godz. 8-16.
UWAGA: Pierwsza tura zbierania ankiet kwalifikacyjnych: sierpieńwrzesień br.

• Praca tymczasowa w Niemczech
dla mieszkańców gminy

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów pragnąc pomóc wszystkim
osobom zainteresowanym pracą w Niemczech i znającym język
niemiecki w stopniu przynajmniej komunikatywnym, podejmuje
starania w celu pozyskania prac tymczasowych w Niemczech
w takich dziedzinach, jak przemysł, hotelarstwo, gastronomia,
ogrodnictwo. Osoby zainteresowane tą pracą prosimy o wypełnienie
ankiet kwalifikacyjnych w siedzibie FRGK. Bliższe informacje pod nr
tel. 503 407 290 w godz. 8-16.
UWAGA: pierwsza tura zbierania ankiet kwalifikacyjnych do 31
sierpnia br.

Firma REPLAY Sp. z o.o.

organizator imprezy Red Bull 111 MegaWatt 2015, która
odbędzie się na terenie gminy Kleszczów w dniach 5-6 września,
poszukuje osób do współpracy przy organizacji tegorocznej
edycji imprezy. Na stronie Gminnego Centrum Informacji
w Kleszczowie (www.gci.kleszczow.pl) znajduje się:
• szczegółowy opis zadań i wymagań, stawianych kandydatom, którzy będą zainteresowani współpracą,
• proponowane przez organizatora świadczenia.

Dyrektor Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Kleszczowie

zatrudni nauczyciela języka angielskiego
na czas określony na 6/25 etatu
posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Dokumentację należy składać do dnia 25.08.2015 r. do
przedszkola w Kleszczowie. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731 31 75.

W

ciągu najbliższych
tygodni pula komunalnych mieszkań,
należących do gminy
Kleszczów, zwiększy się
o ponad 20 procent, a to
za sprawą dwóch nowych
budynków na osiedlu przy
ulicy Sportowej. Każdy
z nich mieści po 14 mieszkań o zróżnicowanym
metrażu. Lokale 2-pokojowe z kuchnią mają powierzchnię od 46,6 do
60,5 m kw. Z kolei lokale
3 pokojowe mają 71,8 m
kw. (z oddzielną kuchnią),
bądź 73,6 m kw. (z aneksem kuchennym). Największy metraż (90,2 m
kw.) ma mieszkanie 4-pokojowe z kuchnią, mieszczące się na poddaszu.

Zakończony projekt GOPS
å ciąg dalszy ze str. 1
ków. Tak jak w poprzednich latach projekt realizowany przez kleszczowski GOPS uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Kwota otrzymana przez GOPS wynosi 24.300 zł, natomiast wkład własny gminy - 6.109,94 zł.
Udział w projekcie szkoleniowym pozwala uczestnikom zdobyć
nowe umiejętności zawodowe, a dzięki spotkaniom z psychologiem
i doradcą zawodowym – cenną wiedzę o własnych predyspozycjach
i o tym, jak skutecznie komunikować się z otoczeniem.
Realizowane w tym roku kursy („Tworzenie stron www”, „ABC
małego biznesu z podstawami księgowości i elementami BHP”,
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Masaż relaksacyjny”, „Obsługa zbiorników LPG wraz z obsługą terminali kart płatniczych”, „Skuteczna komunikacja”) dostarczyły mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w projekcie, wiedzy i umiejętności przydatnych nie tylko
w konkretnych zawodach, ale także w codziennym życiu.
Ze strony internetowej www.gopskleszczow.pl, poświęconej
projektowi „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej”, można dowiedzieć się, jak przebiegały wszystkie dotychczasowe edycje tego projektu.
(s)

Dyrektor Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Łuszczanowicach
zatrudni:
•
•

•

nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do nauki j. angielskiego w wymiarze 1.08 etatu
pracownika na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w wymiarze ½ etatu, posiadającego wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
nauczyciela wychowania przedszkolnego na czas
zastępstwa posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Dokumenty należy składać do dnia 24.08.2015 r. do
przedszkola w Łuszczanowicach.

1 - 15 VIII `2015

Informator

KLESZCZOWSKI

Prosto z ARREKSU

28 mieszkań
W obu budynkach
w pierwszych dniach
sierpnia trwały ostatnie
prace wykończeniowe:
montaż ościeżnic, drzwi
i zamków oraz montaż paneli podłogowych i listew.
Łazienki zostały kompletnie wykończone i wyposażone w piece gazowe.
Na podłogach i ścianach
kuchni ułożone płytki ceramiczne, a ściany i sufity w całym mieszkaniu wykończone zostały gładzią
gipsową i pomalowane na
biało.
Wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi powstał zespół 20 garaży,
stojący przy drodze dojazdowej do osiedla.
(s)

Agencja Rozwoju
Regionalnego „ARREKS”
SA w Kleszczowie przyjmuje
zapisy na kursy:
1. Język angielski, niemiecki, hiszpański oraz
jęz. rosyjski dla osób dorosłych (na różnych
poziomach)
•
- 60 godz. dydaktycznych
2. Konwersacje z jęz. angielskiego dla
średniozaawansowanych
•
- 20 godzin dydaktycznych
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie
Spółki, pod nr tel. 44/ 737-37-10, 727 500 728 oraz na
stronie internetowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w kursach.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. z siedzibą
w Kleszczowie, ul. Główna 122
zaprasza do udziału w kursach:

•
•
•
•
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wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
AutoCad - poziom podstawowy
i średniozaawansowany
Excel - poziom podstawowy
i średniozaawansowany

Dofinansowanie: 70% dla uczących się mieszkańców
gminy Kleszczów, 50% dla pracujących.
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10, 727 500 728 oraz na
stronie internetowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału
w kursach organizowanych przez Agencję.

Nowa usługa dla firm
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” oferuje od sierpnia nową
usługę „WIRTUALNE BIURO”. Usługa adresowana do nowopowstających firm z sektora MŚP umożliwia rejestrację firmy pod adresem „Wirtualnego Biura” za comiesięczną zryczałtowaną opłatą.
Szczegóły oferty można poznać w biurze ARREKS oraz na stronie
internetowej www.arreks.com.pl.

Pożyczki nie tylko dla przedsiębiorców
z Kleszczowa

Od sierpnia ARREKS stosuje nowe warunki udzielania pożyczek na
rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
z Kleszczowa oraz dla firm, mających siedzibę poza gminą Kleszczów.
- Zwiększyliśmy maksymalną kwotę pożyczki do 100 tys. zł, przy
oprocentowaniu od 4,5% - informuje prezes Romana Gąsowska.
Zainteresowani mogą dowiadywać się o szczegóły telefonicznie
44/ 731 37 31 lub poprzez stronę internetową agencji.

Nowe barwy stacji paliw

Od maja stacja paliw w Kleszczowie pracuje pod marką PREMIUM
PKN ORLEN. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oferuje klientom pełen zakres paliw, towarów
i usług (w tym hot-dogi oraz produkty gastronomiczne punktu Stop Caffe).
Po zmianie barw stacja oferuje dostęp
do akcji lojalnościowych, marketingowych i promocyjnych, które są obecne
na większości stacji PREMIUM w Polsce. Klienci mogą oceniać jakość pracy
stacji poprzez udział w „badaniu satysfakcji klientów stacji ORLEN”. Aktywny
udział w tym badaniu polegający na wypełnieniu ankiety, skutkuje uzyskaniem rabatu na różne produkty
oferowane przez stację.

Hot-spoty „Gminnego Internetu”

Zapraszamy do korzystania z pięciu darmowych punktów dostępowych do sieci Internet, zlokalizowanych na terenie gminy Kleszczów. Za darmo z Internetu można korzystać po zalogowaniu się
z pomocą smartfona, laptopa, tabletu czy telefonu.
Do tej pory z usługi „Gminny Internet” skorzystało 300 użytkowników, głównie w porze popołudniowej. Najwięcej logowań operator
gminnej sieci odnotował w parku w Kleszczowie (przy ul. Ogrodowej) oraz na terenie kompleksu boisk w Łękińsku. Przypominamy,
że z darmowego „Gminnego Internetu” korzystać można także
w Łuszczanowicach (skatepark), w Kleszczowie na placu przed
Urzędem Gminy oraz na placu przy SOLPARKU.

Sprostowanie
W związku z ukazaniem się w Informatorze Kleszczowskim nr
14/417, 16-31.VII.2015 materiału pod tytułem „Nowa firma chroni
zakład” informuję, że przedmiotowy tekst zawiera błędną informację
odnośnie ceny ofertowej firmy, która wygrała przetarg.
W informacji jest „Cena ofertowa zaproponowana przez firmę
CZA-TA wynosi 86.434,56 zł brutto miesięcznie”, a powinno być
„Cena ofertowa zaproponowana przez firmę CZA-TA wynosi
86.434,56 zł brutto rocznie.
Dla pełniejszej informacji informuje, że wynagrodzenie umowne
za całodobową usługę ochrony Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
wynosi obecnie:
• netto 5856,00 zł/ miesiąc co daje 70.272,00 zł/rok
• brutto (z VAT 23%) 7202,88 zł/miesiąc co daje 86434,56 zł/rok.
Krzysztof Jasnos
Prezes Zarządu
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Zdrowotny program profilaktyczny

apraszamy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie Kleszczów do korzystania z usług gabinetów
rehabilitacji, masażu, terapii manualnej oraz poradni rehabilitacji.
Te usługi są realizowane w ramach nowego programu profilaktyki zdrowotnej w gminie Kleszczów „Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego”. Program jest adresowany do wszystkich
mieszkańców gminy, którzy uskarżają się na problemy, związane
z układem mięśniowo-szkieletowym.
- W celu skorzystania z zabiegów należy umówić się osobiście lub telefonicznie na wizytę,
podczas której nastąpi zakwalifikowanie Państwa do programu
profilaktycznego oraz wyznaczone zostaną zabiegi fizjoterapeutyczne - mówi Piotr Tomczyk
- kierownik rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie. - Na wizytę należy zabrać ze sobą: dotychczasową
historię leczenia, aktualne wyniŁóżko do masażu wodnego
ki badań oraz… odrobinę optymizmu i uśmiechu. W zamian jesteśmy w stanie zaoferować Państwu
w pełni profesjonalną opiekę.
W gabinecie rehabilitacji można skorzystać z szerokiej oferty zabiegów fizykoterapeutycznych takich jak: laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia, elektroterapia, światłoterapia, fonoterapia - ultradźwięki, presoterapia (aparat do drenażu limfatycznego BOA), fala
uderzeniowa. Do dyspozycji pacjentów jest jeden z niewielu w Polsce aparatów do elektro-magnetoterapii SALUS oraz sala kinezyterapii, gdzie prowadzone są różne formy usprawniania poprzez ruch.
Jak już informowaliśmy, od stycznia 2015 roku mieszkańcy gminy
mogą również korzystać z nowego, komfortowego i nowoczesnego
łóżka do masażu wodnego Aquajet.
Pacjenci kierowani są także na zabiegi do gabinetu masażu oraz
gabinetu terapii manualnej, gdzie stosowane są różnorodne techniki masażu (od klasycznego i leczniczego po specjalistyczne, stosowane w wybranych jednostkach chorobowych) oraz zabiegi terapii

manualnej, manipulacji i neuromobilizacji. Gabinet rehabilitacji w Kleszczowie został też
niedawno wyposażony w specjalistyczny stół do trakcji kręgosłupa.
- Mając na uwadze liczne sugestie mieszkańców,
a także wyniki przeprowadzonej w 2014 roku analizy
stanu zdrowia najmłodszych
mieszkańców gminy, od października uruchamiamy gabinet rehabilitacji dzieci - zapowiada Piotr Tomczyk. - Będą
się w nim odbywać prowadzone w niewielkich grupach
indywidualne ćwiczenia specjalistyczne, których celem
będzie eliminacja lub zahamowanie wad postawy oraz
wad rozwojowych.
Dodatkowo dla najmłodszych, nie wymagających
specjalistycznej rehabilitacji, prowadzone będą zajęcia korekcyjne w szkołach
pod okiem nauczyciela wuefu
i specjalisty rehabilitacji.

Ta aparatura umożliwia elektroi fonoterapię

Sala ćwiczeń dla dzieci już prawie
gotowa

Gabinet rehabilitacji i masażu (pok. 120)
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek
9.00-16.00
środa		
9.00-16.00
czwartek
10.00-18.00
piątek
9.00-16.00
Poradnia rehabilitacji i gabinet terapii manualnej (pok. 105)
poniedziałek 10.00-17.00
wtorek
10.00-16.00
środa		
10.00-16.00
piątek
10.00-15.00
Kontakt i zapisy na konsultacje - tel. 507 84 82 80 lub 44/ 731
30 80 wew.29.

Psi Salon TOSIA
Dorota Fryś

•
•
•
•
•

Strzyżenie
Trymowanie
Kąpiel
Zabiegi pielęgnacyjne
Rozczesywanie

Tel. 661 179 876
Psi Salon TOSIA

• Bełchatów, ul. Czapliniecka 34
• Kleszczów, ul. Źródlana 15
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Remontowe lato w szkołach

trwających jeszcze wakacji najmniej robót remontoW ciągu
wych przeprowadzi się w szkołach, dla których siedzibą jest

kompleks SOLPARK. Poza rutynowymi już zabiegami olejowania
drewnianych podłóg (ten zabieg przeprowadza się w wakacje i podczas zimowych ferii), w pięciu gimnazjalnych salach lekcyjnych i w
pomieszczeniach szatni odmalowane zostały ściany. Z
kolei w części użytkowanej
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się
naprawa (uzupełnienie ubytków i malowanie) ścian na
klatkach schodowych.
Najpoważniejsza przeróbka, polegająca na podwyższeniu szklanych ścian,
oddzielających górny hol
od zwieńczonego świetlikiem patio na parterze (fot.
1), to zadanie realizowane
1 na zlecenie Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Prace, do
których zaangażowano firmę PHU Dinox Janusz Drab z Działoszyna, rozpoczęły się w ostatnim tygodniu lipca. Pracownicy montujący
metalowe stelaże i mocujący do nich grube płyty ze szkła zajęli się
najpierw częścią gimnazjalną. Potem przejdą do części ZSP. Koszt
tych specjalistycznych robót wyniesie łącznie 123.615 zł brutto.
W szkole podstawowej w Łękińsku prace remontowo-adaptacyjne zaczęły się z początkiem lipca. W ramach tych robót rozprowadzona została w szkole sieć kablowa do wewnętrznej łączności
Intranet. W niewielkiej szkolnej stołówce usunięto drewnianą boazerię, potem remontowcy wygładzili i pomalowali ściany (fot. 2). Z

3

2

N

Wakacyjne remanenty

ie wszystkie ważne wieści o sukcesach uczniów naszych
szkół zostały podane w ciągu minionego roku szkolnego.
Często brakowało miejsca na informacje o najważniejszych osiągnięciach tych najzdolniejszych, a także o ciekawych, niesztampowych
zajęciach organizowanych z myślą o szkolnych talentach. Zdarzało
się, że wyniki konkursów docierały do nas w niekompletnym stanie.
Teraz - choć wakacje w pełni - odrabiamy zaległości. Czas najwyższy, bo już za nieco ponad dwa tygodnie znowu zabrzmi dzwonek.
1. W drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „SYNAPSIK MEN”,
sprawdzającego wiedzę z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,
wzięło udział 45 uczniów klas I, II i III SP Kleszczów. Rywalizowali z ponad 4300 rówieśnikami z całej Polski. Kacper Antosiewicz znalazł się w grupie najlepszych, sklasyfikowanych na
pierwszym miejscu i zdobył nagrodę książkową oraz dyplom laureata. W gronie uczniów, którzy zajęli miejsca od VI do X znaleźli
się: Weronika Szluga, Aniela Wieczorek, Aleksandra Kamińska,
Łukasz Cieślak, Samuel Skurkiewicz, Jakub Bujacz, Mateusz
Karasiński i Julia Lizak.
2. W Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Marszałek Józef
Piłsudski i jego czasy” zorganizowanym przez Zespół Szkół
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górnego hallu na piętrze wydzielony został gabinet, w którym pracować mają logopeda i pedagog szkolny (fot. 3). Podczas remontu
w świetlicy ułożona została nowa
wykładzina typu tarkett i pomalowane ściany.
Nie wszystkie prace wewnątrz szkoły zostały już zakończone. Na ścianach świetlicy
i stołówki mają pojawić się dekoracyjne malowidła, szkoła czeka też na dostawę umeblowania.
Jeśli chodzi o koszty prowadzonych prac to dziś wiadomo, że
wykonanie sieci kablowej koszto4
wało 30 tys. zł, a prace remontowe przeprowadzone w stołówce
– 6 tys. zł.
W pierwszym tygodniu sierpnia trwały także prace remontowe
w kleszczowskiej podstawówce.
Objęły one kilka pomieszczeń.
Wspomnijmy o najważniejszych.
Na parterze „starej” części szkoły pralnia została zaadaptowana
na gabinet pedagoga. Nową pralnię (fot. 4) trzeba było urządzić
5
w suterenach budynku. Gruntownie odnowiony został gabinet logopedy. Antresola przy sali sportowej, która pierwotnie miała służyć
za miejsce dla widzów imprez sportowych, została zaadaptowana
na salę do ćwiczeń i gimnastyki korekcyjnej. Całkowicie odnowione
zostały toalety (fot. 5), które mieszczą się przy przejściu do antresoli. Od podstaw urządzono nową świetlicę (fot. 6), z której korzystać
mają najmłodsi, 6-letni uczniowie.
Została ona przygotowana na piętrze „starej” części budynku, na
końcu korytarza.
Koszt głównych prac remontowych, które w kleszczowskiej
podstawówce przeprowadzała firma PHU Orzeł - Robert Orlik z Bełchatowa ma wynieść 99,4
tys. zł. Prace malarskie, które powierzono innej firmie kosztować
6
będą ok. 8 tys. zł.
(s)
w Klukach brali udział nie tylko uczniowie SP Kleszczów. Spośród 12 uczniów z sześciu szkół powiatu najlepszą wiedzą wykazał się Kamil Kałużny z kl. VI SP w Łękińsku. Uzyskał 18 pkt.
na 25 możliwych.
3. Kinga Rabenda z koła teatralnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych do swoich osiągnięć recytatorskich z gimnazjum
dołożyła pierwszą nagrodę w powiatowym konkursie na monodram w Bełchatowie, gdzie w przejmujący sposób zaprezentowała tekst Beaty Bieli „Walcząc z przeznaczeniem”. W
36. Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej
w Przedborzu Kinga recytując wiersze „kołysz mi się, kołysz...”
oraz „Willa Wołkońskich” zdobyła wyróżnienie, zaś Aleksandra
Radoń za teksty „Poeta do demona” i „A jak śpiewać” otrzymała
III nagrodę.
Młodzi aktorzy i recytatorzy starają się doskonalić swoje talenty
- koło teatralne działające pod opieką Barbary Mickiewicz miało okazję wziąć udział w warsztatach, poprowadzonych przez
aktora Przemysława Bluszcza. Wcześniej uczniowie ZSP obejrzeli monodram „Samospalenie” w wykonaniu tegoż aktora, zaprezentowany na scenie kleszczowskiego GOK.
(s)
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Gminna statystyka sprzed 94 lat
„Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej” został wydany w 1925 roku, a opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności, przeprowadzonego 30 września 1921 r. Skorowidz precyzuje, że „spis obejmował ludność obecną w dn. 30 IX
1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)”. Warto dziś sięgnąć do przygotowanej wtedy statystyki, nie tylko po to by poznać wielkość wiosek
i osad, które wtedy znajdowały się w granicach gminy. Pierwszy po odzyskaniu niepodległości spis miał pokazać też, jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały ziemie polskie i jakie wyznania dominowały na danym terenie. W dzisiejszych czasach stawianie pytań o wyznanie
byłoby uznane za niestosowne, a nawet dyskryminujące.
CHARAKBUDYNKI
LUDNOŚĆ
MIEJSCOWOŚĆ TER MIEJ- Z przezn.
Inne za- Ogółem Męż- Kobiety Rzym.SCOW. mieszkalne mieszkałe
czyźni
-kat.

WYZNANIE
Ewangel.

NARODOWOŚĆ

Inne
Mojże- polska nie- żydowska inna
chrześć. szowe
miecka

Adamów

leśn.

1

-

18

7

11

18

-

-

-

18

-

-

-

Antoniówka

wieś

38

-

281

143

138

281

-

-

-

281

-

-

-

Będków

os. mł.

2

-

24

15

9

24

-

-

-

24

-

-

-

Biłgoraj

leśn.

1

-

16

9

7

16

-

-

-

16

-

-

-

Cieślowizna

leśn.

1

-

11

5

6

11

-

-

-

11

-

-

-

Dąbrowa

leśn.

1

-

14

7

7

14

-

-

-

14

-

-

-

Folwark

wieś

44

-

289

143

146

139

138

2

10

285

-

-

4

Gatka

wieś

18

-

101

49

52

50

45

-

6

101

-

-

-

Kleszczów

wieś

60

-

596

286

310

218

146

-

232

424

20

151

1

Kocielizna

os. mł.

2

-

16

7

9

16

-

-

-

16

-

-

-

Kociniak

wieś

13

-

69

37

32

69

-

-

-

69

-

-

-

Kuców

wieś

60

2

438

217

221

94

284

7

53

326

89

22

1

Ławki

wieś

8

-

45

24

21

45

-

-

-

45

-

-

-

Łękińsko

folw.

6

-

156

77

79

156

-

-

-

156

-

-

-

Łękińsko

wieś

90

-

687

339

348

679

-

-

8

687

-

-

-

Łuszczanowice

wieś

130

-

859

411

448

700

159

-

-

708

151

-

-

Modrzewiec

wieś

7

2

46

21

25

46

-

-

-

46

-

-

-

Rogowiec

wieś

24

2

170

80

90

57

113

-

-

170

-

-

-

Rogowiec
Pustkowie

kol.

18

-

131

57

74

21

110

-

-

131

-

-

-

Stawek

wieś

37

1

245

119

126

112

128

-

5

245

-

-

-

Słok

os. mł.

1

-

12

6

6

12

-

-

-

12

-

-

-

Wola Grzymalina folw.

10

-

94

43

51

88

6

-

-

94

-

-

-

Wola Grzymalina wieś

54

2

411

201

210

411

-

-

-

411

-

-

-

Wolica

folw.

1

-

11

7

4

11

-

-

-

11

-

-

-

Wolica

wieś

37

-

224

107

117

224

-

-

-

224

-

-

-

Żłobnica

wieś

94

3

678

330

348

418

247

1

12

678

-

-

-

Jak widać z powyższego zestawienia w 20-leciu międzywojennym gmina Kleszczów nie obejmowała wszystkich miejscowości, które
w jej granicach znajdują się obecnie. Czyżów i Piaski należały terytorialnie do gminy Kamieńsk, Dębina Osińska oraz Kamień znajdowały
się w obrębie gminy Chabielice. Bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce w przypadku zajmowanych głównie przez kolonistów niemieckich
wsi: Aleksandrów, Bogumiłów, Faustynów i Karolów (w „Skorowidzu” nazywanym Karolew). Otóż wioski te tworzące zwartą esklawę (nie
mylić z enklawą) czyli część terytorium innej jednostki administracyjnej, położoną w oddzieleniu od głównego jego obszaru, należały do powiatu radomszczańskiego i do gminy Brudzice. Nawiasem mówiąc ta sytuacja utrzymywała się aż do 1 stycznia 1954 r., kiedy wspomniane wsie włączono do powiatu piotrkowskiego, ale nie do gminy Kleszczów, tylko do gminy Chabielice.
Uzupełnieniem zamieszczonej wcześniej tabeli będzie więc poniższe zestawienie, w którym podajemy liczby odnoszące się do ośmiu
miejscowości, leżących w okresie międzywojnia poza granicami gminy Kleszczów.
MIEJSCOWOŚĆ

CHARAKTER
MIEJSC.

BUDYNKI

LUDNOŚĆ

Z przezn.
Inne za- Ogółem Mężmieszkalne mieszkałe
czyźni

WYZNANIE
Kobiety Rzym.-kat.

NARODOWOŚĆ

EwanInne Mojże- polska nie- żydow- inna
gel. chrześć. szowe
miecka ska

Czyżów

wieś

52

-

339

166

173

339

-

-

-

339

-

-

-

Piaski

wieś

38

-

234

112

122

228

1

1

4

233

-

-

1

Kamień

wieś

63

-

444

228

216

253

155

3

33

321

102

21

-

Dębina Osińska

kol.

47

-

287

141

146

284

-

-

3

287

-

-

-

Aleksandrów

kol.

36

-

212

94

118

38

174

-

-

129

4

-

79

Bogumiłów

kol.

44

-

255

126

129

124

127

-

4

255

-

-

-

Faustynów

kol.

38

-

226

110

116

94

128

-

4

226

-

-

-

Karolów

kol.

40

-

226

116

110

96

125

-

5

224

-

-

2

1 - 15 VIII `2015

Informator

KLESZCZOWSKI

Ważne dla rolników
FRGK informuje o programie wapnowania gleb

Jak informuje Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów zakończył się
już termin przyjmowania zgłoszeń rolników, mieszkających na terenie gminy,
do programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb (wapnowanie). Zgodnie z umową, którą
fundacja podpisała z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, pobieranie próbek gleb, niezbędnych dla przeprowadzenia badań stopnia ich zakwaszeni zostało zaplanowane od 12 sierpnia do 15 września.
Łódzka stacja do 30 października przedłoży fundacji wyniki badań
pobranych próbek gleb wraz z zapotrzebowaniem ilości wapnia dla każdej
zgłoszonej do programu wapnowania działki. Przygotuje też zestawienie ilości
i ustali, jakie wapno należy zastosować.
W związku z bardzo dużą ilością gruntów (ok. 800 hektarów) zgłoszonych
przez rolników do objęcia programem pomocy zakup wapna przez fundację
będzie wymagał przeprowadzenia procedury przetargowej. Poza tym zabieg
wapnowania powinien być przeprowadzony w optymalnym terminie. Na spotkaniu z sołtysami i największymi rolnikami z terenu gminy termin dostarczenia wapna do rolników ustalony został na czerwiec - lipiec 2016 roku. Fundacja
przypomina jednocześnie, że wysianie dostarczonego wapna pozostaje w zakresie każdego rolnika, objętego programem pomocy.
Bieżące informacje o działaniach związanych z realizacją programu pomocy będą podawane na stronie internetowej www.fundacja-kleszczow.pl.

Pieniądze dla młodych rolników

Od 20 sierpnia do 2 września będą przyjmowane przez ARiMR wnioski
o przyznanie premii młodym rolnikom. Wsparcie pochodzić będzie z budżetu
PROW na lata 2014-2020.
Rolnik, który ubiega się o premię nie może mieć więcej niż 40 lat. Powinien też posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jeśli ich nie ma musi je uzupełnić w ciągu 3 lat. Beneficjentem może być osoba, która rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku. Gospodarstwem może zarządzać dopiero po złożeniu wniosku. Musi
przedłożyć biznesplan i zobowiązać się do jego zrealizowania maksymalnie
w ciągu 3 lat. Tzw. wielkość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa rolnego
powinna wynosić od 13 tys. do 150 tys. euro. Kolejne kryterium to powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie - powinna być równa średniej krajowej
lub wojewódzkiej w województwach o małej średniej. Beneficjent musi się też
zobowiązać, że uzyska wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10 procent po 3 latach. Ten wskaźnik będzie sprawdzany.
Młody rolnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów
i rozchodów, a poza tym do wydatkowania co najmniej 70 procent pomocy
na środki trwałe, w tym wyłącznie na nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie.
Wsparcie dla młodego rolnika, który spełni te wymogi wyniesie 100 tys.
złotych.

Ceny ziemi rolnej w Łódzkiem

Rolnicy, którzy kupują grunty rolne mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość kredytu nie może przekroczyć poziomu cen

Pogotowie kanalizacyjne
Zakres usług:
l udrażnianie kanalizacji,
l czyszczenie kanalizacji,
l monitoring kanalizacji,
l transport do 3 ton.
FUH WUKOJAR Jarosław Walasiak,
Tel. 889-007-732.
www.wukojar.pl
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rynkowych gruntów rolnych (z uwzględnieniem ich jakości) w danym województwie. W I kwartale 2015 r. - wg danych Głównego Urzędu Statystycznego - średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w obrocie prywatnym dla
województwa łódzkiego wynosiły:
• grunty dobre (grunty klas I, II, IIIa) - 41.371 zł/ha,
• grunty średnie (grunty klas IIIb, IVa, IVb) - 35.063 zł/ha,
• grunty słabe (grunty klas V, VI) - 23.952 zł/ha.
Ceny te wykorzystywane są przy ocenie planów przedsięwzięć inwestycyjnych składanych przez potencjalnych kredytobiorców, którzy ubiegają się
o kredyty inwestycyjne z dopłatą agencji do oprocentowania z następujących
linii: kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR); kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z); kredyty z częściową spłatą kapitału na
zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Powyższe ceny obowiązują od 25.05.2015 roku.
Warto przypomnieć, że - zgodnie z ogłoszeniem prezesa ARiMR z 17
września 2014 r. - średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie łódzkim wynosiła 7,61 ha, średnia dla kraju to 10,48 ha.
Źródło: www.lodr-edoradca.pl

Sz

Bez Internetu na wsi
– jak bez ręki

ybko zapominamy o tym, że kiedyś Internet był na wsi dobrem trudno osiągalnym. Aby mieć do niego dostęp należało być abonentem Telekomunikacji Polskiej lub innego „stacjonarnego” operatora. Płaciło się słono za każdą minutę połączenia ze
światową siecią www. Ściąganie filmów czy muzyki przy bardzo niskiej
przepustowości telefonicznych łącz nie miało sensu. Dobrze, że nie
istniały portale społecznościowe - osoby uzależnione od Facebooka
zaciągałyby kredyty na opłacenie kosztów kolejnych wejść „na fejsa”.
Ze względu na wszystkie te ograniczenia, wysokie koszty sprzętu komputerowego oraz zbyt słabe - jak się mówi - kompetencje informatyczne właścicieli gospodarstw Internet w szczególności nie
odgrywał wielkiej roli w funkcjonowaniu rolnictwa. Dziś sytuacja
zmieniła się diametralnie. Internet na wsi bije rekordy popularności,
a właściciele gospodarstw rolnych - pokolenie znacznie odmłodzone w ostatnich dekadach - traktują go jako źródło informacji pomocne w prowadzeniu biznesu.
Dziś bez dostępu do sieci trudno sobie wyobrazić nowoczesne
rolnictwo. Każdego dnia korzysta regularnie z Internetu aż 800 tys.
właścicieli gospodarstw rolnych. Ten kanał informacji służy rolnikom
do zdobywania potrzebnych porad, sprawdzania cen środków produkcji rolnej oraz produktów rolnych, zamawiania zakupów (w tym
także maszyn rolniczych oraz zwierząt hodowlanych). Za pośrednictwem sieci składane są dokumenty potrzebne przy ubieganiu się
o unijne dofinansowanie.
Od 2011 roku także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty przez Internet. Można je składać
bez wychodzenia z domu i bez czekania w kolejce. Wcześniej trzeba jednak wystąpić do oddziału ARiMR o login i kod dostępu do systemu.
W 2014 r. na taki sposób składania wniosków zdecydowało się
blisko 2,5 tys. rolników. W tegorocznym naborze, zakończonym 14
czerwca ta liczba znacząco wzrosła.

Tłumaczenia
z języka niemieckiego na polski
oraz polskiego na niemiecki
v przysięgłe
v specjalistyczne
v zwykłe
v ustne
Tel. 600-653-103.
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Prosto z SOLPARKU
Spalaj kalorie i wygrywaj
W związku z niesłabnącym zainteresowaniem nowoczesną
bieżnią na podczerwień i podciśnienie, SOLPARK organizuje
facebookowy konkurs dla aktywnych Pań. Aby wziąć w nim
udział wystarczy zrobić zdjęcie panelu Vacu Active po
zakończonym treningu i wysłać je na fanpage’a SOLPARKU.
Wygra osoba z największą liczbą spalonych kalorii. Zgłoszenia
można wysyłać do końca września. Atrakcyjne nagrody czekają!

Kamienie solne w saunie suchej
SOLPARK umożliwia korzystanie z sauny suchej, wzbogaconej
o kamienie solne, jonizujące powietrze. Wykorzystywana sól jest
naturalnym jonizatorem ujemnym - emituje jony ujemne, które
w rozgrzanej saunie neutralizują niekorzystną dodatnią jonizację
powietrza i pozwalają nam oddychać powietrzem sprzyjającym
zdrowiu i służącym poprawie naszego samopoczucia, utrzymują
odpowiedni stan nawilżenia skóry, działają bakteriobójczo oraz
wirusobójczo.

Autorska wystawa zdjęć
Wystawa autorska zdjęć Damiana Duszy, otwarta 30
maja podczas pikniku letniego będzie dostępna w foyer
SOLPARKU do 31 sierpnia. Wystawa obejmuje około 40 zdjęć,
prezentujących m.in. portrety, krajobrazy oraz tuningowane
samochody. „Dla mnie fotografia to nie tylko pasja, ale i sposób
na życie. W swoich pracach staram się oddać urodę i klimat
fotografowanych miejsc, przedmiotów, ludzi... Usiłuję pokazać
to, co na ogół jest niezauważone, omijane a ciekawe i nierzadko
piękne. Wychwytuję, oswajam i zmieniam napotkane chwile
w wizjonerskie ujęcia” - mówi autor.

NR 15/418

Sport
„Kleszczów na Piątkę”

P

rzypominamy, że trzecia edycja biegu ulicznego „Kleszczów
na Piątkę” została zaplanowana na niedzielę 20 września.
Tak jak w poprzednich dwóch edycjach organizatorami biegowej
imprezy są LKS Omega Kleszczów i Gmina Kleszczów, a wykonawcą - firma inesSport. Szczegóły na temat biegu „Kleszczów na
Piątkę” dostępne są na stronie www.kleszczowna5.pl.
W tegorocznej imprezie obowiązywać ma limit 350 uczestników.
6 sierpnia na liście startowej widniały nazwiska 270 zawodników,
w tym 95 kobiet i 175 mężczyzn.

Kleszczów
- piłkarskie zagłębie

sezonie 2014/15 największe zmiany nastąpiły
Po zakończonym
w zespołach seniorskich Omegi. Z trzecioligowej drużyny po-

zostali obrońcy Dariusz Słomian i Mateusz Jacak oraz bramkarz Paweł
Wiśniewski. W drużynach, które w nowym sezonie zagrają w IV-lidze
oraz w klasie okręgowej, jest łącznie ponad 30 zawodników. Ich trenerem jest Marcin Zimoch. Większość piłkarzy to wychowankowie Omegi. Kilku z nich (Krzysztof Kowalski, Paweł Kowalski, Krzysztof Baryła
i Robert Tomesz) miało możliwość zagrania w meczach III ligi. Trudno się dziwić, że przy takim potencjale zarząd klubu postanowił zgłosić
do rozgrywek dwie drużyny
seniorskie. Zawodnicy IV ligi
będą występować na stadionie w Kleszczowie, natomiast
drużyna z klasy okręgowej w Żłobnicy.
Kolejną rocznikowo drużyną, opartą na zawodnikach
Wakacyjny trening seniorów
rocznika 1999, będzie zespół
trenowany przez Jacka Drzewieckiego. Będą w nim występować zawodnicy z klasy sportowej ZSP w Kleszczowie uzupełnieni kilkoma piłkarzami, którzy zostali wybrani podczas wakacyjnego testu przeprowadzonego przez trenerów 20 lipca.
- Po raz pierwszy chcemy podjąć tak regularną współpracę z klasami sportowymi liceum w Kleszczowie – mówi prezes Jan Gurazda.
- Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów tych klas oraz ich
rodziców.
Ten zespół będzie miał do dyspozycji boisko w Łękińsku, podobnie
jak drużyna rocznika 2001, prowadzona przez Krzysztofa Kowalskiego. Dwie kolejne drużyny, prowadzone przez Roberta Tomesza (rocznik 2003 i młodsi) i Wojciecha Węglarskiego (rocznik 2007 i młodsi)
będą trenować na boisku w Łuszczanowicach. Z kolei zespół prowadzony przez Michała Zientarskiego (rocznik 2005 i młodsi) będzie trenował w Kleszczowie.
W nowym sezonie w barwach LKS Omega Kleszczów będzie występować siedem drużyn piłkarskich. Jeśli dodamy do tego piłkarską
ekipę KS Alfa Kleszczów to okaże się, że we wszystkich zespołach
w gminie gra ponad 180 zawodników. Każdy zespół ma profesjonalnego trenera i świetne warunki do trenowania. Przy takim potencjale kibice mają prawo oczekiwać coraz lepszych wyników i widowiskowych meczów.
(s)

Do wynajęcia mieszkanie
w Łękińsku:
100 m kw. (piętro domu)
z możliwością wykorzystania
garażu.
Kontakt: 601 224 106.
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Sport
Kalendarz kibica

odajemy terminy meczów, które
w rundzie jesiennej drużyny seniorów LKS Omega Kleszczów rozgrywać
będą przed własną publicznością:

IV liga

• 19.08. - 17:00 - Omega - Mechanik Radomsko
• 29.08 - 15:00 - Omega - RTS Widzew
Łódź
• 12.09 - 15:00 - Omega - Astoria Szczerców
• 19.09 - 15:00 - Omega - Polonia Piotrków
• 30.09.-16:00 - Omega - GKS II Bełchatów
• 10.10. - 15:00 - Omega - Stal Głowno
• 24.10. - 15:00 - Omega - Jutrzenka Warta

P
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• 7.11. - 14:00 - Omega - Mazovia Rawa
Mazowiecka
• 14.11. - 12:00 - Omega - Zjednoczeni
Stryków

Klasa okręgowa

• 16.08. - 16:00 - Omega II - Włókniarz
Moszczenica
• 30.08. - 11:00 - Omega II - LKS Lubochnia
• 13.09. - 11:00 - Omega II - Ceramika
Opoczno
• 27.09. - 11:00 - Omega II - RKS Rzeczyca
• 11.10. - 11:00 - Omega II - Kawaleria Tomaszów
• 25.10. - 11:00 - Omega II - Stal Niewiadów
• 8.11. - 11:00 - Omega II - Start Niechcice

Sport
Wyniki sparingów

rzed rozpoczęciem nowego sezonu zespół Omegi rozegrał kolejne mecze kontrolne.
• Omega - Włókniarz Zelów 0:4
• Omega - LUKS Gomunice 9:1
• Omega - Jutrzenka Warta 1:3
• Omega - Warta Działoszyn 1:1

Z

Sport
Złoto Sylwii Oleśkiewicz

awodniczka LKS Omega Kleszczów, Sylwia Oleśkiewicz brała udział w mistrzostwach Europy młodziczek i młodzików do lat 15 oraz juniorek i juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbywały się w Szwecji od 2 do 8 sierpnia. Nasza sztangistka
zdobyła złoty medal w gronie zawodniczek do lat 17,
w kategorii wagowej do 44 kilogramów. Jej wynik w rwaniu to 61 kg, a w podrzucie - 74 kg. W dwuboju uzyskała więc 135 kg. To o 6 kg więcej niż wynik drugiej na podium zawodniczki z Białorusi i 22 kg więcej od trzeciej
Francuzki.
Przypomnijmy, że jest to drugie złoto, które Sylwia
Oleśkiewicz przywozi z mistrzostw Europy. Poprzednie
zdobyła 2 lata temu, walcząc w kategorii do lat 15.

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 Sp. z o.o. sp. k.,
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (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
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
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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KLESZCZOWSKI

GOK informuje i zaprasza
Wakacyjny piknik
2 sierpnia Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie zaprosił mieszkańców gminy
na piknik na placu przed
SOLPARKIEM.
Program
wypełniły konkursy i zabawy
sportowe,
zorganizowane
przez instruktorów GOK. Na
dzieci czekały też urządzenia rekreacyjne - kolorowa
ciuchcia, karuzela i wielki
dmuchany tor przeszkód,
którego przejście wymagało sporej kondycji. Aktorzy
Teatru na Walizkach z Wrocławia w spektaklu „Beczka
Śmiechu” przy pomocy pantomimicznych scen i sztuczek cyrkowych rozbawili widzów, angażowali też ich do
swoich działań.
Zdjęciową relację z tej imprezy można obejrzeć na stronie
www.gok.kleszczow.pl.
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Widowiskowa impreza po raz
drugi w Kleszczowie

U

czestnicy Red Bull 111 Megawatt zmierzą się ze spektakularną trasą i off-roadową elitą, z 6-krotnym mistrzem świata super enduro - Tadeuszem Błażusiakiem - na czele. Partnerem
strategicznym imprezy jest PGE Polska Grupa Energetyczna.
5 września zawodnicy wezmą udział w eliminacjach. Start
o godz. 12.00.
- Pierwszego dnia, uczestnicy będą pokonywać na czas dwie
trasy kwalifikacyjne, o charakterystyce motocross i enduro-cross –
informuje Bartosz Obłucki, dyrektor sportowy zawodów. - 500 najlepszych zawodników zmierzy się w niedzielnym finale. Czekać ich
będzie ciekawa trasa - częściowo wytyczona na nowym terenie
i o 20 km dłuższa niż w edycji 2014! Mam nadzieję, że przyniesie
uczestnikom sporo sportowej frajdy.
6 września odbędzie się główny wyścig Red Bull 111 Megawatt.
Zawodnicy wystartują o godz. 13.00 ze startu wspólnego, a ich zadaniem będzie trzykrotne pokonanie ok. 20-kilometrowej pętli z sekcjami: motocross, enduro-cross i extreme enduro. Na najlepszych
czekać będą nagrody rzeczowe i finansowe.
Taka międzynarodowa impreza przyciąga tysiące kibiców. Fani
motocrossu zjadą do Kleszczowa z całej Polski. Setki samochodów i motocykli będą parkować na tymczasowych parkingach i przy
gminnych drogach. O utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu
będziemy informować głównie za pośrednictwem gminnej strony internetowej.
(s)

P

Warsztaty graffiti 3D
Od 4 do 6 sierpnia odbywały się warsztaty graffiti 3D, w trakcie
których olsztyńska grupa „Wypisz Wymaluj” uczyła 11 młodych
kleszczowian tworzenia trójwymiarowych barwnych ulicznych
kompozycji. Po zajęciach teoretycznych uczestnicy szkicowali
projekt na wyznaczonej powierzchni i tworzyli ostateczne malowidło. Trzy prace można oglądać przed siedzibą GOK w Kleszczowie.

Fotografie na wystawie
Co najmniej do końca sierpnia w siedzibie GOK można oglądać
plony fotograficznych warsztatów „Wiosenne barwy natury gminy Kleszczów”, zorganizowanych w maju. Oprócz pasjonatów
fotografiki, zrzeszonych
w Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupie Twórczej AF13, w zajęciach
uczestniczyli mieszkańcy gminy Kleszczów
oraz instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury.
Tematyką prac są zdjęcia pejzażowe, wiosenne kwiaty, a także
budowle. Zachęcamy
do odwiedzenia ekspozycji.

Wakacje w bibliotece

odobnie jak w lipcu, także w sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz jej dwie filie organizują zajęcia dla uczniów, spędzających wakacje na miejscu. Chętni mogą tu
przychodzić codziennie (z wyjątkiem niedziel i świątecznego dnia
15 sierpnia) w godz. 12.0013.30. Wśród 24 tematów
zapisanych w sierpniowym
kalendarzu dominują zajęcia
plastyczne, ale znajdziemy też
zajęcia edukacyjne i literackie
oraz tzw. głośne czytanie.
Na facebookowym profilu biblioteki zamieszczone są
zdjęcia z tych zajęć. Jest także
przypomnienie o trwającym do
28 sierpnia konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu - edycja 2015”. Szczegóły konkursu na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl lub pod nr. tel. 44/ 731 36 54.
(s)

