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Chleb nasz powszedni
Chleb - jeden z podstawowych składników naszego codziennego pożywienia swoimi
początkami sięga odległej przeszłości. Spożywali go już 10-11
tysięcy lat temu nasi przodkowie, zamieszkujący kraje Bliskiego Wschodu oraz tereny leżące
w obecnej Europie. Przy okazji dożynek – rolniczego święta,
warto przypomnieć dzieje chleba.
Więcej na str. 7

Oddawali
„krople życia”
Sierpniowa akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana w Kleszczowie
przez Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK nosiła nazwę „Wakacyjna kropla życia”. Przeprowadzona była pod patronatem Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej przy współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi. Pomimo wakacyjnej pory krwiodawcy nie zawiedli. Do
oddania krwi zgłosiło się 35 osób.

Uczniowie będą zaskoczeni
1 września uczniowie Szkoły
Podstawowej w Łękińsku przeżyją
spore zaskoczenie już po przejściu
przez szkolną furtkę. Tereny zielone
od strony ulicy Szkolnej zostały na
nowo zagospodarowane.
Podczas wakacji poważny remont przeprowadzony został
w szkolnej szatni, odnowiono hol
na parterze, a jedno z odnowionych
i umeblowanych pomieszczeń będzie gabinetem pielęgniarki.
Więcej na str. 6

Aktywni w „trzecim wieku”
Koniec okresu wakacyjnego
oznacza wznowienie kilku rodzajów
zajęć, organizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku Gminy Kleszczów w ramach
zadań związanych z aktywizacją
i integracją mieszkańców gminy
w wieku emerytalnym. Kolejna grupa wyjedzie na turnus rehabilitacyjny do sanatorium. Odbędzie się
też wycieczka „Szlakiem polskiego
Orientu”. Pierwsza grupa (na zdjęciu) była na niej wiosną.
Więcej na str. 8

Więcej na str. 4

Orkiestra
w Złotych Piaskach
Nie na obozie krajowym, ale w słonecznej Bułgarii dwa sierpniowe tygodnie
spędzili członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Był to wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy, połączony z publiczną prezentacją umiejętności
przed międzynarodową publicznością,
złożoną głównie z wczasowiczów, którzy tego lata wypoczywali w Złotych Piaskach.
Dojazd autokarem na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego nie należał do łatwych. Podróż zajęła naszym muzykom
prawie 36 godzin, trafili bowiem na wiele
innych autokarów, wracających ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Szczególnym utrudnieniem był przejazd przez
Serbię i kontrole na granicach tego kraju,
nienależącego do strefy Schengen.
Więcej na str. 12
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Dla kogo
stypendium szkolne?
stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Aby uzyskać
należy do 15 września br. złożyć stosowny wniosek

w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może
być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie. Jeśli do otrzymania
stypendium kwalifikuje się kilkoro dzieci rodzic musi złożyć tyle
wniosków wraz z kompletem dokumentów, ile ma uczących się
dzieci.
Oznacza to także, że wnioskodawca będzie musiał okazać się
dowodami zakupu potwierdzającymi wydatki poniesione na każde
dziecko oddzielnie, do wysokości przyznanego mu świadczenia.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, konieczne jest więc zbieranie faktur i imiennych
rachunków (wystawionych na wnioskodawcę!) za koszty poniesione na cele edukacyjne.
Jako cel edukacyjny traktowane są książki, podręczniki, artykuły biurowe, stroje gimnastyczne, sportowe, dresy, buty sportowe,
bilety, komputer, drukarka, biurko itp.). Więcej informacji o osobach
uprawnionych do starania się o stypendium, o dokumentach, które
są do tego potrzebne oraz o tym, jak mogą być udokumentowane
wydatki na cele edukacyjne zamieszczone jest na stronie internetowej gminy Kleszczów.
opr. JS

Dla kogo zasiłek szkolny?
eśli w ciągu roku szkolnego dojdzie do zdarzenia losowego, które przejściowo pogorszy sytuację materialną ucznia,
J
rodzice lub opiekunowie prawni mogą starać się w gminie o za-

siłek szkolny. Przysługuje on uczniom i słuchaczom kolegiów (do
24 roku życia), zamieszkałym na terenie gminy Kleszczów. Można się o niego starać wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np.
poważne zachorowanie, śmierć rodzica, utrata pracy, pożar itp.),
w wyniku którego uczeń znajdzie się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do
jednego zdarzenia losowego. Jest przyznawany niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek w formie pieniężnej
może być przeznaczony tylko na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym. Może mieć też formę pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę wpływu zdarzenia losowego na warunki życia rodziny,
w której zamieszkuje uczeń. O zasiłek szkolny należy się ubiegać
zanim upłyną dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego,
uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Więcej szczegółowych informacji na temat zasad udzielania zasiłków szkolnych zainteresowani mieszkańcy gminy znajdą na stronie internetowej www.kleszczow.pl. Informacje można też uzyskać
pod numerem telefonu 44/ 731-31-10 wew. 125.
opr. JS

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 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 części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej, w obrębie Kleszczów
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. 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.
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Na budowie przedszkola

N

ajwiększa z realizowanych obecnie gminnych inwestycji budowa wspólnej siedziby przedszkola i żłobka na osiedlu
„Zacisze” - robi wrażenie, przede wszystkim rozległością terenu, który został dla niej
przeznaczony oraz
wielkością sal i innych
pomieszczeń. Ich zarys widać doskonale,
kiedy na budowę spogląda się stojąc na wysokości ponad 3 metrów, na gotowym już
stropie w południowej
części budynku.

Czerwiec - murarze przy pracy

Stan zaawansowania prac, oceniany 18 sierpnia, wygląda tak:
postawione zostało ponad 95 proc. ścian nośnych parteru budynku;
zalano betonem ok.
30 proc. powierzchni pierwszego stropu;
wykonano przyłącza
do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; trwa
szalowanie, zbrojenie i
montaż prefabrykowanych belek stropowych
nad kolejnymi pomieszczeniami przedszkola.

Lipiec - montaż szalunków przy podciągach

Wkrótce ma zacząć się murowanie
ścian piętrowej części
budynków i betonowanie kolejnych części stropu. Materiałem wykorzystanym
do wznoszenia murów
są twarde i wytrzymałe silikatowe bloczki o
grubości 24 cm. Nie
są one łączone tradycyjną zaprawą murarską, ale specjalnym
klejem.

Początek sierpnia - stemple pod pierwszym stropem

Przed nadejściem jesiennych chłodów i deszczy pracownicy
zaangażowani na budowie przez kielecką spółkę Dorbud – generalnego wykonawcę tej gminnej inwestycji, będą chcieli zamontować
dach, wstawić okna i drzwi oraz wykonać docieplenie zewnętrznych
ścian z wełny mineralnej. Jest to konieczne, by w okresie zimowym
można było zajmować się robotami wewnątrz budynku przedszkola i żłobka - rozprowadzaniem instalacji, wykonywaniem posadzek
i pracami wykończeniowymi poszczególnych pomieszczeń.
Połowa sierpnia
- widok budowy
z poziomu I piętra

JS
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Instalują przyłącza do budynków

W

dobrym tempie postępują prace przy rozbudowie gminnej sieci
światłowodowej. Przypomnijmy, że w efekcie prowadzonej obecnie inwestycji sieć
wydłuży się o prawie 19 kilometrów i obejmie abonentów mieszkających w Łuszczanowicach, Łuszczanowicach Kolonii, na terenie kleszczowskiego osiedla „Zacisze”
oraz przy ulicach Rolna i Ustronna w Łękińsku. Spółka Inveni Investments z Warszawy, wybrana w przetargu jako wykonawca
tego zadania, wykonała już niemal wszystkie zaprojektowane sieci magistralne i sieci rozdzielcze.
W lipcu zaczęło się montowanie przyłączy abonenckich. Prace instalacyjne są
prowadzone w obrębie poszczególnych posesji oraz w budynkach mieszkalnych. Instalatorzy działają obecnie na terenie osiedla „Zacisze”.
- Dostęp do szerokopasmowego Internetu daje mieszkańcom gminy Kleszczów
możliwość skorzystania z nowych usług podkreśla wójt gminy Sławomir Chojnow-

ski. - Nasz lokalny operator telekomunikacyjny czyli Agencja „Arreks” zaproponował
abonentom podłączonym do sieci światło-

wodowej m.in. możliwość odbierania telewizji cyfrowej w jakości HD.
JS

Na

kilkudziesięciu ton) przewidywany jest na
przełomie listopada i grudnia.
JS

Montują nowe okna i drzwi

P

race remontowe przy trzech komunalnych budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Łuszczanowice”, prowadzone przez łódzką spółkę Pracownia

KOMUNIKATY
Wnioski o zwrot akcyzy
Tylko do 31 sierpnia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie będą przyjmowane
wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Uprawnieni do otrzymania akcyzy producenci rolni powinni dołączyć do złożonego wniosku faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego do 31 lipca 2016 r.
Kiedy przyjmuje ortodonta?
Od 31 sierpnia w każdą kolejną środę
w gabinecie stomatologicznym, który funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Łękińsku,
będzie przyjmowała pacjentów specjalistka ortodoncji. Ustalone godziny przyjęć 14.00-19.00. Wizyty są odpłatne .Tel. kontaktowy 44/ 731-44-82.

Rozbudowa stacji energetycznych
terenie stacji elektroenergetycznych 110/15 kV w Kleszczowie
oraz 110/30 kV w Bogumiłowie zakończyły się prace przy budowie konstrukcji fundamentów, na których mają być ustawione
dławiki. Główną część fundamentów stanowi tzw. misa olejowa - pojemny i szczelny
zbiornik, który w razie konieczności pomieści olej wypełniający wnętrze dławika.
Dławik to urządzenie podobne do transformatora. Jego zadaniem w gminnej sieci energetycznej będzie kompensowanie
tzw. mocy biernej. Dławiki dla obu wymienionych stacji GPZ wyprodukuje Fabryka
Transformatorów w Żychlinie. Montaż tych
potężnych urządzeń (każde z nich o wadze

3

Konserwacji Zabytków nad Łódką, rozpoczęły się od wymiany starej stolarki
okiennej i drzwi na balkonach i tarasach.
W pierwszej kolejności prace te wykonywane są w budynku oznaczonym nr 46.
Kolejnym etapem prowadzonego remontu będzie docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu lub
wełny mineralnej. Remont obejmować ma
ponadto stropodachy poszczególnych budynków, jak i zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej.
W każdym z remontowanych domów
mieszczą się cztery mieszkania komunalne.
JS

Wyjazd na skierniewickie święto
W sobotę 17 września zostanie zorganizowany wyjazd na XXXIX Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Imprezą towarzyszącą będą kolejne Targi
Ogrodniczo-Rolne. Oprócz ciekawych wystaw i kiermaszów można będzie skorzystać z fachowych porad, udzielanych przez
ogrodników i sadowników. Zapisy mieszkańców gminy Kleszczów na ten wyjazd są
prowadzone w Urzędzie Gminy, pokój nr
26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Urząd
Gminy pokrywa koszty przejazdu autokarem. Uczestnicy pokrywają natomiast koszt
ubezpieczenia - płatne przy zapisie.
Wyjazd o godz. 8.00 z Kleszczowa
(parking przy Urzędzie Gminy), planowany
powrót - ok. godz. 20.00.
Informacja w sprawie dostępności sal
Urząd Gminy informuje, że informacji o dostępności sal na przyjęcia, pokazy,
konferencje itp. udzielają gospodarze poszczególnych obiektów na terenie gminy
Kleszczów tj.:
● dyrektorzy szkół - o salach w szkołach,
● dyrektor GOK Kleszczów - o salach w domach kultury,
● prezesi OSP - o salach w remizach.
Wymienione osoby udzielą również informacji o kosztach wynajmu tych sal,
zgodnych z podjętymi w tej sprawie uchwałami Rady Gminy Kleszczów oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów.
Punkt Zbiórki Odpadów
w Łuszczanowicach Kolonii
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowicach Kolonii jest czynny w godzinach 9.00
- 19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).
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Wcześniej wykryć tętniaka

W

czesnemu wykrywaniu tętniaków mózgu służyć będzie program, który we współpracy z Urzędem Gminy na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczów uruchamia Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Program jest skierowany do krewnych pierwszego stopnia osób, u których w przeszłości stwierdzono
chorobę naczyniową w postaci tętniaka mózgu.
„Osoby zainteresowane konsultacją neurochirurgiczną i wykonaniem badania angioMR powinny zgłosić się ze skierowaniem od
lekarza rodzinnego (POZ) po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w poradni pod nr tel. 44/ 63 58 457 lub 44/ 63 58 428. Porady wykonywane będą w piątek w godzinach od 9.00-11.00 przez okres
wrzesień - grudzień 2016 r.” - czytamy w piśmie dotyczącym programu.
Szczegółowe informacje związane z nowym programem profilaktycznym zamieszczone zostały w gminnym Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.kleszczow.pl), w zakładce „Tablica ogłoszeń”.
Jest tam skrócony opis objawów tętniaka mózgu, opisana została
także organizacja programu profilaktycznego. Załącznikiem do tych
dokumentów jest „Oświadczenie pacjenta o znajomości przeciwwskazań do badania metodą rezonansu magnetycznego”.
Zachęcamy mieszkańców gminy Kleszczów do zapoznania się
z założeniami tego programu profilaktycznego.
JS

Bezpłatne badania prostaty

S

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie ogłosiło drugą edycję
bezpłatnego programu profilaktyki raka gruczołu krokowego. Na badania mogą zapisywać się mężczyźni w wieku od 50. do
75. roku życia. Program obejmuje bezpłatną wizytę u urologa, wykonanie badania laboratoryjnego na poziom antygenu sterczowego (PSA) i bezpłatne badanie USG. Po takich badaniach jest przewidziana konsultacja specjalisty. Pacjenci z potwierdzoną chorobą
zostaną skierowani do dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia
finansowanego przez NFZ.
Badania wykonywane są w przychodni MegaMed, ul. Czapliniecka 93/95 w Bełchatowie. Rejestracja chętnych prowadzona jest
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00: •
telefonicznie 44/ 635 29 01 lub 44/ 635 29 02; • osobiście w rejestracji.
Więcej informacji: Indywidualny Doradca Pacjenta, tel. 44/ 635
29 98, tel. kom. 695 35 17 51, e-mail: sprzedaz@megamed.pl.
JS

Międzynarodowa sieć szkół języka angielskiego Helen Doron
obecna w 35 krajach świata zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe w Kleszczowie. Zajęcia są skierowane dla dzieci w wieku
już od 3 miesięcy do 12 lat oraz dla młodzieży do 19 roku życia!
Już dziś zadzwoń i umów się na lekcję pokazową!
tel. 695 806 318 / 695 590 505
www.helendoron.pl
belchatow@helendoron.pl
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„Wakacyjna Kropla Życia”

K

rwiodawcza akcja przeprowadzona z inicjatywy Gminnego
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie odbyła się w piątek 19 sierpnia w małej sali konferencyjnej kompleksu SOLPARK. Jak każda akcja honorowego krwiodawstwa, przeprowadzana w porze wakacyjnej, była bardzo ważna. Powszechnie
wiadomo, że właśnie w okresie wakacyjnym zapasy krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zostają znacznie uszczuplone. Udział honorowych dawców w wakacyjnych akcjach jest ze zrozumiałych względów znacznie mniejszy, bowiem
wielu z nich urlopuje, albo przebywa na wakacyjnych wyjazdach za
granicą. Z kolei potrzeby szpitali są w tym okresie zdecydowanie
większe (właśnie w wakacje częściej dochodzi do wypadków komunikacyjnych, zdarza się też więcej wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych).
Tym większe podziękowania należą
się osobom, które zgłosiły się 19 sierpnia do SOLPARKU. Były wśród nich w
większości młode osoby, także debiutanci w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Z grona 35 przybyłych lekarz zakwalifikował po przebadaniu do
udziału w akcji 30 krwiodawców. Efektem tej zbiórki „kropel życia” było 13
i pół litra niezastąpionego leku.
- Zebraną krew przeznaczono dla trzech potrzebujących osób
z naszego rejonu - poinformował nas Marek Kaczmarczyk, przedstawiciel Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.
JS

Dowiedz się o szkoleniach
dotyczących pszczelarstwa

F

undacja EKOOSTOJA jest organizatorem szkoleń poświęconych tematowi „Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne”. Omawiane są podczas nich m.in.
takie tematy, jak: budowa ula, matki pszczele w gospodarce pasiecznej, produkty pszczele, choroby pszczół i ich zwalczanie,
przygotowanie uli na zimę. W ramach szkoleń uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, książkę W. Ostrowskiej „Gospodarka pasieczna” oraz certyfikaty.
Więcej informacji na temat miejsca, przebiegu szkoleń i ich terminów zainteresowani mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli
uzyskać na spotkaniu informacyjnym. Ustalony termin tego spotkania to poniedziałek 29 sierpnia, od godz. 17.00, Żłobnica 33A
(strażnica OSP).
JS

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy
NA STANOWISKO
INSTRUKTOR DS. KULTURY
na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
Szczegółowe informacje dotyczące: - wymagań stawianych
kandydatom, - zakresu wykonywanych zadań, - wymaganych dokumentów zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie,
tel. (44) 731-32-30.

Oferty należy składać w siedzibie GOK
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów
w terminie do 01 WRZEŚNIA 2016 roku.
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Z działalności FRGK
Wapno już u rolników

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów poinformowała o zakończeniu dostaw wapna nawozowego dla tych rolników z terenu gminy Kleszczów, którzy przystąpili do programu poprawy jakości gleb
wykorzystywanych rolniczo poprzez wapnowanie. Z programu bezpłatnych dostaw wapna zawierającego magnez, skorzystało w sumie 107 rolników. Do czternastu odbiorców, którzy ze względu na
duży areał uprawianych pól otrzymali przydział 25 lub 50 ton wapna, dostawy zapewniła opolska firma TECHMOT sp. z o.o., która
wygrała przetarg ogłoszony przez fundację.
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Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
w Kleszczowie
informuje, że przyjmuje wnioski
o udzielanie pożyczek z Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego.
• firm prowadzących działalność na terenie Gminy Kleszczów,
• firm spoza terenu naszej Gminy,
• mieszkańców rozpoczynających działalność gospodarczą
oraz akcjonariuszy Agencji „ARREKS”.
Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie
www.arreks.com.pl. oraz pod nr tel. 727 500 728.

Agencja Rozwoju Regionalnego

Wapno nawozowe przeznaczone dla pozostałych 93 rolników,
którzy zgłosili zapotrzebowanie na mniejsze ilości, zostało zdeponowane na placu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Kleszczowie. Stąd transportem GS dostarczono wapno do poszczególnych rolników. Całość dostaw została zrealizowana do 26
lipca. Rolnicy z terenu gminy Kleszczów odebrali łącznie 1644 tony
nawozu, który ma przeciwdziałać zakwaszeniu gruntów rolnych.

Warsztaty z programowania
Kolejny raz z inicjatywy Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
odbędą się warsztaty programowania.
- Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję dowiedzieć się
czym jest programowanie i dlaczego jest tak istotne w dzisiejszych
czasach. Będą mogli zapoznać się z podstawami programowania
i samodzielnie napisać grę komputerową - mówi Konrad Strzelecki,
który poprowadzi te zajęcia.
Termin najbliższych warsztatów to sobota 27 sierpnia. W domu
kultury w Łękińsku od godz. 9.00 do 13.00 podstawowych zasad
programowania uczyć się będą uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum, a od godz. 13.00 do 17.00 - uczniowie szkół ponadginazjalnych i studenci. Warsztaty programowania są bezpłatne.
JS

Są dotacje dla firm

T

rwa nabór wniosków o dotacje unijne dla firm. W trzech częściach na
stronie internetowej www.kleszczow.pl zamieszczone zostały informacje
o poszczególnych programach, w których przedsiębiorcy mogą lub wkrótce będą
mogli składać wnioski. Szczegółowe dane uzyskaliśmy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17, tel. 44 633 34
63, 44 633 05 13, LPIBelchatow@lodzkie.pl. Zainteresowanych odsyłamy do zakładki „Aktualności” i szukania informacji pod datą:
• 1 sierpnia - Program Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl),
• 2 sierpnia - Program Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl),
• 9 sierpnia - Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl).
JS

„ARREKS” S.A.
w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:
1. Język angielski: konwersacje, w podróży, biznesowy
na różnych poziomach oraz dla początkujących
- cena 450-900 zł
2. ,,MS Excel poziom podstawowy
i średniozaawansowany” - 615 zł
3. ,,Kadry i płace od podstaw” - 950 zł
4. „Opiekun osoby starszej” - 1700 zł
5. „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży”,
- cena kursu 450 zł
Rozpoczęcie kursów - po zrekrutowaniu grupy tj. 8-10 osób.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji
„ARREKS” S.A. Kleszczów, ul. Główna 122, w celu wypełnienia
stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponadto bliższe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 727-500-728, w siedzibie
Agencji „ARREKS” bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ARIX Polska Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie, ul. Przemysłowa 8
poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR MASZYNY
- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO.
Zakres obowiązków: ● obsługa pił pionowych i poziomych, ● segregacja wyrobów, ● dbanie o jakość wyrobów.
Wymagania stawiane kandydatom: ● sumienność, ● dyspozycyjność, ● zaangażowanie, ● uprawnienia do obsługi wózków widłowych (lub chęć podjęcia kursu obsługi wózków widłowych).
Oferujemy: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ● pracę
w systemie 3-zmianowym (6-14, 14-22, 22-6).
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) na adres: ARIX Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8,
97-410 Kleszczów bądź elektronicznie na adres: a.piwowarczyk@
arix.pl. Informujemy, że skontaktujemy niewyłącznie z wybranymi
osobami oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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Ścienne dekoracje
i „ścieżka
zmysłów”

NR 16/442

Wśród zrealizowanych w wakacyjnej
przerwie prac dyrektor szkoły Katarzyna
Bębnowska wymienia też przygotowanie i
wyposażenie gabinetu pielęgniarki (fot. 2).

Trzy ustawione plansze dydaktyczne (zatytułowane kolejno: „Ptasi budzik”, „Tropem
zwierząt, czyli kto odwiedza Twój ogród”

Z

akres prac remontowych realizowanych podczas wakacji wewnątrz szkolnego budynku obejmował
przede wszystkim odnowienie szatni i holu.
Zdemontowano całkowicie dotychczasowe wyposażenie szatni, w tym kraty dzielące pomieszczenie na boksy. Zaangażowana do przeprowadzenia prac kleszczowska
firma Terbud Grzegorz Mielczarek położyła ceramiczne płytki i pomalowała ściany.
Szatnia otrzymała nowe boksy i szafki. Ponieważ rośnie liczba uczniów szkoły w Łękińsku część szafek, z których korzystać
będą najstarsze klasy ustawiona została
w holu obok szatni (fot. 1).

1

2
3

Od września w ramach kontraktu z NFZ będzie w nim dyżurować pielęgniarka (świadczenie realizowane przez NZOZ w Kleszczowie). Przeprowadzono też malowanie
części pomieszczeń szkoły: korytarza na
parterze, kuchni, sali gimnastycznej, korytarza przy sali gimnastycznej, gdzie na ścianie pojawiły się oryginalne obrazy o tematyce sportowej (fot. 3).
Tereny zielone przed szkołą zostały uzupełnione nie tylko o nowe nasadzenia (hortensje, bukszpany, rododendrony, trzmielina, ozdobne trawy), ale także o
nowe nawierzchnie.
Część z nich obsiano trawą, wydzielono także miejsce na ławeczki. Szczególną
nowością jest tzw. ścieżka zmysłów, złożona z prostokątów wypełnionych materiałami o różnej twardości i strukturze (fot. 4).
Z prasowego archiwum

Napad w łękińskim lesie

P

owracających z Kleszczowa do Kamieńska kilkudziesięciu
handlarzy i rzemieślników, napadli bandyci w ubiegły piątek, w lesie, należącym do majątku Łękińsko, własności barona
Kronenberga. Z lasu tego naprzeciwko zbliżających się furmanek
wyskoczyło pięć postaci, na których widok jadący oniemieli z przerażenia, nie wiedząc na razie przez kogo są napastowani, czy przez
bandytów, czy przez «duchy», bandyci bowiem byli od stóp do głowy ubrani w białe, długie suknie, na twarzach również mieli białe
zasłony a na głowach zamiast czapek lub kapeluszy, mieli coś w
rodzaju hełmów z gałęzi świerkowych. Dopiero, gdy białe postacie
otoczyły pierwszy wóz i rozległo się głośne: «ręce do góry!» i «pieniądze albo życie!» - jadący zrozumieli z kim mają do czynienia.
O stawianiu oporu nikt nie myślał, rabusie bowiem zagrozili
śmiercią każdemu, ktoby ruszył się z miejsca. Bandyci, owładnąwszy pierwszym wozem, po odprzężeniu koni, ustawili go w poprzek
szosy, aby w ten sposób uniemożliwić ucieczkę jadącym następnymi wozami, poczem zabrali się do rewizji jadących. Operacja ta
trwała z górą dwie godziny. Ogółem bandyci zrabowali wszystkim
jadącym 1.400 rb. Znaczniejsze sumy odebrano mieszkańcom Kamieńska: W. D. 450 rb., D. 100 r., A. S. 150 rb., K. B. 105 rb. itd.
Dokonawszy rabunku, bandyci kazali wszystkim jechać w dalszą drogę, a sami ukryli się w lesie.
Kronika Piotrkowska, nr 14/1912, 6 kwietnia 1912

i „Rozpoznajemy drzewa”) będą wzbogacać przyrodniczą wiedzę uczniów. Urządzaniem terenów zielonych zgodnie z pro-
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jektem, przygotowanym przez architekta
zieleni zajmowała się firma Centrum Ogrodnicze z Kleszczowa.
JS

DOŻYNKI W GMINIE
KLESZCZÓW
28 sierpnia, Antoniówka
13.45 - zbiórka korowodu dożynkowego przy domu kultury
14.00 - dziękczynna Msza św.
15.00 - oficjalna ceremonia dożynkowa – przekazanie poświęconego chleba i wieńców dożynkowych
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach (na
wieniec dożynkowy, na najsmaczniejszy sernik, „Najschludniejsza posesja w gminie Kleszczów”)
16.00 - występ Zespołu Tańca Ludowego PRZYGODA
17.00 - koncert Sławomira z zespołem
18.10 - występ Zespołu Tańca Ludowego PRZYGODA
18.40 - występ zespołu SZAFA GRA
20.00 - gwiazda wieczoru - zespół PIERSI
21.10 - występ zespołu APERITIF
22.10-23.10 - występ zespołu LANCER
Atrakcje pozasceniczne: ● wystawa rasowych gołębi pocztowych i drobiu ozdobnego, ● warsztaty z rękodzieła artystycznego,
● wystawa prac uczestników zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie (ceramika artystyczna, tkactwo, malarstwo na jedwabiu, wyroby z filcu, papieroplastyka), ● pokaz i degustacja potraw kuchni regionalnej, ● wesołe miasteczko
dla dzieci.
Gmina Kleszczów zaprasza!
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Chleb nasz powszedni

P

oprzednikiem współczesnego chleba były zbożowe placki wykonane z mąki i śruty, upieczone w popiele lub na
rozgrzanych w ognisku kamieniach. Takie placki były nie tylko zanieczyszczone, ale również twarde i wysuszone. Z biegiem czasu wymyślono inną technikę - ciasto umieszczano pod glinianym
dzwonem, obsypanym wokół popiołem i rozżarzonymi węgielkami z
ogniska. W ten sposób zbożowe placki były chronione przed zabrudzeniami, a dzięki glinianej osłonie nie traciły wewnętrznej wilgoci.
Na najstarszy chleb archeologowie natrafili podczas wykopalisk na
Krecie. Był to chleb przygotowany około roku 6100 p.n.e.
Uważa się, że pierwszymi ludźmi, którzy odkryli sekret wypiekania wyrośniętego i miękkiego w środku chleba byli Egipcjanie. Jedna z historii opisujących początki chleba mówi o tym, że ok. 2600 r.
p.n.e. egipska niewolnica pozostawiła przypadkowo na słońcu przygotowaną do wypieku papkę, powstałą po wymieszaniu zmielonego zboża z wodą. Papka zaczęła fermentować i rosnąć. Niewolnica
z obawy, że zostanie ukarana za marnotrawstwo zboża postanowiła upiec placek z wyrośniętej papki. Okazało się, że jest pulchny i
dużo smaczniejszy od placków pieczonych tradycyjnie.
Z malowideł ściennych, które archeolodzy odkryli w Egipcie,
można dowiedzieć się, jak wyglądał wówczas proces pieczenia
chleba. Staroegipskie bochenki chleba odnajdywano w grobowcach
zmarłych. Miały zmarłym zapewnić pożywienie podczas podróży do
zaświatów. Za panowania Ramzesa III (XII w p.n.e) w Egipcie znano już ok. 30 odmian pieczywa, do którego wykorzystywano mąkę z
pszenicy i jęczmienia. Archeolodzy natrafili na pozostałości wielkich
piekarni, w których wypiekany był chleb dla budowniczych egipskich piramid.
***
Z Egiptu umiejętność wypieku chleba przejęli najpierw Żydzi,
później Babilończycy, Fenicjanie i Rzymianie. Wypiekanie chleba
stało się specjalnością Greków. W Atenach 500 lat p.n.e. wypiekano kilkadziesiąt różnych gatunków pieczywa. Kilka wieków później,
w Rzymie za panowania cesarza Augusta działało ponad 300 piekarni, które należały głównie do Greków. O tym, jak bardzo cenione
było dobre pieczywo przez Rzymian świadczy fakt, że wyróżniający
się piekarze niewolnicy byli obdarzani wolnością.
Jeśli chodzi o kształt wypiekanych bochenków to przez wieki
dominowały okrągłe chleby. Taka forma chleba widoczna jest zarówno na rysunkach i płaskorzeźbach staroegipskich, jak też na
późniejszych monumentach Rzymian, Celtów czy Normanów. Także Słowianie wypiekali chleb o okrągłym kształcie. Podłużna forma
chleba zaczęła się upowszechniać w Europie od XII wieku.
Chleby wypiekane kilkanaście wieków temu nie były zbyt grube,
najczęściej miały spłaszczony kształt. Bochenek przed włożeniem
do pieca był nacinany. Dość głębokie rysy, które zachowywały się
po upieczeniu ułatwiały łamanie chleba palcami.
Po upadku cesarstwa rzymskiego sztukę pieczenia chleba zaczęli doskonalić głównie mnisi. Rozwój miast w okresie średniowiecza przyniósł rozkwit piekarstwa. Zaczęło ono funkcjonować jako
niezależny zawód, a zajmujący się nim rzemieślnicy zrzeszali się w
cechy. Mieszczanie rezygnowali z samodzielnego pieczenia chleba
we własnych domach, bo mogli zaopatrywać się w pieczywo z dużych piekarń.

Małgorzata Nawrocka - Chleb

Pszenny jak święto,
jak puch puchowy,
Razowy, jędrny, ciemny i zdrowy.
Z makiem jak z bajki o dobrym królu,
Z miodem pachnący jak plastry w ulu,
Żytni, powszedni i doskonały
Wiejski, pytlowy, czarny i biały
Krzywo łamany, czy równo cięty,
Każdy z nich święty.

W najwyższej cenie od wieków był chleb biały, wypiekany
z mąki pszennej. Był powszechny na królewskich dworach i w domach bogaczy. Czarny chleb wypiekany z żyta był chlebem powszednim niewolników, wieśniaków i biedoty z miast. Na polskiej
wsi ciemny, żytni chleb był nazywany rżanym od ówczesnej nazwy żyta - reż lub rża (to stąd wywodzi się dawna nazwa ścierniska
- rżysko). Mieszkańcy wsi przez wieki kultywowali tradycje samodzielnego wypieku chleba. Tradycją było pieczenie chleba we własnym lub we wspólnym piecu.
***
Chleb przed wypiekiem umieszczano niegdyś w wiklinowych
plecionkach oblepionych gliną, używano także rynienek z wypalonej gliny. Po wynalezieniu żelaza kamienne i gliniane formy zastąpiono metalowymi. Ich pozostałością są używane do dziś blachy do
pieczenia.
Zdecydowany przełom w dziedzinie piekarnictwa nastąpił na
przełomie XVIII i XIX w. Rewolucja przemysłowa w Anglii dotknęła także tę branżę, wprowadzając maszyny i urządzenia, służące do
mieszania i wyrabiania ciasta chlebowego. Pojawiły się też nowe,
wydajne piece piekarnicze. Pierwsza taka fabryka chleba została
uruchomiona w roku 1854 w Londynie.
Ponieważ w tradycji chrześcijańskiej chleb odgrywał i odgrywa
ważną rolę kultową ludzie z trudem przełamywali swoje uprzedze-

nia do pieczywa z takich zmechanizowanych piekarni. Nie chcieli
jeść chleba, który był „męczony przez maszyny”.
***
Choć nowoczesne piece piekarnicze funkcjonują dziś w każdym
większym markecie spożywczym i oferują co najmniej kilkanaście
różnych odmian świeżego pieczywa ciągle tęsknimy za smakiem
tradycyjnego, wiejskiego chleba pieczonego na zakwasie. W niektórych domach powróciła tradycja samodzielnego pieczenia chleba, często z różnymi dodatkami.
Dane statystyczne pokazują nieubłagany spadek spożycia pieczywa w naszym kraju. Jeszcze w 1981 roku Polak spożywał przeciętnie ok. 100 kg chleba rocznie. Po roku 2000 ta ilość zmalała do
ok. 80 kg. W ostatnich latach zgodnie z danymi Instytutu Polskie
Pieczywo spożycie pieczywa, przypadające na statystycznego Polaka wyniosło: 2008 - 61 kg, 2009 - 59 kg, 2010 - 56,7 kg, 2014 47,8 kg, 2015 - 45,3 kg.
J. Strachocki
Z historią chleba naszego powszedniego można się zapoznać m.in. dzięki takim publikacjom, jak: „100 wieków chleba” Bolesława Kuźmińskiego czy „Księga
chleba” - praca zbiorowa. Warto też odwiedzić Muzeum Chleba w Radzionkowie
(www.muzeum-chleba.pl).
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Podróżnicze warsztaty
w bibliotece

8

sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorganizowała wakacyjne warsztaty podróżnicze „Dzieci
Świata”. Zajęcia prowadzone przez podróżniczkę - animatorkę pozwoliły uczestnikom poznawać położenie geograficzne poszczególnych kontynentów, zwyczaje różnych krajów, warunki życia
mieszkających w nich dzieci, a także charakterystyczne dla poszczególnych krajów ubiory. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy wiekowe (łącznie 25 dzieci), mogli bawić się zabawkami z Indii,
Chin, Madagaskaru, Boliwii i Australii; poznawali niektóre zabawy
ruchowe rówieśników z różnych kontynentów. Szczególnie chętnie
dzieci przymierzały egzotyczne stroje.

„Wykorzystujemy wyłącznie własne zdjęcia, etniczną muzykę, stroje i przedmioty przywiezione przez nas z całego świata.
Opracowaliśmy autorską metodę „rozwijanie przez podróżowanie”,
opartą na multisensorycznym doświadczeniu i barwnej gawędzie z
morałem. Dzięki niej dzieci zdobywają wiedzę o miejscach, kulturach i zjawiskach, rozbudzając w sobie eksplorerską pasję i dociekliwość. Poprzez warsztaty kształtujemy u dzieci postawę proeko-

logiczną i prospołeczną, dzieci stają się bardziej uważne, chętne
do pomocy i otwarte na inność” - czytamy na stronie internetowej
organizatora kleszczowskich warsztatów, działającego pod marką
„Poznajemy świat”.
JS

TRWAJĄ ZAPISY

na kursy języka angielskiego, j. niemieckiego
oraz j. hiszpańskiego
w szkole językowej GM Bros School Kleszczów.
Oferujemy kursy:
• dla dzieci (od 3 lat) - nauka języka poprzez zabawę,
• dla młodzieży oraz dorosłych - metodą Direct, w której
najważniejsza jest komunikacja.
Zapisy na zajęcia indywidualne lub w grupie

pod nr 505 890 354

Kleszczów, ul. Główna 80 (obok apteki).
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
lekcji próbnych oraz oferty rabatowej na
www.schoolkleszczow.pl.

Seniorzy aktywni
i zintegrowani

We

wrześniu w pomieszczeniach Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku dalszy ciąg oswajania z komputerowym światem i poznawania możliwości związanych z różnymi programami będą mieć
uczestnicy zajęć komputerowych. Każda z trzech grup zbiera się na godzinę w piątki. Także w piątki seniorzy, którzy zapisali się na kurs języka angielskiego, spotykają się na dwugodzinnych zajęciach. Z kolei w poniedziałki odbywają się trzygodzinne spotkania z psychoterapeutą. Zapisało się na
nie kilkunastu uczestników.
Poza regularnymi zajęciami stacjonarnymi Uniwersytet Trzeciego Wieku zaproponował naszym seniorom kurs zielarski, który zakończył się w lipcu. Do uzyskania „zaliczenia” i certyfikatu konieczne było samodzielne wykonanie zielnika.
Wiosną zorganizowane zostały wyjazdy. Emerytowani mieszkańcy
gminy mogli zapisywać się na 7-dniowy turnus rehabilitacyjny w sanatorium
w Ustroniu oraz na trzydniowy wyjazd historyczno-przyrodniczy „Szlakiem
polskiego Orientu”. W ramach tej eskapady zwiedzali Białystok i jego okolice (Supraśl, Kruszyniany, Tykocin, Paniewo).
W pierwszym terminie (31 maja-2 czerwca) na trzydniową wycieczkę udało się 49 osób, a z tygodniowego pobytu w sanatorium uzdrowiskowym „Róża” (15-22 maja) i oferowanych tu zabiegów (zgodnych z zaleceniami lekarza rodzinnego) skorzystało 36 mieszkańców gminy Kleszczów.
Wkrótce będą zorganizowane wyjazdy kolejnych grup. „Szlak polskiego Orientu” poznawać będzie od 30 sierpnia do 1 września grupa 50 seniorów, natomiast na turnus rehabilitacyjny do Ustronia wybierze się na tydzień (od 11 do 18 września) 30 osób.
- Warto przypomnieć, że zajęcia edukacyjne i kulturalne organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców gminy w wieku emerytalnym - mówi zastępca wójta, Joanna Guc. - Uczestnictwo naszych seniorów w różnych
formach aktywności ma służyć poprawie ich kondycji fizycznej i psychicznej. Oferta zajęć dla osób z tej grupy wiekowej, zaproponowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, została złożona na konkurs, ogłoszony w tym
roku przez gminę. Dotyczył on aktywizacji oraz integracji osób w wieku
emerytalnym. Na zaproponowane przez stowarzyszenie działania gmina
postanowiła przeznaczyć 122.400 zł.
JS
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna
pozyskanego z zadania „Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska
do Wolicy nr 101403E”.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę
brutto za drewno. Całkowita ilość drewna (sosna) - 11,95 m3
Ustalona przez Sprzedającego minimalna cena wywoławcza
brutto za drewno w poszczególnych stosach:
Numer stosu

Gatunek

Ilość w m3

Cena
wywoławcza

1

Sosna

3,02

375,08 zł

2

Sosna

2,31

286,90 zł

3

Sosna

2,93

363,91 zł

4

Sosna

3,69

458,30 zł

Termin składania ofert upływa z dniem 01.09.2016 r. o godz.
14.00. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu
Gminy w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 01.09.2016 r. o godz.
14.30. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Szczegóły dotyczące przetargu wraz z wzorem oferty dostępne
są na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Urzędzie
Gminy, pok. nr 25, ul. Główna 47.

Szukam do wynajęcia mieszkania dla 1 osoby z łazienką, sypialnią i kuchnią w Kleszczowie lub okolicach.
Tel. 697-638-820.
Wynajmę uczniom pokój dwuosobowy
z łazienką i osobnym wejściem przy ul. Sportowej.
Wiadomość pod nr tel. 603-697-580.
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Fundacja nagrodzi
najwybitniejszych

W

prowadzony w tym roku przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów regulamin nagradzania najwybitniejszych
uczniów i studentów nosi tytuł „PLEBISCYT TALENT”. Zostały w nim szczegółowo opisane zasady nagradzania przez fundację najwybitniejszych uczniów i studentów mieszkających w gminie
Kleszczów oraz uczniów szkół, prowadzonych przez gminę Kleszczów.
Regulamin dość istotnie zmienił wcześniejsze zasady nagradzania najlepszych uczniów i studentów. Obecnie do nagród pieniężnych mogą aspirować osoby, które mają na swoim koncie
„osiągnięcie wyróżniające się na tle innych osiągnięć w danym roku
szkolnym czy akademickim z uwzględnieniem prestiżu określonych olimpiad, konkursów, projektów czy zdobytej ponadprzeciętnej i udokumentowanej wiedzy w danej dziedzinie”.
Dla uczniów szkół podstawowych przewidziano maksymalnie sześć nagród pieniężnych w ciągu roku, dla gimnazjalistów maksymalnie trzy, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - maksymalnie sześć, a dla studentów uczelni wyższych - maksymalnie
dwanaście nagród pieniężnych. Talent Roku to jedna dodatkowa nagroda pieniężna, która będzie przyznana jednemu spośród
wszystkich nagrodzonych uczniów i studentów.
Zarząd fundacji przewidział, że w przypadku szkół podstawowych każdy z laureatów otrzyma 500 zł, w gimnazjach: I m. - 1000
zł, II m. - 800 zł, III m. - 600 zł, zaś w szkołach ponadgimnazjalnych
od 1500 zł za I m. do 500 zł za VI m.
Znacząco wyższe będą nagrody dla studentów: 5000 zł za I m.,
3500 zł za II m., 2500 zł za III m. oraz po 1000 zł do XII m. Dodatkowe 500 zł oraz tytuł „Talent Roku” otrzyma jedna osoba spośród
wszystkich zwycięzców.
Wybór laureatów oraz kolejność przyznanych przez komisję
miejsc będzą mieć charakter uznaniowy. Decyzje w sprawie przyznania nagród będzie podejmować 7-osobowa komisja, złożona
z trzech członków Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
oraz dyrektorów (lub oddelegowanych przez nich osób) szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku, gimnazjum w Kleszczowie
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Wkrótce poznamy pierwszych laureatów nagród fundacji, przyznawanych według nowych zasad.
JS

Szkoła Językowa GLOBE

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na zajęcia z języków obcych.
Kleszczów, ul. Główna 112 (obok poczty)
www.euroglobe.pl, tel. 600 200 728

PSI SALON „TOSIA”

w Kleszczowie, ul. Główna 100
Kontakt telefoniczny

tel. 661 179 876
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Sport
Piłkarskie przygotowania
Juniorzy starsi Omegi Kleszczów w ramach przygotowań do nowego sezonu rozgrywek rozegrali kilka meczów kontrolnych. Rywalizację z kolegami z IV-ligowej drużyny Omegi przegrali 0:9, a pojedynek ze Skrą Częstochowa zakończyli remisem 2:2.
Kolejnym przeciwnikiem juniorów był zespół Oldboyów Łuszczanowice (wygrana 10:1).
Z zespołem piłkarskiej A-klasy UKS ZSP nr 1 Mechanik Radomsko po zaciętym meczu wygrali 3:2.
Trenerem juniorów starszych LKS Omega Kleszczów jest Marcin Szymak.

Sport
Grają w Pucharze Polski

LKS Omega II Kleszczów w ramach eliminacji Pucharu Polski na szczeblu okręgu wygrał z Polonią Gorzędów 7:1 po bramkach Miłosza Podsiadły (4) i Damiana Bisagi (3). W kolejnym meczu rezerwy Omegi wygrały 2:0 z drużyną LKS Dobryszyce.
Bramki zdobyli: Witold Sowała i Miłosz Podsiadły. Trenerem drużyny z Kleszczowa jest
W. Sowała.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż składników majątkowych, pochodzących
ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie oraz Szkoły
Podstawowej w Łękińsku na terenie Gminy Kleszczów.
PRZETARG - składanie ofert do dnia 29 sierpnia 2016 roku do
godz. 12.00. Odbiór wyposażenia w dniu 30 sierpnia 2016 r. 9.0015.00 ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45
(niski budynek) wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny
wywoławczej.
Wójt Gminy Kleszczów
			
			

…………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA

dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych pochodzących ze Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie oraz Szkoły Podstawowej w Łękińsku na terenie
Gminy Kleszczów.
……………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………….
………………………………………………………….…
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym
w dniu 29 sierpnia 2016 r. na zakup składnika majątkowego pochodzącego ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie lub Szkoły
Podstawowej w Łękińsku i proponuję cenę.
Cena brutto
…………………………………

NR 16/442

Sport
Ostatnie zapisy na

Wkrótce zakończą się zapisy do czwartej edycji biegu ulicznego „Kleszczów na
Piątkę”. Maksymalna ilość miejsc startowych w tym biegu wynosi 350. Do 17 sierpnia
zapisało się 308 zawodników, w tym 104 kobiety i 204 mężczyzn. Impreza odbędzie
się w niedzielę 18 września. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 12.00, natomiast
biuro zawodów będzie czynne od godziny 9.00.
W ramach biegu głównego odbędą 5. Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet na 5 km.

Sport
Były drugie w ALPSK
Do kibiców bardzo rzadko docierają informacje o poczynaniach kleszczowskich
siatkarek. Facebookowy profil drużyny jest martwy od paru miesięcy, więc zupełnie
bez echa przeszły wyniki meczów rozgrywanych przez nasz zespół w ramach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Rywalizacja z udziałem pięciu drużyn zakończyła się
pod koniec maja, ale z kronikarskiego obowiązku odnotujmy podstawowe informacje z
zakończonego sezonu rozgrywek.
Organizatorem rozgrywek ALPSK był klub Czarni Szczerców. Rywalizacja trwała od października 2015 roku. Brało w niej udział 5 drużyn: Siatkarz Drużbice, Omega
Kleszczów, Libero Pajęczno, Czarni Szczerców i Akademia Siatkówki Zduńska Wola.
Rundę zasadniczą dziewczęta z Omegi zakończyły na drugim miejscu z dorobkiem 19
pkt. W toku rywalizacji wygrały 21 setów, a przegrały 9. Lepsze okazały się tylko rywalki z AS Zduńska Wola (23 pkt., 24:5 w setach).
W rundzie play off (do dwóch wygranych meczów) Omega Kleszczów rywalizowała z Czarnymi Szczerców i wygrała 2 mecze, a 1 przegrała. W finałowym dwumeczu
AS Zduńska Wola wygrała z Omegą (3:0 i 3:1). Miejsce III w rozgrywkach ALPSK zajęła drużyna Czarnych Szczerców, która pokonała Libero Pajęczno (3:1 i 3:2).
Na zakończenie cyklu rozgrywek wszystkie zespoły uczestniczące w lidze otrzymały pamiątkowe puchary i medale. Były też nagrody indywidualne dla najlepszych zawodniczek.
W minionym sezonie w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet
w dziewczęcej drużynie Omegi brały udział następujące zawodniczki: Aleksandra
Dworzyńska, Wiktoria Gala, Ewelina Bugajska, Klaudia Sudak, Anna Lis, Patrycja
Woch, Milena Rochowska, Karolina Sikorska, Natalia Jasek, Marlena Wojtania, Dominika Kita. Ponadto w zawodach drużyn LZS (mistrzostwa powiatu bełchatowskiego
i województwa łódzkiego w piłce siatkowej) w 2016 r. grały także Justyna Pasternak,
Aneta Mielczarkowska i Izabella Góźdź.
Trenerem siatkarek Omegi, a zarazem grającą zawodniczką była przez większość
rozgrywek ALPSK Ewelina Bugajska.

Sport
Sierpniowe zgrupowania

Podobnie jak lipiec także sierpień upływa w SOLPARKU głównie pod znakiem
obozów piłkarskich. W drugim miesiącu wakacji z bazy sportowej w Kleszczowie korzystały lub będą korzystać: Akademia Sportu Wojkowice, Białe Orły Warszawa, Escola Varsovia, Jutrzenka Bychlew, SMS Łódź, Zjednoczeni Stryków, Jedynka Łazy, UKS
Białe Wilki Warszawa oraz Zawisza Rzgów.

Słownie:
………………….............… zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składników majątkowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem
upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Trening piłkarzy SMS Łódź

- Poza piłkarzami w sierpniu na obiektach SOLPARKU trenowali siatkarze stowarzyszenia Krótka Piłka z Łodzi - informuje specjalista ds. sportu Tomasz Dawidziak. Do 24 sierpnia odbywa się kolejny w tym roku obóz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
W niedzielę 21 sierpnia niepełnosprawni uczestnicy tego obozu brali udział w kolejnej edycji projektu „Zdobywamy Górę Kamieńsk”. Zakończenie tej imprezy dla ok. 500
uczestników miało miejsce na dziedzińcu oraz w amfiteatrze i było połączone z koncertami, wystawami oraz usługą gastronomiczną.
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Sport
„Kleszczów na Piątkę”

To prestiżowe wyróżnienie dla kleszczowskiej imprezy biegowej i dowód uznania ze strony Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Okazuje się, że dobra organizacja kleszczowskiego biegu, a także pozytywne opinie uczestników dotychczasowych edycji zaowocowały przyznaniem imprezie trzygwiazdkowego certyfikatu jakości przez
Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki.
Otwarte Mistrzostwa Polski Kobiet na 5 km w latach 2012, 2013 i 2014 rozgrywane były w Warszawie, podczas Biegu Ursynowa. W 2015 roku impreza rozegrana została w Siedlcach podczas Biegu Siedleckiego Jacka.
Szczegółowe informacje dotyczące imprezy, a także formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.
kleszczowna5.pl.

Sport
Zapraszamy do kibicowania
Podczas wakacji stadion przy ul. Sportowej został przystosowany do obowiązujących wymogów. Wymieniono bramki, boisko wydłużono do 103 metrów (wcześniej miało 96 m), ustawiono nowe 13-miejscowe boksy dla drużyn.
Obiecujący początek rozgrywek IV ligi (dwa wygrane mecze Omegi – 4:2 z KS Kutno i 3:0 z Ceramiką Opoczno) to zapowiedź emocji i licznych bramek w kolejnych meczach. Podajemy terminarz meczów, które w rundzie jesiennej zawodnicy dwóch
głównych drużyn piłkarskich LKS Omega Kleszczów rozgrywać będą przed własną publicznością.
IV liga
● 24.08., godz. 17.00 - LKS Omega - Zjednoczeni Gmina Bełchatów
● 3.09., godz. 17.00 - LKS Omega - Pilica Przedbórz
● 10.09., godz. 16.00 - LKS Omega - Andrespolia Wiśniowa Góra
● 24.09., godz. 16.00 - LKS Omega - Zawisza Pajęczno
● 8. 10., godz. 16.00 - LKS Omega - Włókniarz Zelów
● 22.10., godz. 15.00 - LKS Omega - Warta Sieradz
● 5.11., godz. 14.00 - LKS Omega - Zawisza Rzgów
● 26.11., godz. 12.00 - LKS Omega - Unia Skierniewice
Seniorzy – klasa A
● 4.09., godz. 16.00 - LKS Omega II - Motor Bujniczki
● 18.09., godz. 16.00 - LKS Omega II - LKS Mierzyn
● 2.10., godz. 15.00 - LKS Omega II - Polonia Gorzędów
● 16.10., godz. 15.00 - LKS Omega II - Piast Krzywanice
● 30.10., godz. 13.30 - LKS Omega II - LKS Wola Krzysztoporska
● 13.11., godz. 13.00 - LKS Omega II - Start Niechcice

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) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

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

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
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
Stacja paliw BLISKA
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)
632-67-89
Centrala
731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-31-20
Urząd Pocztowy
731-31-82
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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„Narodowe Czytanie 2016”

Weź udział albo posłuchaj

K

olejna edycja Narodowego Czytania już w
sobotę 3 września. W tym roku
będziemy czytać „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza. Do akcji
włącza się Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleszczowie. Osoby chętne do głośnego czytania
fragmentów jednej z najbardziej popularnych polskich powieści powinny zgłosić się o godz. 15.00. Dyrektor biblioteki przewidziała dla
każdego uczestnika czytania nagrodę - niespodziankę.
Czytanie „Quo vadis” potrwa do godz. 16.30. Po przerwie kawowej uczestnicy tego wydarzenia, promującego narodową literaturę
oraz propagującego czytelnictwo, będą mogli wziąć udział
w spotkaniu autorskim z Ewą
Kuryłło i Piotrem Pręgowskim
(na zdjęciu), aktorami znanymi m.in. z serialu „Ranczo”.
To relaksujące spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Zaproszeni przez bibliotekę aktorzy podzielą się opowieściami i
anegdotami z aktorskiego życia, będą też śpiewać.
Osoby zainteresowane
udziałem w spotkaniu z Ewą
Kuryłło i Piotrem Pręgowskim powinny wcześniej skontaktować się
z biblioteką (tel. 44/ 731 36 54).
***
Akcję „Narodowe Czytanie”, organizowaną pod patronatem
Prezydenta RP, zainaugurowała w 2012 r. wspólna lektura „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło
się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, w 2014 roku - „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w 2015 r. - „Lalki” Bolesława Prusa.
JS

PROSTO Z SOLPARKU
Godziny otwarcia
Od 1 września SOLPARK powraca do stałych godzin funkcjonowania obiektów. Z basenu będzie można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-22:00, a w weekendy i święta 9:00-22:00. Kręgielnia czynna od wtorku do piątku 16:00-22:00,
weekendy i święta 14:00-22:00. Pozostałe obiekty - bez zmian.
Przydatne numery
W SOLPARKU poza usługami sportowo-rekreacyjnymi można skorzystać z usług fryzjerskich, kosmetycznych, a także z zabiegów wyszczuplających. Działające na terenie obiektu gabinety,
prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych w swojej
dziedzinie specjalistów. Aby umówić się na wizytę należy skontaktować się pod numerem telefonu:
- gabinet kosmetyczny - 572 940 401
- gabinet fryzjerski - 797 960 744
- gabinet SPA – 44/ 731 65 01
Zajęcia dodatkowe
Mieszkańcom gminy Kleszczów przypominamy o możliwości
korzystania na preferencyjnych warunkach z zajęć dodatkowych.
W ramach karnetu mieszkańca przysługuje 8 wejść na zajęcia takie
jak aerobik, zumba, joga, kick-boxing. Odpłatność za karnet ważny
przez 31 dni wynosi 30 zł (to oznacza opłatę tylko 3,75 zł za jedną
godzinę zajęć). W przypadku chęci korzystania tylko z jogi (zajęcia
odbywają się 1 raz w tygodniu) karnet jest bezpłatny.
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Wakacje orkiestry i mażoretek

F

estiwal „Balkan Folk Fest” to wyjątkowa w swojej formie
impreza, która ma bogatą tradycję. Trwa przez trzy miesiące, od czerwca do końca sierpnia. W tym czasie na jednej lub
kilku scenach występuje rotacyjnie ponad 150 zespołów z kilkunastu krajów europejskich. Prezentują się zespoły ludowe, chóry oraz
orkiestry dęte. Przez wiele lat festiwal odbywał się w Primorsku, ale
przeniesiony został do Złotych Piasków.
Kleszczowską orkiestrę i mażoretki - uczestników festiwalu
„Balkan Folk Fest” publiczność oglądała i słuchała trzykrotnie. Półgodzinne występy odbywały się późnym wieczorem w nadmorskim
amfiteatrze.
- Z hotelu „Zora”, w którym byliśmy zakwaterowani, mieliśmy
około kilometra do amfiteatru - opowiada dyrygent Sławomir Szafrański. - Podczas przemarszu ulicami szły za nami inne zespoły,
które danego wieczoru miały zaplanowany występ. Po drodze dołączała publiczność. Występy na scenie amfiteatru kończyły się około 22.30.
Czas spędzony w Złotych Piaskach w dużej części poświęcony
był wypoczynkowi i kąpielom w morzu, rozgrzanym do niemal 27 st.
C. Odbywały się także próby. Zespół zbierał się zaraz po śniadaniu
na przyhotelowym placu, ćwicząc nowy repertuar. Przygotowywał
się w ten sposób do bułgarskich koncertów, ale również do dwu-

dniowego Wrzesińskiego Festiwalu Orkiestr Dętych, który odbędzie się 27 i 28 sierpnia. W tej corocznej imprezie, połączonej z jubileuszem 20-lecia Wrzesińskiej Orkiestry Dętej, oprócz muzyków
i mażoretek z Kleszczowa wystąpią też orkiestry ze Środy Wielkopolskiej i Śmigla, a także zespoły z Czech, Węgier i Ukrainy. To
właśnie z powodu udziału MODGK we wrzesińskim festiwalu orkiestra będzie nieobecna podczas tegorocznych Dożynek Gminnych.
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