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Tu będzie nowe rondo
Trwa przebudowa odcinka drogi z Kleszczowa
do Łuszczanowic. W miejscu, gdzie droga powiatowa
1921E krzyżuje się z drogami gminnymi (ul. Łączną
i Przemysłową) powstanie
rondo. Wykonawcy starają
się, by po połączeniu gminnych sieci, możliwie szybko wykonać prace drogowe
i umożliwić ruch na nowym
rondzie.

Dożynkowe święto
w Czyżowie

Jubileusz OSP Łuszczanowice
Niedziela 24 września będzie w Łuszczanowicach dniem festynu, który uświetni obchody 70. rocznicy utworzenia miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażackie święto rozpocznie oficjalna uroczystość, w ramach
której zostanie odprawiona Msza św.,
a zasłużeni druhowie
odbiorą przyznane
odznaczenia.
O tym, jak na
przestrzeni siedmiu
dekad rozwijała się
jednostka OSP piszemy na dalszych stronach.
Więcej na str. 4-6

GOK zapisuje na zajęcia
Dziewiętnaście różnych rodzajów zajęć dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych proponuje Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie na nowy sezon
kulturalny 2017/18. Będzie dużo
plastyki oraz nauka gry i śpiewu.
Wśród kilku rodzajów zajęć tanecznych uwagę zwracają m.in.
warsztaty tańca ludowego organizowane dla dzieci. Zapisy chętnych przyjmowane są w godzinach pracy świetlicy GOK do 25
września włącznie.
Więcej na str. 8

Zgodnie z kilkuletnią tradycją ostatnia niedziela sierpnia przebiegała w gminie Kleszczów pod znakiem ceremonii dożynkowej.
Gminne święto plonów organizowane jest z szacunku dla rolniczego trudu i w podziękowaniu za zakończone prace żniwne.
Więcej na str. 6-7

Przyjadą pracownicy ZUS
Trzej przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim będą 20 września w Urzędzie Gminy udzielać porad. Osobom, które uzyskały uprawnienia
emerytalne, umożliwią złożenie na miejscu, w Kleszczowie wniosków emerytalnych.
Więcej na str. 3

17 września
pobiegną na 5 km
W ostatnim dniu sierpnia liczba biegaczek i biegaczy, którzy zdecydowali się zgłosić swój udział w biegu ulicznym „Kleszczów na Piątkę”, przekroczyła
350 (w tym 125 kobiet). Nie dziwi duża
liczba zgłoszeń ze strony biegaczek, bo
w tym roku (już po raz drugi) bieg połączony został z Mistrzostwami Polski Kobiet na 5 km.
Więcej na str. 10
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KRÓTKO
Gmina otrzymała pół miliona dotacji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał 500 tys. zł dotacji na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP
w Kleszczowie. Fabrycznie nowy pojazd
marki Volvo z wyposażeniem zostanie dostarczony do Kleszczowa do połowy października.
Trzyetapowa inwestycja
Na osiedlu domów jednorodzinnych
w Łuszczanowicach Kolonii rozpocznie się
duża inwestycja, związana z uzbrajaniem
tych rozległych (20 hektarów powierzchni)
terenów budowlanych. Przetarg na budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną wygrała firma Drog-Bud Sp. z
o. o. z Lubojenki. Wartość umowy podpisanej 1 sierpnia to ponad 34,69 mln zł brutto.
Etap 1 ma być zrealizowany do 31.05.2018
r.; etap 2 - do 31.03.2019 r.; etap 3 - do
31.03.2020 r.
Dla zasilenia firmy KERSTEN
Zakład firmy KERSTEN Europe w strefie przemysłowej w Kleszczowie po zakupie
nowej giętarki, służącej do gięcia na gorąco
profili metalowych, będzie potrzebował więcej energii elektrycznej. By zaspokoić większe zapotrzebowanie na prąd gmina zleciła
spółce Energoserwis Kleszczów adaptację
stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr STP4. Prace, których wartość została wyceniona na ponad 74 tys. zł, mają być zakończone do 14 października.
Konkurs na dyrektora przedszkola
2 sierpnia został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola Samorządowego w Łękińsku.
Dyrektorem została ponownie Dorota Paciorek. Umowa na kierowanie tą placówką
została zawarta na 5 lat.
JS
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„Zielone” wsparcie z powiatu

R

ada Powiatu Bełchatowskiego podjęła decyzję o przyznaniu gminie Kleszczów dofinansowania do
zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów” (uchwała
Nr XXVIII/173/2016). Dotacja z budżetu powiatu bełchatowskiego wyniosła 300 000 zł.
Zakres prac, na które gmina może wydać przyznane środki, obejmuje: utrzymanie i konserwację zieleni w zakresie
pielęgnacji trawników (m.in. koszenie, podlewanie, wertykulacja, dosiew trawy). Obejmuje też pielęgnację skupin krzewów, pnączy i żywopłotów (m.in. pielenie, cięcie
formujące, zasilanie nawozem, podlewanie,
ściółkowanie korą), kompleksową pielęgnację różanek (m.in. odkrycie i rozkopczyko-

wanie na wiosnę, okrycie i kopczykowanie
na zimę, pielenie, usuwanie przekwitłych
kwiatostanów, podlewanie, ściółkowanie
korą) oraz wykaszanie terenów zielonych,
będących własnością gminy Kleszczów.
Wszystkie te zadania pozwalają uzyskać poprawę walorów mikroklimatycznych
i krajobrazowo-przyrodniczych naszej gminy oraz wpływają na zmniejszenie poziomu
zanieczyszczeń i hałasu, zwłaszcza wokół
placów zabaw. Prace z zakresu utrzymania
i konserwacji zieleni rozpoczęły się 23 marca i mają być prowadzone do 30 listopada.
Są wykonywane we wszystkich miejscowościach gminy Kleszczów.
EC

Pracują przy światłowodach

Ł

ódzka firma Furel Inwestycje sp.
z o.o. z Łodzi zajmuje się od kilku tygodni budową nowych odcinków światłowodowej sieci dostępowej FTTH. Ta
inwestycja to kolejny, trzeci etap przedsięwzięcia, zmierzającego do podłączenia
szerokopasmowego Internetu do wszystkich miejscowości gminy Kleszczów oraz
do Kleszczowskich Stref Przemysłowych.
Umowa obejmuje zarówno budowę i przebudowę przyłączy ziemnych, jak i wykonanie kanalizacji, umożliwiającej wprowadzenie mikrokabli optotelekomunikacyjnych. W
przypadku stref w Bogumiłowie i Rogowcu
przewidziano też budowę ulicznych szaf kablowych, a w Żłobnicy - wykonanie przyłą-

czy i instalacji abonenckich.
Prace w Antoniówce (na zdjęciu), w Kamieniu, Rogowcu, a także w strefach przemysłowych w Żłobnicy oraz Bogumiłowie
potrwają przez cztery miesiące i będą łącznie kosztować 673 tys. zł.
JS

Kolej na Wolicę

K

olejną miejscowością, która uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu, udostępnianego za pośrednictwem światłowodów, będzie Wolica. Do
7 września były w Urzędzie Gminy przyjmowane oferty w dwuczęściowym przetargu na budowę sieci dostępowej FTTH w tej
właśnie wsi. Zamówienie obejmuje w pierwszej części zaprojektowanie i wykonanie
sieci magistralnej. Druga część dotyczy wy-

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
informuje, że przyjmuje wnioski o udzielanie pożyczek
z Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego
Nasza oferta pożyczkowa skierowana jest do:
• firm prowadzących działalność na terenie Gminy Kleszczów,
• firm spoza terenu naszej Gminy,
• mieszkańców rozpoczynających działalność gospodarczą
oraz akcjonariuszy Agencji.
Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie www.arreks.com.pl.
oraz pod nr tel. 727-500-728.

konania sieci abonenckiej. O tym, ilu mieszkańców Wolicy zdecyduje się na podłączenie do sieci światłowodowej, przekonamy
się po zakończeniu tego zadania. Firma,
która będzie odpowiedzialna za rozprowadzenie sieci abonenckiej ma to ustalać w
trakcie prowadzenia robót. Obecnie ponad
130 gospodarstw domowych w Wolicy to
abonenci korzystający z sieci „Arreksu”.
JS
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:

1. Język angielski poziom podstawowy i średnio
zaawansowany - 60 godz.
2. Język niemiecki poziom podstawowy - 60 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,
Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Zaczęli nowy rok edukacji

4

września budynki szkolne znów rozbrzmiały gwarem uczniowskich głosów.
Rozpoczął się rok szkolny 2017/18. W uroczystościach jego inauguracji oprócz nauczycieli i uczniów
uczestniczyli rodzice dzieci z najmłodszych klas
podstawówek, reprezentanci samorządu gminy,
księża, przedstawiciele rad rodziców.
W pięciu szkołach, prowadzonych przez gminę
Kleszczów naukę rozpoczęło w sumie 991 uczniów.
Największą placówką oświatową naszej gminy, liczącą 22 oddziały i 397 uczniów jest ośmioklasowa
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie. W trzech klasach pierwszych naukę rozpoczęło tu łącznie 58 osób.
W ośmioklasowej Szkole Podstawowej im.
M. Kopernika w Łękińsku w dziesięciu oddziałach
uczy się 155 uczniów. W tym gronie jest 24 pierw-

szoklasistów, podzielonych na dwie klasy. Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta, które w efekcie wprowadzonej w tym roku reformy oświatowej zniknie za 2
lata z edukacyjnej mapy, jest obecnie miejscem nauki dla 143 uczniów. W trzech klasach drugich uczy
się 65 osób, natomiast w czterech klasach trzecich
- 78 osób.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Kleszczowie w rozpoczętym właśnie roku szkolnym będzie miejscem nauki 178 uczniów. W tym
gronie 53 osoby to licealni debiutanci. Druga ze
szkół tworzących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie czyli Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II liczy obecnie
118 uczniów. W pierwszych klasach edukację rozpoczęło 30 osób.
JS

KOMUNIKATY
Dodatkowy termin przyjęć
do ginekologa
Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kobiet, zainteresowanych wizytą u
lekarza ginekologa, ustalony został dodatkowy termin przyjęć we wrześniu. Doktor
Dorota Wyrwas będzie dodatkowo przyjmować pacjentki w sobotę 30 września, od
godz. 8.00.
Kiedy przyjmuje ortodonta?
W każdą kolejną środę w gabinecie stomatologicznym, który funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Łękińsku, przyjmuje pacjentów specjalistka ortodoncji. Ustalone
godziny przyjęć - 14.00-19.00. Wizyty są
odpłatne. Tel. kontaktowy 44/ 731-44-82.
Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, iż z dniem 16 października upływa termin płatności III raty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ●
przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Rozpoczyna się rok szkolny 2017/2018,
a wraz z nim Zakład Komunalny „Kleszczów” uruchamia na zlecenie gminy przewozy szkolne. W związku z robotami drogowymi, które odbywają się w Łuszczanowicach i
Łuszczanowicach Kolonii oraz remontem ulicy Ogrodowej w Kleszczowie zostały zmienione niektóre trasy dowozu dzieci do szkół.
W miejscowości Łuszczanowice autobusy szkolne zabierają uczniów z dwóch przystanków:
1. Łuszczanowice Kolonia - koło oczyszczalni ścieków,
2. Łuszczanowice - koło sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Sportową.
Uczniowie mieszkający na ulicy Łącznej
mogą korzystać z przystanku usytuowanego
przy ulicy Sportowej. Uczniowie mieszkający
na osiedlu Zacisze oraz w blokach BSM korzystają z przystanków usytuowanych przy
ulicy Sportowej. Z powodu utrudnień spowodowanych remontami dróg (wydłużenie tras
przejazdu autobusów, a także dłuższy czas
przejazdu) autobus szkolny nie zajeżdża już

pod bloki BSM.
Podane na stronie internetowej gminy
(www.kleszczow.pl) tymczasowe, wrześniowe rozkłady jazdy autobusów szkolnych nie

Bezpłatna pomoc prawna
W ramach bezpłatnej pomocy prawnej
organizowanej przez starostwa powiatowe
uprawnieni mieszkańcy gminy mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie (pok.
nr 8) zgłaszać się po porady. Harmonogram
dyżurów: ● poniedziałek - godz. 8.00-12.00,
● wtorek - godz. 13.00-17.00, ● środa godz. 8.00-12.00, ● czwartek - godz. 11.0015.00, ● piątek - godz. 11.00-15.00.

Pracownicy ZUS
w Kleszczowie

Z

są dość dokładne, bowiem dopiero po kilkunastu dniach będzie można ustalić precyzyjnie czas przyjazdu autobusu szkolnego
na poszczególne przystanki. Uczniów, którzy korzystają z przewozów, a także ich rodziców prosimy o uwzględnienie tego faktu
i wcześniejsze przychodzenie na przystanek.

miany wieku emerytalnego, wpływ
dłuższej pracy na wysokość pobieranej emerytury, możliwość zarejestrowania
się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
- to tylko niektóre sprawy, o jakich można będzie porozmawiać z kompetentnymi pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
którzy w środę 20 września przyjadą do Urzędu Gminy w Kleszczowie.
W godzinach 10.00-15.30 będą oni dyżurować w sali Urzędu Stanu Cywilnego.
W trakcie tego dyżuru osoby, które uzyskały uprawnienia emerytalne, będą mogły składać na miejscu, w Kleszczowie, wnioski emerytalne.
Urząd Gminy zaprasza chętnych do skorzystania z tego udogodnienia!
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Wakacyjna pomoc
krwiodawców

statni piątek sierpnia był dla honorowych krwiodawców z terenu naszej gminy okazją do oddania krwi podczas kolejnej
z akcji, zaplanowanych na ten rok przez Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie.
Mimo wakacyjnej pory i nieobecności młodzieży, która w dużym stopniu decyduje o efektach kolejnych zbiórek krwi, organizatorom akcji przeprowadzonej tradycyjnie w SOLPARKU udało się
zebrać 12,15 litra bezcennego leku. Krew oddało 27 osób. Została
ona przeznaczona na rzecz pacjenta Waldemara, przebywającego
w łódzkim szpitalu im. Biegańskiego.
- Akcję tę uważamy za bardzo owocną - mówi przedstawiciel
zarządu kleszczowskiego klubu, Marek Kaczmarczyk. - Część naszych krwiodawców dwa tygodnie wcześniej brała bowiem udział
w akcji „Na ratunek” dla Kamila, zorganizowanej przez strażaków
z OSP Lgota Wielka.
Kolejna okazja do uzupełnienia zapasów łódzkiego „banku krwi” nadarzy się 27 października, tradycyjnie w SOLPARKU.
Gminny Klub HDK PCK zapowiada, że będzie to akcja połączona
z rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego.
JS

GOPS przyjmuje
wnioski na nowy okres

2017 roku kończy się okres świadczeniowy
30 września
2016/2017, na który przyznane zostało świadczenie wy-

chowawcze. Aby nadal otrzymywać pieniądze z programu Rodzina
500+ uprawnione osoby MUSZĄ złożyć nowe wnioski. Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął od 1 sierpnia.
Zgodnie z ustawą jeżeli uprawnione
osoby zdążyły złożyć wniosek na nowy
okres świadczeniowy do 31 sierpnia,
to po wydaniu decyzji, ustalającej prawo do świadczenia, wypłata pieniędzy nastąpi do 31 października.
Natomiast jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września
do 31 października wydanie decyzji oraz wypłata pieniędzy za październik nastąpi do 30 listopada.
JS

A

18 września - badania
mammograficzne
w Kleszczowie

kcja profilaktycznych badań mammograficznych ,,Łączy nas
kobiecość” prowadzona jest na terenie województwa łódzkiego
z inicjatywy Centrum Medycznego Salve Medica w Łodzi. W poniedziałek 18 września przed siedzibą przychodni Salus przy ul. Osiedlowej 2
w Kleszczowie stanie mammobus. Badania zarejestrowanych wcześniej pacjentek prowadzone będą w godzinach od 9 do 17.
Na bezpłatne badanie piersi mogą się zgłaszać mieszkanki gminy
Kleszczów w wieku od 50 do 69 roku życia, które w okresie krótszym
niż dwa lata nie miały przeprowadzonej mammografii. Zapisy na badania są prowadzone wyłącznie pod numerami tel. 42 254 64 10 lub 517
544 004. Podczas telefonicznego zapisu ustalana jest z pacjentkami indywidualna godzina badania.
Dla osób, które zgłoszą się na badania przewidziano upominki
z Drogerii Rossman, która partneruje profilaktycznej akcji ,,Łączy nas
kobiecość”.
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70 lat OSP Łuszczanowice

O

chotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowicach powstała w
1947 roku. Założycielami byli: Michał Frach i Konstanty
Frach. W skład pierwszego zarządu weszli: prezes Michał Frach,
naczelnik - Konstanty Frach, sekretarz - Jan Graczyk, skarbnik Edward Bujacz oraz gospodarz - Stefan Woszczyk. W roku 1948,
kiedy Ochotnicza Straż Pożarna liczyła już kilkunastu druhów, podjęto decyzję o wybudowaniu strażnicy. Stanęła w ciągu 2 lat, a przy
jej budowie zaangażowana była większa część społeczności Łuszczanowic. Pieniądze na budowę pochodziły z organizowanych majówek, loterii fantowych oraz dobrowolnych składek mieszkańców.
Stopniowo zaczęto wyposażać jednostkę w niezbędny sprzęt.
W roku 1953 OSP Łuszczanowice posiadała ręczną sikawkę oraz
beczkę na wodę. W czasie wyjazdów do pożaru wóz z beczką ciągnęły konie. Osiem lat później w 1961 roku jednostka otrzymała
od Komendy Powiatowej w Bełchatowie motopompę M-400. Jako
pierwszy opanował jej obsługę druh Zygmunt Kaczmarek.
W roku 1962 nastąpiła zmiana zarządu. Teraz w jego skład
wchodzili: prezes - Stefan Kwarta, naczelnik - Zdzisław Kobus, sekretarz - Stanisław Bujacz, skarbnik - Stanisław Sala oraz gospodarz - Bolesław Krauza. OSP liczyła już wtedy ponad 20 członków.
W roku 1963 podjęto uchwałę o wykonaniu we własnym zakresie wozu-platformy, przystosowanego do przewozu sprzętu przeciwpożarowego oraz druhów. Platforma była ciągnięta przez konie
lub ciągnik rolniczy, należący do miejscowego Kółka Rolniczego.
Wykonawcą tego wozu byli druhowie Zygmunt Kaczmarek oraz Bolesław Krauza. Pod koniec 1963 roku otrzymała od Komendy Powiatowej w Bełchatowie motopompę M-800, dużą ilość węży oraz
drabiny i hełmy strażackie.
Kolejne lata to czas powiększania strażnicy. W roku 1969 postanowiono dobudować do strażnicy garaż, a w latach 1971-72
dobudowano: kuchnię, bufet z zapleczem na konsumpcję, klubo-kawiarnię, powiększono też salę taneczną oraz zmodernizowano
scenę. Na sfinansowanie tej rozbudowy złożyły się wspólnie: OSP
w Łuszczanowicach, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Kleszczowie oraz Gminy Kleszczów. Podobnie jak we wcześniejszych latach do prac przy rozbudowie zaangażowała się miejscowa
społeczność - głównie młodzież zrzeszona w ZMW oraz LZS. Wraz
z rozbudowanym zapleczem strażnicy młodzi zyskiwali miejsce do
urządzania zabaw i potańcówek.
Kolejna zmiana zarządu OSP w Łuszczanowicach nastąpiła w
1980 roku. Zarząd tworzyli wówczas: prezes - Bolesław Kwarta, naczelnik - Zdzisław Kobus, sekretarz - Jerzy Błaszczyk, skarbnik Stanisław Bujacz i gospodarz - Jan Podawca.
Po upływie kadencji w 1984 roku powołano nowy zarząd OSP,
którym jako prezes kierował Jerzy Błaszczyk. Oprócz niego zarząd
tworzyli: naczelnik - Krzysztof Cebula, sekretarz - Stanisław Bujacz,
skarbnik - Feliks Frach i gospodarz - Jan Podawca.
W tym okresie dokonano szeregu prac: wycięto drzewa rosnące obok strażnicy, wykonano nowe ogrodzenie z metalowych przęseł, zlikwidowano basen strażacki, wykonano betonowy rów. Po
przeprowadzeniu tych prac otoczenie wokół strażnicy i klubo-kawiarni zyskało na estetyce.
W roku 1990 jednostka OSP w Łuszczanowicach otrzymała od
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie
Trybunalskim samochód pożarniczy marki Żuk, a w czerwcu 1992
roku od Urzędu Gminy w Kleszczowie - samochód GBA, podobnie
jak inne jednostki OSP z terenu gminy Kleszczów.
W 1992 roku decyzją Rady Gminy w Kleszczowie przystąpiono
do budowy nowego domu kultury w Łuszczanowicach wraz z garażami. Budowa ukończona została dwa lata później i w czerwcu
1994 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku domu kultury wraz z garażami.
W 2001 roku wybrano nowy zarząd OSP w Łuszczanowicach
w składzie: prezes - Krzysztof Cebula, naczelnik - Jerzy Błaszczyk,
sekretarz - Andrzej Podawca, skarbnik - Jarosław Bartoszewski i
gospodarz - Adam Błaszczyk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli
ciąg dalszy na str. 9
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31 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował „Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030”. Jak wynika z tej prognozy
w ciągu najbliższych 13 lat w gminie Kleszczów przybędzie ponad 32 proc. mieszkańców!

Opuszczają miasta, osiedlają się w wybranych gminach

Z

punktu widzenia demografii, a także wyzwań, jakie stają
przed polską polityką społeczną i funkcjonowaniem służb
socjalnych przewidywania Głównego Urzędu Statystycznego nie są
optymistyczne. Niektórzy komentatorzy nazwali je nawet zatrważającymi. Okazuje się, że ze względu na ciągle niewielki przyrost naturalny i dożywanie przez seniorów coraz bardziej sędziwego wieku za 13 lat dwie trzecie polskich gmin będą liczyć ponad 20 proc.
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (przekraczającym 64 lata).
Dziś taki wskaźnik dotyczy zaledwie jednej na 25 gmin.
Kolejna przewidywana tendencja to wzrost liczby gmin, w których będzie następował spadek liczby mieszkańców. Do 2030 roku
GUS prognozuje, że takie zjawisko zostanie odnotowane w 1665
spośród 2478 gmin w Polsce. W 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5 proc., a w 322 powyżej 10 proc.
Jak w GUS-owskich prognozach przedstawia się sytuacja gminy Kleszczów i powiatu bełchatowskiego? Miasto Bełchatów odnotuje dramatyczny, bo sięgający blisko 14 proc. spadek populacji. O ile w 2016 r. miasto liczyło 58.326 mieszkańców to za 13 lat
będzie ich mieć 50.220. Spadki, choć nie tak drastyczne, odnotują
też np. Radomsko (z 46,5 tys. na 42 tys.), Tomaszów Mazowiecki
(z 63,5 tys. na 57 tys.), a także Pajęczno (w tabeli zbiorczej nie ma

danych dla Piotrkowa Trybunalskiego).
W powiecie bełchatowskim niewielkie spadki ludności odnotują gminy Rusiec (z 5161 na 5038) oraz Zelów (z 15.042 na 14.745).
Kilkuprocentowe wzrosty odnotuje gmina Drużbice i Szczerców.
W gminie Kluki liczba mieszkańców zwiększy się z 4335 do 4849,
w gminie Bełchatów - z 11.048 do 13.281.
Dla gminy Kleszczów prognozowany jest wzrost liczby mieszkańców z poziomu 5807 w 2016 r. do 7674 w 2030. To wyjątkowo dynamiczny, bo 32,2-procentowy skok. W których grupach wiekowych zajdą największe zmiany? Odsetek mieszkańców naszej
gminy w wieku przedprodukcyjnym z obecnego poziomu 25,1 proc.
zmniejszy się do 22,9 proc. Wzrośnie za to udział mieszkańców
w wieku produkcyjnym (z 62,8 proc. do 64,2 proc.), liczniejsza będzie też grupa osób w wieku poprodukcyjnym (z 12,1 proc. zwiększy się do 12,9 proc.).
W prognozach GUS uwagę zwraca też to, że do 2030 roku
o prawie 1 proc. zwiększy się udział kobiet w populacji gminy Kleszczów. Panie będą stanowić 51,3 proc. liczby mieszkańców, podczas gdy teraz ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców to 50,4
proc.
JS

Elektrownia nagrodzona
za modernizacją

Po raz drugi odbędzie się
Forum Gospodarcze Wsi

modernizowana instalacja odsiarczania spalin (IOS) na blokach 5 i 6
w Elektrowni Bełchatów uzyskała najwyższe oceny w kategorii modernizacje przemysłowo-inżynieryjne w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2016”. Instalacja wybudowana została w latach 1998-2000. Pieniądze
na jej unowocześnienie pochodziły ze środków PGE GiEK S.A., pożyczki WFOŚiGW w Łodzi, a także z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
JS

w kompleksie SOLPARK została zaplanowana
23 września
druga edycja Forum Gospodarczego Wsi w Kleszczowie.

Z

Jego organizatorami są Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów i Wydawnictwo WAM-PRESS - wydawca „Wieści Gazety Regionalnej”.
Wśród uczestników mają być obecni głównie przedsiębiorcy z małych i średnich przedsiębiorstw, szefowie firm oraz samorządowcy.
Od godz. 10 ma się rozpocząć przedstawianie takich tematów, jak: ● Elektromobilność - nowa era w transporcie i energetyce. Wyzwania dla przemysłu i nauki polskiej; ● Finansowanie rozwoju małych, średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy
unijnych; ● Finansowanie działalności rolniczej i pozarolniczej;
● Działalność rehabilitacyjna KRUS i jej wpływ na zdrowotność
mieszkańców terenów wiejskich.
Następne części forum to warsztaty tematyczne, konferencja
prasowa oraz wręczenie statuetek „Kamienie milowe gospodarności”. Tym godłem promocyjnym mają być uhonorowane: gospodarstwa rolne, firmy pracujące na rzecz rolnictwa, firmy z terenów wiejskich, a także gospodarny samorząd i polityk, działający na rzecz
gospodarnej Polski.
JS

Zatrudnię operatora koparki, kierowcę „C”,
ciągnika rolniczego.

Tel. 605-190-174

Praca na terenie gminy.
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Podziękowanie za plony

G

oście zaproszeni na dożynkową uroczystość przez wójta
gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego i przewodniczącego Rady Gminy, Michała Michałka przyszli na miejsce uroczystości w barwnym korowodzie. Za Młodzieżową Orkiestrą Dętą
Gminy Kleszczów oraz pocztami sztandarowymi (wystawionymi
przez Urząd Gminy oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej)
kroczyły delegacje, niosące dziesięć dożynkowych wieńców (fot. 1).

Sakrament, podziękować Panu Bogu za udane żniwa, za to wszystko co Bóg pobłogosławił, a człowiek poprzez swoją prace i mozół przyjął jako owoc. I oto dzisiaj stajemy przed Najwyższym, aby
skłonić pokornie nasze głowy. Kiedy patrzymy na naszą polską tradycję, tak przepiękną, coraz mniej znaną, to możemy zachwycić się
inteligencją naszych przodków. Oni doskonale wiedzieli, że „bez
Boga ani do proga”. Rolnik czuwał, aby to co uprawiał przynosiło

1
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Dziękczynną Mszę św. odprawił ksiądz Aleksy Kowalski, proboszcz parafii p.w. świętego Jana Chrzciciela w Łękińsku. Towarzyszyli mu proboszczowie parafii kleszczowskich: ks. Benedykt
Stanek z parafii rzymskokatolickiej oraz ks. Krzysztof Góral z parafii
ewangelicko-reformowanej (fot.2).
W wygłoszonym kazaniu ks. A. Kowalski powiedział m.in.:
- Tradycją naszych ojców bywało, aby sprawując Najświętszy

11

owoc obfity, ale jego czuwanie byłoby niekompletne, poszłoby na
marne, jeżeli nie byłoby błogosławieństwa Najwyższego.
Do uczestników dożynkowej uroczystości przemówił także jej
gospodarz - wójt gminy Kleszczów:
- Z rolniczą profesją jest nierozerwalnie związane ryzyko nieudanych zbiorów, jak też ryzyko zniszczeń spowodowanych przez
naturę. W gminie Kleszczów postaraliśmy się o to, by stworzyć dla
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rolników program socjalny, który może być
uruchamiany w przypadku strat w produkcji. Wiadomo, że przyznane rekompensaty nigdy nie pokryją rzeczywistych strat,
ale świadomość tego, że rolnicy mają zapewnioną przez samorząd gminny finansową osłonę, wzmacnia w nich wolę dalszego
prowadzenia gospodarstw rolnych.
Sławomir Chojnowski przypomniał o innych działaniach wspierających rolnictwo w
gminie Kleszczów - pracach prowadzonych
na polach przez gminną spółkę wodną oraz
dofinansowaniu zakupów wapna nawozowego oraz materiału siewnego wysokiej jakości, udzielanym rolnikom przez Fundację
Rozwoju Gminy Kleszczów. Do najważniejszych uczestników święta plonów czyli do
rolników skierował słowa podziękowań:
- Przy okazji tego dożynkowego spotkania z Wami chciałbym przekazać podziękowania za pracę. Nie tylko tę, którą włożyliście w przeprowadzenie tegorocznych
żniw. Dziękuję Wam za trud, związany z
prowadzeniem gospodarstw przez cały rok.
Składa się na to zarówno praca w polu, codzienne obowiązki wynikające z prowadzonej hodowli zwierząt i drobiu, jak też dbanie o wygląd Waszych domów i posesji. Ich
estetyka decyduje o tym, jak wygląda nasza gmina.
Dożynkową ceremonię nie sposób wyobrazić sobie bez przekazania chleba. Wójt
S. Chojnowski przyjął dorodny bochen z
rąk starostów tegorocznych dożynek: Anieli Bujacz - mieszkanki Czyżowa i Stanisława Cebuli z Łękińska (fot. 3). Po poświęceniu dożynkowych wieńców przez księdza
A. Kowalskiego nastąpiło obdarowanie tymi
pomysłowymi i z pewnością pracochłonnymi kompozycjami wybranych uczestników
święta plonów. Oprócz wójta gminy i przewodniczącego Rady Gminy wieńcami zostali obdarowani księża z trzech parafii w
gminie Kleszczów (fot. 4), prezesi Zakładu
Komunalnego „Kleszczów”, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, a także
- tradycyjnie - przedstawiciele największych
firm naszej gminy: Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (Mariusz Jamróz - główny inżynier ds. inwestycji) oraz Elektrowni
Bełchatów (Marek Ciapała - dyrektor elektrowni).
Zaraz po tej części ogłoszone zostały wyniki gminnych konkursów: na najpiękniejszy dożynkowy wieniec; na najsmaczniejsze ciasto makowe; na najdziwniejsze
i największe warzywo lub owoc; na najschludniejszą posesję. Laureaci odebrali
dyplomy bądź nagrody.
Z tradycją dożynkową nieodłącznie
związane jest dzielenie się chlebem i poczęstunek. Można było się częstować kawałkami pszenno-żytniego chleba oraz
porcjami ciast makowych, które 20 ich twórczyń zgłosiło na gminny konkurs (fot. 5).
Ochoczo korzystano też z możliwości po-
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częstunku na dwóch stoiskach prowadzonych przez stowarzyszenia (Chabielskie
Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręcone
oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Żłobnica). Ustawiła się do nich spora kolejka osób, chcących spróbować regionalnych
przysmaków (fot. 6).
Wyjątkowo dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty pieczenia chleba. Przygotowane i odpowiednio wyposażone stoisko (m.in. z elektrycznym piecem do
wypieku) umożliwiało zainteresowanym wyprodukowanie własnego pieczywa, z indywidualnie dobranymi dodatkami (fot. 7).
Później ten oryginalny wypiek najpierw cieszył oczy (fot. 8), potem zaś podniebienie.
Ciepła i słoneczna aura pozwalała korzystać z atrakcji placu zabaw, spacerów
po rozległym terenie dożynkowej imprezy
(fot. 9), przejażdżek na kucykach. Stoły z
ławkami, ustawione pod dachami namiotów
i pod parasolami, a także rozstawione w pobliżu stoiska gastronomiczne dawały okazję do towarzyskich i rodzinnych spotkań i
rozmów. Ich tłem były dźwięki muzyki dochodzące ze sceny. W kolejnych odsłonach
programu estradowego zaprezentowały się:
discopolowy zespół JUMPER; folklorystyczny, niezwykle barwny Zespół Pieśni i Tańca
„Katowice” (fot. 10); wykonawcy „Biesiady
Janosikowej”; Ania Dąbrowska z zespołem
(fot. 11); zespół BOYS.
J. Strachocki

Starostowie
dożynek
Aniela Bujacz z Czyżowa od 9 lat
wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 9 ha. Kontynuuje prace w gospodarstwie przejętym po
rodzicach. Uprawia głównie żyto, mieszanki zbożowe, owies. Produkcja zwierzęca ogranicza się do chowu drobiu na
własny użytek. Wyposażenie gospodarstwa w ciągnik rolniczy oraz niezbędne
maszyny i urządzenia pozwala na wykonywanie prac polowych bez potrzeby korzystania z usług zewnętrznych.
Stanisław Cebula od 35 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Łękińsku. W pracach gospodarskich pomaga żona Maria oraz dzieci z rodzinami.
Gospodarstwo jest wyposażone w dwa
ciągniki rolnicze, nowoczesne pługi i agregaty uprawowo-siewne. Na powierzchni 18 ha oprócz zbóż uprawiane
są rośliny miododajne (rzepak, facelia,
gryka i nostrzyk), które dostarczają surowca do produkcji miodu. W pasiece
prowadzonej przez S. Cebulę znajduje
się 70 uli. Dzięki dofinansowaniu z Agencji Rynku Rolnego pasieka została zmodernizowana - zakupiono nowe ule, lawetę do przewozu uli i miodarkę.
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Studenci Filmówki
na obozie
w Kleszczowie

Od

23 do 27 września odbędzie się
obóz integracyjny dla studentów pierwszego roku Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej
w Łodzi - popularnej Filmówki. Dla mieszkańców gminy Kleszczów organizatorzy
obozu postarali się zapewnić atrakcje w postaci projekcji filmowych, prezentacji i spotkań z twórcami. Zainteresowani kulturą filmową będą mogli uczestniczyć w nich w
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury wspólnie ze studentami Filmówki.
Na inaugurację, 23 września o godz.
18.30 zaplanowano pokaz filmów dokumentalnych i etiud, w tym związanych z
Bełchatowem. Po projekcjach - spotkanie
z reżyserem Jackiem Bławutem, twórcą filmu „Widok”. W kolejnych dniach o godz.
18.30 odbędą się pokazy filmów: „Śpiewający obrusik” Mariusza Grzegorzka, „Intruz” Magnusa von Horn, „Czuwaj” Roberta Glińskiego. Niezwykłym doświadczeniem
uczestników kolejnych spotkań będą dyskusje po projekcjach. Ich tematy to m.in.
reżyserska metoda współpracy z aktorem,
warsztat reżyserski, praca z aktorem nieprofesjonalnym, sztuka fotografii i metody
artystycznej kreacji. Ten ostatni temat pojawi się przy okazji prezentacji prac wybitnego fotografika i pedagoga - Krzysztofa
Hejke. Prezentacja otwarta dla wszystkich
mieszkańców gminy zostanie udostępniona
po południu 24 września (niedziela).
Szczegółowy plan projekcji podamy na
gminnej stronie internetowej. Inne informacje z PWSTTViF śledzić można na profilu
Facebook.com/filmschool.lodz.
JS

Warsztaty
programowania
undacja Rozwoju Gminy Kleszczów oraz firma Innotech organizują trzecią edycję warszF
tatów z programowania. Bezpłatne zajęcia roz-

poczną się od połowy września w Domu Kultury w
Łękińsku. Cykl składa się z 20 spotkań. Uczestnicy będą się uczyć podstaw programowania przy pomocy najnowszych technologii (język Scratch, LEGO
Mindstorms EV3, JavaScript oraz HTML).
Warsztaty będą prowadzone w kilku grupach
wiekowych, dla uczniów: ● szkół podstawowych
(4 klasa wzwyż), ● w wieku gimnazjalnym i starszych (poziom podstawowy), ● w wieku gimnazjalnym i starszych (średnio zaawansowany).
Warsztaty mają się odbywać w co drugą sobotę (zgodnie z harmonogramem zajęć ogłoszonym na
początku semestru). Każde zajęcia trwają 2-4 godziny (w zależności od poziomu). Miejscem spotkań będzie Dom Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2.
Aby wziąć udział w zajęciach należy się zarejestrować na stronie www.innotechlabs.pl.
JS
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Zajęcia dla małych i dużych

G

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza zapisy na
zajęcia, koła i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy świetlicy do 25
września. Można wybierać spośród następujących propozycji:
1. Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci i dorosłych.
2. Zajęcia dla maluchów od 1. do 4. roku (plastyczno-sensoryczne oraz muzyczne).
3. Modelowanie z modeliny (grupa młodsza i starsza).
4. Zajęcia plastyczne dla dzieci.
5. Zajęcia z malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych.
6. Studio piosenki - zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Zajęcia z gry na keyboardzie dla dzieci i młodzieży.
8. Zajęcia z gry na gitarze dla dzieci i młodzieży.
9. Warsztaty gry na perkusji dla dzieci i młodzieży.
10. Kółko taneczne - taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży.
11. Kółko taneczne break-dance dla dzieci i młodzieży.
12. Warsztaty taneczne HIP HOP (grupa młodsza i starsza).
13. Warsztaty tańca ludowego dla dzieci.
14. Kółko teatralno-recytatorskie dla dzieci i młodzieży.
15. Zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży.
16. Kółko fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
17. Koło nordic walking (Kleszczowski Klub Kija).
18. Mażoretki - dla dzieci i młodzieży.
19. Klub brydżowy dla młodzieży i osób dorosłych
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Elementy nauki przemycane
w zabawowej formie
w godzinach 15:00-20:00 Zespół Szkół Ponadgim22 września
nazjalnych w Kleszczowie otworzy swe podwoje dla wszyst-

kich, których interesują naukowe ciekawostki, laboratoryjne eksperymenty i doświadczenia, a także ciekawe, nigdzie indziej nie
organizowane warsztaty. Te atrakcje złożą się na program III Festiwalu Nauki i Kultury w Kleszczowie. Jak zapewniają organizatorzy
coś fajnego znajdą tu zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.
W ramach festiwalu odbędą się m.in. ● pokazy działania sterowników PLC LOGO, ● warsztaty składania układów elektronicznych dla dzieci, ● pokazy działania kamery termowizyjnej, drukarki
3D, ● prezentacja projektu „Inteligentne budynki”. W szkolnych laboratoriach cyfrowych SILAB można będzie oglądać działanie aparatury do pomiarów EKG i EEG, ● poznać elektroniczny analizator
składu ciała, ● działanie wykrywacza kłamstw, ● pokazy doświadczeń z chemii i fizyki.
Zaplanowano też warsztaty modelarstwa i latawców dla dzieci;
pokaz działania biofeedbacku, stoisko naturoterapii; pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.
Będą ponadto szkolenia dla nauczycieli i osób zainteresowanych, a w ramach występów muzycznych można będzie posłuchać
Tomasza „Kowala” Kowalskiego (to zwycięzca programu „Must be
the music”), akordeonisty Przemysława Wojciechowskiego oraz zespołu Puls. Więcej informacji zainteresowani znajdą na plakatach
reklamujących tę ciekawą imprezę..
JS

Egzaminy
zawodowe zdali
w 100 procentach
Centralna Komisja Egza25 sierpnia
minacyjna w Warszawie i Okręgo-

wa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki egzaminów, potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie. W Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie takie egzaminy, przeprowadzone w kwalifikacji E.18 (Eksploatacja urządzeń i systemów
mechatronicznych) odbyły się w czerwcu. Do egzaminów pisemnych i praktycznych przystąpili wszyscy uczniowie klasy III
technikum. 100 % uczniów zdało wszystkie
egzaminy i uzyskało świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (już drugie
w trakcie nauki w TNT).
Warto dla porównania podać w oparciu
o dane ze strony OKE Łódź, że zdawalność
tego egzaminu w województwie łódzkim
wyniosła 69,63%,w tym w części pisemnej
- 97,3 %, a w części praktycznej - 68,53%.
Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpiło 4 września po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
JS

Poszukuję
opiekunki do dziecka.
Tel. 500 403 279.

Trwają zapisy DO SZKOŁY JĘZYKOWEJ w Kleszczowie na kursy:
• dla dzieci (od 3 lat) - nauka języka poprzez zabawę,
• młodzieży - nauka metodą komunikacyjną z elementami gramatyki,
• dorosłych - nowoczesną metodą Direct.
Oferujemy kursy j. angielskiego, j. niemieckiego oraz j. hiszpańskiego.
Zapisy pod nr tel. 505 890 354 lub www.schoolkleszczow.pl
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70 lat OSP Łuszczanowice

ciąg dalszy ze str. 4

wtedy: przewodniczący - Marian Sobociński i członkowie - Ryszard
Zbies i Tadeusz Paciorek.
Po wprowadzeniu pewnych zmian od 2006 r. w zarządzie OSP
Łuszczanowice działali: prezes - Krzysztof Cebula, wiceprezes Sławomir Śluga, naczelnik - Dariusz Woszczyk, sekretarz - Jan Rejek, skarbnik - Jarosław Bartoszewski, gospodarz - Tadeusz Paciorek, członek - Mariola Rybarczyk. W Komisji Rewizyjnej działali
wówczas przewodniczący - Marian Sobociński i członkowie Bogdan Osiewicz oraz Artur Cybulski. Po śmierci Krzysztofa Cebuli
w 2007 roku członkowie OSP zdecydowali się powierzyć kierowanie jednostką Sławomirowi Śludze.
Od 2005 roku w skład jednostki OSP w Łuszczanowicach
wchodzi też drużyna żeńska. Ambitne panie w tym właśnie roku
wywalczyły w zawodach gminnych I miejsce, a w zawodach powiatowych - II miejsce. W skład drużyny wchodziły: Mariola Rybarczyk
(dowódca) oraz Małgorzata Śluga, Monika Woźniak, Anna Sobocińska, Lidia Woźniak, Ewa Błaszczyk, Ewelina Kochańska i Roksana Kochańska. Kolejne sukcesy drużyny żeńskiej to I miejsce w
zawodach gminnych i III miejsce w zawodach powiatowych (w roku
2009).
Także w następnych latach strażacy z OSP w Łuszczanowicach pokazywali, że należą do najlepiej wyszkolonych jednostek
gminy Kleszczów. W 2011 i 2013 roku drużyna męska pod dowództwem Dariusza Woszczyka oraz żeńska pod dowództwem
Małgorzaty Ślugi w gminnych zawodach strażackich zajęły II miejsce. Ten sam wynik powtórzyły w roku 2015.
Od 2006 roku jednostka OSP w Łuszczanowicach coraz częściej bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz różnych
akcjach zabezpieczających. Dotyczą one przede wszystkim zabezpieczenia imprez organizowanych na terenie gminy Kleszczów (np.
Dni Kleszczowa, Dożynki Gminne), uroczystości kościelnych oraz
różnego rodzaju zawodów sportowych (np. wyścigi kolarskie i biegowe).
W 2008 roku na
wyposażenie jednostki w Łuszczanowicach trafił przekazany przez Urząd
Gminy w Kleszczowie ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy
SCANIA P 380 ze
zbiornikiem wodnym
Zebranie sprawozdawcze OSP
5000 l.
Łuszczanowice w 2016 r.
W 2011 roku w
powiększonym zarządzie jednostki znaleźli się: prezes - Sławomir
Śluga, z-ca prezesa - Bogdan Osiewicz, naczelnik - Dariusz Woszczyk, z-ca naczelnika - Krzysztof Łętos, sekretarz - Jan Rejek,
skarbnik - Jarosław Bartoszewski, gospodarz - Tadeusz Paciorek
oraz członkowie - Mariola Rybarczyk i Michał Tatara. Komisji Rewizyjnej przewodniczył Artur Frach, a członkami byli Michał Michałek
i Marian Sobociński.
W 2014 roku, kiedy S. Śluga został wybrany radnym gminy
Kleszczów, na stanowisku prezesa zastąpił go D. Woszczyk, natomiast funkcję zastępcy prezesa powierzono K. Łętosowi. W Komisji
Rewizyjnej M. Michałka, wybranego także na radnego zastąpił Andrzej Podawca.
Ostatnie zmiany w składzie zarządu nastąpiły w 2016 roku. Zastępcą prezesa została wówczas Małgorzata Śluga, zastępcą naczelnika - Tomasz Olbrych, a członkiem zarządu – K. Łętos. Do
Komisji Rewizyjnej w miejsce M. Sobocińskiego został natomiast
wybrany Marcin Zybura.
Do jednostki OSP w Łuszczanowicach należą obecnie 72 osoby. W tym gronie są 22 panie oraz trzech członków wspierających.
Opr. na podstawie historii jednostki OSP,
spisywanej przez kolejne zarządy.
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ogłasza przetarg ograniczony ustny na sprzedaż
składników majątkowych
pochodzących ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku oraz
nie sprzedanych w poprzednich przetargach, a pochodzących
z gabinetu rehabilitacji w Kleszczowie, GOZ Kleszczów
i Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. (czwartek)
o godz. 11.00 (garaż w budynku Kleszczowskiej
Przychodni SALUS przy ul. Osiedlowej 2 - miejsce przetargu).
Rok
produkcji
(przyjęcia)

Cena
wyw. za
1 szt./
kpl (zł)

Wartość
postąpienia
(zł)

Ilość
szt./
kpl.

1995 r.

10,00

5,00

szt.2

1996 r.

10,00

5,00

szt.6

1995 r.

10,00

2,00

szt.1

1995 r.

12,00

2,00

szt.1

Gabinet
Rehabilitacji

2001 r.

20,00

5,00

szt.1

Gabinet
Rehabilitacji

1995 r.

5,00

1,00

szt. 1

1996 r.

18,00

2,00

szt. 2

1992 r.

45,00

5,00

szt. 1

1996 r.

15,00

3,00

szt.1

1999 r.

40,00

5,00

kpl. 1

1997 r.

5,00

1,00

szt.14

1996 r.

15,00

5,00

szt.1

Nazwa
Miejsce
wyposażenia/
Lp.
nr inwenpochodzenia
tarzowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Biurko
UG/GOZ/2
Leżanka KZ01 UG/GOZ/22
Szafka wnękowa wisząca
UG/SPK/IIIa/9
Szafka
180x100x50
UG/SPK/IIIa/23
Aparat
Duotherm UG/
GOZ/183
Aparat telefoniczny
UG/GOZ/51
Stół – biurko
UG/SPŁ/DZ
VI/21/148-153

GOZ
Kleszczów
GOZ
Kleszczów
Szkoła Podstawowa w
Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w
Kleszczowie

Szkoła Podstawowa w
Łękińsku
Szkoła PodSzafa UG/SPŁ/
stawowa w
DZ VI/25/21
Łękińsku
Szkoła PodStolik UG/SPŁ/
stawowa w
DZ VI/25/80
Łękińsku
Meble do pomieszczeSzkoła Podnia socjalnestawowa w
go UG/SPŁ/DZ
Łękińsku
VI/25/97-100
Krzesełka
Szkoła Poduczniowskie
stawowa w
UG/SPŁ/DZ
Łękińsku
VI/8/429-442
Szkoła PodRegał UG/SPŁ/
stawowa w
DZ VI/25/81
Łękińsku
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza czwarty przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż słupów strunobetonowych wirowanych,
pochodzących z rozbiórki linii napowietrznych 0,4 kV
i linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Kleszczów.
Składanie ofert na przetarg - do 19 września 2017 r. do godz.
12.00.
Rozstrzygnięcie przetargu - 19 września.
Odbiór zakupionych słupów - od 20 do 22 września w godz.
9.00-15.00 z placu do zimowego utrzymania dróg w Żłobnicy.
Jednym kryterium oceny oferty będzie wysokość zaproponowanej ceny brutto. Ceny wywoławcze, ilości słupów przeznaczonych do sprzedaży, wzór oferty cenowej zainteresowane osoby
znajdą na stronie gminnego BIP-u (www.bip.kleszczow.pl) w zakładce „Tablica ogłoszeń”.
Dodatkowe informacje - Referat Inwestycji Gminnych, pok. nr 21
oraz Referat Majątku Gminy - pok. nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew.
147 lub 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

PROSTO Z SOLPARKU
Float fit – nowość w ofercie SOLPARKU
Od 20 września SOLPARK wprowadzi do swojej oferty kolejną
nowość na rynku fitness. Float fit to zajęcia, które odbywają się na
basenie, na specjalnych matach wykonanych z pianki. Jak zapewniają znawcy float fit modeluje całe ciało, zarówno górne jak i dolne partie ciała. Zapewnia utratę tkanki tłuszczowej i poprawę wydolności tlenowej. W
ćwiczeniach mogą
brać udział nawet osoby, które mają problem
z kręgosłupem, po
uprzedniej konsultacji
z instruktorem.
Zajęcia pokazowe
odbędą się 13 września o godz. 20:30. W
ich trakcie chętni będą
mogli spróbować swoich sił w ćwiczeniach float fit. Aby wziąć udział
wystarczy wykupić bilet na basen.
Dobroczynne zabiegi w kriosaunie
Od 19 września SOLPARK uruchomi kolejne sesje zabiegów w
kriosaunie. Przypominamy, że są to zabiegi, które polegają na krótkotrwałym schłodzeniu ciała w temperaturze od minus 100 °C. Pobyt w komorze jest bezbolesny. Osoba korzystająca z kriosauny
powinna mieć na sobie: bieliznę bawełnianą (mężczyźni - 2 pary
spodenek), na dłoniach bawełniane rękawiczki, na nogach wełniane skarpety i buty na grubej podeszwie (najlepiej drewniaki). Seria
zabiegów w kriosaunie wpływa na złagodzenie bólu, zmniejsza stany zapalne, przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. Zapisy
pod nr tel. 44/ 731 65 01.
Od września zmiana godzin otwarcia
1 września SOLPARK powrócił do stałych godzin funkcjonowania obiektów. Z basenu można teraz korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-22:00, a w weekendy i święta 9:0022:00. Kręgielnia czynna jest od wtorku do piątku 16:00-22:00, zaś
w weekendy i święta 14:00-22:00. Pozostałe obiekty - bez zmian.
Zajęcia ruchowe w SOLPARKU
● Aqua aerobik: wt. 10.00; czw. 12.00; ● Aqua cycling (na zapisy): pon. 19.30; śr. 19.30; ● Aerobik: pon. 19.00; śr. 19.00; ● Zumba: wt. 18.00; czw. 19.00; ● Kick-boxing: wt. 20.00; czw. 20.00; ●
Joga: śr. 17.30; ● Trampoliny (na zapisy): wt. 19.00; ● Trening obwodowy: pt. 18.00.
Telefon: 44/ 731 65 01.

NR 17/466

Sport
Pobiegną w Kleszczowie
na piątkę

M

aksymalna liczba osób, które w niedzielę 17 września
w samo południe wyruszą z gminnego stadionu w Kleszczowie na trasę 5-kilometrowego biegu została, co prawda, przez
organizatorów ustalona na 350, ale zarejestrowały się też dodatkowe osoby.
Kleszczowska impreza gromadzi na starcie wielu zawodników, biegających na średnich i długich dystansach. Jej cel to również propagowaniu rekreacyjnego biegania. Także wśród najmłodszych. Dlatego 17 września od godz. 11 na czterech różnych
dystansach (od 200 do 800 metrów), wyznaczonych na stadionie, będą rywalizować dzieci i młodzież szkolna. W tym przypadku
przyjęto limit 150
zgłoszeń. Zapisy najmłodszych
biegaczy zaczęto
przyjmować wieczorem 21 sierpnia. O godz. 14
w dniu 1 września na liście startowej widniało 98
nazwisk (w tym 38
dziewcząt).
Fot. W. Iwańców
Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymają pamiątkowe statuetki, natomiast
wszystkie dzieci, które przekroczą linię mety mogą liczyć na pamiątkowe medale oraz słodki poczęstunek. Formularze zgłoszeniowe (zarówno do biegu osób dorosłych, jak i biegów dla dzieci) są
dostępne na stronie www.kleszczowna5.pl.
Na godzinę 13 zaplanowana została dekoracja najlepszych
biegaczy i biegaczek. Do wejścia na podium będą wywoływani kolejno zawodnicy w klasyfikacjach: ● generalnej kobiet i mężczyzn;
● Mistrzostw Polski Kobiet; ● mieszkańców Gminy Kleszczów.
Później dowiemy się, kto był najlepszy w klasyfikacjach wiekowych
16, 20, 30, 40, 50, 60 (oddzielnie kobiet i mężczyzn).
W imieniu organizatorów biegu „Kleszczów na Piątkę” zachęcamy mieszkańców gminy do dopingowania zawodników i zawodniczek - zarówno na stadionie gminnym, gdzie będzie usytuowany start i meta biegu, jak i na trasie. Trasa biegu (uznawanego za
jedną z najszybszych „piątek” w Polsce) poprowadzi ulicą Sportową do ronda im. Honorowych Dawców Krwi, a dalej - ulicą Główną (w kierunku Łękińska), Miłą, Tulipanową, Południową i Sportową (w kierunku stadionu).
JS
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Sport
Na igrzyskach w Spale

26

i 27 sierpnia na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Spale odbywały
się XX Ogólnopolskie Igrzyska LZS. W konkurencjach lekkoatletycznych klub
LKS Omega Kleszczów był reprezentowany przez trzy zawodniczki.
W biegu na dystansie 800 m Milena Gierach z czasem 2:19.32 zajęła III miejsce w kategorii U18, natomiast w starszej kategorii (U20) Agnieszka Kuśmierek zajęła V miejsce (2:20.04), a Karolina Iznerowicz była ósma
(2:20.61).
Następnego dnia dziewczęta z Kleszczowa
rywalizowały na dystansie 1500 m. Znów najlepiej
pobiegła Milena Gierach, która do zdobyczy medalowych dołożyła kolejny brąz. W kategorii U20
Karolina Iznerowicz była na tym dystansie piąta
(4:41.92 - II klasa sportowa), natomiast Agnieszka Kuśmierek ósma (4:48.89). Dla obu biegaczek były to nowe rekordy życiowe.
W zawodach podnoszenia ciężarów klub Omega reprezentowały Sylwia Oleśkiewicz i Klaudia Ołubek. Sylwia wygrała wśród juniorek uzyskując 59 kg w rwaniu i 80 kg
w podrzucie. Czwarte miejsce wywalczyła Klaudia.
Lesław Jańczyk, który wystąpił w bloku integracyjnym w konkurencjach rzut do kosza i ringo zajął drugie miejsce. W rzucie lotką był trzeci. W Spale wystąpił także reprezentujący Kleszczów zespół piłkarek, który zajął ósme miejsce.

Sprzedam dwie
działki budowlane
w Łuszczanowicach.
Tel 661-964-006.

ŁUBIN na poplon
400 kg sprzedam.
Odbiór Łękińsko
– 663-663-825.

Do wynajęcia
mieszkanie
o pow. 36 m kw.
w bloku - Łuszczanowice.
Tel. 604-176-403.

Podejmę dorywczą
pracę - sprzątanie
domów i mieszkań
na terenie gminy Kleszczów.
Tel. 725-524-131.

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
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
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

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
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
731-30-80
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
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

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Centrala 731-31-10
Urząd Gminy
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
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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Które posesje
zasłużyły na nagrody?

K

omisja konkursowa po dokonaniu przeglądu i oceny posesji, które przez ich właścicieli zostały zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu „Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”, zdecydowała o przyznaniu nagród dla pięciu posesji.
W kategorii posesji siedliskowych: I
miejsce - Dorota i Włodzimierz Chybińscy
(Kleszczów); II miejsce - Małgorzata Skórka (Wolica); III miejsce - Ilona i Łukasz
Górazda (Kleszczów);
III miejsce - Grażyna Szablowska (SteFragment posesji D. i. W. Chybińskich
fanowizna). W kategorii posesji w gospodarstwie rolnym: I miejsce - Ewa i Marek Tatara
(Łuszczanowice Kolonia).
Wyniki konkursu
zostały ogłoszone 27
sierpnia podczas Dożynek Gminnych w
Czyżowie. Wójt Sławomir Chojnowski
uhonorował laureatów
dyplomami, a od poniedziałku 28 sierpnia
mogli oni odbierać naWłaściciele nagrodzonych posesji
grody finansowe.
JS

Ferie 2018 w górach
- GOK przyjmuje zapisy
Podczas ferii 2018 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz niepracujący studenci, zamieszkali na terenie gminy
Kleszczów, będą mogli wyjechać na 7-dniowe obozy szkoleniowo-rekreacyjne w
górach. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przedstawił propozycje zimowego wypoczynku na swojej stronie internetowej, podając też zasady przyjmowania
zgłoszeń i terminy, w których są one przyjmowane. Decyzję o udziale w zorganizowanym wypoczynku zimowym należy podjąć do 29 września, bo tego właśnie
dnia kończy się przyjmowanie zgłoszeń.
Oferta, jaką GOK przedstawił uczniom i studentom, wygląda następująco:

I. Uczniowie szkół podstawowych z klas I-III - 7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jady na nartach.
II. Uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI - 7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
III. Uczniowie szkół podstawowych klas VII i gimnazjaliści - 7-dniowy obóz
szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem
jazdy na nartach lub snowboardzie.
IV. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (niepracujący) - 7-dniowy
obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
V. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - 7-dniowy
obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z zajęciami muzycznymi i tanecznymi oraz nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
Ze strony internetowej GOK można pobrać więcej informacji, a także formularze kart kwalifikacyjnych i oświadczeń.
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Wieńce nagrodzone

Po poprzedził konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
raz kolejny dożynkową uroczystość w gminie Kleszczów

Tak jak we wcześniejszych edycjach organizatorzy konkursu (Gmina Kleszczów i Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie) postanowili, że jego głównymi
celami będą: ● kultywowanie
oraz popularyzacja najbardziej
wartościowych i ciągle żywych
tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej; ● propagowanie tradycji
Wieńce przygotowane
i podtrzymywanie umiejętności
na dożynki gminne
wyplatania wieńców dożynkowych, ● wymiana doświadczeń;
● prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.
Mieszkańcy gminy nie zawiedli. Do konkursu zgłosiło się
dziesięć zespołów: wszystkie
sołectwa (z wyjątkiem Rogowca) i - to niespodzianka - Dom
Prezes Zakładu Komunalnego
Pomocy Społecznej św. Barbaodbiera wieniec - kombajn
ry w Kleszczowie.
Zgłoszone do konkursu
wieńce miały zaskakujące formy. Były, co prawda, takie, które nawiązywały do klasycznej
formy, w kształcie korony. Aż
trzy wykonane zostały w formie… pojazdów. Jeden miał
kształt dawnego wózka dziecięcego, inny - roweru, na którym
Trzy zespoły nagrodzono
jedzie para żniwiarzy, a jeszcze
za najpiękniejsze wieńce
inny przybrał formę kombajnu,
stojącego na ściernisku.
To niezwykle pracochłonne dzieło zespołu z Kleszczowa doczekało się głównej nagrody, przyznanej przez komisję konkursową.
Drugie miejsce zajęły twórczynie z Czyżowa (rower z parą żniwiarzy), zaś trzecie - panie z Łuszczanowic, które wykonały monumentalny wieniec w kształcie fragmentu dzwonnicy.
Wieńce, które są najważniejszą dekoracją każdego święta plonów, były przez kilka godzin eksponowane przed sceną. Uwieczniono je na dziesiątkach zdjęć, wiele osób z uznaniem komentowało pomysłowość, fantazję i dokładność pracy osób, które wiele
godzin poświęciły na te dzieła.
JS

