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Dożynkowe święto w Żłobnicy

Starostowie przekazują chleb wójtowi gminy

W zgodzie z tradycją
ostatnia niedziela sierpnia
była dniem, w którym zostały zorganizowane uroczystości gminnego święta plonów. 26 sierpnia uczestnicy
dożynek spotkali się w Żłobnicy, gdzie wczesnym popołudniem rozpoczęła się
dziękczynna Msza św. Były
słowa podziękowania dla rolników, poświęcenie dożynkowych bochenków, przekazanie wieńców, dzielenie się
chlebem.
Więcej na str. 9

Jubileuszowy
rok ZSP
Z początkiem września Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaczął
dziesiąty rok swojej działalności. Prowadzone przez gminę szkoły (liceum i technikum)
w krótkim czasie stały się jedną z wizytówek gminy Kleszczów. W wypełnionej po brzegi
auli zasiadło m.in. 107 uczniów
klas pierwszych.
Więcej na str. 11

Red Bull 111 Megawatt coraz bliżej

Łukasz Czepiela - fot. Marcin Kin

Motocyklowe zawody Red Bull 111
Megawatt odbędą się w tym roku w Kleszczowie 8 i 9 września. Trasa, na której
będą rywalizować motocykliści została –
jak przystało na jubileusz imprezy - przygotowana z jeszcze większym rozmachem niż dotychczas. „Prócz sportowej
rywalizacji blisko tysiąca uczestników, na
kibiców czekają atrakcje najwyższych lotów. I to dosłownie! - czytamy w informacji, przesłanej z biura prasowego Red Bull
111 Megawatt. - Specjalny pokaz dadzą
pilot Łukasz Czepiela (Zivko EDGE 540T)
oraz Maria Muś (Bolkow Bo-105)”.
Więcej na str. 12

Łuszczanowice nowy etap

Kolejne inwestycje będą realizowane
w Łuszczanowicach. Dotyczą modernizacji
odcinka drogi powiatowej w kierunku Chorzenic (jego długość to 1,1 km) oraz rozbudowy gminnej sieci energetycznej w południowej części tej wsi. Prace potrwają przez
co najmniej rok. Aby umożliwić podłączenie
kolejnych posesji do energetycznego kabla konieczne będzie m.in. zbudowanie takiej jak na zdjęciu stacji transformatorowej.

Więcej na str. 2

Sołeckie zebrania
- tuż, tuż

W każdym z dziesięciu sołectw odbędą się we wrześniu zebrania sołeckie. Będą
poświęcone nie tylko omówieniu stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych
w danej miejscowości. Uczestnicy będą mogli też zgłaszać wnioski, odnoszące się do
tworzonego projektu budżetu na 2019 rok.
Więcej na str. 3

Jest zarys
nowej szkoły
50 sal lekcyjnych z niezbędnym zapleczem, szatnie, sale gimnastyczne, szkolna
biblioteka z czytelnią, pomieszczenia świetlicowe oraz wydzielone gabinety dla stomatologa, pielęgniarki, psychologa i pedagogów - to najważniejsze części, z których
składać się będzie nowa siedziba ośmioklasowej szkoły podstawowej w Kleszczowie. Właśnie trwa postępowanie przetargowe, które zdecyduje o wyborze biura
projektowego, odpowiedzialnego za dokumentację techniczno-budowlaną tego nowego obiektu.
Więcej na str. 2
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Kto zaprojektuje szkołę w Kleszczowie?

Bezpieczniej na placach

Z mieszczonemu w BIP-ie ogłoszeniu o przetargu na wykonanie prac projek-

Nawierzchnia placu zabaw w Żłobnicy zostanie
utwardzona kolorową warstwą EPDM. Prace projektowe za 5,5 tys. zł na zlecenie gminy wykonuje Studio Projektowe ARCHMK z Zelowa.
Z kolei na placach zabaw w miejscowościach Czyżów, Żłobnica i Wolica powstaną ogrodzenia. Umowa z wykonawcą (firma ERVIC Łukasz Herbuś z/s
w Piotrkowie Trybunalskim) została zawarta 28
sierpnia. Jej wartość to ponad 74,4 tys. zł.

Opiekunki dzienne będą pracować
do końca roku

22 sierpnia zostały podpisane aneksy, przedłużające umowy zawarte z 12 opiekunkami dziennymi na
świadczenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Umowy te zostały przedłużone do końca 2018 roku.
Jednocześnie trwa proces organizacji samorządowego żłobka. 17 sierpnia wójt gminy powołał komisję
do spraw wyboru dyrektora żłobka w Kleszczowie.

OSP bogatsze w nowy sprzęt

Do gminy został dostarczony sprzęt ratowniczy, który zakupiono dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla OSP Antoniówka została kupiona torba
ratownicza z wyposażeniem, dla OSP Kleszczów - 2
dyski sygnalizacyjne (tzw. flary), 4 zestawy oświetlenia sygnalizacyjnego (tzw. przenośna fala LED) oraz
torba ratownicza z wyposażeniem. Z kolei OSP Wolica otrzymała dwie torby ratownicze w wyposażeniem, OSP Łuszczanowice - rozpieracz kolumnowy,
a OSP Żłobnica - przenośny defibrylator. 9 sierpnia
nastąpiło podpisanie umów użyczenia przez gminę
zakupionego sprzętu. Finansowy udział gminy wyniósł zaledwie 1 proc. wartości zakupów.

Sportowe zadania z gminną dotacją

Dwie organizacje pożytku publicznego wystąpiły
z wnioskami o dotację na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej. Uczniowski Klub Sportowy
Junior Kleszczów zaproponował zorganizowanie turnieju piłki nożnej dzieci z roczników 2010-2013. Dotacja gminy na przeprowadzenie imprezy, w której
obok piłkarzy Klubu Sportowego Junior Kleszczów
będą uczestniczyć zawodnicy z klubów z sąsiadujących gmin, wyniosła 4800 zł. Z kolei Bełchatowski
Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie na organizację
zawodów lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych, w których będą mogli wziąć udział także
uczniowie ze szkół gminy Kleszczów pozyskał dotację w wysokości 5 tys. zł.

Wyczerpane środki na dwa zadania

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przestał
przyjmować od 3 września wnioski o udzielenie dotacji na dwie formy aktywizacji osób bezrobotnych:
organizację prac interwencyjnych oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. W obu przypadkach przyczyną jest wyczerpanie limitu środków,
jakimi w tym roku na te zadania dysponował bełchatowski PUP.
JS

dokumentów, jakie towarzyszą za-

towych nowej siedziby szkoły podstawowej
w Kleszczowie wyłania się obraz organizacyjny tejże placówki. Zadaniem projektanta będzie stworzyć w oparciu o informacje
zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) rozwiązania urbanistycznego,
które spełniałoby oczekiwania inwestora,
a jednocześnie było zgodne z przepisami
regulującymi dość precyzyjnie działalność
placówek oświatowych.

Szkoła ma liczyć 32 oddziały

Planowana nowa siedziba szkoły podstawowej w Kleszczowie ma być przygotowana do nauki 32 klas. W zakresie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III)
przewidziano 12 oddziałów po 20 uczniów
w klasie. Pozostałe 20 oddziałów przeznaczonych będzie dla uczniów klas IV-VIII.
Zgodnie z sugestiami, zawartymi
w PFU, szkolne obiekty powinny umożliwiać oddzielenie klas I-III od klas IV-VIII.
Proponowany jest segmentowy wariant
budowli, który umożliwi dalszą rozbudowę, jeśli takowa będzie konieczna w przyszłych latach.

Dla uczniów klas I-III

W nowej siedzibie kleszczowskiej podstawówki przewidziano dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej 12 sal lekcyjnych
o powierzchni min. 65 m kw. każda. Do
dyspozycji uczniów ma być ponadto pracownia informatyczna z 24 stanowiskami
komputerowymi, pracownia językowa z odpowiednim wyposażeniem, mała sala gimnastyczna oraz sala do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (min. powierzchnia
140 m kw.). Ta część obiektu ma ponadto
posiadać własny pokój nauczycielski, magazyn, szatnie i toalety.

Więcej sal dla starszych

W części przeznaczonej dla uczniów
klas IV-VIII mają - zgodnie z PFU - znaleźć się po cztery pracownie: matematyczne, polonistyczne oraz do języka angielskiego, a poza tym pojedyncze pracownie:
do nauki innego języka, przyrodnicza, geograficzna, biologiczna, chemiczna, fizyczna, plastyczna, techniczna oraz muzyczna.
Dwie pracownie mają zostać przygotowane
do nauki historii, trzy sale lekcyjne - do zajęć
z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz
doradztwa zawodowego. Będzie ponadto
pracownia informatyczna na 24 stanowiska
komputerowe.
W części szkoły przewidzianej do nauki starszych uczniów będzie więc ogółem
38 sal lekcyjnych. Oprócz nich ma powstać
pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym, a ponadto szatnie i toalety.

Co jeszcze ma być w projekcie?

Całość zamówionego przez gminę projektu maja uzupełnić rozwiązania budowlano-techniczne dla innych jeszcze niezbędnych pomieszczeń. Są wśród nich zaplecza
socjalne, techniczne i magazynowe, biblioteka wraz z czytelnią, 4 pomieszczenia świetlicowe. Będą też wyodrębnione gabinety:
stomatologa, pielęgniarki, logopedy, psychologa, pedagoga oraz pedagoga specjalnego.
Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora czyli Urzędu Gminy w Kleszczowie wraz
z projektem architektonicznym poszczególnych części budynku ma powstać projekt zagospodarowania otoczenia szkoły: ciągi piesze, jezdne, parkingi oraz strefy rekreacyjne,
ogrodzenie wraz z piłkochwytami, zewnętrzne obiekty sportowe oraz place zabaw, mała
architektura, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.
JS

Nowe inwestycje dla Łuszczanowic

sierpnia wójt Sławomir Chojnowski podpisał umowę na kolejny etap rozbudowy
gminnych sieci energetycznych. W tym etapie rozbudowa dotyczyć będzie południowej części Łuszczanowic i ma być powiązana z prowadzeniem robót modernizacyjnych
na drogach tej miejscowości.
Na wykonawcę prac z zakresu energetyki wybrana została spółka Energoserwis Kleszczów, a w jej imieniu umowę podpisali: członek zarządu Jarosław Rzeźnik oraz prokurent Lidia Kmita. Czas przewidziany na realizację prac to 12 miesięcy, natomiast okres rękojmi i gwarancji udzielony przez wykonawcę wyniesie 7 lat. Wartość brutto umowy to
4.789.312,50 zł.
Także 10 sierpnia została zawarta umowa na następną dużą inwestycję z zakresu drogownictwa. Dotyczy ona przebudowy dróg gminnych i powiatowych w południowej części
Łuszczanowic. Droga powiatowa nr 1900E, kt���������������������������������������������
órą z Łuszczanowic ��������������������������
jedzie się w kierunku Chorzenic, ma być zmodernizowana na długości 1100 metrów. Na tym odcinku powstanie zgodna z projektem infrastruktura techniczna. Dodatkowym zadaniem dla drogowców będzie wykonanie 82 zjazdów z gminnej drogi oznaczonej numerem 101403 E (to tzw. I dukt leśny).
Wybrany w przetargu wykonawca tej inwestycji to spółka z Piotrkowa Trybunalskiego
PEUK Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W imieniu spółki umowę podpisał prezes zarządu Tomasz Kaczmarek, zaś w imieniu gminy Kleszczów wójt Sławomir Chojnowski. Zgodnie z deklaracją wykonawcy okres rękojmi i gwarancji na zrealizowane roboty wyniesie 7
lat. Zaplanowane na 14 miesięcy zadanie ma być wykonane za wynagrodzeniem brutto
10.110.600 zł.
JS
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Rada Gminy Bełchatów jest za zmianą granic.
Wójt Kleszczowa mówi: „Nie będzie żadnej zmiany granic!”
posiedzenia Rady Gminy Bełchatów, zwołaneW porządku
go na dzień 30 sierpnia znalazł się punkt pn. „Rozpatrze-

nie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Bełchatów oraz przeprowadzenia konsultacji”.
Zaraz po tym, jak wiadomość o tym została upubliczniona wójt
Sławomir Chojnowski zwrócił się do Jacka Ludwiczaka, przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów z pisemnym wnioskiem o możliwość przedstawienia stanowiska Gminy Kleszczów w kwestii
ogłoszonego już publicznie zamiaru zmiany granic administracyjnych poprzez włączenie do gminy Bełchatów części obecnego terytorium gminy Kleszczów.
„Uważam, że jest zasadne, aby debatujące nad takim zamiarem samorządowe władze Gminy Bełchatów mogły się zapoznać
z naszym stanowiskiem” - napisał wójt S. Chojnowski. Do listu zostało dołączone obszerne, liczące ponad 5 stron pismo. Nie zostało ono odczytane na posiedzeniu w Bełchatowie, ale jego kopię
otrzymał wcześniej każdy z radnych gminy Bełchatów.
W sesji Rady Gminy Bełchatów uczestniczył sekretarz gminy
Kleszczów, Kazimierz Hudzik. Przedstawił on racje Gminy Kleszczów i odpowiadał na skierowane do niego pytania uczestników
sesji. Oprócz radnych gminy Bełchatów w posiedzeniu głos zabierała też inicjatorka „rozbioru gminy Kleszczów” - poseł Małgorzata
Janowska, a także wójt gminy Bełchatów - Kamil Ładziak.
Ze względu na brak miejsca na zaprezentowanie całego tekstu, dostarczonego samorządowcom gminy Bełchatów, prezentujemy najważniejsze argumenty ze stanowiska wójta gminy Kleszczów:
1. W świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej niedopuszczalne jest przeprowadzenie zmiany granic pomiędzy sąsiadującymi gminami z powołaniem się na potrzebę redystrybucji dochodów podatkowych, osiąganych z określonego terytorium, w tym
także motywowanych ideą zrównoważonego rozwoju.
2. Zrównoważony rozwój samorządów - zgodnie z prawem
polskim - odbywa się nie poprzez wprowadzanie zmian w zasadniczym podziale terytorialnym kraju, ale poprzez instrumenty
prawne takie jak np. system obowiązkowego przekazywania części dochodów przez bardziej zamożne gminy do budżetu centralnego. Dzięki tym wpłatom (tzw. Janosikowe) powstaje część wyrównawcza subwencji ogólnej, dzielona pomiędzy mniej zasobne
gminy. Gmina Kleszczów wpłaca co roku ponad 50 mln zł „Janosikowego”.
3. Wyłącznym celem zmiany przebiegu granic pomiędzy Gminą Kleszczów i Gminą Bełchatów jest akcentowane przez inicjatorów tej zmiany pozyskanie dochodów, niezbędnych dla rozwo-

ju obecnego terytorium Gminy Bełchatów. Taki argument wskazuje
na czysto fiskalne motywy zaproponowanej zmiany przebiegu granic.

Inicjatorzy „rozbioru” chcą, by te tereny przemysłowe w Rogowcu
zostały przyłączone do gminy Bełchatów

4. Nie ma ani przestrzennych, ani też funkcjonalnych więzi pomiędzy Gminą Bełchatów a obszarem, o którego przyłączenie zabiegają
inicjatorzy zmian. Obszar ten jest w sposób naturalny oddzielony od
Gminy Bełchatów rozległym kompleksem leśnym oraz przebiegiem
rzeki Widawki, która na długości ponad 7 km oddziela obie gminy.
5. Z działalnością Elektrowni Bełchatów wiążą się znaczne ilości odpadów: popiołów i żużla ze spalania węgla. Są one składowane wyłącznie na terenie Gminy Kleszczów, ale poza obszarem, który
miałby zostać przyłączony do Gminy Bełchatów. W niedalekiej przyszłości tereny składowisk popiołu, które stanowią znaczne obciążenie środowiskowe dla Gminy Kleszczów, będą wymagały zabezpieczenia oraz rekultywacji.
6. Na składowiska trafia co roku masa ponad 4 mln ton popiołu, co stanowi ok. 70 proc. masy odpadów przemysłowych w całym
województwie łódzkim. Względna akceptacja społeczności Gminy
Kleszczów dla funkcjonowania składowisk popiołu, liczących kilkaset hektarów powierzchni, wynika z tego, że główny „deponent” tych
odpadów działa na terenie Gminy Kleszczów, zapewniając części
mieszkańców zatrudnienie oraz wpływy finansowe do budżetu gminy,
pozwalające zaspokajać potrzeby publiczne.
Wbrew tak oczywistym argumentom Rada Gminy Bełchatów podjęła uchwałę, mówiącą o rozpoczęciu procedury zmiany granic i o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Wójt Sławomir Chojnowski poproszony o skomentowanie tej decyzji powtórzył słowa wypowiedziane
już dwa miesiące temu: „Żadnej zmiany granic nie będzie!”.
JS

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Kleszczów
Jesienny cykl zebrań sołeckich rozpocznie się we wtorek
11 września. Na początek takie lokalne spotkania mieszkańców
z przedstawicielami gminnego samorządu są planowane w Czyżowie oraz Łękińsku. W porządku zebrań znalazły się takie punkty jak: informacja na temat bieżących inwestycji w sołectwie; dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli zgłaszać wnioski do
budżetu gminy, przygotowywanego na 2019 rok; przyjęcie wniosków; sprawy różne.
Oto szczegółowy harmonogram sołeckich zebrań:
• Czyżów - 11 września, godz. 16.30 - Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie
• Łękińsko - 11 września, godz. 18.00 - Sala OSP w Łękińsku
• Dębina - 12 września, godz. 16.30 - Wiejski Ośrodek Kultury w Dębinie

•
•
•
•
•
•
•

Wolica - 12 września, godz. 18.00 - Sala OSP w Wolicy
Kamień - 14 września, godz. 16.30 - Remiza OSP w Kamieniu
Rogowiec - 14 września, godz. 18.00 - Wiejski Ośrodek
Kultury w Rogowcu
Kleszczów - 17 września, godz. 17.00 - Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie
Antoniówka - 18 września, godz. 16.30 - Sala OSP w Antoniówce
Żłobnica - 18 września, godz. 18.00 - Wiejski Ośrodek Kultury w Żłobnicy
Łuszczanowice - 19 września, godz. 17.00 - Sala OSP
w Łuszczanowicach
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Okręgi wyborcze - miejscowość Kleszczów

Nr okręgu
wyborczego

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
oraz uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XLII/414/2018 z dnia
27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 2393) zmienionej uchwałą Rady Gminy
Kleszczów Nr XLV/451/2018 z 27.06.2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2018 r. poz. 3602), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu wyborczego

ŻŁOBNICA, DĘBINA
ANTONIÓWKA, KOCIELIZNA
KLESZCZÓW: ul. Gliniana, ul. Główna:
nieparzyste 75-117, 124-186, 119A, 188, ul.
Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Zielona
KLESZCZÓW: ul. Cicha, ul. Dojazdowa, ul.
Główna: nieparzyste 59-61, parzyste 78-120,
69, 76, ul. Krótka, ul. Niska , ul. Ogrodowa,
ul. Osiedlowa, ul. Poprzeczna, ul. Szkolna, ul.
Wysoka
KLESZCZÓW: ul. Boczna, ul. Główna: 2,
2B-57A, parzyste: 60-72, ul. Łączna, ul. Polna,
ul. Sportowa, ul. Urzędowa, ul. Milenijna
KLESZCZÓW: ul. Brzozowa, ul. Jaśminowa,
ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul.
Topolowa, ul. Wrzosowa, ul. Wspólna, ul.
Źródlana
KLESZCZÓW: ul. Chabrowa, ul. Irysowa, ul.
Jagodowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kalinowa, ul.
Krokusowa, ul. Liliowa, ul. Malinowa, ul. Miła,
ul. Południowa, ul. Poziomkowa, ul. Różana, ul.
Słonecznikowa, ul. Tulipanowa, ul. Wschodnia,
ul. Wiśniowa
ŁĘKIŃSKO: ul. Miła, ul. Północna, ul. Rolna, ul.
Słoneczna, ul. Ustronna, ul. Łąkowa
ŁĘKIŃSKO: ul. Akacjowa, ul. Długa, ul.
Poprzeczna
ADAMÓW, ŁĘKIŃSKO: ul. Modrzewiowa, ul.
Klonowa, ul. Leśna, ul. Szkolna, ul. Topolowa
BOGUMIŁÓW, BIŁGORAJ, CZYŻÓW, KAMIEŃ,
ROGOWIEC, SŁOK-MŁYN, STEFANOWIZNA
WOLICA, WOLA GRZYMALINA-KOLONIA
ŁUSZCZANOWICE: od nr 1 do nr 39, od nr 49
do nr 63A, numery: 179 - 212, 271, 275, 279,
288
ŁUSZCZANOWICE od nr 40 do nr 48
ŁUSZCZANOWICE-KOLONIA,
ŁUSZCZANOWICE od nr 64 do nr 144

Liczba
wybieranych
radnych
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie mieści się
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Kleszczów, ul. Główna 47,
tel. 44- 731-66-10.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Okręgi wyborcze - gmina Kleszczów
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Gmina zaprasza opiekunów
Poszukują pracowników
ofert pracy prowadzonej przez Gminne Centrum Indziennych do składania ofert W bazie
formacji w Kleszczowie pojawiło się w ciągu sierpnia kilka
Gminy Kleszczów ogłosił konkurs ofert, którego przedW ójtmiotem
jest wybór dziennych opiekunów sprawujących na

terenie Gminy Kleszczów opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wyłonione w konkursie opiekunki będą mogły sprawować opiekę nad
dziećmi od 1 października do 31 grudnia br.
Oferty na ogłoszony konkurs mogą zgłaszać osoby fizyczne, które m.in. ● posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka; ● posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi; ● nie są i nie były pozbawione władzy
rodzicielskiej; ● nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna odbyły szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy; ● odbyły wymagane prawem szkolenia; ●
posiadają aktualne, obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne.
Szczegółowo wymagania dotyczące kandydatów oraz warunki realizacji zadania zostały opisane w ogłoszeniu zamieszczonym
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.kleszczow.pl/res/
serwisy/pliki/19140685?version=1.0). Jest tam również wykaz dokumentów, jakie należy skompletować, by wziąć udział w konkursie.
Termin składania ofert przez kandydatów upływa 19 września do godz. 15.30.
JS

Nauka samodzielnej opieki
nad przewlekle chorym
Bezpłatne warsztaty dla opiekunów i rodzin osób przewlekle
chorych zostaną w Kleszczowie zorganizowane we wrześniu z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz
Kleszczowskiej Przychodni Salus. Warsztaty będą poprowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę, koordynatora zespołu wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. ●
jak opiekować się chorym długotrwale leżącym, ● jak bezpiecznie
przesadzać chorego, ● jak bezpiecznie karmić chorego, ● jak stosować na co dzień sprzęt rehabilitacyjny, ● jak dostosować dom, likwidując bariery architektoniczne, ● jak pielęgnować chorego - środki
higieniczne i pielęgnacyjne.
Termin warsztatów: czwartek 27 września od godz. 16.00. Miejscem zajęć będzie Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie - 505-420-442.

Powakacyjny rozkład
jazdy autobusów
3 września nasz lokalny przewoźnik - Zakład Komunalny „Kleszczów” po wakacyjnej przerwie uruchomił linie nr 2 oraz nr 5, działające tylko w dni nauki szkolnej. Autobus linii nr 2 obsługuje trasę Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów, a z Kleszczowa wyjeżdża
o godz. 14.45. Z kolei linia nr 5 została utworzona na trasie Kleszczów - Brudzice – Kleszczów.
Przypominamy, że mieszkańcy bez zmian mogą korzystać z:
● linii nr 1 (Kleszczów - Wolica - Rogowiec - Bełchatów) - wyjazd
o godz. 8.30, autobus kursuje od poniedziałku do piątku,
● linii nr 3 (Kleszczów - Wolica - Bełchatów) - wyjazd o godz. 16.30,
autobus kursuje od poniedziałku do piątku.
Po wakacjach bez zmian funkcjonują też gminne linie:
● Kleszczów - Łękińsko - Wolica - Czyżów - wyjazd o godz. 11.00,
● Kleszczów - Żłobnica - Dębina - Biłgoraj - wyjazd o godz. 11.30,
kursuje we wtorki i czwartki.
Szczegółowe rozkłady jazdy znaleźć można na internetowej
stronie Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.

nowych propozycji zatrudnienia. Firma ZPHU „ENTRO” Sławomir
Kaźmierczak, której nowy zakład powstał w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy poszukuje osób do pracy na produkcji. „Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie produkcja wyrobów
z drewna zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami; pakowanie/ kompletacja towaru; obsługa maszyn produkcyjnych” - czytamy
w opisie oferty.
Hala produkcyjna i magazynowa firmy ENTRO

Fundacja Servire Homini, prowadząca w Kleszczowie Dom Pomocy Społecznej zgłosiła chęć przyjęcia osób, które będą tu pracować w charakterze opiekuna osób starszych. W ofercie znajdujemy
krótki opis obowiązków: „Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej
na tym stanowisku będą opieka i pielęgnacja osób starszych. pomoc
w podstawowych czynnościach życiowych, podawanie posiłków, toaleta poranna i wieczorna, przebieranie”.
Kolejne z ogłoszonych w sierpniu ofert dotyczyły dyspozytora
dyżurnego sieci elektroenergetycznej w spółce Energoserwis Kleszczów oraz specjalisty ds. kontroli jakości w rozbudowywanej właśnie
fabryce spółki Caparol Polska w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy.
Swój potencjał produkcyjny rozbudowuje też działający w Strefie
Przemysłowej w Bogumiłowie producent profili i taśm aluminiowych,
Eurometal S.A. W sierpniu spółka prowadziła rekrutację na stanowisko „pracownik działu technicznego”. „Do obowiązków pracownika
należeć będzie udział w uruchomieniach nowych instalacji technologicznych oraz maszyn produkcyjnych, bieżące utrzymanie maszyn
produkcyjnych pod kątem sprawności technicznej, usuwanie awarii” - czytamy w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.
gci.kleszczow.pl.
JS

Obywatelskie projekty
pod głosowanie

edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu WojeW drugiej
wództwa Łódzkiego do rozdysponowania jest pula 8 mln zł.

Obszar całego województwa został podzielony na pięć subregionów.
Powiat bełchatowski wraz z miastem na prawach powiatu Piotrków
Trybunalski oraz powiatami piotrkowskim i radomszczańskim znalazły się w subregionie południowym. Lista projektów, które pomyślnie
przeszły przez sito kwalifikacji obejmuje 151 różnych zadań. Szansę
na zrealizowanie w 2019 roku mają
te projekty, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu internetowym.
Na liście znalazło się 19 projektów zgłoszonych przez mieszkańców subregionu południowego. Wartość tych projektów jest szacowana na 3,8 mln złotych. O
tym, które przedsięwzięcia zostaną wykonane zdecydują w październikowym głosowaniu sami mieszkańcy. Każdy mieszkaniec województwa będzie mógł oddać swój głos na jedną propozycję z puli wojewódzkiej oraz maksymalnie trzy projekty z zadań
subregionalnych. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lodzkie.pl
i www.bo.lodzkie.pl.
Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców
w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to - o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.
JS
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Na marginesie
eśli budowa dróg jest prowadzona od podstaw,
w dziewiczym terenie oddalonym od zabudowań (tak,
jak na osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii), nie powoduje
utrudnień w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców.
Kiedy modernizowane są już istniejące drogi i chodniki nie
brakuje spięć pomiędzy właścicielami domów, a firmami,
zatrudnionymi do prowadzenia wykopów, montażu studzienek,
rozprowadzania podziemnych instalacji, układania warstw
kruszywa.
Ci pierwsi chcieliby wjeżdżać na swoje posesje bez
przeszkód i bez czekania, aż maszyny umożliwią przejazd. Ci
drudzy pod presją czasu, utrudzeni lejącym się z nieba żarem,
nie zawsze reagują ze spokojem na kierowane do nich uwagi.
Trzeba mieć świadomość, że niedogodności przy
przebudowie dróg są tyleż nieuniknione co przejściowe.
Nikt nie kreuje ich po to, by utrudniać życie mieszkańcom.
Przeciwnie - końcowym efektem ma być poprawa jakości

J

Frezowanie nawierzchni
ulicy Głównej
życia poprzez wprowadzenie takich udogodnień, jak: bardziej
pojemne i wydajne sieci podziemne, dobrej jakości jezdnie,
bezpieczne ścieżki dla rowerzystów, czytelne oznakowanie
i dobre oświetlenie ulic.
Opóźnienia w tempie prac zdarzają się na bardzo wielu
inwestycjach - zwłaszcza tych, prowadzonych pod gołym
niebem, w terenie, a więc zależnych od aury. Tym trudniej
zrozumieć wykorzystywanie sytuacji i zdarzeń związanych
np. z przebudową najważniejszej z kleszczowskich ulic
do prowadzenia oskarżycielskich kampanii w Internecie
i szukania przysłowiowej „dziury w całym”. Trudno zrozumieć,
bo w regularnym zamieszczaniu wpisów przoduje jedna tylko
osoba.
Trzeba o tym wspomnieć właśnie teraz, bo przebudowa
ul. Głównej w Kleszczowie jest zaplanowana na kilkanaście
miesięcy. Będzie więc wymagała nie tylko odpowiedniej
dozy cierpliwości mieszkańców posesji, położonych przy
kolejnych, wyłączanych z normalnego użytkowania odcinków
tej drogi. Będzie też wymagała właściwego reagowania
przez firmy wykonawcze na zgłaszane do nich prośby czy
uwagi mieszkańców posesji, a także oczekiwania ze strony
inwestora, którym jest Gmina Kleszczów.
J. Strachocki

Pogoda sprzyja drogowcom
irmy z branży drogowej są zaangażowane przy kilku różnych projektach inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Stan zaawansowania poszczególnych inwestycji jest bardzo zróżnicowany.
W ostatnich dniach sierpnia na przedłużeniu ulicy Ogrodowej w Kleszczowie
w kierunku Łuszczanowic były prowadzone kosmetyczne prace m.in. przy wykańczaniu fragmentów chodnika. 27 i 28 sierpnia specjalistyczna firma wykonywała malowanie oznakowania poziomego na nowym rondzie w Strefie
Przemysłowej w Kleszczowie. W
miejscu wyznaczonych przejazdów dla rowerzystów nakładano czerwoną warstwę. Do czasu
stwardnienia nowej powłoki ruch
samochodów był kierowany na
sąsiedni pas za pomocą ustawionych na jezdni pachołków.
W tych samych dniach kilkaset metrów dalej, na nowym rondzie w Łuszczanowicach oraz na
czterech tzw. wylotach dróg trwało układanie wierzchniej warstwy
bitumicznej. W tym przypadku przez dwa dni przejazd w tym miejscu odbywał się
z bardzo dużymi utrudnieniami. W miejscu, gdzie pracowała rozkładarka masy bitumicznej oraz walce drogowe ruch był całkowicie wstrzymany.
Rondo ma w sumie 30 metrów średnicy, z czego na środkową wyspę przypada 15 m. Pierścień najazdowy z kostki kamiennej okalający wyspę ma szerokość
2 m, natomiast pas jezdni jest szeroki na 5,5 m. Planowane prace przy zagospodarowaniu ronda w Łuszczanowicach spowodują kolejne utrudnienia w tym miejscu. Zgodnie z projektem wykonanym przez
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno zaproponowane zostało zagospodarowanie
środkowej wyspy na rondzie poprzez nasadzenia kęp wysokich traw.
Skupiska trawy będą otoczone obrzeżami trawnikowymi, wykonanymi
z PCV. Przeciwwagą dla
tych naturalnych dekoracji mają być 80-centymetrowe kule w kolorze białym, wykonane z betonu architektonicznego.
Poza utrudnieniami, wynikającymi z zagospodarowania nowego ronda, użytkownicy dróg w Łuszczanowicach muszą się w najbliższym czasie spodziewać
rozpoczęcia prac na kolejnym fragmencie dróg . Wkrótce zacznie się przebudowa drogi powiatowej 1900E. Jest to droga, prowadząca w kierunku Chorzenic.
W pierwszym okresie trwania robót planowane jest miejscowe zamykanie połowy jezdni oraz poboczy drogi na czas wykonywania części zaprojektowanej infrastruktury technicznej. W późniejszym czasie należy się spodziewać całkowitego
zamknięcia drogi dla ruchu na całym odcinku, w którym prowadzone będą roboty drogowe.
JS
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GMINA KLESZCZÓW - raport z kadencji 2014-2018 (cz. I)
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Kleszczów!

Zbliżający się koniec kadencji skłania do podsumowań. Bilans
tego, co zostało zaplanowane i zrealizowane w ciągu czterech lat pracy samorządu gminy, należy się nie tylko mieszkańcom gminy. Wymaga tego również szacunek dla członków Rady Gminy Kleszczów, z którymi
w tym okresie współpracowałem, a także dla sołtysów i członków rad sołeckich.
Wszyscy byli aktywni przy zgłaszaniu nowych projektów inwestycyjnych i konsultowaniu tych rozwiązań, które proponowałem jako wójt gminy.
Podsumowanie samorządowej kadencji było praktykowane również przez
moich poprzedników. Skrócony bilans dorobku czterech lat - bo tyle do tej pory trwała w Polsce kadencja gminnych samorząSławomir Chojnowski
dów - będzie przede wszystkim krótkim
-wójt Gminy Kleszczów
przeglądem inwestycji, jakie zostały w
tym okresie zrealizowane z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach gminy. Będzie także podsumowaniem działań organizacyjnych,
które były podejmowane w celu lepszego zaspokajania potrzeb.
Społeczne oczekiwania i potrzeby poznawałem dzięki regularnym
kontaktom z mieszkańcami Gminy Kleszczów, podczas organizowanych dwa razy w ciągu roku zebrań sołeckich. Tryb szerokich konsultacji towarzyszył też opracowywaniu „Strategii rozwoju gospodarczego Gminy Kleszczów na lata 2016-2030”. Uchwała o przystąpieniu do
prac nad tą strategią była jedną z pierwszych decyzji samorządu gminy, wybranego jesienią 2014 roku.

Jedno ze spotkań konsultacyjnych w sprawie strategii rozwoju

Dane statystyczne i wskaźniki z zakresu demografii pokazują, że
Gmina Kleszczów jest ciągle gminą młodą, której większość mieszkańców to osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Notujemy przy tym systematyczny wzrost liczby mieszkańców, a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego pokazują Kleszczów jako gminę,
której liczba mieszkańców z poziomu 5807 w 2016 roku zwiększy się
do 2030 roku do 7674 osób. Jest to wyjątkowo dynamiczna, bo przeszło 32-procentowa zmiana.
Taka prognoza jest ogromnym wyzwaniem - nie tylko w zakresie
planowania przestrzennego, ale przede wszystkim w projektowaniu
komunalnych inwestycji i budowie takiej infrastruktury społecznej, która będzie mogła sprostać zróżnicowanym potrzebom poszczególnych
grup mieszkańców. Mijająca kadencja była ważnym etapem przygotowywania się Gminy Kleszczów na tak dynamiczny wzrost liczby
mieszkańców. Musimy mieć na uwadze nie tylko miejsca dla dzieci w
przedszkolach i żłobku. Także miejsca w prowadzonych przez gminę szkołach, dla których reforma oświatowa nakreśliła
nowe ramy organizacyjne.
Konieczne jest przygotowanie warunków dla budownictwa mieszkaniowego
- zarówno indywidualnego,
jak i dla wielorodzinnego.
Służyła temu aktualizacja
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego, uzbrajanie terenów
budowlanych (m.in. na
osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii), budowa kolejnych komunalnych bloków. W ciągu tej kadencji
na osiedlu „Łuszczanowice” powstały cztery takie
budynki, oparte na tych samych założeniach projektowych.
Gmina nie zaniedbywała starszych zasobów mieszkaniowych i
sukcesywnie remontowała i unowocześniała budynki - czy to przy ulicy Głównej w Kleszczowie, czy to na osiedlu „Łuszczanowice”. Chodziło nie tylko o poprawę estetyki budynków, ale również obniżenie
kosztów ich utrzymania (termomodernizacja).
Rozmowy z mieszkańcami przekonują mnie, że jednym z najbardziej oczekiwanych projektów był stale rozszerzany program dotacji,
udzielanych z budżetu gminy na zakup i montaż urządzeń, pozwalających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W efekcie inwestycji, na które mieszkańcy pozyskali miliony złotych dotacji, gmina
Kleszczów stała się jednym z liderów
w zakresie produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. Te sprzyjające czystości środowiska inwestycje
sprzyjają też domowym rachunkom, a
opłaty za energię zużywan�����������
ą����������
przez gospodarstwa domowe wyposażone w instalacje fotowoltaiczne zmniejszyły się
znacząco.
Jednym z obszarów, któremu samorząd gminy Kleszczów poświęcał najwięcej uwagi była budowa i
przebudowa gminnych i powiatowych dróg. To w tej kadencji została
zakończona kompleksowa inwestycja w Czyżowie. Zaraz po niej zaczęła się przebudowa dróg w Łękińsku, powiązana z przedłużeniem
ul. Modrzewiowej do gminnej obwodnicy. Kolejną miejscowością, która doczekała się gruntownej przebudowy sieci drogowej była Żłobnica.
Teraz na ukończeniu są prace przy drogach prowadzących przez
Łuszczanowice Kolonię oraz Łuszczanowice. Trwa natomiast rozpoczęta kilka miesięcy temu i bardzo
przez mieszkańców oczekiwana gruntowna modernizacja ulicy
Głównej w Kleszczowie.
Przebudowane drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi
znacząco podnoszą bezpieczeństwo osób, które z nich korzystają. Z myślą o bezpieczeństwie publicznym wspieraliśmy w mijającej
kadencji Policję (dotując zakup
samochodów patrolowych i dodatkowe służby patrolowe) oraz
straż pożarną (modernizując siedziby jednostek OSP i wyposażając
jednostki w nowoczesne samochody pożarnicze wraz z osprzętem).
Na szczegółowy bilans inwestycji przyjdzie kolej w kolejnych częściach podsumowania kadencji. Zapraszam Państwa do zapoznania
się z tymi informacjami. Korzystając z okazji dziękuję za współpracę i
wysiłek wszystkim tym osobom, które - tak jak władze samorządowe
- stawiają sobie za cel, by Gmina Kleszczów była bardziej przyjazna
dla mieszkańców, aby dawała możliwość wyboru miejsc pracy, szansę godnego życia, dobre warunki do kształcenia swoich dzieci, wysoki komfort życia, otwarty dostęp do opieki zdrowotnej, a także bogatą
ofertę zajęć ze strony placówek zapewniających rozrywkę i rekreację.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Twórcza inwencja pokazana w dożynkowych wieńcach

C

oroczny konkurs na najpiękniejszy dożynkowy wieniec w gminie Kleszczów spotyka się ciągle z dużym zainteresowaniem
mieszkanek gminy, które chcą kontynuować piękne, wiejskie tradycje
wieńczące rok rolniczej pracy. Wielkie oczekiwania co do efektów konkursów widać też co roku po stronie uczestników dożynkowych uroczystości. Są oni niezmiennie ciekawi, jakie formy dla wieńców i jakie metody ich dekoracji wybiorą twórczynie.

Mieszkanki Łuszczanowic i Łuszczanowic Kolonii (Iza
Bartoszewska, Magdalena Cebula, Sylwia
Czapska i Katarzyna
Rejek) zajęły w konkursie drugie miejsce.
W ich pracy dominują
biało czerwone kontury Polski, z napisem
„Nasza Mała Ojczyzna - Łuszczanowice”.
Trzecie miejsce
przypadło paniom z Kolonii Wola Grzymalina: Wiesławie Frukacz, Agacie Kęsy, Annie Kowalczyk i Pauli Kowalczyk. Ich dzieło to pokryta różnobarwnymi ziarnami makieta ciągnika rolniczego z przyczepą.
Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy miało miejsce jeszcze w ramach oficjalnej ceremonii dożynkowej.
Nagrody twórczyniom trzech wyróżnionych przez komisję konkursową
wieńców wręczał wójt Sławomir Chojnowski w towarzystwie dyrektor
GOK Sławomiry Mrozowicz.

Kiedy trwa przemarsz korowodu do miejsca, wybranego w danym
roku na obchody gminnego święta plonów, wieńce niesione przez panie skupiają uwagę publiczności, są nie tylko oglądane i komentowane,
ale też fotografowane. Następnie są ustawiane przed sceną, na której
jest odprawiana dziękczynna, dożynkowa Msza św. Stanowią wdzięczną dekorację dla dorocznego wydarzenia, które jest organizowane jako
podziękowanie rolnikom za trud ich pracy oraz zebrane plony.
W tym roku do konkursowej rywalizacji na najpiękniejszy wieniec
gminy Kleszczów przystąpiło 9 zespołów twórczych. Pierwsze miejsce
zajął wieniec przygotowany przez zespół ze Żłobnicy, w składzie: Grażyna Czyżycka, Renata Kątna, Anna Pieniążek, Agnieszka Wysocka.
Ich dziełem jest kompozycja z dominującą figurą kobiety.

Zaciekawienie oglądających wywoływały także pozostałe, nie nagrodzone wieńce dożynkowe. Każdy z nich wymagał wymyślenia koncepcji, zaangażowania wielu osób, zgromadzenia różnych materiałów,
wielu godzin żmudnej, twórczej pracy. Dzisiaj te piękne dożynkowe dekoracje zdobią kościoły gminy Kleszczów, Urząd Gminy w Kleszczowie, Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, Zakład Komunalny „Kleszczów” oraz Elektrownię
Bełchatów i Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów. Zgodnie z kleszczowską tradycją wieńce dożynkowe zostały bowiem przekazane księżom z naszych parafii oraz przedstawicielom wspomnianych urzędów
i firm.
J. Strachocki
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Dożynkowe święto w Żłobnicy

ogoda, która przez większość tygodni tego lata nie skąpiła słońca oraz wysokiej temperatury, w dzień dożynkowego
święta nie skąpiła chmur oraz padających z nich kropel deszczu.
Jednak z minuty na minutę niebo się przecierało i przez pozostałą część niedzielnego popołudnia uczestnicy uroczystości mogli cieszyć się coraz lepszą pogodą.

Dziękczynną Mszę św. odprawił proboszcz kleszczowskiej Parafii p.w. NMP Anielskiej, ks. Sławomir Bednarski, w asyście proboszcza Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku oraz proboszcza Parafii Ewangelicko-Reformowanej
w Kleszczowie.
Homilię wygłosił ks. S. Bednarski. Uwagę słuchaczy skupił na trzech kwestiach, które przy okazji święta plonów winny być poruszone. Pierwsza to malejący szacunek dla chleba.
„Bochen chleba symbolizujący to pożywienie, które będziemy spożywali przez cały rok - mówił proboszcz - wiąże pracę rolnika, piekarza, sklepikarza z eucharystycznym
ołtarzem, na którym także pod postacią chleba obecny jest
Chrystus.
Gdzieś w latach
straciliśmy ten niezwykły szacunek do tego
bochna chleba, który
jest symbolem dostatku. Jednym z powodów jest to, że zmieniły
się czasy i dziś większość ludzi nie ma pojęcia jak ten chleb się
piecze”.
Drugim z poruszonych problemów była konieczność sprawiedliwego podziału tego
chleba. „Widzimy to na całym świecie, że nadal jest wielu takich,
którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a z drugiej strony jest wielu takich, którzy mają nadmiar. Widzimy, że zdarza się, że podział tego
bochenka chleba jest niesprawiedliwy. O tę sprawiedliwość także
w tę uroczystość trzeba nam wołać”.
Trzecią kwestią mocno akcentowaną w homilii stało się ekologiczne podejście do środowiska, w którym wyrastają rolnicze plony. Ksiądz przekonywał, że plony będą tylko wtedy zdrowe, jeśli
człowiek będzie szanował swoje otoczenie. „Często zapominamy, że ziemia, która daje ten owoc
musi być zdrowa, abyśmy i my
byli zdrowi jedząc zdrowe owoce
tej ziemi. I nie da się inaczej tego
uczynić, jak tylko przez to, że każdy z nas będzie o tę czystość otoczenia, przyrody, ziemi, powietrza
troszczył się (…) Czasem drobne

przewinienie w kontekście środowiska i tego, jak z niego korzystamy, może poskutkować wielkimi konsekwencjami w przyszłości”.
Niektóre wątki z homilii powtórzyły się w okolicznościowym wystąpieniu wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego. Także ubolewał nad coraz mniejszym szacunkiem, jaki jest okazywany
dla chleba. Podkreślał, jak ważną ozdobą święta plonów pozostają dożynkowe wieńce.
- Są one prezentowane podczas przemarszu korowodu - mówił wójt. - Podziwiamy je i oceniamy. Ich twórcy zbierają pochwały
za swoją pomysłowość i za wkład pracy. Chciałbym w tym miejscu
gorąco podziękować wszystkim mieszkankom gminy Kleszczów za
piękne wieńce, przygotowane na tę uroczystość.
Mówca zwrócił też uwagę słuchaczy na to, że uprawianie roli
staje się zajęciem coraz bardziej ryzykownym, a ostateczny wynik
pracy rolnika jest coraz bardziej niepewny.
- Człowiek pozostaje bezsilny w zderzeniu z siłami natury. Na
nic nowoczesne laboratoria, w których powstają nowe, coraz bardziej odporne odmiany zbóż. Na nic wydajne nawozy i nowe rodzaje środków ochrony roślin. Na nic wielkie, bardzo wydajne kombajny, które mają jak najszybciej skosić i wymłócić rosnące na polach
zboże. Coraz trudniej jest przewidzieć jakość i ilość ziarna, które

zostanie zebrane podczas żniw. O sukcesie albo porażce rolników
w coraz większym stopniu decydują warunki pogodowe. W tym roku
skumulowały się one w cały ciąg niekorzystnych zdarzeń.
Przypomniał, że istotnym wsparciem dla rolników gminy Kleszczów stało się uruchomienie lokalnego programu pomocy społecznej. Już w czerwcu, w obliczu klęski suszy Rada Gminy Kleszczów
na wniosek wójta podwyższyła obowiązujące dotąd stawki dopłat,
zarówno do jednego hektara, jak też do jednego gospodarstwa.
- Dzięki temu już w lipcu powołana przeze mnie komisja mogła przystąpić do szacowania szkód w uprawach rolnych, a Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej ruszył z wypłatami. Z uznaniem przyjmujemy też pomoc, jaką naszym rolnikom zaproponowała Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. W reakcji na klęskę suszy Fundacja zwiększyła dofinansowanie rolników do zakupu kwalifikowanych
nasion zbóż - mówił wójt S. Chojnowski.
Starostami tegorocznych dożynek gminnych zostali wybrani Jolanta Bęczkowska - mieszkanka Żłobnicy oraz Marek Kil - mieszkaniec Kleszczowa. W chwilę po zakończeniu wystąpienia wójta starostowie przekazali na jego ręce dożynkowy, poświęcony wcześniej
przez kapłana chleb. Przy tej okazji pod adresem gospodarza uroczystości została wypowiedziana
prośba o sprawiedliwe dzielenie
chleba wśród mieszkańców gminy. Wójt taką deklarację złożył.
Okolicznościowy list z okazji
dożynek w gminie Kleszczów wystosował wojewoda łódzki, Zbigniew Rau. Jego treść odczytał przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów, Michał Michałek. Wojewoda z szacunkiem wyraził się
o przywiązaniu polskiej wsi do poå ciąg dalszy na str. 10
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å ciąg dalszy ze str. 9

nadczasowych, zakorzenionych w naszej kulturze wartości: patriotyzmu, polskości, wiary oraz tradycji.
Mówiąc o rolnictwie podkreślił, że od wieków pozostaje ono filarem gospodarki naszego kraju, źródłem dochodów z eksportu
i głównym dostawcą zaopatrzenia w artykuły spożywcze dla ludności Polski. Praca rolnika została przez wojewodę nazwana
„fundamentem dobrobytu społeczeństwa”.
W dalszej części uroczystości znalazła się ceremonia obdarowania wieńcami gospodarza oraz wybranych gości
dożynek, nastąpiło też wręczenie nagród laureatom trzech dożynkowych konkursów, jak też
laureatom corocznej rywalizacji
w dziedzinie najpiękniejszych
posesji w gminie Kleszczów.
Próbą odbudowywania szacunku do polskiego chleba jest
ważny dla uroczystości dożynkowych moment częstowania kęsami chleba z miodem uczestników święta. Budowaniu takiego szacunku, a zarazem nauce samodzielnej sztuki pieczenia domowego chleba ze zdrowymi dodatkami, służyły też warsztaty chlebowe.
Wśród uczestników tych praktycznych zajęć obecna była młodzież,
przedstawiciele średniego pokolenia oraz osoby starsze.

Nagrody za estetykę posesji

komisja konkursowa powołana przez wójta gminy
14 sierpnia
Kleszczów zebrała się na końcowym posiedzeniu, by pod-

sumować tegoroczną edycję „Konkursu na najschludniejszą posesję w Gminie Kleszczów”. Przypominamy, że o nagrody rywalizowało w tym roku 6 posesji siedliskowych i 2 posesje w gospodarstwie
rolnym.
Po dwukrotnym przeglądzie konkursowych posesji zdecydowano o następującym podziale nagród:

1
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2

Tam gdzie jest obecna wiejska tradycja, tam musi być przypomnienie folkloru. Pod dachami namiotów ustawionych przez Gminny Ośrodek Kultury nie zabrakło więc prezentacji dekoracyjnych
wycinanek oraz haftu krzyżykowego. Ludowe tańce były zaś obecne w dynamicznych suitach, przygotowanych przez Zespół Pieśni
i Tańca „Podlasie”, który widzom zaprezentował tańce krakowiaków
wschodnich, a także tańce rzeszowskie oraz podlaskie.

Późne popołudnie i wieczór wypełniły też występy muzyczne
grup dobrze znanych. Zaprezentował się zespół „Brathanki”, w towarzystwie solidnej rockowej ekipy zaśpiewała Małgorzata Ostrowska, a garść niezapomnianych przebojów zaprezentował zespół „De
Mono”. Na koniec do dynamicznego, rozgrzewającego tańca zachęciła publiczność grupa „Solaris”.
Wydaje się, że zbyt
mocne tym razem nagłośnienie zniechęciło bardzo wiele osób do zabawy przed sceną. Dlatego
większość uczestników
dożynek zasiadła pod oddalonymi od estrady parasolami, w sąsiedztwie
wesołego miasteczka, z którego bezpłatnych atrakcji skorzystała ogromna rzesza dzieciaków. Korzystając na zmianę z kolejnych
urządzeń były one w ten wieczór najmniej zziębniętą częścią publiki.
Jerzy Strachocki
W kategorii posesji siedliskowych
I m. - Iwona i Zbigniew Ptaszek – Kleszczów - 3.000 zł (fot. 1)
Im. - Elżbieta i Henryk Kwiecień – Kleszczów - 3.000 zł (fot. 2)
II m. - Krzysztof Jażdżyk – Kleszczów - 2.700 zł
III m. - Agata i Sławomir Urbańscy – Łuszczanowice - 2.500 zł
Wyróżnienia: Lucyna Sońta - Łuszczanowice Kolonia oraz Anna
Kałużna – Łękińsko – po 900 zł.
W kategorii posesji w gospodarstwie rolnym
I m. - Krystyna i Wiesław Michałek – Łuszczanowice - 3.500 zł
(fot. 3)
I m. - Karol Muskała – Wolica - 3.500 zł (fot. 4)
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Nowy rok szkolny – szanse i wyzwania

R

ozpoczęcie jubileuszowego roku szkolnego w kleszczowskim
ZSP zbiegło się w czasie z uruchomieniem nowego kierunku
kształcenia w Technikum Nowoczesnych Technologii. Oprócz mechatroników szkoła będzie od teraz kształcić także automatyków.
Patronat nad pierwszą specjalnością objęła Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, a nad drugą - Elektrownia Bełchatów.

Poszukiwani na rynku pracy

- Uczeń w tej klasie będzie zdobywał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej - informowała podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego dyrektor ZSP, Agnieszka Nagoda-Gębicz. - Będzie miał wiedzę dotyczącą maszyn
i urządzeń, ale także umiejętność analizy procesów produkcyjnych.
W trakcie nauki uczniowie tej klasy będą podlegali egzaminom
w następujących kwalifikacjach: montaż i uruchamianie urządzeń automatyki
przemysłowej oraz przeglądy; konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.
Znaczenie zawartych
w lutym tego roku ze spółką PGE GiEK porozumień
w sprawie utworzenia klas
patronackich podkreślała nie
tylko dyrektor ZSP oraz wójt
gminy Sławomir Chojnowski. Mówił o tym również reprezentujący
spółkę dyrektor Elektrowni Bełchatów, Marek Ciapała, który na uroczystość przyjechał wraz z dyrektorem KWB Bełchatów, Marianem
Rainczukiem.
- Zapewniam, że nasze zakłady - Elektrownia i Kopalnia Węgla Brunatnego dołożą wszelkich starań, aby zapisy porozumienia
były wypełniane z najwyższą starannością - mówił M. Ciapała. - Chcemy aktywnie pomagać w poznawaniu przez uczącą się tu młodzież
zawodów technicznych, umożliwimy
Wam jak najlepsze poznanie techniki i technologii stosowanych w naszych firmach. Mamy też nadzieję, że
ufundowane stypendia dla wyróżniających się uczniów będą motywować
do wytrwałej, ciężkiej pracy oraz pomogą stworzyć warunki do osiągania
sukcesów.

Szkoła liczna jak nigdy

Uruchomienie nowego kierunku kształcenia przesądziło o tym,
że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie liczy obecnie
już 317 uczniów, z czego 107 to uczniowie debiutujący w liceum
i technikum. Ich edukacją będzie się zajmować 58 nauczycieli. W
tym gronie jest siedmiu nowych, właśnie zatrudnionych. Nauczyciele ci będą nauczać języka angielskiego, historii, religii, WF, przedmiotów zawodowych. Jest wśród nich także nowy pedagog szkolny.
Część nauczycieli ZSP podniosła niedawno swoje kwalifikacje.
W trakcie wakacji troje nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
kontraktowego, zaś dwoje - mianowanego. Na stanowisko wicedyrektora kleszczowskiego zespołu szkół została powołana dr Aleksandra Ignasiak-Smela.
ILU UCZNIÓW STARAŁO SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZSP?
Klasa

Specjalność

Przyjętych Chętnych

Im

technik-mechatronik

27

107

It

technik-automatyk

28

89

Ia

językowa

28

72

Ib

medyczno-ratownicza i sportowa

22

108

Wyjadą na zagraniczne staże

Z wystąpienia dyrektor A. Nagody-Gębicz zebrani w auli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście dowiedzieli
się nie tylko o priorytetach polityki oświatowej państwa, jakie w tym
roku będą obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych. Usłyszeli
też o tym, że przez cały rok będzie prowadzona kampania informacyjna na temat rekrutacji uczniów do dwóch różnych oddziałów klas
pierwszych, które zaczną tu edukację za rok. Do jednego z oddziałów trafią absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum, zaś do drugiego - pierwsi absolwenci zreformowanych ośmioklasowych podstawówek.
Uczniowie II i III klas Technikum Nowoczesnych Technologii
w Kleszczowie, podobnie jak miało to miejsce w minionych dwóch
latach, będą korzystać z dwutygodniowych stażów zawodowych,
odbywanych w Niemczech. Zgłoszony przez ZSP projekt „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” uzyskał ponad 404 tys. zł dofinansowania z unijnych środków
programu POWER.
Licealiści także będą mieli okazję wyjechać na naukę do Niemiec, w ramach współpracy z organizacją Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.

Słowa dodające otuchy

Ze strony zaproszonych gości (byli wśród nich m.in. przedstawiciele piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego) skierowane zostały do
społeczności szkoły serdeczne życzenia oraz słowa otuchy.

Wójt Sławomir Chojnowski powiedział m.in.:
- Wszystkim uczniom, a szczególnie pierwszoklasistom, którzy w tym roku zaczynają swoją edukację w naszej szkole, życzę
by spełniały się Wasze marzenia o szkole, żeby zdobywanie wiedzy nie było męczące i nudne, a wręcz stało się Waszą pasja. Nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły składam serdeczne życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, by niosła ze sobą
uczucie spełnienia oraz uznania i wdzięczności społecznej. Rodzicom życzę wiele radosnych chwil, związanych z osiągnięciami waszych dzieci i dumy z ich sukcesów.
Proboszcz Parafii pw. NMP Anielskiej, Sławomir Bednarski odwołał się do osoby patrona kleszczowskiego LO i TNT - św. Jana
Pawła II. Przypomniał jego słowa: „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
- Jan Paweł II na każdym etapie swojego życia może służyć jako
ten, który mobilizuje, dodaje sił i prowadzi przez to życie zawodowe,
szkolne, osobiste - podkreślił kapłan.
Podniosła uroczystość w auli SOLAPRKU, rozpoczęta odśpiewaniem hymnu narodowego, odbywała się w obecności sztandaru
szkoły. Po zakończeniu tej części inauguracji uczniowie udali się na
spotkania organizacyjne w swoich klasach.
J. Strachocki
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12 września
- dostawa zbóż ozimych

Konkurs „Plebiscyt Talent” nagrody już podzielone

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski na zakup materiału siewnego zbóż ozimych, że dostawa zamówionego zboża odbędzie się w środę 12
września br. według poniższego harmonogramu:
OBWÓD I
• Kleszczów - parking obok kościoła, ul. Ogrodowa - w godz.
10.15-12.00
• Łuszczanowice - parking obok przedszkola - w godz. 12.1514.00
• Antoniówka - droga w kierunku Kocielizny - w godz. 14.15-14.30
• Żłobnica - droga obok placu zabaw, ul. Sosnowa - w godz. 14.4015.10
• Kamień - Kamień nr 40 - w godz. 15.25-15.45
OBWÓD II
• Łękińsko - droga do Rolniczej Spółdzielni - w godz. 10.15-12.00
• Wolica - parking przy boisku - w godz. 12.15-14.30
• Czyżów - parking obok Domu Kultury - w godz. 14.45-14.20
Wszystkich zapisanych rolników informujemy, że przy odbiorze zamówionego zboża należy wpłacić określoną sumę zgodną
z wcześniejszą informacją telefoniczną, przekazaną przez pracownika Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Kwota jest wyliczona według zasad, wynikających z Regulaminu.

21 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej „Plebiscyt Talent”. Tworzą ją członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (FRGK) oraz dyrektorzy szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kleszczów. Wnioski o przyznanie ze środków FRGK jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcia naukowe złożyło łącznie 31 uczniów oraz studentów.
Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków wzięła pod uwagę przede wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkursów, projektów czy zdobytej ponadprogramowej i udokumentowanej wiedzy
albo aktywności w danej dziedzinie.
Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
• w kategorii szkół podstawowych - 5 nagród
• w kategorii szkół gimnazjalnych - 2 nagrody
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - 1 nagroda
å ciąg dalszy na str. 15

Od

Sprzedam działki budowlane
2x10 arów 32x33 m (75 zł/m2)
lub jedną 20 arów 32x66m (65 zł/m2)
Łękińsko, ul. Ustronna.

Kontakt: 720-805-996.

Pożegnajmy się z azbestem na dobre

4 do 18 maja na terenie gminy Kleszczów trwała inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy Green Key z Poznania, której gmina zleciła jej przeprowadzenie, odwiedzali właścicieli i zarządców nieruchomości bezpośrednio
na terenie posesji. Oprócz zbierania niezbędnych danych, dotyczących ilości wyrobów i dokonania oceny ich stanu, udzielali mieszkańcom informacji o tym, jak należy postępować, by bez szkody dla
środowiska pozbyć się m.in. eternitowych pokryć dachów.
Po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji wyrobów
azbestowych, które pozostają jeszcze do usunięcia z terenu gminy
Kleszczów, powstało zamówione przez gminę opracowanie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Kleszczów na lata 2018-2032”.
Na czas od 23 sierpnia do 14 września projekt wspomnianego
dokumentu został udostępniony w ramach konsultacji społecznych.
Można się z nim zapoznawać w wersji papierowej bezpośrednio
w Urzędzie Gminy oraz w wersji elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów.
Uwagi i wnioski można składać albo w formie pisemnej, wysyłając je na adres Urzędu Gminy, albo też korzystając z komunikacji elektronicznej, wysyłając na adres pracownika, zajmującego się
sprawą. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia uwag ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy.

Ponad 1300 ton do usunięcia

Z dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest…” można dowiedzieć się, jakie
były efekty przeprowadzonej inwentaryzacji.
Okazuje się, że na terenie gminy Kleszczów wyroby zawierające azbest
znajdują się jeszcze na
terenie 447 posesji. Stosunkowo łatwo było policzyć powierzchnię jaką
zajmują, bo są to głównie

pokrycia dachów, wykonane z eternitu. Obliczono, że wyroby zawierające azbest zajmują powierzchnię 122.346,4 m kw. Ich łączny
ciężar to ponad 1.345 ton.
Nie wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być pilnie zastąpione przez inne materiały. Wprowadzone zostało stopniowanie pilności. Najszybciej powinny być usuwane wyroby o pierwszym
stopniu pilności. Na szczęście ich ilość na terenie gminy Kleszczów
jest niewielka (około 19,7 tony). Wyrobów zawierających azbest o II
stopniu pilności (w tym przypadku wymaga się przeprowadzenia
ponownej oceny stanu w ciągu 1 roku) w ogóle nie stwierdzono. Ponad 1,32 tys. ton azbestowych materiałów zaliczono do III stopnia
pilności wymiany. W ich przypadku ponowna ocena powinna być
przeprowadzona w ciągu kolejnych 5 lat.
Jak wynika ze szczegółowego zestawienia przeprowadzona
w maju inwentaryzacja wykazała, iż najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w Łękińsku i Łuszczanowicach - zarówno
pod względem liczby posesji, jak również łącznej masy wyrobów.

Eternit trafi na składowisko odpadów niebezpiecznych

Pokrycia dachów, wykonane z eternitu, powinny być demontowane przez przygotowane do tego ekipy. Po odpowiednim zabezpieczeniu poprzez zapakowanie w folię i złożenie na paletach
są transportowane na odpowiednie składowisko. W województwie
łódzkim znajduje się pięć składowisk, przyjmujących odpady zawierające azbest. Trzy z tych składowisk odpadów niebezpiecznych są
obecnie zamknięte. Dwa czynne obecnie składowiska są zlokalizowane w miejscowości Pukinin (gmina Rawa Mazowiecka) oraz miejscowości Płoszów (gmina Radomsko).
W opracowaniu przygotowanym dla gminy Kleszczów przez poznańską firmę Green Key oszacowano, że koszt prac związanych
ze stopniowym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Kleszczów (demontaż, transport i unieszkodliwianie) może
wynieść 750 zł za 1 tonę.
Na koniec warto poinformować, że program usuwania eternitowych pokryć dachowych z budynków (mieszkalnych i gospodarczych) na terenie gminy Kleszczów jest realizowany od lat. Tylko
w ciągu ostatnich czterech lat z budżetu gminy dofinansowano usunięcie ponad 190 ton odpadów, zawierających azbest.
JS
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Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony
oraz drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż składników majątkowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2018r. (czwartek):
•
godz. 12.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku,
•
godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu
ograniczonym, w danej placówce.
WysoCena
kość poIlość
Nazwa składnika Nr inwenta- Rok
wyw. za
L.p.
w Lokalizacja
stąpienia
majątkowego
rzowy
prod.
1 szt.
szt.
za 1 szt.
(w zł)
(w zł)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
1.
EI/LUS/38 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
2.
EI/ZLO/27 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
3.
EI/WOL/26 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
4.
EI/ROG/43 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
5.
EI/LEK/15 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
6.
EI/KAM/21 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
7.
EI/DEB/61 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
2,50
0,50
8.
EI/ANT/21 2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
GOK
Telefon Alcatel
poza
2,50
0,50
9.
2010
1
w Kleszczowie
(stacjonarny)
ewidencjami
GOK
Kombinezony (strój
GOKSIR/
2,50
0,50
10.
2006
2
w Kleszczowie
mażoretek)
ORK/92/06
GOK
Bluzki gorsetowe
GOKSIR/
1,00
0,50
11.
2006
5
w Kleszczowie
(strój mażoretek)
ORK/72/06
Strój damski
GOK
GOKSIR/
1,50
0,50
12. (spódniczki - strój
2006
2
w Kleszczowie
ORK/89/06
mażoretek)
GOK
Body ozdobne
GOKSIR/
1,50
0,50
13.
10
w Kleszczowie
(strój mażoretek)
ORK/91/06 2006
GOKSIR/
WOK
14. Stolik RTV
1
10,00
2,50
WOKL/123/04 2004
Łękińsko
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówek
GOK w Kleszczowie, WOK w Łękińsku, po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu:
- GOK w Kleszczowie nr tel. (44) 731-32-30 wew. 16
- WOK w Łękińsku nr. tel. (44) 731-42-70
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30 wew. 16.

SUPER OKAZJA
SPRZEDAM
VW PASSAT COMBI – czarny.
Benzyna, silnik 2,0 T automat,
rocznik 2010,
przebieg 150.000 km
(przywieziony z USA,
zarejestrowany w Polsce 2015 r.).

Cena 23.000 zł.
Tel. 602-366-116.

Jesteśmy zainteresowani

zakupem działki
na terenie
gminy Kleszczów:

• nie większa niż 630 m2,
• szerokość ok. 30 m,
• długość ok. 20 m
Cena do negocjacji.
Tel. 797-600-394,
797-777-111
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Ważne dla rolników
KRUS zachęca do zakładania
darmowych kont
Od 8 sierpnia br. każdy bank musi oferować swoim klientom Podstawowy Rachunek Płatniczy (darmowe konto). Takie
konta są dostępne jedynie dla osób, które nie mają żadnego
innego konta bankowego. Bank zapewnia im: ● darmowe prowadzenie konta, ● pięć bezpłatnych przelewów w miesiącu (w
tym tzw. zleceń stałych), ● darmową kartę płatniczą, ● pięć
darmowych wypłat we wszystkich bankomatach w Polsce.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekonuje swoich klientów, że najszybszym sposobem doręczenia należnych świadczeń osobom ubezpieczonym w KRUS
są przelewy na osobiste konta bankowe. W tym celu należy
złożyć w najbliższej placówce terenowej KRUS: - oryginał lub
poświadczony za zgodność z oryginałem dokument z banku,
potwierdzający fakt posiadania lub współposiadania rachunku
bankowego, - dyspozycję przekazywania należnego świadczenia na wskazane konto.

Przekaż gospodarstwo za premię
Od 28 września do 27 października 2018 r. rolnicy, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi mogą
składać wnioski o przyznanie pomocy. Wysokość pomocy stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się
w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia jest naliczana od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do
31 grudnia 2020 roku. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.
Posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie muszą zostać przekazane innemu rolnikowi, który
zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co
najmniej 5 lat. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć
osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym
ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Więcej szczegółowych informacji: www.arimr.gov.pl/
pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-65-platnosci-na-rzecz-rolnikow-kwalifikujacych-sie-do-systemudla-malych-gospodarstw-ktorzy-trwale-przekazali-swojegospodarstwo-innemu-rolnikowi.html.

Rolnik ubezpieczy się na poczcie
W ponad 2 tys. placówek pocztowych (także na poczcie
w Kleszczowie) dostępna jest oferta ubezpieczeń dla rolników.
AGRO Ubezpieczenia (bo taka jest nazwa tej nowej oferty) to
możliwość wykupienia polisy na kompleksową ochronę życia,
zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin. Oferta obejmuje
również dotowane z budżetu państwa ubezpieczenia upraw
i zwierząt, ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym,
czy Agrocasco dla maszyn rolniczych.
Więcej informacji można znaleźć na www.ubezpieczeniapocztowe.pl. Można też kontaktować się placówką pocztową
w Kleszczowie.

Rejestracja zwierząt przez Internet
Nowy Portal IRZplus przygotowany przez ARiMR pozwala
hodowcom, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy
czy świnie, na szybkie i wygodne dokonywanie przez Internet
zgłoszeń o zdarzeniach, dotyczących zwierząt gospodarskich,
np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju. Posiadacze
zwierząt, którzy chcą korzystać z portalu IRZplus, uzyskają do
niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu
utworzenia nowego konta. Jeśli już mają dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas logowania, rozszerzyć
posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus albo
skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ. Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR,
w zakładce „Identyfikacja i rejestracja zwierząt”.
Opr. JS
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Wtorki w SOLPARKU
pod znakiem pływania

ijające lato pokazuje, że Polacy nie wyróżniają się bynajmniej
znajomością sztuki pływania. Liczba utonięć w morzu, jeziorach i rzekach była w tym roku wyjątkowo duża. Tymczasem umiejętność radzenia sobie w wodzie można opanowywać już od najmłodszych lat - najlepiej pod okiem fachowych instruktorów.
SOLPARK wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom rodziców, którzy chcą, by ich dzieci posiadły umiejętność pływania. Od 4 września każde wtorkowe popołudnie w kleszczowskim SOLPARKU będzie stać pod znakiem zajęć z nauki pływania. Zajęcia będą się
odbywać w kilkuosobowych grupach, zgodnie z następującym harmonogramem:
● 15:30-16:00 - Oswajanie z wodą - niemowlęta od 3 do 18 m-ca
● 16:00-16:30 - Oswajanie z wodą - niemowlęta od 3 do 18 m-ca
● 16:30-17:00 - Oswajanie z wodą - dzieci od 18 m-ca do 3 roku
● 17:00-17:30 - Nauka pływania - dzieci od 3 do 5 lat
● 17:30-18:00 - Nauka pływania - dzieci od 6 do 7 lat
● 18:00-18:45 - Nauka pływania - dzieci od 8 do 12 lat
● 18:45-19:30 - Nauka pływania – dorośli
● 19:30-20:15 - Doskonalenie nauki pływania
● 20:15-21:00 - Nauka pływania - dorośli
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W gminnej bibliotece
Wakacyjne zajęcia

Każda z trzech placówek Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie zapewniła podczas minionych wakacji swoim
najmłodszym bywalcom możliwość ciekawego spędzenia części
dnia. Wiele organizowanych zajęć nawiązywało do obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem
było zarówno zainteresowanie dzieci dziejami Polski, jak też przybliżenie
w atrakcyjny i przystępny
sposób polskich symboli
narodowych. Wzbogacona została wiedza uczestników o niektórych z polskich miast.
Podczas zajęć warsztatowych dzieci poznawały nowe techniki twórcze. Wykonywały np. serduszka w stylu vintage, wakacyjne torebki, pudełeczka na drobiazgi.

Narodowe Czytanie

Tegoroczna ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie jest poświęcona przypomnieniu Polakom dzieła Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Podobnie jak w poprzednich latach do akcji przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie,
a wraz z nią - mieszkańcy gminy. Osoby, które w ustalonym terminie zgłosiły chęć uczestnictwa, mogły 7 września brać udział
w odczytywaniu fragmentów powieści „Przedwiośnie”. Nagrodą
za tę aktywność były drobne upominki.

Bibliotekę zaczną odwiedzać trzylatki

1 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie pochwaliła się na facebookowym profilu, że będzie uczestniczyć
w ogólnopolskim projekcie „Mała książka - wielki człowiek”. Projekt rusza we wrześniu i choć gminna książnica nie ujawniła
jeszcze szczegółów można o nich przeczytać na stronie internetowej http://wielki-czlowiek.pl/.
Kampania ma zachęcać rodziców nie tylko do regularnego
czytania dzieciom książek, ale też do wspólnego przychodzenia z maluchami do bibliotek. Będą specjalne „Wyprawki czytelnicze”, zbieranie naklejek za każdą wypożyczoną książkę oraz
imienne dyplomy.
Organizatorzy nazwali projekt „bookstartowym”. Mniejsza
o obco i dziwnie brzmiącą nazwę. Ważne, by przyniosła oczekiwane efekty.
(opr. JS)
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Konkurs „Plebiscyt Talent”
- nagrody już podzielone
å ciąg dalszy ze str. 12
• w kategorii uczelni wyższych - 2 nagrody
Łączna kwota jaką Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przeznaczyła na nagrody dla uczniów i studentów w obecnej

edycji Konkursu „Plebiscyt Talent” wynosi 10.400 zł brutto.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w środę 12 września br.
w biurze Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów.

Sport
Dni dzielą nas od biegowej imprezy

uliczny „Kleszczów na Piątkę” czyli najszybsza piątka w Polsce odbędzie się
B ieg
w niedzielę 16 września. Organizatorem zawodów jest LKS Omega Kleszczów

oraz Gmina Kleszczów. 3 września na liście zgłoszonych dorosłych uczestników zawodów widniały nazwiska 381 osób: 142 kobiet oraz 239 mężczyzn.
Na zawodników, którzy pokonają metę biegu będą - jak co roku - czekać okazałe pamiątkowe medale, a na najlepszych – nagrody. Po biegu będzie można zregenerować
siły kompleksie SOLPARK Kleszczów.
Start biegu „Kleszczów na Piątkę” nastąpi o godzinie 12:00 na terenie stadionu LKS
Omega Kleszczów. Zgodnie z regulaminem imprezy zawodników startujących w biegu
głównym obowiązuje limit czasu 60 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy
i zdjęcia numeru startowego.
Od sześciu lat bieg w Kleszczowie uchodzi za jeden z najszybszych
w Polsce na dystansie 5 km. Dwukrotnie w ramach imprezy odbywały się Mistrzostwa Polski Kobiet. Opinię o szybkiej trasie potwierdza ubiegłoroczna
zwyciężczyni zawodów Ewa Jagielska.
- Dwa lata temu zdobyłam brązowy
Na pierwszym planie biegnie Justyna Cieślak
medal, jeszcze wcześniej byłam pierwFOTO: Inessport.pl
sza, ale wtedy to nie były mistrzostwa.
Trasa w Kleszczowie jest płaska i szybka, co sprzyja dobrym wynikom - mówi biegaczka.
Trasa biegu „Kleszczów na Piątkę” została wyznaczona ulicami gminy Kleszczów.
Jej szczegółowy przebieg, a także inne informacje o imprezie - na stronie www.kleszczowna5.pl.
(opr. JS)

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

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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8 i 9 września - Red Bull 111
Megawatt w Kleszczowie

P

ierwszego dnia zawodów, w sobotę 8 września, zawodnicy staną do kwalifikacji. Ich zadaniem będzie jak najszybsze pokonanie dwóch tras: szybkiej trasy piaszczystej oraz drugiej wolniejszej,
usianej naturalnymi i sztucznymi przeszkodami. Najlepszych 500 zawodników trafi do finału, który będzie rozgrywany 9 września.
Na czym polega atrakcyjność trasy, urządzanej dla motocyklistów
enduro w odkrywce kopalni? Organizatorzy stawiają sprawę jasno: „Położona w Gminie Kleszczów Kopalnia PGE oferuje iście księżycowy krajobraz, po którym każdy miłośnik brudnego sportu chciałby jeździć codziennie. Taka szansa pojawia się jednak tylko raz do roku - podczas
Red Bull 111 Megawatt. Spore różnice terenu, różne nawierzchnie i podjazdy czasami wręcz nie do zdobycia sprawiają, że emocjom i nagłym
zwrotom akcji nie ma końca”.
W wielkim finale uczestnicy
będą pokonywać nawet 90 kilometrów, przemierzając rozległy i zróżnicowany teren Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów. Dla tych,
którzy nie dostaną się do głównego wyścigu zostanie zorganizowany GoPro Finał B.
Przez cały weekend funkcjonować będzie miasteczko kibica ze
Fot. Marcin Kin
strefami partnerskimi m.in. wystawa pojazdów marki Volkswagen,
stoisko GoPro, stoisko Gminy Kleszczów oraz strefy gastronomiczne.
Wstęp dla kibiców jest wolny. Szczegóły na redbull.pl/111megawatt.
Harmonogram Red Bull 111 Megawatt
8 września (sobota): ● 11:00 - otwarcie terenu imprezy, ● 10:00 18:00 - przejazdy testowe oraz kwalifikacje, ● 12:30 - pokaz lotniczy: Łukasz Czepiela, ● 14:30 - pokaz lotniczy: Łukasz Czepiela (Zivko EDGE
540T) oraz Maria Muś (Bolkow Bo-105), ● 15:00 - przedstawienie najlepszych zawodników, ● 16:00 - pokaz lotniczy: Łukasz Czepiela oraz Maria
Muś, ● 19:00 - zamknięcie terenu imprezy.
9 września (niedziela): ● 11:00 - otwarcie terenu imprezy, ● 12:00 wjazd na pozycje startowe zawodników wyścigu głównego, ● 12:15 - dekoracja zwycięzców GoPro Finału B, ● 12:30 - pokaz lotniczy: Łukasz
Czepiela, ● 12:45 - występ muzyczny / orkiestra, ● 13:00 - oficjalne powitanie, ● 13:11 - start wyścigu finałowego, ● 14:30 - pokaz lotniczy: Łukasz Czepiela (Zivko EDGE 540T) oraz Maria Muś (Bolkow Bo-105), ●
16:00 - pokaz lotniczy: Łukasz Czepiela oraz Maria Muś, ● 17:11 - koniec wyścigu finałowego, ●18:00 - przewidywane zakończenie zawodów.

Szkoła Językowa School Kleszczów
zaprasza na
kursy j. angielskiego w nowym roku szkolnym.
Trwają zapisy na zajęcia indywidualne lub w grupie (do 5 osób). Oferujemy kursy dla:
 - przedszkolaków: nauka poprzez zabawę i muzykę,
 - uczniów szkół podstawowych: rozwijamy wiedzę metodą COOL
TEENS oraz przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty,
 - licealistów: kursy maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 - dorosłych: metodą bezpośrednią Direct English opartą na konwersacji,
 - firm: dostosowujemy materiał do potrzeb klienta, zajęcia w siedzibie firmy lub szkoły.
Zapisy pod nr tel. 505- 890-354
lub na www.schoolkleszczow.pl.
Kleszczów, ul. Główna 80. ZAPRASZAMY!
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Wybierz ciekawe zajęcia
dla swojego dziecka,
albo dla siebie!
Gminny 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 włącznie.
Na nowy sezon kulturalny
2018/19 GOK proponuje różne rodzaje zajęć. Można wybierać spośród następujących
propozycji:
1. Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci i dorosłych.
2. Zajęcia dla maluchów od 1.
do 5. roku (plastyczno-sensoryczne oraz muzyczne).
3. Modelowanie z modeliny
(grupa młodsza i starsza).
4. Zajęcia plastyczne dla
dzieci.
5. Zajęcia z rysunku i malarstwa 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. Zajęcia gry na perkusji dla dzieci i młodzieży.
10. Kółko taneczne - taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży.
11. Kółko fotograficzne dla młodzieży i osób dorosłych.
12. Kółko taneczne break-dance dla dzieci i młodzieży.
13. Zajęcia taneczne HIP HOP (grupa młodsza i starsza).
14. Zajęcia tańca ludowego dla dzieci.
15. Kółko teatralno-recytatorskie dla dzieci i młodzieży.
16. Zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku od IV klasy szkoły
podstawowej i dla młodzieży.
17. Koło nordic walking (Kleszczowski Klub Kija).
18. Mażoretki - dla dzieci i młodzieży.
Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych!

Szkoła Galileusz w Kleszczowie
zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019
● KURSY do egzaminów: ● maturalnego, ● gimnazjalnego, ● ósmoklasisty
Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański
● PRZYGOTOWANIE do konkursów i olimpiad ze
wszystkich przedmiotów
● ZAJĘCIA na poziomie akademickim dla studentów
● POMOC przy odrabianiu prac domowych (szkoła podstawowa)
W naszej szkole uczysz się tego, na czym najbardziej Ci
zależy. Zapewniamy skuteczność i miłą atmosferę.
Zapraszamy również do korzystania z największej bazy
w internecie arkuszy maturalnych, gimnazjalnych oraz
ósmoklasisty www.sqlmedia.pl.

Zachęcamy do zapisów na zajęcia: Kleszczów, ul.
Różana 8, e-mail: kleszczow@galileusz.com.pl, tel.
601-692-345 lub tel. 882-687-096.

www.galileusz.com.pl/kleszczow

