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Z okazji Dnia Strażaka
Z okazji strażackiego święta, przypadającego 4 maja,
w dniu św. Floriana składam wszystkim Druhnom i Druhom,
działającym w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kleszczów, najserdeczniejsze życzenia. Życzę zdrowia, pomyślności i wielkiej wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej
służby dla dobra naszych mieszkańców.
W imieniu samorządu gminy dziękuję za Waszą ofiarność
oraz gotowość do bezinteresownej ochrony życia, zdrowia
i mienia ludzkiego. Życzę, by służba drugiemu człowiekowi była
dla Was źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Cenna różnorodność
W marcu i kwietniu grupa 11 uczniów gimnazjum w Kleszczowie realizowała projekt edukacyjny „Mniejszości narodowe i religijne w Polsce“. Pod opieką nauczycielek Agnieszki Reszki oraz
Marii Krupskiej gimnazjaliści tworzyli samodzielne prezentacje
multimedialne i odwiedzali miejsca, w których od wielu lat w symbiozie z Polakami funkcjonują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, białoruskiej czy tatarskiej.

Rozbudowa stacji GPZ
25 kwietnia w Urzędzie Gminy w Kleszczowie nastąpiło podpisanie umowy na realizację kolejnych
zadań z zakresu rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury energetycznej.
Wójt Sławomir Chojnowski podpisał umowę z przedstawicielami reprezentującymi
spółkę PKP Energetyka. Zapisany w umowie koszt gminnej inwestycji wynieść ma 12.175.770 zł brutto.
Więcej na str. 4

Dyktando po raz siódmy
„Ni stąd, ni zowąd, wpośród feerii wystrzałów wykluła się
z menzurki półzwierzęca chimera. Tęższa od humbaka, z głową
drobno nakrapianej helodermy, grzbietem guźca, a ogonem warana z Komodo. Shrek by się nie powstydził.” - to niewielka próbka,
zaczerpnięta z tekstu zeszłorocznego Dyktanda Kleszczowskiego, do którego przystąpiło ponad 120 osób.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie już zaprasza chętnych do kolejnego sprawdzianu. Zgłoszenia można przesyłać do 20 maja, natomiast data VII edycji Dyktanda Kleszczowskiego to niedziela 22 maja.
Więcej na str. 7

„Kleszczów na 5” plus
Mistrzostwa Polski Kobiet
Przed meczetem w Kruszynianach

Więcej na str. 7

Najschludniejsze
powalczą o nagrody
Ogłaszamy kolejną edycję konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. Tak jak w poprzednich latach uczestnicy rywalizować mogą w dwóch kategoriach (posesje siedliskowe oraz posesje w gospodarstwie rolnym). Nie będą przyjmowane
zgłoszenia laureatów ośmiu wcześniejszych edycji gminnego konkursu. Ci mieszkańcy, którzy zgłaszali się, ale nie zostali nagrodzeni mogą próbować szczęścia po raz kolejny.
Regulamin konkursu - na str. 9.

Niedziela 18 września
to termin ustalony przez
LKS Omega Kleszczów
oraz firmę inesSport do
przeprowadzenia kolejnej
edycji cieszącego się coraz
większą popularnością biegu ulicznego „Kleszczów
na 5”. Impreza uzyskała atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki, ma także
wysokie notowania wśród
zawodowych biegaczy. W
tym roku zostanie wzbogacona o dodatkowy element
- Mistrzostwa Polski Kobiet w biegu na 5 km.

Więcej na str. 10
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Powstaje miasteczko
ruchu drogowego

P

rzy ulicy Szkolnej w Łękińsku na 17-arowej działce sąsiadującej z zabudowaniami szkoły podstawowej ruszyły prace przy budowie miasteczka ruchu drogowego. Mur oporowy, wykonany z gotowych elementów żelbetowych, ustawianych
w wykopie po południowej stronie placu budowy ma umożliwić
wyrównanie gruntu z zachowaniem niewielkiego spadku.
Miasteczko pozwoli na prowadzenie zajęć, przybliżających
uczniom podstawowe zasady korzystania z dróg publicznych,
szczególnie podczas poruszania się rowerem. Oprócz drogi ro-

Na placu budowy przedszkola i żłobka

Budowa
przyłączy gazowych
wójt gminy podpisał umowę z wybranym w przetargu wykonaw11 kwietnia
cą przyłączy gazowych. Firma INSTAR Mariusz Tarkowski, której ofer-

werowej zbudowane będą chodniki, rondo, przejście dla pieszych.
Ustawione zostaną niezbędne w takich miejscach znaki drogowe.
Teren miasteczka zostanie ogrodzony z wykorzystaniem gotowych
elementów. Będzie też oświetlony.
JS

Skorzystali z akcji
„Szybki PIT”

Z z ubiegłorocznych podatków można było złożyć w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. W środę 20 kwietnia w sali kleszczowskiego
amiast w bełchatowskim Urzędzie Skarbowym rozliczenie

Urzędu Stanu Cywilnego dwoje pracowników Urzędu Skarbowego
- Magdalena Wróbel oraz Mariusz Zyrka pomagało mieszkańcom
gminy Kleszczów w składaniu prawidłowo wypełnionych deklaracji
podatkowych. Laptop z dostępem do sieci internetowej umożliwiał
składanie PIT-ów za rok 2015 drogą elektroniczną.

W ciągu trzech godzin (10.00-13.00) z życzliwej pomocy urzędników skarbowych skorzystało ok. 25 osób. Niektóre z nich przynosiły nie tylko własne deklaracje PIT, więc finalna liczba dostarczonych rozliczeń była większa.
W powiecie bełchatowskim z propozycji przeprowadzenia akcji
„Szybki PIT”, złożonej przez kierownictwo Urzędu Skarbowego w
Bełchatowie, skorzystały w tym roku trzy urzędy gmin: w Kleszczowie, Ruścu i Szczercowie.
JS

ta okazała się korzystniejsza od oferty złożonej przez Gaz-Serwis z okolic Aleksandrowa Łódzkiego, wygrała dzięki niższej cenie oraz zadeklarowaniu krótszego
terminu potrzebnego na wykonanie jednego przyłącza (3 miesiące). Trzecim kryterium, branym pod uwagę przy ocenie ofert były warunki gwarancji. Obie firmy
gotowe były udzielić 5-letniej gwarancji.
Kwota zapisana w umowie (586.310,25 zł brutto) pozwoli sfinansować wykonanie około 80 sztuk przyłączy gazowych na terenie gminy Kleszczów. Do tej pory
w ciągu roku mieszkańcy zgłaszali potrzebę budowy ok. 30-35 takich instalacji,
więc - jak łatwo obliczyć - w oparciu o zawartą umowę gmina sfinansuje wykonanie przyłączy przez prawie 3 najbliższe lata.
JS
Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym
ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Bogumiłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 441/1, 443/1, 444/1, 445/5, 445/6, 446/3, 447/5,
447/6, 448/3, 449/3, 450/1.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 25, tel. 44/
7313110 w. 132.
Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym
ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Bogumiłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
o numerze 465/1.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 25, tel. 44/
7313110 w. 132.
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Apel w sprawie placów zabaw
w planach inwestycyjnych
Co roku
Urzędu Gminy znajdują się zada-

nia związane z modernizacją, upiększaniem
i wymianą nawierzchni gminnych placów
zabaw. Także w tym roku gmina będzie
prowadzić takie inwestycje. Apelujemy do
użytkowników placów, a także do wszystkich mieszkańców gminy, o szanowanie
wspólnego mienia na placach zabaw, a także o reagowanie na wszelkie zauważone
przypadki dewastacji.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami prowadzi dokumentację fotograficzną, która pokazuje, jak zostało
potraktowane wyposażenie niektórych placów. Do dewastacji dochodzi nieraz wkrótce po zamontowaniu nowych urządzeń
zabawowych. Niszczone są metalowe ogrodzenia, łamane drewniane listwy urządzeń
zabawowych, a piaskownica dla dzieci staje się nieraz miejscem do wyrzucania zbędnych gratów.
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Naprawa uszkodzeń i odnawianie placów zabaw kosztuje niemałe pieniądze.
Apelujemy o wspólne chronienie tego, co
zostało zrobione dla wygody mieszkańców i dla poprawy estetyki zarządzanych
przez gminę miejsc. Prosimy mieszkańców
o zgłaszanie na policję lub do urzędu zauważonych przypadków dewastacji.
JS

Przypominamy, że Gminne Centrum
Informacji w Kleszczowie, mieszczące się
przy ul. Głównej 122 jest otwarte w dni robocze w godzinach 8.00–16.00. GCI oferuje mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp
do stanowisk komputerowych i do Internetu. Zapewnia też m.in. możliwość skorzystania z kserokopiarki, drukarki i skanera.
Pracownicy GCI pomagają mieszkańcom
w pisaniu CV, podań oraz w wypełnianiu wniosków (np. o dopłaty unijne). Kontakt telefoniczny 44/ 731 36 46. Z GCI można się również skontaktować, wypełniając
specjalny formularz kontaktowy na stronie
www.gci.kleszczow.pl i wysyłając go na adres e-mail: gci@kleszczow.pl.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowicach Kolonii jest czynny w godzinach 9.00
- 19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).
Finansowany z budżetu gminy PSZOK
umożliwia mieszkańcom pozbycie się z domów oraz posesji różnych odpadów, które
nie mogą trafiać do tradycyjnych plastikowych pojemników - albo ze względu na ich
rodzaj, albo też ilość.

ARiMR apeluje do rolników

Ważne dla osób składających wnioski
o dotację do sadzonek

I

nformujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kleszczów, że można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do
zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów.
Osoba ubiegająca się o dotację ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem.
Dofinansowaniu podlegają wyłącznie
rośliny, które zostaną zakupione i zasadzone po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów. Wszelkie
koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu, nawet
gdy został już złożony wniosek.
Bardzo ważne: dotacja z gminy nie
może być wyższa niż 60% całkowitych
kosztów zadania. Wkład własny wnioskodawcy wynosi minimum 40%.
Prosimy o rozważne planowanie i realizację zadania, ponieważ przekazujemy
Państwu środki publiczne, za które przejmujecie odpowiedzialność jako beneficjenci dotacji.

W związku z tym wszystkie wnioski,
w tym podane w nich ceny za poszczególne
rośliny, będą dokładnie weryfikowane przez
Komisję ds. dofinansowania do sadzonek.
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem
w przypadku rozbieżności cen za sadzonki
wskazane we wniosku z cenami rynkowymi
wnioskodawca będzie wezwany do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wnioskodawca będzie
podtrzymywał wskazaną cenę, która w ocenie komisji jest zawyżona w stosunku do
cen rynkowych, komisja może wnioskować
o zmniejszenie dofinansowania.
Ponadto informujemy, że Gmina Kleszczów nie prowadzi współpracy z jakąkolwiek firmą ogrodniczą a także nie
ponosi odpowiedzialności za zakupiony materiał roślinny oraz nie narzuca,
ani w żaden sposób nie sugeruje wnioskującemu wyboru firmy, w której zakupią Państwo sadzonki - jest to indywidualna
sprawa mieszkańców.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie - Ewa Stolarczyk, pokój nr
29 (II piętro), tel. 44/ 731-31-10 wew. 146.

Od 15 marca w biurach powiatowych
ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na
otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego
wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale
wtedy za każdy roboczy dzień opóźnienia
płatności będą pomniejszane o 1 procent.
„Jeżeli okaże się, że złożony wniosek
jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego otrzymaniu informuje rolnika o stwierdzonych
brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia
w terminie do 10 czerwca 2016 r. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10
czerwca 2016 r. wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim
został prawidłowo wypełniony” - czytamy
w apelu ARiMR.

Turnusy rehabilitacyjne KRUS

Do 6 maja rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, ubezpieczonych w KRUS, mogą
składać wnioski o udział w leczniczych turnusach wakacyjnych. Będą one organizowane w ośrodkach KRUS w Szklarskiej Porębie i Jedlcu. 21-dniowy turnus kosztuje
200 zł plus koszt dojazdu. Zabiegi rehabilitacyjne są przeznaczone dla dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu.
Więcej informacji - w ulotce KRUS, zamieszczonej na gminnej stronie internetowej.
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Krwiodawcza
i rejestracyjna akcja

Rusza rozbudowa GPZ
przetargu na zadanie „rozbudowa obiektów sieci elektroenerDo gminnego
getycznej 110 kV Gminy Kleszczów” przystąpiło aż dziesięć firm. Naj-

wyżej została oceniona oferta spółki PKP Energetyka S. A. z Warszawy. O zamówienie na inwestycję, która potrwa do lipca przyszłego roku, rywalizowała ona z
wyspecjalizowanymi w branży energetycznej wykonawcami z Krakowa, Gdyni,
Kielc, Skierniewic, Rzeszowa, Bydgoszczy, Skierniewic i Lublina.
Inwestycja składa się z kilku zadań. Prace zlecone spółce PKP Energetyka
wiązać się będą m.in. z rozbudową stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Kleszczowie, z wykonaniem układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla sieci 110 kV w stacjach transformatorowych w Kleszczowie i Bogumiłowie, a także
z budową odłącznika na jednym ze słupów linii 110 kV w Piaskach.
JS

W

Ćwiczą pod okiem
rehabilitanta

ady postawy stwierdzone u uczniów szkół podstawowych kwalifikują ich do zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
Ćwiczenia służą nie tylko przywróceniu właściwej postawy ciała, ale przede wszystkim wpojeniu nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Oprócz specjalnych ćwiczeń, służących
wzmacnianiu poszczególnych grup mięśni ważna jest też nauka
operowania oddechem.
Prowadzona w szkołach gimnastyka korekcyjna nie jest jedynym sposobem na „prostowanie” dzieci ze skrzywionymi kręgosłupami. Uczniowie w wieku 6-12 lat, u których badania układu mięśniowo-szkieletowego wykryły poważne zmiany, mogą korzystać z
zajęć w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Są bezpłatne dla małych pacjentów. Prowadzi je gabinet rehabilitacji, a finansowanie zapewnia
gminny budżet.
- Dzięki wprowadzonemu z inicjatywy Urzędu Gminy i uchwalonemu przez Radę Gminy programowi polityki zdrowotnej „Profilaktyka układu mięśniowo-szkieletowego” na zajęcia korekcyjne
są przyjmowane dzieci z wadą postawy lub zaburzeniami psychoruchowymi - mówi Joanna Guc, zastępca wójta gminy Kleszczów.

S

iedemnastu potencjalnych dawców szpiku kostnego
(PDSzK) zostało zarejestrowanych 15 kwietnia w SOLPARKU podczas VI edycji „Kleszczowskiej Szpikomanii”. Oznacza to, że suma PDSzK, zarejestrowanych w dotychczasowych
akcjach w Kleszczowie osiągnęła 206 osób. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi, który jest inicjatorem akcji rejestracyjnych
PDSzK, ma na swoim koncie także podobne akcje poza granicami
gminy Kleszczów.
15 kwietnia w SOLPARKU odbyła się również kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Zgłosiło się do niej 59 chętnych, ale po
badaniu lekarskim krew mogło oddać 49 osób. To dokładnie taka
sama liczba jak podczas akcji w lutym br.
Kwietniowa rejestracja PDSzK oraz honorowe oddawanie krwi
organizowane były po raz pierwszy w ramach współpracy Urzędu
Gminy w Kleszczowie z Łódzkim Oddziałem Okręgowym Polskiego
Czerwonego Krzyża. Pomiędzy tymi podmiotami 1 kwietnia br. została zawarta umowa dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony
i promocji zdrowia. W ramach tej samej umowy 7 kwietnia zorganizowana została prelekcja, edukująca starszą młodzież kleszczowskich szkół na temat dawstwa szpiku kostnego.
JS

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż kostki betonowej „behaton”, „fala”, „holland”, płytek chodnikowych oraz obrzeży
pochodzących z rozbudowy drogi powiatowej
i gminnej w Żłobnicy.
PRZETARG - składanie ofert do dnia 04 maja 2016 roku do
godz. 12.00.
Odbiór kostki w dniach od 05 do 10 maja 2016 r. w godz. 9.0015.00 na placu do zimowego utrzymania dróg w Żłobnicy.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie
internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5,
ul. Główna 45 wraz ze wzorem oferty, wykazem ilości, (pakietów) i ceny wywoławczej.

Colep Polska Sp. z o.o.
w Kleszczowie
Jak wygląda realizacja tego programu?
- Dzieci ćwiczą raz w tygodniu przez jedną godzinę zegarową
pod nadzorem rehabilitanta - informuje Piotr Tomczyk, którego firma (Centrum Rehabilitacji i Usług Medycznych BioMed w Piotrkowie Trybunalskim) wygrała ogłoszony przez gminę konkurs na
realizację programu. - W oddzielnej grupie ćwiczą chłopcy, w oddzielnej dziewczynki. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali na piętrze gminnego ośrodka.
Sala jest niewielka, więc zajęcia mogą się tu odbywać w grupach 3-4-osobowych. Materace i drabinki to niejedyne wyposażenie miejsca zajęć korekcyjnych. Jest jeszcze złożona z kilku
modułów mata „terrasensa” (na zdjęciu), na której odbywają się
ćwiczenia służące wzmocnieniu całego systemu nerwowo-mięśniowego. Inne, bardziej skomplikowane urządzenie to Schumann 3D
Platte - specjalna platforma wibracyjna, która m.in. - jak mówią fachowcy - „reguluje ułożenie ciała oraz kręgosłupa”.
JS

poszukuje kandydatów na stanowisko

Kierownik ds. Zapewnienia Jakości
Do jego głównych zadań będzie należeć kierowanie zespołem, ustalanie celów dla działu, a także zapewnienie poprawnego wdrożenia
oraz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) oraz Dobrej
Praktyki Wytwarzania (GMP).
Miejsce pracy: Colep Polska Sp. z o.o. Zakład Napełniania w Kleszczowie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Informacje szczegółowe, dotyczące zakresu obowiązków Kierownika ds. Zapewnienia Jakości, a także wymagań stawianych kandydatom zostały zamieszczone na stronie https://gci.kleszczow.pl/oferty-pracy/.
Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać aplikacje
na adres mail: rekrutacja@colep.com
lub kontaktować się pod numerem tel.: 44/ 739 17 57.
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Węgiel brunatny
tematem kongresu

Fundacja zorganizowała
• Warsztaty z programowania

Tworzenie programów komputerowych to dla niektórych świetna zabawa. Z czasem może stać się pasją zawodową i bardzo dobrze opłacaną profesją. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów dała
uczniom naszego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych szansę
zdobycia podstaw wiedzy z programowania. Warsztaty poprowadził absolwent Politechniki Łódzkiej, Konrad Strzelecki (na zdjęciu).
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IX

Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego
zakończony w Bełchatowie 13 kwietnia miał ponad trzystu uczestników z kilkunastu państw. Przez trzy dni ich uwaga skupiała się na temacie „Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa
energetycznego”.
Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK SA przekonywał,
że w Polsce żadne paliwo nie mogłoby zastąpić węgla brunatnego, gdyby został on wyeliminowany z wykorzystania w energetyce.
- Baza zasobowa w postaci już eksploatowanych złóż oraz złóż
udokumentowanych, których eksploatacja może być uruchomiona
w ciągu kilku następnych lat, nasze doświadczenie, potencjał organizacyjny, a przede wszystkim ludzki, dają solidne podstawy do
utrzymania naszej pozycji w kolejnych latach - mówił S. Zawada.

• Śniadania biznesowe

Zgodnie z deklaracją przedstawioną przez Michała Mazura prezesa zarządu FRGK na lutowym spotkaniu z przedsiębiorcami
gminy Kleszczów, fundacja uruchomiła program szkoleń prowadzonych w formie śniadań biznesowych. Dotychczas odbyły się dwa
takie spotkania. Ich cel to dostarczanie przedsiębiorcom dodatkowej wiedzy, przydatnej w rozwoju prowadzonych firm, a także w
rozwoju osobistym. Relacje z obu tych wydarzeń można znaleźć na
stronie belchatow24.tv.
JS

Colep Polska
na targach pracy

C

olep Polska Sp. z.o.o. - firma działająca w Kleszczowskiej
Strefie Przemysłowej nr 2 była jednym z wystawców XI
Akademickich Targów Pracy, które odbyły się w Łodzi 19 kwietnia.
Uczestnikom targów spółka
prezentowała swoją działalność, a także oferty pracy
(głównie z zakresu chemii,
technologii, kontroli jakości i zarządzania produkcją), które mogłyby zainteresować studentów i osoby
poszukujące zatrudnienia.
Colep Polska posiada trzy
różne laboratoria, w których absolwenci mogą zdobyć praktyczną wiedzę oraz
cenne umiejętności zawodowe.
Tomasz Wiśniewski,
kierujący działem HR w firmie Colep Polska ocenia, że zainteresowanie firmą na łódzkich targach było bardzo duże.
- Mamy nadzieję na pozyskanie wielu nowych kandydatów, także z gminy Kleszczów, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z nimi
podczas targów.
JS

Dyrektor KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł, który pełnił rolę gospodarza kongresu, informując o zasobach brunatnego paliwa w
Polsce, szacowanych na co najmniej 25 mld ton podkreślał, że jest
to ciągle najtańsze paliwo do produkcji energii elektrycznej. Apelował też o „wspólne działania samorządowców, przedsiębiorców,
parlamentarzystów i rządu przeciw dekarbonizacji gospodarki”.

Kongresowe dyskusje dotyczyły m.in. nowoczesnych technologii, stosowanych w górnictwie oraz wykorzystania perspektywicznych złóż węgla brunatnego. Na towarzyszącej kongresowi wystawie swoje produkty i osiągnięcia prezentowali przedstawiciele
sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.
Źródło: www.kwbbelchatow.pgegiek.pl
(opr. JS)
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Szkolne wieści
Cenne punkty za wiedzę
o społeczeństwie
Troje uczniów gimnazjum w Kleszczowie: Adrianna Szymczak (kl. III a), Marta
Nowacka (kl. III c) oraz Paweł Muskała (kl.
III c) uzyskało tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o
Społeczeństwie. Gimnazjaliści w nagrodę
otrzymają 7 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyróżnieni w Radomsku
W trakcie Przeglądu Małych Form Teatralnych, który 7 i 8 kwietnia odbywał się w
Radomsku uczniowie Szkoły Podstawowej
im. J. Korczaka w Kleszczowie zaprezentowali 20-minutowy spektakl „Radomsko mój skrawek świata” odnoszący się do historii Radomska.

Zespół teatralny z kleszczowskiej szkoły „Otwarci na Innych” otrzymał wyróżnienie za próbę podjęcia lokalnego tematu.

Prezentowany spektakl powstał pod okiem
polonistek Renaty Frach i Anny Życińskiej,
zaś dekoracje do przedstawienia przygotowywane były przez nauczyciela techniki
Barbarę Najmrodzką.

Licealiści w przedszkolu

NR 8/435

branży automatyki przemysłowej. Targi są
imprezą licznie odwiedzaną przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań
technicznych jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.

Kolejna odsłona projektu, polegającego na współpracy liceum w Kleszczowie
z gminnymi przedszkolami, miała miejsce
6 kwietnia. W przedszkolu w Kleszczowie
uczniowie kl. I a przeprowadzili z najmłodszymi lekcję języka angielskiego, zapoznając ich ze słownictwem dotyczącym wiosny.
Zajęcia odbywały się w formie gier i zabaw.

Bliskie kontakty z różnymi
profesjami
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wyjazd do konkretnego zakładu produkcyjnego, obejrzenie tematycznej ekspozycji,
bądź zajęcia w profesjonalnie wyposażonym laboratorium mogą być rzeczywistą inspiracją do wybrania konkretnego zawodu.
Nie dziwią zatem różne inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zmierzające
do przybliżenia uczniom (zwłaszcza technikum) różnych profesji.
Jedne z nich to np. zajęcia na Politechnice Łódzkiej, gdzie w Laboratorium Odlewnictwa uczniowie mogli samodzielnie
przygotować formę piaskową do odlewania
aluminium metodą rdzenia traconego. Sami
wykonywali też operacje odlewania. Z kolei
w trakcie wyjazdu na międzynarodowe targi Automaticon ‘2016 (na zdjęciu), odbywające się w Warszawie mieli okazję poznawać najnowsze dokonania specjalistów z

8 kwietnia podczas pobytu w fabryce „Fiat Auto Poland” w Tychach uczniowie TNT oglądali poszczególne etapy produkcji samochodu, począwszy od tłoczenia
blach karoseryjnych. Największe wrażenie
wywarła na nich praca 18 potężnych robotów, które w jednym momencie wykonały
ogromną ilość zgrzewów karoserii przyszłego pojazdu.

Julia wyróżniona
w Piotrkowie
Wanda Gwoździk (kl. VI) i Julia Jurczyk
(kl. IV) ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku uczestniczyły w konkursie historyczno-plastycznym z okazji 1050.
rocznicy chrztu Polski. Tematem prac konkursowych miała być szeroko rozumiana,
przemyślana oraz ujęta w ramy plastyczciąg dalszy na str. 12

Co proponują szkoły ponadgimnazjalne w powiecie?
Uczniowie, którzy w tym roku zakończą gimnazjalny
etap edukacji zaczynają coraz intensywniej szukać
szkół ponadgimnazjalnych, w których chcieliby kontynuować naukę. W oparciu o informacje udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie podajemy oferty kilku szkół, prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego
w Bełchatowie tradycyjnie oferuje oddziały medyczne, cieszące się co roku dużym zainteresowaniem.
Poza tym proponuje naukę w oddziale matematycznym, menedżerskim i humanistycznym.
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie utworzy: oddział społeczno-prawny, medyczny, politechniczny oraz językowo-menedżerski. Uruchomiony zostanie również oddział klasy
sportowej – z piłką siatkową. Nowością w liceum będzie powstanie klasy pielęgniarskiej z planowanymi dodatkowymi zajęciami w Szpitalu Wojewódzkim
w Bełchatowie.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.
gen. L. Czyżewskiego funkcjonuje:
• IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami mundurowymi: strażackim, policyjnym i wojskowym.
• T echnikum Energetyczne proponuje kształcenie
w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik elektronik, technik elektryk, technik

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz
technik mechanik. Zajęcia praktyczne organizowane
są w ramach szkoły.
• I Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowuje
uczniów do zawodów: ślusarz, elektryk, mechanik
pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz operator obrabiarek skrawających. Zajęcia praktyczne organizowane są w zakresie szkoły (z wyjątkiem zawodu
mechanik pojazdów samochodowych).
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. R.
Traugutta funkcjonuje:
• Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie, które prowadzi naukę w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik geodeta, technik
usług fryzjerskich oraz technik organizacji reklamy.
• II Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która proponuje
naukę w zawodach: fryzjer, kucharz.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Zelowie funkcjonuje:
• T echnikum Mechaniczne, w którym można się
kształcić w zawodach: technik mechanik, technik
pojazdów samochodowych, technik informatyk oraz
- nowość w tym roku - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

• Z asadnicza Szkoła Zawodowa, która przygotuje
swoich uczniów do pracy w zawodach: mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych. W klasie wielozawodowej prowadzona jest edukacja w zawodach:
piekarz, cukiernik, kucharz, stolarz, fryzjer, wędliniarz, blacharz samochodowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, elektryk oraz
sprzedawca. Nowe kierunki kształcenia w tym roku
to monter systemów rurociągowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. gen. J. Głuchowskiego w Bełchatowie funkcjonują dwie szkoły.
• I II Zasadnicza Szkoła Zawodowa to szkoła dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, autyzmem (w tym Zespół Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje do pracy w zawodach: kucharz, ogrodnik, ślusarz.
• S zkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to
szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie
szkoły specjalnej umożliwia uzyskanie świadectwa
potwierdzającego przysposobienie do pracy.
(opr. JS)
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Poznawali mniejszości
narodowe i religijne
gimnazjalnego etapu nauki każdy uczeń musi wziąć
W trakcie
udział w projekcie edukacyjnym, nie związanym bezpośred-

nio z programem danego przedmiotu. W październiku ub. roku grupa 11 uczniów klas I, II i III gimnazjum w Kleszczowie (to maksymalna liczba uczestników jednego projektu) zgłosiła się do projektu
„Mniejszości narodowe i religijne w Polsce“. Jego zorganizowanie
zaproponowały nauczycielki Agnieszka Reszka (język niemiecki
i angielski) oraz Maria Krupska (religia).
- Uznałyśmy, że to może być ciekawe połączenie: zagadnienia
kulturowe, specyfika innych wyznań, historia mniejszości - mówi
Agnieszka Reszka, która nie kryje swoich zainteresowań kulturoznawczych.
Pierwsze organizacyjne spotkanie z uczestnikami projektu odbyło się w lutym. Potem uczniowie podzieleni na grupy zajęli się
przygotowaniem prezentacji, przekazujących najważniejsze informacje o danej mniejszości narodowej i religijnej.
Kolejny, wyjazdowy etap realizacji projektu nastąpił na początku marca. Po to, by poznać dzieje społeczności wyznania ewangelicko-reformowanego gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez proboszcza Parafii Ewangelicko-Reformowanej
w Kleszczowie, ks. Krzysztofa Górala. 11 marca odbył się wyjazd
do Krakowa. Wizyta w Centrum Społeczności Żydowskiej pozwoliła im poznać historię mniejszości żydowskiej w Polsce, a także podstawowe założenia religii
judaistycznej.
Już 14 marca odbył się
kolejny wyjazd, tym razem
do Opola. Podczas spotkań
z przedstawicielami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim
oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-KulturalKraków - spacer uliczkami Kazimierza nych w Polsce uczniowie dowiadywali się, jak wygląda życie
mniejszości niemieckiej na terenie Polski.
- Wielką niespodzianką była dla nas możliwość spotkania i rozmowy z posłem mniejszości niemieckiej na Sejm RP, Ryszardem
Gallą - mówi A. Reszka. - Zadbali o to organizatorzy.
Dopełnieniem interesujących wątków dotyczących mniejszości był dwudniowy wyjazd (31 marca - 1 kwietnia) do Kruszynian
i Hajnówki oraz na Świętą Górę Grabarkę. W trakcie tej wycieczki uczestnicy projektu edukacyjnego dowiedzieli się sporo o historii
polskich Tatarów i wyznawanej przez nich religii czyli o islamie. Zapoznali się też z tematyką dotyczącą mniejszości białoruskiej żyjącej w tym rejonie Polski, wyznającej prawosławie.
- Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem - mówi współorganizatorka projektu. - Najistotniejsze było to, że poznawali coś co nie jest
zamkniętym etapem naszej historii, ale ciągle funkcjonuje wśród
nas. Mniejszości narodowe i religijne wniosły do naszej kultury i życia codziennego cząstkę swojej tradycji, np. kulinarnej.
Wyjątkową okazją do bliższego poznania mniejszości tatarskiej,
a także do poznania jej wpływu na kuchnię polską były warsztaty kulinarne. W obszernej galerii zdjęć, dokumentujących przebieg
gimnazjalnego projektu, na stronie internetowej gimnazjum trafimy
także na zdjęcia z takich właśnie warsztatów.
Wyjazdy edukacyjne miały pomóc uczniom nie tylko w zrozumieniu sytuacji i warunków funkcjonowania przedstawicieli poszczególnych grup etnicznych oraz wyznaniowych we współczesnej Polsce. Pokazały też, że Polska była przez wieki państwem
otwartym, chlubiącym się tolerancją.
Efekty projektu „Mniejszości narodowe i religijne w Polsce“
mają być pokazane podczas zaplanowanych na koniec kwietnia
integracyjnych, wielokulturowych spotkań organizowanych przez
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.
J. Strachocki
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22 maja napiszą dyktando

S

iódma edycja Dyktanda Kleszczowskiego organizowana
jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie pod patronatem Wójta Gminy Kleszczów. Do dyktanda zgłaszać można się już teraz, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia,
pobraną ze strony zspkleszczow.pl. Rejestracja uczestników będzie prowadzona do 20 maja. Jeśli w auli będą
jeszcze miejsca można się zgłosić także
w dniu imprezy. Potwierdzanie rejestracji uczestników prowadzone będzie 22
maja od godz. 15.30 do 16.45. Zgłaszać można się indywidualnie, szkoły
mają natomiast prawo zgłaszać grupy
uczestników. Szkoła reprezentowana
przez najliczniejszą grupę uczestników
może liczyć na upominki ufundowane
przez sponsora.
Dyktando rozpocznie się o godz. 17.00.
Rywalizacja odbywać się ma w trzech kategoriach: gimnazjaliści, licealiści, open. O tym, według
jakich zasad będzie prowadzona informuje szczegółowy regulamin.
Po zakończeniu pisania, o godz. 18 uczestnicy zostaną zaproszeni na przerwę kawową. W tym czasie będą mogli obejrzeć wystawę fotograficzną „W zwierciadle wielkich mistrzów”, przygotowaną
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy przyzwyczaili nas do tego, że każdej edycji Dyktanda Kleszczowskiego towarzyszyła dodatkowa impreza o charakterze kulturalnym (np. spotkanie autorskie lub koncert). Nie
inaczej będzie w tym roku. Zaplanowany został spektakl „H2O”,
przygotowany we wrocławskim Teatrze Strefa Otwarta na motywach „Hamleta” W. Szekspira. Wystąpią w nim aktorzy Anna Rakowska (w roli Ofelii) oraz Piotr Misztela (Hamlet). Początek - godz.
18.30. Wstęp na spektakl - wolny, ale liczba miejsc ograniczona.
Wyniki VII Dyktanda Kleszczowskiego zostaną ogłoszone 27
maja.
JS
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Udział uczniów kleszczowskich szkół w konkursach językowych udowadnia, że wysoki poziom
nauczania języków obcych przy zaangażowaniu
uczniów daje wymierne wyniki.

Utalentowani językowo

U

czestnicy konkursu „Młodzi Poligloci”, zorganizowanego
przez I LO w Bełchatowie, musieli wykazać się wiedzą z
dwóch języków: angielskiego i niemieckiego (zarówno w teście pisemnym, jak też podczas części ustnej). Dwa miejsca na podium
wywalczyły uczennice liceum w Kleszczowie. Drugie miejsce przypadło Zuzannie Piekarz, a trzecie - Annie Nowak. Wyróżnienia w
tej językowej rywalizacji uzyskały: Marta Jagieła i Aleksandra Radoń.
Foto:
A. Krupski
17 marca
uczniowie gimnazjum w Kleszczowie poznali wyniki konkursu językowego, zorganizowanego w lutym przez I LO w
Radomsku we współpracy z radomszczańskim Miejskim Domem
Kultury. W konkursie rywalizowały 2-osobowe zespoły. Dwa równorzędne drugie miejsca przypadły Karolinie Cieślak i Paulinie
Krupskiej z naszego gimnazjum. Wyróżnienia zdobyli natomiast Mikołaj Lasota i Patrycja Szczepanik oraz Marta Nowacka i Marcin
Świderski.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie translatorskim

Informowaliśmy już o kolejnej edycji konkursu translatorskiego,
która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Wzięło w nim udział prawie 60 uczniów kilku gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Trzy uczennice Gimnazjum im. Wł. St.
Reymonta w Kleszczowie: Karolina Cieślak, Paulina Krupska oraz
Patrycja Szczepanik otrzymały wyróżnienia.
W gronie starszych uczniów, reprezentujących w konkursie
szkoły ponadgimnazjalne, wysokimi umiejętnościami translatorskimi błysnęła Zuzanna Piekarz - zdobywczyni drugiego miejsca. Wyróżnienie zdobyła natomiast Aleksandra Radoń.
JS

Sprzedam dom w stanie
surowym otwartym w Łękińsku.
Wiadomość pod nr tel. 608 409 840.
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Spotkania autorskie
i warsztaty w GBP

K

wiecień i maj to w pracy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie pora organizowania spotkań z autorami
książek. 4 i 7 kwietnia w GBP w Kleszczowie oraz w jej filii w Łękińsku gościła znana, świetnie nawiązująca kontakt z dziećmi autorka
- Renata Piątkowska. Towarzysząca jej zawodowa lektorka Elżbieta Malwina Kożurno odczytała fragmenty książek, znakomicie podkreślając humorystyczną stronę prezentowanych scenek.

8 kwietnia gimnazjaliści mieli okazję spotkać się w siedzibie
GBP z Jarosławem Górskim - kulturoznawcą, pisarzem i krytykiem literackim. Spotkanie zorganizowane z okazji przypadającej w
tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski połączone było z prezentacją multimedialną. Gość opowiedział m.in. o tym, jakie imiona nosili nas przodkowie przed Chrztem Polski, a jakie zaczęli przyjmować
po włączeniu do kręgu kulturowego krajów chrześcijańskich.
Zajęcia prowadzone przez Joannę Lewandowską z Wydawnictwa Akapit Press, przeznaczone były dla uczniów szkoły podstawowej w Kleszczowie (warsztaty czytelnicze „Poznaj tajemnice
polskich przysłów”) oraz dla uczniów gimnazjum (warsztaty redakcyjno-dziennikarskie). Służyły też przekazaniu uczestnikom wiadomości o współczesnym procesie powstawania książek oraz o zakresie prac, wykonywanych przez redaktora, korektora i ilustratora.
W GBP planowane jest jeszcze spotkanie z Dorotą Combrzyńską-Nogala (autorką powieści „Naszyjnik z Madrytu” i nagrodzonej Literacką Nagrodą im. Reymonta „Piątej z kwartetu”). 10 maja
do Kleszczowa przyjadą aktorzy Teatru TAK, którzy przedstawią
dwa spektakle interaktywne, adresowane do przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III. W drugiej połowie maja odbędzie się spotkanie
z Sergiuszem Pinkwartem (blogerem, podróżnikiem, autorem przewodników oraz książek dla dzieci) i warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim - rysownikiem i ilustratorem książek.
JS

GOK informuje i zaprasza
Zrób sam różę z krepiny
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy na warsztaty bibułkarskie „Róże z krepiny”. W ciągu
trzech godzin zajęć uczestnicy poznawać będą techniki takie, jak
wycinanie, skręcanie, zwijanie i rolowanie krepiny, która jest materiałem grubszym i sztywniejszym od zwykłej bibułki.
Do tej pory warsztaty przeprowadzono w WOK w Kamieniu
(26.04.) i w WOK w Żłobnicy (27.04.). Harmonogram kolejnych
warsztatów: ● 04.05. - Antoniówka, ● 05.05. - Kleszczów, ● 10.05. Łękińsko, ● 12.05. - Łuszczanowice, ● 13.05. - Rogowiec, ● 17.05.
- Dębina, ● 18.05. - Czyżów. Zajęcia odbywają się w godz. 16:3019:30.
„Królewna Śnieżka” w baletowej wersji
GOK w Kleszczowie organizuje 31 maja wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakl baletowy „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”. Cena biletów 25 zł. Zapisy w siedzibie GOK. Wyjazd o godz. 15.30 sprzed budynku GOK w Kleszczowie.
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Regulamin konkursu

„Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”
1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: a) posesja w gospodarstwie rolnym, b) posesja siedliskowa.
2. Cel konkursu. Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ekologicznych posesji.
3. Czas trwania konkursu: 15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku.
4. Uczestnicy konkursu. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej
posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych
w ostatnich ośmiu latach, ● posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie stosownych umów), ● złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego roku
włącznie.
UWAGA: Przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1 hektara. Na terenie posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rolne muszą znajdować
się budynki związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
5. Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji,
ogrodzenia) - pkt. 0-5
b. Infrastruktura posesji (stan techn. urządzeń wod-kan, gazowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego) - pkt. 0-5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne, karmniki, domki dla
ptaków) - pkt. 0-5
d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją pkt. 0-5
e.Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych - pkt. 0-5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) - pkt. 0-5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych,
balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej - pkt. 0-5
h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania
zwierząt - pkt. 0-5
i. Sposób przechowywania sprzętu rolniczego - pkt. 0-5
UWAGA: Kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
6. Wybór zwycięzców. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla posesji siedliskowych i 45 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym.
7. Komisja konkursowa.Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta
Gminy Kleszczów w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej
pięcioosobowy. Po zgłoszeniu do konkursu komisja przeprowadza przegląd posesji w celu rozstrzygnięcia konkursu. Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu
estetyki zgłoszonych posesji. Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta
Gminy Kleszczów decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja konkursowa zostaje rozwiązana.
8. Nagrody.
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy:
• Posesje w gospodarstwie rolnym: ● I miejsce - 3.500 zł, ● II miejsce - 3.300
zł, ● III miejsce - 3.000 zł.
• Posesje siedliskowe: ● I miejsce - 3.000 zł, ● II miejsce - 2.700 zł, ● III miejsce - 2.500 zł.
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy. Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
9. Ogólne. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej zgłoszonej do konkursu posesji oraz upoważniają Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania
na stronie internetowej itp.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
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Będą kierować
Oddziałem Gminnym ZOSP
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kwietnia odbył się sprawozdawczo-wyborczy zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kleszczowie.
Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący poszczególne jednostki OSP z terenu gminy Kleszczów. Wśród zaproszonych gości
obecni byli: straży oraz zaproszeni goście: komendant Komendy
Powiatowej PSP w Bełchatowie st. bryg. Wojciech Jeleń, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie Stanisław Krasoń oraz wójt gminy Sławomir Chojnowski.
W trakcie zjazdu został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kleszczowie na
kadencję 2016-2021 w składzie: ● prezes - Kazimiera Tarkowska,
● wiceprezesi - Sławomir Śluga i Zbigniew Wysocki, ● sekretarz Krzysztof Zasuwa, ● skarbnik - Jarosław Bartoszewski, ● komendant gminny - Wojciech Pikus, ● członek prezydium - Lechosław
Baryła. Członkami zarządu na nową kadencję zostali: Piotr Blada, Karol Bugajski, Sławomir Dudziński, Jan Kaczmarek, Zbigniew
Kątny, Ryszard Komorowski, Karol Muskała, Bogdan Osiewicz,
Krzysztof Pabich, Kazimierz Roczek, Dariusz Trędkiewicz, Czesław Urbański i Dariusz Woszczyk.
Zjazd oddziału gminnego podjął uchwałę o uhonorowaniu Lechosława Baryły tytułem „Honorowy Komendant Gminny”.
W skład Gminnej Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący - Jan Rejek, sekretarz i wiceprzewodniczący - Krzysztof Michałek, członkowie: Marek Muskała, Mariusz Sobociński i Rafał Moreń.
Przedstawicielami Oddziału Gminnego Związku OSP RP w
Kleszczowie do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
zostali wybrani: Kazimiera Tarkowska, Wojciech Pikus i Zbigniew
Wysocki, a delegatem na zjazd oddziału powiatowego został Sławomir Śluga.
JS

OPIEKUN DZIENNY zaopiekuje się
dziećmi do lat trzech.
Zainteresowane osoby zapraszam
z maluszkami do wspólnej zabawy.
Łuszczanowice, tel. 692-013-317.
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„Kleszczów na 5”

P niejsze rzesze Polaków. Wiosną, latem i jesienią w każdy weekend mają
do wyboru wiele imprez biegowych, organizowanych coraz bardziej profesjonalasja rekreacyjnego, ale też wyczynowego biegania ogarnia coraz licz-

nie. Dla jednych zachętą do uczestniczenia w tych biegach są nagrody (rzeczowe
i pieniężne), dla innych - poprawa kondycji fizycznej i solidna porcja endorfin, których dawkę po biegowym wysiłku mają zagwarantowaną.

Najlepsze biegaczki w Kleszczowie

Organizowana od niedawana impreza „Kleszczów na 5” pokazuje, że w gminie Kleszczów mieszka całkiem pokaźna grupa osób biegających rekreacyjnie.
Zapisując się do tegorocznej edycji 5-kilometrowego biegu ulicznego będą mieć
wyjątkową frajdę - zmierzą się z najlepszymi Polkami, które przyjadą do Kleszczowa, by walczyć o krajowy championat.
- PZLA w uznaniu za bardzo dobrą organizację wcześniejszych edycji biegu
„Kleszczów na 5”, a także bazując na pozytywnych opiniach uczestników, dał nam
prawo zorganizowania w Kleszczowie biegowych Mistrzostw Polski Kobiet na 5 kilometrów - mówi dyrektor biegu, Bartłomiej Sobecki z firmy inesSport, którą zarząd klubu Omega Kleszczów zaangażował do organizacji biegu.
Najszybsze biegaczki pobiegną wraz z wszystkimi zarejestrowanymi uczestnikami biegu „Kleszczów na 5”. Specjalnie dla nich zostanie stworzona odrębna
klasyfikacja.
- Artur Kozłowski, specjalista od biegów na długich dystansach, sześciokrotny mistrz Polski, po pierwszej edycji biegu „Kleszczów na 5” powiedział, że jest to
najszybszy bieg uliczny w Polsce. Teraz, dzięki udziałowi walczących o mistrzostwo Polski kobiet to może być jeszcze szybszy bieg - mówi B. Sobecki.
21 kwietnia podczas spotkania organizacyjnego organizatorzy imprezy
„Kleszczów na 5” zdecydowali się pozostać przy ubiegłorocznym limicie - 350 zawodników. Rejestracja biegaczy poprzez stronę internetową Kleszczowna5.pl ruszy na początku czerwca. Oprócz głównego biegu zostaną też zorganizowane
biegi dla najmłodszych. Rywalizacja ma przebiegać w czterech grupach wiekowych, poczynając od przedszkolaków.

Gdzie szlifować formę?

Biegacze mieszkający w gminie Kleszczów przygotowując się do wrześniowej imprezy będą szukać okazji do startów w innych zawodach biegowych. Jakie
biegi można im polecić w tym roku? Warto wspomnieć o regionalnym cyklu biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. Tegoroczna, trzecia edycja
tego cyklu składa się z dziewięciu imprez. Pierwsze z nich (VI Pabianicki Półmaraton oraz DOZ Maraton Łódź z PZU) miały miejsce 3. i 17. kwietnia. Przed 18 września odbędą się kolejne cztery imprezy: ● 8 maja - X Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, ● 28 maja - 14 Bieg Ulicą Piotrkowską Rossman Run,
● 27 sierpnia - VI Bieg Fabrykanta, ● 4 września - XXXV Tomaszowski Bieg im.
Bronisława Malinowskiego.
Szczegółowe informacje o całym cyklu biegów są dostępne na stronie internetowej www.biegilodzkie.pl. Jak informuje dostępny na tej stronie regulamin „uczestnikiem Cyklu 9 Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, a w przypadku maratonu 18 rok życia. Każdy zawodnik aby został sklasyfikowany w całym Cyklu musi
wystartować przynajmniej w 5 biegach - (w tym jeden bieg na dystansie dłuższym
niż 10 km.”
J. Strachocki

Sport
Przełajowo na Piotrkowskiej
w sztafetowych biegach przełajowych z cyklu Vena
24 kwietnia
Sport w Łodzi uczestniczyły uczennice ZSP w Kleszczo-

wie. Każda z ośmiu zawodniczek (K. Iznerowicz, N. Woch, A. Kowalska, K. Fryś, A. Kuśmierek, R. Freus, A. Ostojska, A. Gałkowska, rezerwowa: K. Nowak) miała do pokonania dystans 800 m po
ulicy Piotrkowskiej. Biegaczki z Kleszczowa zakończyły rywalizację
na bardzo dobrym XII miejscu. Dodajmy, że aby uzyskać awans do
łódzkiego finału należało odnieść jesienią sukces w trzech imprezach biegowych (powiatowych, półfinale wojewódzkim oraz wojewódzkich).

NR 8/435

Sport
Karatecy na mistrzostwach
w XVIII Mistrzostwach Polski Shorin-Ryu Karate
16 kwietnia
Kobudo w Warszawie rywalizowało o medale 260 zawod-

ników, w tym także czworo karateków z klubu Omega Kleszczów.
Ewa Więckowska zajęła IV miejsce w kategorii Kata juniorek starszych, a Patryk Kusiak także IV miejsce w kat. Kata juniorów starszych. Filip Anszperger był szósty w kat. Kata juniorów. Jakub Mazur zajął miejsce poza dziesiątką.

Nasi karatecy z instruktorem Z. Berłowskim

Sport
Pływacki Puchar Polski
z cyklu Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu,
W zawodach
zorganizowanych 16 i 17 kwietnia w Opolu uczestniczy-

li Przemysław Gawrysiak oraz Maria Wojciechowska. W zawodach
tych udział brało łącznie 712 zawodników z 107 klubów. P. Gawrysiak na 50-metrowym dystansie wywalczył IV m. stylem dowolnym
(0’23”36) oraz X m. stylem motylkowym (0’25”24).
Maria Wojciechowska pływała na dłuższych dystansach, uzyskując następujące lokaty: ● 26. - 200 m st. grzbietowym (2:32.90),
● 30. - 400 m st. zmiennym (5:33.65), ● 62. - 200 m. st. dowolnym
(2:19.01). Trenerem obojga naszych zawodników jest Robert Pawlicki.
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Sport
Przywieźli ze Spały 10 medali
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS w Lekkiej AtletyNa Halowe
ce szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, odbywające

się w Spale wyjechało 85 uczniów ze szkół naszej gminy. Ich występ potwierdził mocną
pozycję kleszczowskich lekkoatletów na sportowej mapie województwa.
Najwięcej krążków przywieźli ze
Spały uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Złote medale wywalczyły Karolina Iznerowicz (bieg na
800 m) oraz Elżbieta Zawisza (skok
wzwyż). Srebrne medale zdobyli:
chłopcy w biegu sztafetowym 4x200
m (Jakub Białek, Jakub Kuśmierski, Miłosz Podsiadły, Jędrzej Sidoruk), Agnieszka Kuśmierek (bieg na
800 m), Jędrzej Sidoruk (bieg na 60
m), dziewczęta w sztafecie 4x200 m
(Karolina Iznerowicz, Aleksandra Kowalska, Agnieszka Kuśmierek, Klaudia Ołubek).
Wśród uczniów z gimnazjum
Na najwyższym stopniu – Milena Gierach
w Kleszczowie złote krążki zdobyły: Milena Gierach (bieg na 800 m) i
dziewczęta w sztafecie 4x200 m (Milena Gierach, Natalia Kupc, Paulina Kupc, Weronika Piątczak), natomiast srebrny medal - Paulina Kupc (bieg na 800 m).
Najlepszy wynik zawodnika ze szkoły podstawowej to drugie miejsce Mikołaja
Grzybka (SP w Kleszczowie) w biegu na 1000 m.

Sport

W szkolnym sporcie

Piłkarze ZSP mistrzami powiatu. 11 kwietnia reprezentacja piłkarzy nożnych Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wzięła udział w zawodach o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego. Nasi zawodnicy obronili mistrzostwo zdobyte rok temu, wygrywając cztery mecze i remisując w jednym. Wywalczyli awans do półfinału wojewódzkiego.
Siatkarki bez sukcesu. W powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej rywalizowało
7 drużyn dziewczęcych. Zawodniczki z ZSP w Kleszczowie zakończyły rywalizację po
rozegraniu meczów eliminacyjnych na miejscach V-VII.

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

ne idea i samodzielna interpretacja historycznego wydarzenia, jakim był dokonany w 966 roku chrzest Polski. 9 kwietnia na
Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim zostały ogłoszone wyniki. Julia Jurczyk zdobyła wyróżnienie w kategorii szkół
podstawowych.

Akcja charytatywna
Podopieczna Fundacji „Mam Marzenie” Natalia stała się 5 kwietnia szczęśliwą
posiadaczką profesjonalnego aparatu fotograficznego, kupionego dzięki akcji charytatywnej „Uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za późno”, przeprowadzonej
z inicjatywy gimnazjum w Kleszczowie. W
przekazaniu daru dziewczynie pasjonującej
się fotografią uczestniczyła grupa uczniów
pod opieką nauczycielek gimnazjum oraz
z udziałem przedstawicieli Fundacji „Mam
Marzenie”. Natalia nie kryła zaskoczenia
pięknym prezentem i była bardzo wzruszona.

Natalia - trzecia od prawej

Charytatywne akcje „Uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za późno” wolontariusze z naszego gimnazjum organizują od czterech lat. Zbiórka pieniędzy na ten
cel jest prowadzona wśród mieszkańców
gminy Kleszczów.

Szkoły pamiętały o
„Światowym Dniu Zdrowia”
Cukrzyca, jedna z najgroźniejszych
współczesnych chorób, była tematem przewodnim obchodów tegorocznego „Światowego Dnia Zdrowia” (ŚDZ). Co roku orga-

nizatorzy ŚDZ wybierają jedno zagadnienie
ze sfery zdrowia publicznego, na które chcą
zwrócić szczególną uwagę. Efektem ŚDZ,
organizowanego 7 kwietnia (tj. w rocznicę
powstania Światowej Organizacji Zdrowia
w 1948 roku), ma być skłonienie ludzi do
działań na rzecz poprawy stanu zdrowia przede wszystkim własnego.
Z okazji ŚDZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych podczas przerw w lekcjach
odbywała się degustacja zdrowej żywności. Uczniowie odwiedzając wystawę „Czytam, więc wiem co jem!” mogli zapoznać
się z pozycjami książkowymi i poradnikami zdrowia.

Głównym celem obchodów ŚDZ w
szkole podstawowej w Łękińsku była promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
Uczniowie najmłodszych klas podczas zajęć „Co to znaczy być zdrowym?” mówili m.in. o zdrowym stylu życia i poznawali
piramidę zdrowia. Do zdrowego odżywiania zachęcała zwłaszcza trójka gości: Truskawka, Gruszka i Pomidor. Okazją do
poznania zdrowych przekąsek była degustacja „ślimaków” wykonanych ze szpinaku i twarożku.

Zajęcia świetlicowe
z ceramiki
Zajęcia świetlicowe nie muszą oznaczać rutyny. 11 kwietnia w świetlicy SP
Kleszczów odbyły się warsztaty artystyczne, przeprowadzone przez Mobilne Studio
Ceramiczne „Pomaluj Cały Świat”. Uczniowie tworząc samodzielnie ceramiczne rękodzieło rozwijali swoją kreatywność i zdolności manualne.
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć udostępnionych
przez szkoły samorządowe
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Prosto
z SOLPARKU
Już dostępne letnie atrakcje
W związku ze sprzyjającą pogodą, SOLPARK uruchomił swoje sezonowe atrakcje.
Już teraz można korzystać z wypożyczalni
rowerów i wybrać się na wycieczkę po licznych ścieżkach rowerowych, dostępnych w
gminie. Dla dzieci uruchomiono autka akumulatorowe. Korzystanie z nich to niesamowita zabawa, pozwalająca poczuć się
najmłodszym mistrzami kierownicy. Atrakcje dostępne są codziennie, w godzinach
otwarcia basenu.

Bootcamp w Kleszczowie
Od 20 kwietnia SOLPARK przy ogromnej
pomocy kleszczowskiego Stowarzyszenia
eSportu gościł na swoim obiekcie Team
AGG na bootcampie - jedną z najlepszych
polskich drużyn w grze w Counter Strike'a.
Polska formacja poza korzystaniem z odnowy biologicznej, ciężko trenowała w specjalnie przygotowanej sali komputerowej
wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt. Podczas 10-dniowego obozu Team AGG przygotowywał się głównie do nadchodzących
turniejów, a także do kwalifikacji do europejskiego minora, które odbędą się w maju
podczas DreamHack Tours.

Konkurs plastyczny
SOLPARK ogłasza konkurs plastyczny dla
najmłodszych, skierowany do dzieci w wieku szkolnym (podstawówka). Prace wykonane dowolną techniką należy złożyć do 31
maja w kasach basenowych SOLPARKU.
Tematyka prac - „Bezpieczne wakacje”.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas
obchodów Dnia Dziecka, zaplanowanych
na dzień 5 czerwca.

SOLPARK w majówkę
SOLPARK informuje o godzinach otwarcia obiektu podczas zbliżającej się majówki - od 30 kwietnia do 3 maja. W tych
dniach obowiązywać ma następujący harmonogram:
• basen - 9:00-22:00
• strefa SPA - 12:00-22:00
• strefa gier - 14:00-22:00

