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Modernizacja budynków OSP
W Urzędzie Gminy zakończyła się dwuetapowa procedura przetargowa, w której wybierani byli wykonawcy przebudowy
i modernizacji budynków, będących siedzibami jednostek OSP
w Kleszczowie i Żłobnicy (na zdjęciu). Przeprowadzenie obydwu
tych zadań gmina powierzy jednemu wykonawcy, którego oferty
zostały ocenione najwyżej.                                Więcej na str. 2

25 lat samorządnej
Gminy Kleszczów
Wójt i Rada Gminy Kleszczów zapraszają mieszkańców na
uroczystą sesję Rady Gminy Kleszczów, zorganizowaną z okazji 25-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów. Sesja odbędzie się
w poniedziałek 25 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie. Początek - godz. 14.00.
å ciąg dalszy na str. 3

„Tęczowe wierszyki”
w barwnych
dekoracjach
Zosia Naturalna z przedszkola w Kleszczowie i Samuel Skurkiewicz
z podstawówki w Kleszczowie to najlepsi
z grona 24 młodych recytatorów. Uczestnicy gminnego konkursu recytatorskiego
(pięcio- i sześciolatki z samorządowych
przedszkoli oraz pierwszoklasiści ze szkół
podstawowych) starali się jak najciekawiej zaprezentować wiersze, które wyszły
spod pióra dwóch klasyków twórczości dla
dzieci: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
Więcej na str. 8.

Zaczynamy prace
nad nową strategią

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kleszczów.
W tym roku kończy się okres obowiązywania i realizacji przyjętej w 1998 roku
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kleszczów do 2015 roku. W imieniu samorządu Gminy Kleszczów pragnę
Państwa zachęcić do czynnego zaangażowania się w proces opracowywania nowego
programu strategicznego dla Gminy Kleszczów. Jego głównym elementem będzie
Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów na lata
2016-2030. Za realizację procesu opracowywania tego dokumentu od strony merytorycznej odpowiedzialna będzie firma Lider
Projekt Sp. z o.o. z Poznania.
Okazją do zapoznania się z podstawowymi założeniami opracowywanej polityki strategicznej, a także do
bezpośredniego włączenia się w prace nad dokumentem Strategii będzie dla mieszkańców Gminy Kleszczów tzw. konferencja otwierająca.
Postanowiłem ją zorganizować 9 czerwca 2015 r. od godziny 13.30
w auli kompleksu SOLPARK Kleszczów przy ul. Sportowej 8. Serdecznie zapraszam Państwa do uczestniczenia w tym wydarzeniu.
W następnym wydaniu „Informatora” podamy Państwu więcej
szczegółów na temat programu konferencji.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Zaproszenie
do konkursów

Startuje coroczny konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów. Regulaminowe zasady, informację o wysokości nagród oraz
kartę zgłoszeniową Czytelnicy znajdą na str. 6.
Okolicznościowy konkurs na prezentację
multimedialną poświęconą 25-leciu samorządnej
Gminy Kleszczów ma związek ze świętowaną
w maju 25. rocznicą odrodzenia samorządności
w Polsce. Regulamin tego konkursu publikujemy na str. 5.

Nie tylko
Dzień Dziecka
W ostatnich dniach maja liczyć można na
sporą porcję atrakcji i zabaw. 30 maja SOLPARK zaprasza mieszkańców na otwarcie
sezonu letniego, a 31 maja Gminny Ośrodek
Kultury organizuje w kleszczowskim parku
blok imprez z okazji Dnia Dziecka.
Więcej na str. 13 i 16.

Majówkowe
atrakcje

Pierwsze trzy dni maja, wolne od pracy dawały różnorodne możliwości relaksu.
Kompleks SOLPARK oraz Gminny Ośrodek Kultury – jak co roku – zaproponowały
mieszkańcom zróżnicowaną ofertę spędzenia wolnego czasu. O tym, z jakich atrakcji
mogli w tych dniach korzystać informujemy
na dalszych stronach „Informatora”.
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Remont w komunalnych

głoszony został przetarg na wykonanie prac remontowo-budowlanych w gminnych blokach mieszkalnych nr 44 i 45
w Łuszczanowicach. Są to budynki, które zostały oddane do użytku jesienią 2005 roku.
Głównym celem zleconych przez gminę robót będzie przede wszystkim likwidacja występujących
w budynkach zawilgoceń,
a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obydwu
budynków, głównie w zakresie kosztów ogrzewania.
Jak wynika z zamieszczonej w gminnym BIP-ie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia konieczne będzie „zerwanie i ponowne wykonanie docieplenia ścian fundamentowych budynków wraz z odpowiednimi izolacjami o pow. około 103 m2 dla każdego budynku” oraz
„zerwanie i ponowne wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
wełną mineralną o pow. około 766 m2 dla każdego budynku”. Uzupełnieniem tych prac będzie remont daszków i balkonów budynków
a także wykonanie prac naprawczych dachu. Urząd Gminy będzie
oczekiwał od wybranego w przetargu wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy.
Termin składania ofert na przetarg przez firmy budowlane upłynął 19 maja.
(s)

WYBORY Prezydenta RP

Jak głosowali wyborcy
w gminie Kleszczów?

turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 10
W pierwszej
maja, liczba uprawnionych do głosowania w gminie Klesz-

czów wynosiła 4159. Do czterech lokali wyborczych, w których
działały obwodowe komisje wyborcze zgłosiło się blisko 53,8 proc.
uprawnionych. Po podliczeniu oddanych głosów okazało się, że tylko 15 jest nieważnych. Pozostałe 2222 głosy zostały rozdzielone
pomiędzy 11 kandydatów na najwyższy urząd w Polsce.
Lp.

Imię i nazwisko

Liczba oddanych
głosów

Wynik wyborczy
(%)

8

0.36%

1.

Grzegorz Braun

2

Andrzej Duda

1092

49.14%

3.

Adam Jarubas

29

1.31%

4.

Bronisław Komorowski

330

14.85%

5.

Janusz Korwin-Mikke

80

3.60%

6.

Marian Kowalski

26

1.17%

7.

Paweł Kukiz

569

25.61%

8.

Magdalena Ogórek

51

2.30%

9.

Janusz Palikot

24

1.08%

10. Paweł Tanajno

1

0.05%

11.

12

0.54%

Jacek Wilk

Frekwencja w poszczególnych obwodach była zróżnicowana.
O ile w Żłobnicy zagłosowało 49.3 proc. uprawnionych, w Łękińsku
53,1 proc., a w Kleszczowie 53,8 proc. to w Łuszczanowicach frekwencja była rekordowo wysoka, osiągając poziom 58,3 proc.
å ciąg dalszy na str. 10

Dwa budynki OSP do remontu

P

rzypomnijmy, że w ramach przebudowy siedziby straży w Kleszczowie istniejący budynek zostanie poszerzony
w kierunku wschodnim. Dzięki temu powstanie powiększona część
garażowa, a na piętrze - przestronniejsze pomieszczenia socjalne,
archiwum oraz magazyn. Powierzchnia zabudowy z obecnych 221
m kw. zwiększy się do 310 m kw. W budynku mają być wykonane
nowe instalacje, w tym m.in. wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja. Zostanie zmodernizowana wiata magazynowa i ogrodzenie.
Z pięciu firm, które zostały zaproszone do złożenia ofert, uczyniły to dwie. Po ocenieniu ofert przez Referat Inwestycji i Zamówień
Publicznych na wykonawcę remontu kleszczowskiej siedziby OSP
wybrane zostało konsorcjum z miejscowości Niezdrowice (PHU
„Profectus” sp. z o.o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski). Zgodnie z zawartą umową gmina wyda na tę inwestycję niecałe 2,14 mln zł brutto.
Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy obejmować ma wymianę instalacji i docieplenie istniejącego budynku. W ramach prac
przeprowadzona będzie niewielka rozbudowa, zostaną też wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku część terenu utwardzonego kostką zostanie przeznaczona
na powiększenie trawnika.
Zainteresowane wykonaniem tych robót były cztery firmy. Po
porównaniu złożonych przez nie ofert najwięcej punktów zebrała
oferta tego samego konsorcjum, które wybrane zostało do przeprowadzenia robót w Kleszczowie. Zapisane w umowie wynagrodzenie
ma wynieść 1,69 mln zł brutto.
(s)

Kto wykona skwer
w Kolonii Łuszczanowice?

O

koło 6 tys. m kw. liczy gminny teren (na zdjęciu) w Kolonii
Łuszczanowice, na którym powstanie rekreacyjny skwer. To
na tyle duża powierzchnia, że będą na niej mogły powstać: urządzony plac zabaw o poliuretanowej nawierzchni, boiska do gier zespołowych, trawnik i alejka spacerowa, a także miejsca postojowe dla aut.
Przyszli użytkownicy tego skweru będą mogli korzystać
z urządzeń treningowych, zamontowanych w plenerowej siłowni.
Wyposażenie skweru
będą stanowić elementy małej architektury: ławki, kosze, lampy, stojaki na rowery.
Teren zostanie ogrodzony.
Trwa postępowanie
przetargowe związane
z tą inwestycją. W ustalonym terminie (do 12
maja) oferty na przetarg złożyło 8 firm.
(s)

WÓJT GMINY KLESZCZÓW

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2014 r.
poz. 518 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony
na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy, położonej w miejscowości Żłobnica, gmina
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja
o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej
wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.
pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.
kleszczow.pl
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VII i VIII sesja Rady Gminy Kleszczów
odbyła się 7. sesja Rady Gminy
28 kwietnia
Kleszczów obecnej kadencji. Na początku

sesji do porządku obrad wprowadzono punkt
dodatkowy w sprawie dokonania zmian w zarządzie
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. W głosowaniu
radni zdecydowali o odwołaniu dotychczasowych
władz fundacji. Nowo powołanymi członkami zarządu
FRGK zostali: Michał Mazur, Łukasz Bujacz, Andrzej
Tkacz i Beata Michalczyk.
Podjęte w trakcie tego posiedzenia uchwały dotyczyły
następujących spraw:
• wyrażono zgodę dla Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów na zbycie gruntów inwestycyjnych
o powierzchni 8 ha położonych w Żłobnicy na
rzecz firmy VACBAKE Sp. z o. o., która planuje
wybudować zakład produkujący pieczywo przy
zastosowaniu technologii próżniowego studzenia.
Koszt inwestycji szacowany jest na 100 mln
dolarów. Firma planuje zatrudnić ponad 200 osób.
• wyrażono zgodę dla Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów na zbycie gruntów inwestycyjnych
położonych z Żłobnicy na rzecz firmy STALEX
Przedsiębiorstwo Handlu i Obróbki Metali Sp.
z o.o., która zajmuje się importem stali oraz
jej dystrybucją na rynek krajowy i do krajów
nadbałtyckich. Firma produkuje również profile
stalowe. W pierwszym etapie inwestycja
na kosztować ok. 5 mln zł. Planowane jest
zatrudnienie od 15 do 20 osób.
• udzielono pomocy finansowej Powiatowi
Bełchatowskiemu w kwocie 2,5 mln zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pt.
„Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku
Kamień – Chabielice do drogi wojewódzkiej P483”.
• zapoznano się z wynikami prac firmy INW
CONSULT, która przygotowywała koncepcje
zagospodarowania
terenów
gminnych
znajdujących się na południe od kompleksu
SOLPARK. Architekt Janusz Barnaś przedstawił
trzy opracowane warianty: • inwestycyjny,
stanowiący propozycję współpracy z inwestorami
zewnętrznymi, • sportowy z rozbudowanymi
funkcjami sportowymi, • publiczny, który gmina
mogłaby zrealizować z własnych środków.
• dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018
oraz zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.
Tegoroczne planowane dochody wynieść mają

265.580.479 zł, a kwota zapisana po stronie
wydatków to 340.163.000 zł. Planowany deficyt
budżetowy wyniósł 74.435.832 zł.
• ustalono wysokość opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Za
zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
ustalono opłatę w wysokości 2 zł za każdy dzień
zajęcia. Za zajęcie 1 m2 pozostałych elementów
pasa drogowego ustalono opłatę w wysokości
1 zł za każdy dzień zajęcia.
• wyrażono zgodę na wydzierżawienie na
okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej
o powierzchni 0,33 ha położonej w obrębie
geodezyjnym Kleszczów oraz nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,9 ha położonej
w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice. Rada
wyraziła zgodę na nabycie do zasobów Gminy
Kleszczów nieruchomości rolnej położonej
w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice.
• przyjęto program polityki zdrowotnej obejmującej
szczepienia oraz przyjęto roczne sprawozdanie
z realizacji zadań Gminnego Programu
Wspierania Rodzin realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie.
Radni przyjęli również ocenę zasobów pomocy
społecznej za rok 2014.
***
15 maja odbyła się 8. sesja Rady Gminy Kleszczów. Podczas posiedzenia rada gminy powołała Radosława Bujacza do składu zarządu Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów oraz ustaliła wynagrodzenie dla prezesa zarządu, wiceprezesa i członków zarządu FRGK.
Rada Gminy nie podjęła decyzji w sprawach
wyrażenia zgody na sprzedaż terenów inwestycyjnych na rzecz firmy Plastik Worx Group oraz firmy O.F.A.S Polska Sp. z o.o. Sprawę przekazano
do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie komisji wspólnej. Wójt Gminy Kleszczów zapoznał radnych z porozumieniem, jakie zostało wypracowane z koncernem PGE na budowę drogi przez wkop.
Ustalenia zakładają m.in., że gmina byłaby inwestorem i wykonawcą drogi, natomiast PGE podejmie
się ponieść koszty zaplanowania i rozwiązania kolizji z instalacjami wykorzystywanymi w działalności wydobywczej, które znajdują się w miejscu budowy nowej drogi.
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KOMUNIKATY
Wnioski o dopłaty – do 15 czerwca

W tym roku zamiast do 15 maja można
ubiegać się o dopłaty bezpośrednie do 15
czerwca. Polska postanowiła skorzystać
z możliwości wydłużenia terminu, zaproponowanego przez Komisję Europejską. Ustawa nowelizująca termin składania wniosków
weszła w życie 15 maja. Wnioski można
składać bezpośrednio w biurach powiatowych ARiMR, przesyłać tradycyjną pocztą
albo poprzez Internet.

Profilaktyczna mammografia
i cytologia

6 czerwca w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w
Kleszczowie
prowadzone
będą
bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu
mammografii i cytologii. Zapisy osób
zainteresowanych są prowadzone pod nr
tel. 44/ 731 31 10 w.141. Do rejestracji
konieczne jest podanie numeru PESEL
i telefonu kontaktowego.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie
informuje, że w najbliższych dniach
Gminny
Punkt
Zbiórki
Odpadów
Segregowanych i Wielkogabarytowych
w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny
w następujących godzinach:
• 20, 27 maja w godz. 8.00-18.00,
• 25, 26 maja w godz. 8.00-16.00,
• 21, 22, 23, 28, 29,30 maja w godz. 8.0019.00.

Punkt TerapeutycznoKonsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kleszczowie informuje, iż w każdy wtorek
w godz. 14.00-17.00 w siedzibie GOPS
(ul. Osiedlowa 2) w pokoju nr 117 działa
Punkt
Terapeutyczno-Konsultacyjny.
Jego działalność to jeden z elementów
realizowanego w naszej gminie programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

25 lat samorządnej Gminy Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 1
25 lat temu w Polsce odrodziła się samorządność lokalna. Reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych w minionym ćwierćwieczu. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni
demokratyczną Polskę, a samorządy mają kluczowe znaczenie dla
stabilizacji i rozwoju kraju. To one decydują o systematycznym podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz coraz lepszych usługach
publicznych.
Warto o tym pamiętać przy okazji jubileuszu 25-lecia odrodzenia
polskiej samorządności. Warto też przypomnieć sobie, jak nasza mała
Ojczyzna wyglądała wkraczając na drogę samodzielnie kreowanego
rozwoju, a jak wygląda obecnie, po 25 latach przemian i po zrealizowaniu wielu inwestycji.
W uroczystej sesji będą uczestniczyć oprócz zaproszonych gości radni, sołtysi, pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, które współpracują z kleszczowskim samorządem.

l
l
l
l
l

l
l

Porządek sesji w dniu 25 maja:
otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów,
powitanie zaproszonych gości oraz uczestników sesji przez
Wójta Gminy Kleszczów,
prezentacja multimedialna „25 lat Samorządnej Gminy Kleszczów”,
wręczenie przez Wojewodę Łódzkiego Medali za Długoletnią
Służbę pracownikom samorządowym,
wykład okolicznościowy prof. dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego – kierownika Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego,
zamknięcie obrad,
część artystyczna – koncert „Szlagiery wszechczasów” w wykonaniu Mileny Lange, Adama Szerszenia oraz Warszawskiej
Orkiestry Salonowej „Impressione”.
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Dziesięć lipcowych dni 42-osobowa grupa uczniów
klas I, II i III ze szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku spędzi na półkoloniach. Ich organizatorem będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie,
a do współpracy włączy się także kompleks SOLPARK
i Gminny Ośrodek Kultury.

Lipcowe półkolonie
w Kleszczowie

Półkolonie organizowane na terenie Kleszczowa to nowość
w wakacyjnej ofercie, z której mogą korzystać uczniowie ze szkół
gminy Kleszczów.
– Taki pomysł pojawił się w programie wyborczym Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Kleszczów” - mówi zastępca wójta, Joanna
Guc. – Po listopadowych wyborach radni z list tego stowarzyszenia
zaczęli w Urzędzie Gminy rozmowy na temat organizacji takich półkolonii. Wybraliśmy lipcowy termin i zdecydowaliśmy, że będzie to
oferta dla najmłodszych uczniów, którzy nie mogą jeszcze wyjeżdżać na zorganizowane formy wypoczynku.
Dokładny termin półkolonii to 6-17 lipca. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie
zespołu szkół przy ulicy Sportowej 8, a także na terenie kompleksu SOLPARK.
Rozważani byli różni organizatorzy (w tym Gminny Ośrodek Kultury i kompleks SOLPARK), ale ostatecznie Urząd Gminy zdecydował się powierzyć zorganizowanie półkolonii Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych.
Stąd też wszystkie
sprawy formalne (takie jak np. zgłoszenie
do łódzkiego Kuratorium Oświaty zamiaru
zorganizowania półkolonii w Kleszczowie) są prowadzone
przez ZSP.
Uczestnicy półkolonii będą korzystać
Rekrutacja dziez obiektów SOLPARKU
ci na półkolonie prowadzona była w oparciu o ustalony wcześniej regulamin. Odpłatność za 2-tygodniowe
zajęcia (w tym także za zapewnione dzieciom dwa posiłki dziennie - śniadania i kolacje) ustalono na poziomie 200 zł od dziecka.
O połowę taniej zapłacą rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny.
– Półkolonie nie będą wakacyjną „przechowalnią” dla dzieci mówi wicewójt Joanna Guc. – Mają być ciekawą i edukującą formą
spędzania wakacyjnych dni, stąd w ich programie znalazły się różne rodzaje aktywności.
Oprócz zajęć ruchowych, prowadzonych na obiektach SOLPARKU, w programie znajdą się też warsztaty o różnej tematyce
(np. artystyczno-manualne, prowadzone przez instruktorów GOK),
zajęcia poznawcze (np. wycieczka do lasu połączona z poznawaniem gatunków drzew i tropieniem zwierząt), proste eksperymenty
i doświadczenia prowadzone w pracowni biologicznej ZSP, jednodniowe wycieczki do Napoleonowa i Jabłoniowca, nauka samodzielności (np. w zakresie przygotowywania śniadań), rywalizacja sportowa pomiędzy grupami, wizyta w bibliotece połączona ze
wspólnym czytaniem i nauką samodzielnego wypożyczania książek. W programie zajęć przewidziano też gry komputerowe, ale połączone z edukacją na temat bezpiecznego korzystania z komputera.
Ze szczegółowym programem zajęć można zapoznać się poprzez stronę internetową www.zspkleszczow.pl. Efekty pracy
twórczej dzieci uczestniczących w półkoloniach mają być prezentowane na wystawach. Na pożegnalnym spotkaniu, kończącym gminne półkolonie ich wyróżniający się uczestnicy mogą liczyć na pamiątkowe upominki oraz dyplomy.
(s)
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Szkoły i przedszkola uczczą
25-lecie samorządu

ramach obchodów „Tygodnia Samorządu Terytorialnego”
W dla
uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Koperni-

ka w Łękińsku organizowany jest konkurs plastyczny „Gmina Kleszczów - moja mała Ojczyzna”. Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie w formie plastycznej swojego miejsca zamieszkania,
najbliższej okolicy, bądź ulubionego miejsca w gminie Kleszczów.
Konkursowe prace mogą być wykonywane dowolną techniką
plastyczną (akwarela, kredka, farba plakatowa, wyklejanka, wycinanka itp.) na papierze (brystol, papier z bloku rysunkowego) w formacie A4.
To tylko jeden z konkursów organizowanych z okazji 25-lecia
samorządu w SP Łękińsko. Kolejny, adresowany do uczniów kl. IV-VI będzie sprawdzał ich wiedzę o samorządzie. Wszyscy uczniowie tej szkoły będą mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym
„Moje ulubione miejsce w Gminie Kleszczów”.
Także trzy konkursy planowane są z okazji „Tygodnia Samorządu Terytorialnego” w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Uczestnicy konkursu literackiego będą tworzyć wiersze
o gminie Kleszczów, w konkursie plastycznym będą malować najbardziej urokliwe miejsca w gminie, zaś w konkursie „Gmina Kleszczów - moja mała Ojczyzna” sprawdzą swoją wiedzę o gminie.
Wspomnijmy jeszcze na koniec o inicjatywach placówek przedszkolnych. Przedszkole samorządowe w Łuszczanowicach zrealizuje w maju projekt edukacyjny „Mały patriota”, natomiast przedszkole w Kleszczowie organizuje dwa konkursy: fotograficzny
(„Gmina Kleszczów w obiektywie przedszkolaka”) i literacki („Weź
piórko, napisz śmiało co o naszej ziemi serce zaśpiewało”).
Wypada przyklasnąć tym pomysłom, bo dzięki nim najmłodsze
pokolenie będzie mogło zyskać m.in. nową porcję wiedzy o tym,
czym jest samorząd, a także zwrócić większą uwagę na najbliższe
otoczenie.
(s)

Jeśli korzystasz z dofinansowania
do zakupu sadzonek
Urząd Gminy informuje osoby, które uzyskały dofinansowanie
do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, że zgodnie z §
11 pkt. 4 „Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy
Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów” w przypadku obumarcia roślin, w okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie pisemnie. Do pisma należy dołączyć zdjęcie uschniętej sadzonki, dopiero wtedy można uschniętą roślinę usunąć.

31 maja – wybieramy delegata
do Izby Rolniczej
Informujemy rolników z terenu gminy Kleszczów, że spis wyborców do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego został wyłożony w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45, pokój nr 6. Można go
sprawdzać do 29 maja (piątek) w godz. 8.00-15.00.
Sprawdzania list można dokonywać: ● osobiście, ● przez członka rodziny, ● telefonicznie tel. 731-31-10 wew.102.
Jak informuje Dorota Jażdżyk – przewodnicząca Komisji Okręgowej nr 4 w Kleszczowie, w jednomandatowym  okręgu wyborczym, obejmującym obszar gminy Kleszczów zarejestrowany został jeden kandydat do Rady Powiatowej IRWŁ. Jest to zamieszkały
w Kleszczowie Daniel Gajda (wiek - 52 lata, wykształcenie średnie,
zawód – rolnik).
Głosowanie odbędzie się 31 maja w siedzibie Urzędu Gminy, w godz. 8.00-18.00.
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REGULAMIN KONKURSU

na prezentację multimedialną z okazji
25-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów

•
Ogólne informacje o konkursie.
1. Organizatorem konkursu na najlepszą prezentację multimedialną
z okazji 25-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów jest Urząd Gminy
w Kleszczowie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów, osób indywidualnych oraz
grup osób.
3. Konkurs rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych: ·
I - do lat 13, · II - od lat 13 do lat 16, · III - od lat 17 do lat 19, · IV
- powyżej lat 20
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi,
autorskimi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych
konkursach.
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Celem konkursu jest:
a) ukazanie zmian jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich 25 lat
w Gminie Kleszczów,
b) udokumentowanie ważnych wydarzeń m.in. gospodarczych,
kulturalnych, społecznych, edukacyjnych odbywających się na terenie
Gminy Kleszczów,
c) zwiększenie zainteresowania wszystkim tym, co działo się w Gminie Kleszczów w ciągu ostatnich 25 lat,
d) wzbogacenie multimedialnej dokumentacji Gminy Kleszczów,
e)   promocja Gminy Kleszczów w Internecie oraz innych formach
przekazu, realizowanych przez Organizatora Konkursu.
7. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków
wyrażonych w niniejszym regulaminie.
8. Regulamin i karty zgłoszeń zostaną opublikowane za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.kleszczow.pl
oraz zamieszczone w biuletynie „Informator Kleszczowski”.
•
Wymagania dotyczące prac konkursowych.
1. Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs 1 prezentację
multimedialną. Format prezentacji dowolny.
2. Prace zgłoszone na konkurs zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora. Kryteria podlegające ocenie
komisji: jakość artystyczna, pomysłowość, oryginalność, twórcze spojrzenie na temat.
3. Zgłoszone na konkurs prace muszą być opisane zgodnie z kartą
zgłoszeniową stanowiącą Załącznik nr 1 oraz zawierać następujące
dane: • tytuł pracy, • imię/imiona i nazwisko/nazwiska, • data/y urodzenia, • adres/y zamieszkania, • telefon kontaktowy
4. Prace należy dostarczać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem Konkurs – Prezentacja Multimedialna „25-lecie Samorządnej Gminy
Kleszczów”. Koperty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
5. Prace dostarczone bez opisu i karty zgłoszeniowej nie będą brały
udziału w konkursie.
•
Wykorzystanie prac konkursowych.
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania wszystkich
nadesłanych   prac związanych konkursem w działaniach służących
promocji Gminy Kleszczów, w tym: w publikacjach wydawanych
drukiem, na stronach internetowych, w formie ekspozycji.
2. Uczestnik/cy konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia
oświadczają, że:
a) posiadają pełnię praw autorskich do wykorzystanych w prezentacji
materiałów oraz fotografii i nie naruszają praw autorskich osób
trzecich, a treść prac nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały
na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
b) przenoszą autorskie prawa majątkowe na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2006 r., Nr
90, poz. 631 z późn. zm.), w tym szczególnie w zakresie zwielokrotniania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronie internetowej Organizatora oraz publikowania we wszystkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
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zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnianie swoich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.).
3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na
własność Organizatora. Prace nadesłane na konkurs nie
będą zwracane autorom.
•
Terminy.
1. Prace na konkurs należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do
siedziby Organizatora (Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47,
Kancelaria Ogólna) do dnia 12 czerwca 2015 roku do godz.15.00
(na przesyłkach pocztowych decyduje data stempla).
2. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni przesłane na konkurs prace pod kątem formalnym. Prace spełniające wymogi Regulaminu zostaną następnie ocenione pod kątem walorów
technicznych i artystycznych.
4. Komisja sporządza protokół konkursu oraz listę laureatów. Decyzja
komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Członkowie Komisji Konkursowej oraz ich rodziny nie
mogą brać udziału w konkursie.
6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 28
czerwca 2015 roku.
7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej Organizatora oraz w „Informatorze Kleszczowskim”.
•
Nagrody i wyróżnienia.
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce we
wszystkich kategoriach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród,
innego podziału nagród, przyznawania miejsc exaequo, a także do
przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
3. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom konkursu podczas
obchodów „Dni Kleszczowa 2015” w dniu 28 czerwca 2015 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA

do Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą
25-LECIU SAMORZĄDNEJ GMINY KLESZCZÓW
…………………………………………………………………...................
TYTUŁ PRACY
…………………………………………………………………………........
Data i miejsce wykonania
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)
Telefon  kontaktowy  ……………………………………………….………
Zawód lub nazwa szkoły ………………………………………………….
(w   przypadku uczniów proszę podać również imię i nazwisko
nauczyciela koordynującego pracę)
Imię i nazwisko
uczestnika /
uczestników
1.
2.
3.
4.
……

Wiek /
data
urodzenia

Adres
zamieszkania

Podpis
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Regulamin konkursu
na najschludniejszą posesję
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1. Posesja w gospodarstwie rolnym.
2. Posesja siedliskowa.
• Cel konkursu:
Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego  i warunków ekologicznych posesji.
• Czas trwania konkursu:
15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku
• 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 ostat-

nich 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.
• Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków,
elewacji, ogrodzenia) – pkt. 0 – 5
b. Infrastruktura posesji (stan tech. 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
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Uwaga: Kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie
rolnym.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.

ZGŁOSZENIE
do konkursu
„NAJSCHLUDNIEJSZA POSESJA
W GMINIE KLESZCZÓW”
____________________________________________________
Imię i nazwisko zgłaszającego
____________________________________________________
Adres
____________________________________________________
Telefon
Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu „Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”.
________________________________
podpis zgłaszającego
Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca każdego roku. w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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Na Słoku o energetyce

Od

27 do 29 maja hotel Wodnik będzie miejscem obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Cieplne. Eksploatacja-Modernizacje-Remonty”. W spotkaniu uczestniczyć mają przedstawiciele branży energetycznej - kadra
inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki, a także przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych.
Konferencje takie są organizowane co dwa lata. Ich głównym
tematem są problemy techniczne związane z rozwojem i modernizacją polskiej energetyki. Szczegółowe zagadnienia poruszane
na konferencjach „Elektrownie Cieplne. Eksploatacja-Modernizacje-Remonty” dotyczą: • nowych, wysokosprawnych bloków energetycznych i ich wyposażenia; • modernizacji elektrowni i elektrociepłowni; • doświadczeń z eksploatacji i remontów urządzeń; •
efektywności energetycznej w układach potrzeb własnych; • automatyki, pomiarów i zabezpieczeń układów; • diagnostyki i monitoringu urządzeń i układów; • przekształceń i rozwoju sektora elektroenergetycznego; • wykorzystania paliw alternatywnych
w energetyce; • aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych
energetyki w odniesieniu do ochrony środowiska.
Współorganizatorami tegorocznej konferencji w Słoku są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, koło SEP przy Elektrowni Bełchatów i PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa techniczna i sesje promocyjne
z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym.
(s)

P

Szybka informacja z PUP

owiatowy Urząd Pracy zachęca do korzystania z kanałów
informacyjnych RSS dostępnych na stronie internetowej
www.pupbelchatow.pl. Dzięki RSS nie trzeba już regularnie odwiedzać strony www, by sprawdzić, czy pojawiły się nowe artykuły
lub oferty pracy. Po zasubskrybowaniu kanału skróty informacji docierają do użytkownika najczęściej zaraz po opublikowaniu.
(s)
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie
ogłasza nabór na stanowisko

pracownik podjazdowy Stacji Paliw

Miejsce pracy: Stacja Paliw w Kleszczowie. Praca w wymiarze ½ etatu
Oferujemy: pracę w profesjonalnym, miłym zespole, w oparciu o procedury
PKN ORLEN. Wymagania: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do pracy na stacji paliw. Mile widziane: doświadczenie w obsłudze klienta,
uprawnienia do obsługi dystrybutorów LPG.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać w siedzibie Spółki (Kleszczów, ul. Główna 122) w godzinach 7.30-15.00 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arreks.com.pl w terminie do 28 maja 2015 roku. Dodatkowe informacje
można uzyskać w sekretariacie Spółki oraz pod numerem telefonu: 44/ 731 37 31.
Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. z późniejszymi zmianami)”.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie

poszukuje osoby do dostarczania korespondencji
na terenie Gminy Kleszczów

Praca na umowę zlecenie.
Wymagania: student lub osoba ucząca się do 25 roku życia.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać w siedzibie Spółki (Kleszczów, ul. Główna 122) w godzinach 7.30-15.00 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arreks.com.pl w terminie do 1 czerwca 2015 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Spółki oraz pod numerem telefonu: 44/ 731 37 31.
Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. z późniejszymi zmianami)”.
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych
30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 199) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/397/2013 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30 kV w obrębie
geodezyjnym Dębina
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20
maja 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97- 410 Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki
w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 r.
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2015 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz
art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać
się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w
dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.
zm.) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski
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Poetycki mecz

kwietnia w auli SOLPARKU odbyła się II edycja konkursu „Mecz poetycki z wykorzystaniem twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”. Organizatorami konkursu były dwie
biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz Szkolna Biblioteka Gimnazjum w Kleszczowie. W meczu rywalizowało 10
drużyn 3-osobowych, składających się z uczniów Gimnazjum im.
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.
Komisja w składzie: Violetta
Kacperek, Elżbieta Roczek i Renata Frach oceniła przeczytane przez gimnazjalistów teksty,
zwracając szczególną uwagę
na stosowanie odpowiedniej intonacji i tempa oraz na oryginalność wykonania. Do meczu finałowego zostały wyłonione dwie
drużyny. Po zaciętej rywalizacji
jury uznało, że I miejsce należy przyznać drużynie w składzie: Zofia
Rutkowska, Wiktoria Bębnowska i Karolina Cieślak. Drugie miejsce
wywalczył zespół: Julia Sołtys, Maria Bindas i Piotr Augustyńczyk,
a trzecie: Zuzanna Walczak, Julia Pabich i Natalia Frach.
(s)

Szkolne wieści

Nagrodzony film Dawida

Troje uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta brało udział w konkursie „Jakie znasz zawody?” zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo
i Gospodarka. Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego
wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.
Zadaniem gimnazjalistów było nakręcenie cyfrowego filmu (do 60
sekund), pokazującego wykonywanie dowolnego zawodu rzemieślniczego. Dawid Cichanowski z kl. III c, który zrealizował film przedstawiający zawód lakiernika, zajął trzecie miejsce na etapie regionalnym w województwie łódzkim. Jego praca została przesłana do
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, na etap ogólnopolski. Wyniki
będą znane pod koniec czerwca.

Znawcy anatomii…
5 maja odbył się w gimnazjum finał Pierwszego Szkolnego Konkursu
Wiedzy z Anatomii. Wzięło w nim udział sześcioro uczniów. Finałowy
test składał się z 25 zadań otwartych, które dotyczyły m.in. funkcji
jelita cienkiego, narządów układu dokrewnego, hormonów produkowanych przez gruczoły dokrewne, a także działania układu współczulnego i przywspółczulnego oraz budowy ośrodkowego układu
nerwowego. I miejsce zajęła Aleksandra Pierzak (III a), II miejsce
- Adrianna Szymczak (II a), III miejsce - Karolina Cieślak (II c).

NR 9-10/412-413

Recytowali
Brzechwę i Tuwima
edycja Przedszkolno-Szkolnego Konkursu RecytaXIII torskiego „Tęczowe wierszyki” odbyła się 28 kwietnia

w Kleszczowie.
– Konkursy recytatorskie nie tylko mają znaczenie dla
wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwijając zainteresowanie poezją i doskonaląc umiejętności recytatorskie, ale też w bezpośredni sposób wpływają na podwyższenie ich poczucia własnej
wartości i wiary w siebie - mówi jedna z organizatorek tej gminnej rywalizacji.
Do współorganizacji tego poetyckiego wydarzenia
włączył się Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
To w jego głównej
siedzibie na barwnie udekorowanej
scenie występowali mali recytatorzy.
Wykonywane przez
nich wiersze oceniało trzyosobowe jury
w składzie Elżbieta Roczek, Joanna Błaszczyk i Renata Frach.
Panie zdecydowały o następującym podziale nagród:
Kategoria przedszkola: I miejsce - Zofia Naturalna (PPS
w Kleszczowie); II m. - Nikola Zawodzińska (PPS w Kleszczowie);
III m. - Bianka Cybulska (PPS w Łuszczanowicach) i Natalia Ostalak (PPS w Kleszczowie). Wyróżnienia otrzymali: Jakub Buresz
(PPS w Łękińsku) i Maja Dąbrówka (PPS w Łękińsku).
Kategoria szkoły: I m. - Samuel Skurkiewicz (SP w Kleszczowie); II m. - Adam Olczyk (SP w Łękińsku) i Patrycja Górazda (SP
w Kleszczowie); III m. - Aleksandra Retkiewicz (SP w Kleszczowie). Wyróżnienia: Wiktor Fryś (SP w Łękińsku) i Aleksandra Kamińska (SP w Kleszczowie).
Dodajmy na koniec, że duże zaangażowanie wykazali rodzice małych recytatorów, przygotowując barwne kostiumy dla swoich pociech. Wielu z nich ze wzruszeniem oglądało występy, nagradzając je brawami.
(s)

Centrum Ogrodnicze
„Dąbrówka” – Radomsko
20-letnie doświadczenie
Największe centrum
ogrodnicze w regionie

… i genetyki
Sprawdzianem wiedzy o chorobach genetycznych, o dziedziczeniu
jedno- i wielogenowym, dziedziczeniu grup krwi, replikacji DNA oraz
podziałach komórki był przeprowadzony w gimnazjum konkurs „Mistrzowie genetyki”. 7 maja odbył się finałowy etap szkolnego konkursu. Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów w pierwszym etapie, mieli za zadanie rozwiązać w ciągu 40 minut 17 zadań
otwartych. I miejsce zajęła Natalia Woch (III c), II - Aleksandra Pierzak (III a), zaś III - Wiktoria Kurowska (III a).
Organizatorką obydwu konkursów była Monika Staryga, a nagrody
książkowe dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców.

Wyjazdowe warsztaty
Grupa 16 gimnazjalistów z klas II i III brała udział w warsztatach
kulinarno-językowych językowych we Wdzydzach Kiszewskich koło
Kościerzyny. Wyjazd ten był zwieńczeniem ubiegłorocznego projektu edukacyjnego „Literatura inspirowana sztuką kulinarną”. Młodzież
å ciąg dalszy na str. 11
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Bliżej książek, bliżej pisarzy

M

aj jest od wielu lat w sferze kultury polskiej skoncentrowany na sprawach czytelnictwa, bibliotek, książek. Biorąc pod
uwagę fakt coraz mniejszej skali czytelnictwa, potwierdzany bezlitośnie liczbami z danych statystycznych, wydaje się, że takie działania powinny mieć miejsce przez okrągły rok.
Gminna Biblioteka Publiczna tegoroczny cykl spotkań autorskich zaczęła realizować już w kwietniu. Informowaliśmy o tym
w poprzednim wydaniu „Informatora”. Kolejną (po Zofii Staneckiej)
autorką, która na zaproszenie GBP przyjechała do Kleszczowa była
Agnieszka Tyszka. Zaczynała od dziennikarstwa prasowego, a w
roku 2005 otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego za książkę „Róże w garażu”. 21 kwietnia uczniom trzecich klas
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie pisarka opowiadała nie tylko o tej książce, ale także o tomie „Deszczowa zagadka inspektora Nielubca”. Zachęcała uczniów do czytania książek, opowiadała skąd czerpie literackie pomysły i jak zbiera materiały do swoich
utworów.
23 i 24 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie oraz Filii Bibliotecznej w Łękińsku odbyły się kolejne spotkania autorskie. Ich bohaterką była Renata Piątkowska,
znana i ceniona autorka książek dla dzieci. Pisarce towarzyszyła p. Malwina Kożurno,
która pełniła rolę lektora. W
spotkaniach wzięło udział 60
uczniów szkół podstawowych.
Autorka zaprezentowała książkę „Wszystkie moje
mamy”, opowiadającą o losach legendarnej Ireny Sendler, która z narażeniem życia
uratowała z warszawskiego
getta ponad 2,5 tys. dzieci. Młodzi słuchacze ze wzruszeniem i zainteresowaniem słuchali opowieści o bohaterskiej postawie Ireny
Sendler.
6 maja na spotkaniu autorskim z udziałem uczniów gimnazjum
gościł Arkady Paweł Fiedler - wnuk znanego podróżnika i pisarza (autora m.in. „Dywizjonu 303”) Arkadego Fiedlera.
Jego pasją są także podróże. O jednej z nich, zrealizowanej w 2014 r. podróży do Afryki opowiedział
gimnazjalistom. Trwała ona
trzy i pół miesiąca, trasa prowadziła wzdłuż Afryki od Kairu do Republiki Południowej
Afryki, a środkiem transportu był Fiat 126 p. Maluch
pokonał prawie 17 tys. km.
Wszędzie, gdzie się pojawił,
wzbudzał ogromne zainteresowanie tubylców. W trakcie spotkania gimnazjaliści obejrzeli fotografie i filmy z tej wyprawy.
W maju miłośników literatury czeka jeszcze jedno spotkanie autorskie. Po raz pierwszy gościem będzie autor z zagranicy. Ron
Puyn - współwłaściciel firmy Kersten Europe pisze od 1993 roku
książki które reprezentują gatunek thrillera psychologicznego, połączonego z kryminałem i horrorem. Książki wydaje pod pseudonimem Jack Lance.
Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kleszczowie 21 maja. Początek o godz. 18.00. Jak zwykle przy
tego typu okazjach będzie można zakupić książkę i otrzymać dedykację od jej autora.
(s)
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„Dbajmy o ciszę” - temat
plakatowego konkursu

Z

czterech szkół wpłynęły 43 prace plastyczne na III Powiatowy Konkurs Plastyczny dla wychowanków świetlic
szkolnych. Organizatorem konkursu była świetlica Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Oprócz typowych dla konkursów plastycznych założeń (odkrywanie talentów plastycznych i rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów) ten konkurs miał także za zadanie
zachęcać uczniów do cichego zachowywania się nie tylko w świetlicy, ale i w szkole.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Pięcioosobowe jury spośród plakatów w formacie A 4, wykonanych przez
uczniów klas I-III podzieliło nagrody w następujący sposób: ● I. Jan
Gwoździk (SP w Kleszczowie); ● II. Rafał Tarnowski (SP nr 6 w Bełchatowie); ● III. Amelia Boruszak (SP w Szczercowie); ● IV. Marlena Nowacka (SP w Kleszczowie).
W kategorii klas IV-VI (tu oceniane były prace w formacie A 3) nagrody otrzymali: ● I. Anna Szafrańska (SP w Kleszczowie); ● II. Aleksandra Mizera (SP w Szczercowie); ● III. Zuzanna Kamińska; ● IV.
Patryk Waleryn; ● V. Mateusz Szymczak (wszyscy SP w Kleszczowie).
Wręczenie nagród miało miejsce 24 kwietnia - w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Zaproszeni do Kleszczowa uczestnicy konkursu wzięli udział
w integrującym poczęstunku w szkolnej świetlicy i obejrzeli spektakl
słowno-muzyczny „O ciszy na poważnie i na wesoło”. Laureatom
konkursu dyrekcja szkoły wręczyła dyplomy i nagrody. Sponsorami
nagród na III Powiatowym Konkursie Plastycznym dla wychowanków świetlic szkolnych na plakat „Dbajmy o ciszę” byli : Fundacja
Rozwoju Gminy Kleszczów; Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie; Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie; SOLPARK
Kleszczów; Urząd Gminy w Kleszczowie oraz Rada Rodziców. Koordynatorem tegorocznej edycji konkursu plastycznego dla wychowanków szkolnych świetlic była Agnieszka Szczęsna.
(s)
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Jak głosowali wyborcy
w gminie Kleszczów?
å ciąg dalszy ze str. 2
Gmina Kleszczów pomimo wysokiej frekwencji w I turze wyborów nie wyróżniła się pod tym względem wśród gmin powiatu bełchatowskiego. Rekordowy wynik 55,88 proc. odnotowano
w gminie Bełchatów. Na końcu zestawienia znalazła się gmina
Drużbice z frekwencją o 9 proc. mniejszą.
Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że we wszystkich gminach naszego powiatu Andrzej Duda uzyskał najwyższe poparcie wśród wszystkich kandydatów. Wyniosło ono od 42,1 proc.
w gminie miejskiej Bełchatów, do 53,1 proc. w gminie wiejskiej
Bełchatów i 56,9 proc. rekordowego poparcia w gminie Kluki. Z
kolei Bronisław Komorowski we wszystkich gminach z wyjątkiem
Ruśca uzyskał poparcie mniejsze niż Paweł Kukiz.
24 maja czeka nas wyborcza dogrywka. Uprawnieni wyborcy będą oddawać swe głosy na Andrzeja Dudę bądź Bronisława
Komorowskiego. Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach wyborczych, w których odbywało się 10 maja.
(s)

Z

Uczniowskie wybory
prezydenckie

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie był jedną
z 1415 szkół w całej Polsce, które wzięły udział w zorganizowanej z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) akcji „Młodzi głosują”. Kleszczowscy
uczniowie 30 kwietnia oddawali swoje głosy na
kandydatów w wyborach prezydenckich.
„Założenie, że młody człowiek nie będzie
interesował się polityką i nie będzie głosował
do ukończenia 18. roku życia, a potem nagle
stanie się zainteresowanym polityką, świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem, jest
złudne. Na głosowanie w wyborach można patrzeć jak na nawyk, który wyrabia się poprzez
samo w nim uczestnictwo, a to umożliwia akcja
„Młodzi głosują” - czytamy na internetowej stronie CEO, na której
znaleźć można też podsumowanie wyników głosowania.
Okazuje się, że w tych wyborach wzięło udział ponad 60
proc. spośród 324 tys. uprawnionych uczniów. Wyniki zostały
ogłoszone dopiero po I turze „prawdziwych” wyborów. Najwyższe poparcie uzyskał Janusz Korwin-Mikke (29 proc.), za nim
uplasował się Bronisław Komorowski (19,8 proc.) oraz Andrzej
Duda (19 proc.). Na Pawła Kukiza głos oddało 13,1 proc., a na
Magdalenę Ogórek - 10,2 proc.
Obszerny komentarz do wyników młodzieżowych wyborów
zamieścił na internetowej stronie Jędrzej Witkowski, członek zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Porównuje je z wynikami
z podobnych akcji w poprzednich latach.
„Najbardziej atrakcyjne dla młodzieży są ugrupowania i liderzy, którym uda się wywołać wrażenie świeżości i przekonać, że
są zdeterminowani do tego by po zwycięstwie wyborczym wprowadzić w Polsce (i w polityce) daleko idące reformy” - stwierdza.
Zwraca też uwagę na duże rozczarowanie młodych ludzi polityką i politykami. „Według danych CBOS (Młodzież 2013) 92% respondentów kończących szkołę średnią uważa, że większość
polityków dba wyłącznie o swoją karierę, a niezadowolenie ze
sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce wyraża 70%
19-latków. Rozczarowanie funkcjonowaniem ustroju jest wśród
młodzieży prawie dwukrotnie większe niż wśród dorosłych”.
Czy politycy i partie analizują wyniki takich akcji jak „Młodzi
głosują” i czy wyciągają z nich wnioski? Trudno powiedzieć. Warto jednak przeczytać cały komentarz J. Witkowskiego.
(s)
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Stan bezpieczeństwa
w gminie Kleszczów cz. II
Współpraca z instytucjami

W roku 2014 Posterunek Policji w Kleszczowie współpracował z wieloma instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy i przeciwdziałania wszelkim zachowaniom patologicznym, pomocy osobom uzależnionym oraz dotkniętym zjawiskiem przemocy
w rodzinie. Policjanci współpracowali z Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przemocy w Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleszczowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kleszczowie. Prowadzona była również bieżąca współpraca z Urzędem
Gminy w Kleszczowie w zakresie postulatów dotyczących  bezpieczeństwa
zgłaszanych przez mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.
Podobnie jak w latach ubiegłych policja duży nacisk kładła na prewencyjne
oddziaływanie na środowisko dzieci i młodzieży. Z tego
względu prowadziła szeroką współpracę z placówkami
oświatowymi, w szczególności szkołami podstawowymi
w Kleszczowie i Łękińsku, Gimnazjum w Kleszczowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Współpraca ta
w głównej mierze polegała na wspólnych działaniach
w zakresie szeroko rozumianej prewencji (pogadanki, prelekcje, działania kontrolne), jak również ściganiu
sprawców czynów karalnych popełnianych na terenie
szkół. Podejmowane przez komisariat w Kleszczowie
działania obejmowały również czynności wykonywane poza szkołą, w szczególności kontrolę zachowania
nieletnich znajdujących się w miejscach publicznych
takich jak obiekty GOK, GCI, tereny zielone, obiekty
sportowe, oraz na drogach. Wszystkie podejmowane
działania, o których mowa powyżej, miały jeden zasadniczy cel, jakim jest
ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem osób nieletnich oraz zapobieganie
zjawiskom patologicznym.

Działalność prewencyjna w liczbach

Policjanci z Posterunku Policji w Kleszczowie w ubiegłym roku:
• nałożyli 140 grzywien w drodze postępowania mandatowego (w roku 2013
– 189), a w 249 przypadkach zastosowali pouczenie - wobec osób naruszających przepisy  prawa,
• zatrzymali 6 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (w roku
2013 – 6),
• zatrzymali 13 dowodów rejestracyjnych pojazdów realnie zagrażających
bezpieczeństwu w komunikacji z uwagi na ich zły stan techniczny (w roku
2013 – 28),
• przeprowadzili 327 interwencji domowych i w miejscach publicznych (w roku
2013 – 383),
• wylegitymowali 2170 osób (w roku 2013 – 2990),
• zatrzymali 8 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury (w roku 2013 –
11),
• zatrzymali na gorącym uczynku 24 sprawców przestępstw (w roku 2013 -52),
• prowadzili czynności w ramach 12 postępowań dotyczących procedury Niebieskiej Karty.
Aktualny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kleszczów należy uznać za dobry. Pomimo wzrostu ogólnej liczby odnotowanych przestępstw, nie ma to bezpośredniego związku ze wzrostem
przestępczości na zamieszkałych terenach gminy. Jest on wynikiem prowadzenia prac remontowych na terenie Elektrowni Bełchatów. Ilość czynów
o charakterze kryminalnym, godzących bezpośrednio w mieszkańców gminy
jest niewielka. W roku 2014 na terenie gminy nie odnotowano przestępstw
gatunkowo najcięższych, takich jak rozboje, ciężkie pobicia, zabójstwa, które najbardziej wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
W okresie tym nie odnotowano również wyraźnego wzrostu ilości czynów
karalnych popełnianych przez nieletnich. Pomimo znacznej liczby imprez
sportowych i rekreacyjno-rozrywkowych, nie wystąpiły przypadki zbiorowych
zakłóceń ładu i porządku publicznego. Obawy budzi natomiast wzrost liczby
zdarzeń drogowych, w szczególności liczby wypadków. Z pewnością zagadnienie to będzie wymagać dalszego monitorowania i ewentualnego podjęcia
stosownych działań przez tutejszą jednostkę oraz Wydział Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie.
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Szkolne wieści

mogła poznać język i kulturę Kaszub na spotkaniu z gawędziarką,
a zarazem nauczycielką języka kaszubskiego - Beatą Jankowską.
Podczas zajęć kulinarnych
uczniowie
przygotowywali regionalne dania, po czym
zwiedzali fragmenty
Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego. Muzeum Etnograficzne
we Wdzydzach Kiszewskich i Fabryka
Porcelany „Lubiana”
w Łubianej były ostatnimi punktami tego
trzydniowego wyjazdu
edukacyjnego.

Wyróżnione w powiatowym konkursie
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Jeżdżąc rowerem odkrywam
i jestem EKO” był dedykowany uczniom gimnazjów z powiatu bełchatowskiego. 30 kwietnia odbył się finał konkursu i wręczenie nagród. Z gimnazjum w Kleszczowie zgłoszono prace sześciu uczennic. Dwie z nich - Magdalena Wysocka (III c) oraz Nikola Worpus (I
b) przeszły do etapu powiatowego i zdobyły wyróżnienia.

W „Grach z językiem polskim” nie mieli sobie
równych
15 kwietnia w Zespole Szkół w Klukach odbył się VII Powiatowy
Konkurs Języka Polskiego z udziałem 6 drużyn. Uczniowie musieli
zmierzyć się z zadaniami gruntownie sprawdzającymi ich wiedzę
z zakresu języka polskiego. Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Kleszczowie reprezentowali: Oliwia Ciesielska, Daria Gajda
i Kacper Kęsy. Znakomicie poradzili sobie z konkursowymi zadaniami i wygrali zdobywając 58 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna
z Zespołu Szkół w Klukach (55 pkt.), a trzecie - z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczercowie (53 pkt.).

Integracja poprzez sport
29 kwietnia ośmioro uczniów klas drugich i trzecich z SP w Kleszczowie (Kacper Antosiewicz, Paweł Guc, Paulina Kacperek, Wiktoria Nocoń, Oliwier Ołubek, Krzysztof Pędziwiatr, Maksymilian Skonieczny i Alicja Zajdel) uczestniczyło w II Sportowo-Rekreacyjnym
Turnieju Integracyjnym „Razem łatwiej pokonać własne słabości”
organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
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w Bełchatowie.
– Celem tego przedsięwzięcia jest integracja dzieci zdrowych z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie - mówi Emilia Palińska pedagog szkolny, a zarazem opiekun kleszczowskiej grupy.
– Ważne jest też uwrażliwienie na cudze cierpienie oraz kształtowanie umiejętności współpracy z innymi. Dzieci poprzez udział w różnorodnych konkurencjach sportowych miały okazję zmierzyć się ze
swoimi rówieśnikami. Poprzez zabawę uczestnicy zrozumieli, że nie
zawsze zwycięstwo jest najważniejsze, że liczy się też pomoc drugiemu człowiekowi, który jest mniej sprawny od nas.

Bezpiecznie na rowerze
W innym powiatowym turnieju uczestniczyli 29 kwietnia uczniowie
VI klasy Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Wraz
z ośmioma reprezentacjami innych szkół sprawdzali swoją wiedzę
oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Reprezentacja szkoły wyłoniona w drodze eliminacji szkolnych
(Konrad Pulwert, Marcel Kozłowski, Daniel Jędrzejewski i Kinga
Przybyło - rezerwowa) przygotowana przez Małgorzatę Jegier rozwiązywała test, a potem rywalizowała w jeździe sprawnościowej
na torze złożonym z ośmiu przeszkód. Na pytania testowe najlepiej odpowiedział K. Pulwert, a jazdę na torze najlepiej zaliczył D.
Jędrzejewski). Drużyna z Łękińska nie zdobyła co prawda miejsca
na podium, ale sprawdziła swoje umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami.

Pożegnanie klas maturalnych
24 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych. To
wydarzenie stało się okazją do uhonorowania najlepszych uczniów
trzech maturalnych
klas liceum i technikum,
gratulacje
i
podziękowania
otrzymali też rodzice
najbardziej utalentowanych i wyróżniających się maturzystów.
Po oficjalnej części
nadeszła kolej na
program artystyczny.
Galerię zdjęć z tej
uroczystości znaleźć można na internetowej stronie szkoły. Umieszczony tam został również ponad ośmiominutowy film. Jego ostatnie
kadry to pożegnalne zdjęcia trzech maturalnych klas.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Rolnicy mają wpływ na ochronę pszczół
Jak podaje Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Oddział
Pszczelnictwa w Puławach, każdego roku w Polsce na skutek
niewłaściwego stosowania przez rolników środków chemicznych
podczas oprysków zatruwanych jest od 50.000 do 200.000 rodzin
pszczelich.
To dramatyczne dane, bo w naszej strefie klimatycznej blisko
90 procent roślin zapylanych jest przez owady. Niszczenie rodzin
pszczelich oznacza wprost zmniejszenie plonów.
Uwagę na problem ochrony pszczół przed zatruciem zwraca
Łódzki Urząd Wojewódzki. W pismach rozesłanych do urzędów
gmin znalazły się wskazówki dla rolników. Aby nie dopuścić do niszczenia tych bardzo pożytecznych owadów należy:
1. Bezwzględnie przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie
środka ochrony roślin.
2. Zabiegi wykonywać tylko w przypadkach przekroczenia przez
organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości, o ile
to możliwe, ograniczyć zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc

wysilenia organizmów szkodliwych.
3. Zabiegi wykonywać w godzinach popołudniowych, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły.
4. Zabiegi opryskiwania wykonywać sprzętem sprawnym technicznie, z aktualnym świadectwem przeglądu technicznego oraz
z zastosowaniem dysz zalecanych przy stosowaniu danego
środka.
5. Do wykonywania zabiegów w miejscach, gdzie pszczoły mogą
mieć pożytek, dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla
pszczół lub o krótkim okresie prewencji.
6. Przy planowaniu i wykonywaniu oprysków uwzględnić wiele
kwitnących już od wczesnej wiosny gatunków chwastów (np.
mniszek lekarski, ognicha - stanowią one pożytek pszczół) i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi muszą być traktowane tak jak
zabiegi w czasie kwitnienia uprawy.
å ciąg dalszy na str. 12
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki nr 1585/1 położonej w obrębie Kleszczów.
1. Ilości drewna.
Drewno znajduje się na działce 1585/1 w Kleszczowie przy ul. Miłej oraz ul.
Jaśminowej. Całkowita ilość drewna - 49,80 m3 sortyment - drewno opałowe
100%. Skład gatunkowy: brzoza, sosna. Świadectwo legalności pozyskania
drewna nr 3279, 3280.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno
w wysokości
Sortyment
Opał Sosna
Opał Brzoza

Cena za 1 m3
106,92 zł
155,52 zł

Stosy ułożone przy ul. Miłej
Numer stosu Gatunek ilość w m3
83917
Brzoza
3,03
83918
Brzoza
2,40
83923
Sosna
2,37
83925
Sosna
2,30
83926
Sosna
16,07
83927
Sosna
12,38

Cena wywoławcza
471,23 zł
373,25 zł
253,40 zł
245,92 zł
1 718,20 zł
1 323,67 zł

Stosy ułożone przy ul. Jaśminowej
Numer stosu Gatunek ilość w m3 Cena wywoławcza
83928
Sosna
2,66
284,41 zł
83929
Sosna
4,01
428,75 zł
83930
Sosna
4,58
489,69 zł
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta składa się z oferty cenowej, sporządzonej wg załączonego wzoru.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści,
• ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,
• ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,
• wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę
lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,
• oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane,
• wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny
i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być
opatrzone datą dokonania poprawki.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu
z działki nr 1585/1 położonej w obrębie Kleszczów.

Rolnicy mają wpływ
na ochronę pszczół

å ciąg dalszy ze str. 11

7. Nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią.
8. Środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla pszczół nie
wykonywać zabiegów na uprawach, których kwitnienie może
mieć miejsce przed zakończeniem okresu prewencji.
9. Zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze
mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym

7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 8.06.2015 r. o godz. 1400. Miejscem
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia
ofert: 8.06.2015 r. o godz. 1415. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie
UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto
za drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupnasprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.
……………………………………………………………..
pełna nazwa oferenta oraz adres
Wójt Gminy Kleszczów
……………………..
miejscowość, data

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż
drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki nr 1585/1 położonej
w obrębie Kleszczów oferujemy cenę na zakup drewna wchodzącego w skład
przetargu

Numer
stosu

Gatunek

Cena zł

Cena słownie

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego
będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy
się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
…………………………………
czytelny podpis

wietrze.
10. Informować okolicznych pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin.
11. Nie zanieczyszczać wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami ochrony roślin, ponieważ mogą
one stanowić źródło wody do zapylaczy.
Swoje pismo Łódzki Urząd Wojewódzki kończy takim apelem:
„Szanowni Rolnicy, chrońcie pszczoły, gdyż one między innymi przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów. Powodem do
troski o utrzymanie przy życiu pszczół jest poważny spadek
liczby rodzin pszczelich spowodowany wytruciem i chorobami, zwłaszcza z masowym ginięciem pszczół.”
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Prosto z SOLPARKU
Otwarcie sezonu letniego
30 maja Solpark organizuje wielkie rozpoczęcie sezonu letniego.
W programie znajdą się specjalnie przygotowane atrakcje
basenowe (godz. 9.00-20.00), wielka dmuchana zjeżdżalnia
„dżungla” (godz. 14.00-19.00), bezpłatne animacje dla dzieci
(godz. 15.00-18.00), symulator dachowania i zderzeń (godz. 16.0018.00),  prezentacja wyselekcjonowanych aut tuningowych (godz.
14.00-19.00), otwarcie wystawy zdjęć autorstwa Damiana Duszy
(godz. 14.00-20.00). Po godz. 16.00 planowane jest otwarcie
sezonu grilowego.

Zawody pływackie

7 maja w kompleksie Solpark po raz kolejny przeprowadzono zawody pływackie „Mistrzostwa klas III – III runda” organizowane
przez Łódzki Okręgowy Związek Pływacki. Impreza miała na celu
propagowanie pływania, zdrowego stylu życia oraz rywalizację
sportową. W wydarzeniu udział
wzięło blisko 250 uczestników z
województwa łódzkiego, którzy
rywalizowali w 10 konkurencjach
indywidualnych oraz 2 sztafetach drużynowych. Najlepszym
klubem okazał się MKS Jedynka
Łódź.

Majówka pełna atrakcji

Mieszkańcy uczestniczący w majówce z Solparkiem mieli okazję
skorzystać z wielu atrakcji i promocji. Piękna pogoda i ciekawa oferta przygotowana dla najmłodszych ściągnęła na dziedziniec Solparku całe rodziny. Najmłodsi mogli cieszyć się m.in.: z bezpłatnego
wstępu na mega - zjeżdżalnię „delfiny”, balonowego Zoo, autek
akumulatorowych, zabaw wśród wielkich baniek mydlanych oraz
pokazów szczudlarskich. Wśród pań duże zainteresowanie wzbudził pokaz tańca towarzyskiego oraz nowe urządzenie vacu activ
bodyshape. Wydarzenia zaplanowane w tym dniu zwieńczył pokaz
sztuk walki kickboxingu.
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„Rowerem przez powiat”…

… to wspólna nazwa kilku rowerowych rajdów, które organizowane mają być w tym roku przy współpracy Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie i Załogi Rowerowej „Zgrzyt”. O tej inicjatywie wspominamy dlatego, że trasa czerwcowego
rajdu poprowadzi przez przemysłowe tereny gminy Kleszczów. 13 czerwca rowerzyści wyruszą sprzed siedziby bełchatowskiego starostwa, skąd
przez Księży Młyn i Słok przejadą drogą w kierunku wsi Rogowiec i dalej
obok składowiska popiołów „Bagno Lubień” do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie. Dalsze punkty na tej trasie
to Trząs, Słupia, Kurnos i Bełchatów.
Na zaplanowanej 35-kilometrowej tra- Bezpieczne szlaki rowerowe
sie wydzielona, bezpieczna ścieżka ro- w naszej gminie przyciągają miwerowa znajduje się tylko na odcinku łośników rowerowej turystyki
Bełchatów - Słok, a potem na terenie strefy „Bogumiłów”.
Miłośników turystyki rowerowej, którzy chcieliby uczestniczyć
w powiatowych rajdach odsyłamy do „Regulaminu” zamieszczonego
na stronie www.powiat-belchatowski.pl. Cykliczna impreza startuje 23 maja. Na początek uczestnicy pokonają 35-kilometrową trasę
w północno-wschodniej części powiatu.
Przewodnie hasła kolejnych rajdów są następujące: ● 18 lipca
- „Szlakiem leśnych jeziorek w powiecie bełchatowskim”; ● 8 sierpnia - „Przez Zbyszek do Świętych Ługów”; ● 5 września - „Szlakiem
umocnień polowych Wojska Polskiego z 1939 r. w powiecie bełchatowskim”; ● 11 listopada - „II Powiatowy Rajd Niepodległości”.
(s)

Kamienie solne w saunie suchej

Solpark wzbogacił jedną z saun suchych o kamienie solne,
jonizujące powietrze. Wykorzystywana sól jest naturalnym
jonizatorem - emituje jony ujemne, które w rozgrzanej saunie
neutralizują niekorzystną dodatnią jonizację powietrza i pozwalają
oddychać powietrzem sprzyjającym zdrowiu.

Wygrały biegi na Patykach

ad zalewem Patyki w gminie Zelów odbyły się coroczne DruN żynowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS Woje-

wództwa Łódzkiego. Przełajowcy rywalizowali na dystansie 1000
m. Znakomicie zaprezentowała się 5-osobowa drużyna dziewcząt
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w składzie
Agnieszka Kuśmierek, Aleksandra Trajdos, Aleksandra Klewin, Kinga Fryś, Karolina Iznerowicz., która zwyciężyła w zawodach.
Kolejna drużyna z Kleszczowa - dziewczęta z gimnazjum (Weronika Piątczak, Joanna Kaczmarczyk, Milena Gierach, Natalia
Woch, Natalia Kierasińska)
wywalczyły drugie miejsce.
Nieco gorzej, bo z czwartym czasem ukończyli przełajowy bieg chłopcy z kleszczowskiego gimnazjum. W
skład tej drużyny wchodzili:
Piotr Kaczmarczyk, Krzysztof Kociniak, Patryk Kusiak,
Jakub Lota, Miłosz Podsiadły.

Sprzedam działkę budowlaną
w Kleszczowie
Tel. 661-260-990
Tel. 697-966-918
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
EBE/023 Przeglądy rejestracyjne
– wszystkie kategorie
Kleszczów, ul. Milenijna 17 (naprzeciwko składu GS-u)
Czynne od pn. do pt. w godz.:8.00 - 18.00
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GOK informuje i zaprasza
Majowo - kolorowo

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją Gminny Ośrodek Kultury
w długi majowy weekend zaprosił mieszkańców gminy Kleszczów do udziału w rekreacyjno-rozrywkowej majówce. Impreza
nazwana „Majowo - kolorowo” zaczęła się w sobotę 2 maja zabawami i grami na świeżym powietrzu. Chętni mogli korzystać
z urządzeń rekreacyjnych takich jak waterball czy popularne
dmuchańce, próbować swoich sił w turnieju mega-chińczyka,
grze w bierki czy grze w popularne klasy.
O godz. 15.00 wraz z instruktorem nordic walking można było
wyruszyć na trzykilometrową trasę marszu. Kolejna atrakcja
miała miejsce na sali widowiskowej GOK, gdzie aktorzy Teatru
Lalki i Aktora z Wałbrzycha zaprosili widzów do poszukiwania
z bałaganiarzem Jasiem zaginionej skarpetki.
Sobotni
program
zakończył wernisaż
wystawy, kończącej
serię odbywających
się wcześniej w GOK
warsztatów tkackich.
Warsztaty
prowadzone przez artystę
Józefa Jakubczyka
trwały przez trzy
miesiące.
Głównym tematem dzieł
tworzonych
przez
uczestników
była
natura. Dzieła tkane były z naturalnej,
owczej wełny. Na jedną kompozycję zużywano przeciętnie kilkaset kolorowych nitek.
Podczas wspomnianego wernisażu obok prac Józefa Jakubczyka swoje dzieła prezentowały uczestniczki tkackich warsztatów: Janina Gieroń, Jadwiga Cieślak, Urszula Michałek, Halina Chrząszcz, Halina Skoczyńska, Urszula Dubielczyk, Alicja
Bujacz i Teresa Domagała. Wystawę nadal można oglądać
w holu GOK w Kleszczowie.
å ciąg dalszy na str. 16
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Sport
Srebrne dziewczęta

ystępująca w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet
W (ALPSK)
drużyna dziewcząt z LKS Omega Kleszczów ma już

za sobą sezon 2014/2015. Dziewczęta zakończyły rywalizację na
drugim miejscu. Zwyciężyła w lidze drużyna GLKS Siatkarz Drużbice, trzecie miejsce przypadło siatkarkom GLKS Czarni Szczerców, czwarte - II LO ŻEROMSKI Sieradz, zaś piąte - FUKS Sulejów.
Rezultat, jaki osiągnęły dziewczęta z Kleszczowa jest znacznie
lepszy niż ten, jaki uzyskały w poprzednim sezonie. Wtedy zakończyły walkę na czwartym miejscu, przy czym w lidze rywalizowało
sześć drużyn.
Ostatnim meczem, który zdecydował o końcowym układzie tabeli był rozegrany 12 maja mecz z późniejszymi zdobywczyniami
pierwszego miejsca. Omega w sali sportowej SP Łękińsko przegrała z Siatkarzem Drużbice 1:3.
„Ciężki sezon dobiegł końca i można powiedzieć, że Omega jest
w tym sezonie srebrna - napisał na facebookowym profilu zespołu
jego trener Marek Kwieciński. - Chciałbym pogratulować dziewczynom, bo patrząc z perspektywy czasu to ten sezon był chyba najlepszy z możliwych. Kadetki skończyły na miejscu 9 i brakło tak naprawdę seta do walki w półfinale (w ubiegłym roku skończyły na 17
miejscu). Srebro w mistrzostwach powiatu i srebro w mistrzostwach
województwa LZS i na koniec sezonu srebro w Amatorskiej Lidze.
Przygotowania do tego sezonu dziewczęta zaczęły w drugiej
połowie sierpnia. Informuje o tym krótki wpis na Facebooku: „W poniedziałek 18 sierpnia na stadionie Omegi sekcja dziewcząt rozpoczęła treningi do nowego sezonu 2014/2015. Od dziś mamy obóz
na miejscu. Trenujemy dwa razy dziennie na obiektach Solparku.
W programie zajęcia w terenie (Góra Kamieńsk) stadion, siłownia
i sala. Tak trenujemy do końca wakacji”.

Sport
Przykra porażka

półfinałowym spotkaniu Pucharu Polski na szczeblu wojeW wódzkim
trzecioligowy zespół Omegi zmierzył się z czwarto-

ligowym MKP-Borutą Zgierz. W regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 2:2. Do rozstrzygnięcia konieczna była dogrywka,
a potem rzuty karne. W tym fragmencie rywalizacji lepsi okazali się
rywale i po wygranej 4:2 awansowali do dalszych rozgrywek.

WAKACJE Z ANGIELSKIM
l Zajęcia z native speaker (Amerykanin) na
wszystkich poziomach zaawansowania –
20 godzin konwersacji.
l Zajęcia z języka angielskiego dla osób
dorosłych, 45 godzin (zajęcia z polskim
i amerykańskim lektorem).
Więcej informacji www.euroglobe.pl.
Tel. 600-200-728.
Kleszczów, ul. Główna 112 (obok poczty).

O tym, w jak bojowych nastrojach były siatkarki Omegi przed
startem sezonu najlepiej świadczy dołączone do tego wpisu zdjęcie.
W treningach początkowo brało udział 13 zawodniczek. Ostatecznie w tym sezonie w zespole Omegi wystąpiło ich 21. Trener
Kwieciński wymienia nazwiska wszystkich: Dworzyńska, Sokołowska, Rula, Wojtania M., Ślęzak, Jasek, Balcerowicz, Woch, Rudzka,
Wojtania A., Kita, Cieślak, Borzykh, Pielużek, Frączek, Pąperska,
Sudak, Kowalczyk, Lis, Dzieżak, Janson.
O tym, że faworytem ligowych rozgrywek będzie w tym sezonie
drużyna Siatkarza Drużbice świadczyły już wyniki pierwszych meczów. 30 października ub. roku nasze dziewczęta przegrały z nią
0:3. Wyniki kolejnych meczów, a także przebieg rywalizacji „pozaligowej” w powiatowych i wojewódzkich rozgrywkach LZS śledzić
można na wspomnianym już profilu. Niektóre mecze relacjonowane są tam z wielką pasją i ilustrowane bardzo wieloma zdjęciami.
17 maja profil notował 987 polubień. Miejmy nadzieję, że fani
dziewczęcej siatkówki będą go odwiedzać częściej, nie czekając na
å ciąg dalszy na str. 16
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ZSP Kleszczów
w międzynarodowej
sztafecie

na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zo26 kwietnia
stały rozegrane zawody VENA International

Cross Festival 2015 w sztafetowych biegach przełajowych. Brała w nich także udział 8-osobowa reprezentacja dziewcząt - uczennic ZSP w Kleszczowie. Każda
z nich musiała przebiec dystans 800 metrów. Dziewczęta zajęły XV miejsce z wynikiem 25,04,37 min. Biegaczki z Kleszczowa rywalizowały z drużynami z kilku krajów.
Skład drużyny: Agnieszka Kuśmierek, Monika Szymańska, Joanna Wojewoda, Kinga Fryś, Klaudia Jagusiak, Katarzyna Mroczkowska, Aleksandra Trajdos, Karolina Iznerowicz. Opiekun Marcin Szymak.

Karatecy wystąpili w Pucharze Świata

Pucharze Świata Shorin-Ryu Karate, Kobudo wzięło udział troje zawodników
W Vklubu
LKS Omega Kleszczów: Oliwia Widera, Ewa Więckowska i Patryk Kusiak.

Ta międzynarodowa impreza odbywała się od 14 do 17 maja w Warszawie. Uczestniczyli w niej reprezentanci 13 krajów – łącznie 246 zawodników.
Podopieczni trenera Zbigniewa Berłowskiego wystartowali w kategorii juniorów (16-17 lat). Patryk Kusiak wywalczył piąte miejsce w kata, a Ewa Więckowska - szóste
miejsce w kata. Dorobkiem całego 3-osobowego zespołu
jest natomiast piąte miejsce w kata kumiwaza.
- Jestem usatysfakcjonowany, że doprowadziłem zawodników naszej sekcji do tak prestiżowego turnieju. Nie
zdobyliśmy co prawda medalu, ale wysokie miejsca są
dla nas wszystkich powodem do dumy – to komentarz Z. Berłowskiego do występu naszych karateków, zamieszczony na stronie www.omegakleszczow.pl.

Jak grają piłkarze?

III liga
02.05. - Warta Sieradz - LKS Omega 1:0
06.05. - LKS Omega - MKS Polonia Warszawa
1:3
09.05. - Lechia Tomaszów Mazowiecki - LKS
Omega 4:0
Klasa Okręgowa

02.05. - LKS Mniszków - LKS Omega II 2:3
09.05. - GUKS Gorzkowice - LKS Omega II 4:2
B-klasa
02.05. - KS Alfa - KS Grocholice Bełchatów 3:0
09.05. - KS Ruch 1951 Chrzanowice - KS Alfa
Kleszczów 1:4

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
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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GOK informuje i zaprasza
å ciąg dalszy ze str. 14

Powiadomienia SMS

Mieszkańcy naszej gminy mają możliwość otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie drogą telefoniczną, poprzez powiadomienia SMS. Osoby zainteresowane taką możliwością powinny
wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania ze strony www.gok.
kleszczow.pl) i dostarczyć go do siedziby GOK w Kleszczowie.

„W koło ceramiki”…

… to cykl spotkań, poświęconych nauce toczenia na kole
garncarskim. Tej trudnej, ale bardzo wdzięcznej techniki ceramicznej uczył uczestników zajęć
Jan Konopczyński, prowadzący
rodzinny zakład garncarski w Bolimowie. Tradycja garncarstwa
w rodzinie Konopczyńskich przekazywana jest z pokolenia na pokolenie już od pierwszej połowy
XIX wieku.
Warsztaty z kołem garncarskim
w roli głównej odbywały się w pracowni ceramicznej Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Łękińsku
w dniach 28 i 29 kwietnia oraz 5
i 6 maja. Uczestnicy uczyli się toczenia podstawowych form:
miseczek i doniczek oraz wykańczania prac poprzez obrabianie glinianych naczyń specjalnymi metalowymi „pętelkami”.

Seniorzy na Opolszczyźnie

Dwie grupy uczestników - członków Klubów Seniora z terenu
naszej gminy – skorzystały z oferty zorganizowanej staraniem
GOK krajoznawczej wycieczki „Szlakiem najpiękniejszych za-

Srebrne dziewczęta
å ciąg dalszy ze str. 14
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kątków Opolszczyzny”. Jednodniowe wyjazdy odbyły się 6 i 8
maja. W programie tej wycieczki znalazło się m.in. zwiedzanie
miasta Opola z uwzględnieniem takich miejsc jak wyspa Pasieka, Wieża Piastowska, amfiteatr, Wzgórze Poetów, Kamienica
Czynszowa, opolska Wenecja. Po przerwie obiadowej seniorzy
wyruszyli na zwiedzanie zamku w Mosznej, połączone z rekreacyjnym spacerem po terenie parkowym.

Druga odsłona warsztatów foto

Od 8 do 10 maja odbywała się w Kleszczowie druga edycja
warsztatów fotograficznych. Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Ogólnopolską Fotograficzną Grupą Twórczą AF13 postanowił poświęcić ten cykl zajęć tematowi „Wiosenne barwy
natury Gminy Kleszczów”. Jednym z założeń tych warsztatów
(podobnie jak wcześniejszych, zorganizowanych jesienią 2014 roku) było umożliwienie mieszkańcom gminy
uczenia się od profesjonalnych fotografików z grupy
AF13 zasad ciekawego i niebanalnego fotografowania. Z
możliwości tej skorzystało tym
razem 10 osób.
W dniu otwarcia uczestnicy
warsztatów prezentowali swoje prace fotograficzne, które były
omawiane i oceniane. Po przydzieleniu opiekunów poszczególnym uczestnikom grupa AF13 zaprezentowała swoje prace
w formie papierowej, jak i w formie prezentacji multimedialnych.
W kolejnych dniach uczestnicy warsztatów mieli możliwość fotografowania wiosennych pejzaży, poznawania technik fotograficznych, sprzętu i jego doboru w zależności od potrzeb oraz
sposobów obróbki zdjęć. Ostatnim akcentem warsztatów było
dokonanie przez komisję artystyczną grupy AF13 wyboru najlepszych fotografii warsztatów.
(oprac. s)

GOK zaprasza na
„Dzień Dziecka”

od godz. 14.00 do 19.00 Gminny Ośrodek Kultury
31 wmajaKleszczowie
zaprasza dzieci i młodzież na imprezę

z okazji „Dnia Dziecka”. Główne atrakcje tej imprezy, która
organizowana będzie w parku (przy ul. Głównej) w Kleszczowie:
l godz.14.00-19.00 - zabawy i animacje z dziećmi, urządzenia
rekreacyjne, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, kącik baloniarza, malowanie twarzy,
l godz.15.00-16.30 - występ artystyczny grupy BIM BAM BOM
l godz.21:30 - kino plenerowe „ Wkręceni 2” na placu targowym
w Kleszczowie.
rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywek, który ruszy dopiero po wakacjach. Na koniec prezentujemy zdjęcie całego zespołu LKS Omega Kleszczów, dołączone do informacji umieszczonych na profilu 12 maja.
Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyniku!
(s)

