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Absolutorium dla wójta

27 maja, a więc w dniu święta samorządowców, odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Kleszczów. Atmosfera świątecznego dnia
udzieliła się zebranym w sali konferencyjnej i miała zapewne wpływ na to, że niemal
wszystkie uchwały podejmowane były jednogłośnie, a dłuższa dyskusja odbyła się tylko
przed rozpatrzeniem punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Pełniący funkcję wójta gminy Jacek Rożnowski w odpowiedzi na pytanie przewod-

niczącego rady Henryka Michałka wyjaśniał
powody znacznie niższego niż planowano wykonania inwestycji gminnych, głównie drogowych. Największy wpływ na opóźnienie planowanych w 2012 roku zadań na kilku drogach
powiatowych, przejętych w zarząd od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, miało nieuregulowanie przez starostwo stanu prawnego wielu działek pod tymi drogami, a to z kolei
przekładało się na perturbacje przy prowadzeniu prac projektowych. Kierownik referatu inwestycji R. Olewiński mówił m.in., że re-

gulowanie stanu prawnego drogi powiatowej,
prowadzącej przez Żłobnicę zakończyło się
dopiero w kwietniu br. Przedłużyły się też prace projektowe przy tak kluczowych, planowanych do rozpoczęcia w roku 2012 zadaniach,
jak przebudowa układu drogowego w Czyżowie oraz kompleksowa przebudowa ulicy
Głównej.
Tematowi opóźnień w przebudowie dróg,
a także problemom z wykonawcami innych
gminnych inwestycji poświęcimy artykuł w następnym wydaniu „Informatora”.
å ciąg dalszy na str. 3

Gminne święto

Program XVI Dni Kleszczowa, które w ostatni weekend maja odbyły się na stadionie gminnym, wypełniony był tak wieloma atrakcjami, że każda z osób spędzających wolny czas na tym festynie, mogła
znaleźć coś dla siebie. Gminny Ośrodek Kultury przygotował bogaty i zróżnicowany program występów
estradowych i atrakcji pozascenicznych. Współpracowały przy
tym szkoły, przedszkola, SOLPARK i klub Omega.
Złożony z kilkunastu fotografii opis Dni Kleszczowa na stronie
7 to zaledwie cząstka atrakcji. Na
zdjęciach nie ma sportowych i rekreacyjnych punktów programu.
Poświęcimy im miejsce w następnym wydaniu „Informatora”.
Jednym z najefektowniejszych
momentów Dni Kleszczowa był
niedzielny korowód Teatru Parada.
Więcej na str. 7.

Kleszczów na trasie wycieczki

22 maja odwiedziła naszą gminę 34-osobowa delegacja z Czech, złożona głównie z samorządowców z okolic miast Most, Kadań, Osek i Bilina (górniczy region w północno-zachodnich Czechach) oraz
przedstawicieli spółki Severočeske doly Chomutov, wchodzącej w skład dużego koncernu energetycznego CEZ. Goście poświęcili ten dzień m.in. na zapoznanie się z pracą KWB Bełchatów. Oglądali z bliska maszyny pracujące w odkrywce
(koparkę i zwałowarkę), a na Górze Kamieńsk mieli okazję poznać efekty przeprowadzonej tu rekultywacji zwałowiska.
W trakcie ponad 3-godzinnego pobytu w Kleszczowie czescy goście mogli na
przykładzie naszej gminy poznać funkcjonowanie polskich samorządów. W auli
SOLPARKU obejrzeli prezentację opisującą dotychczasowy rozwój gminy Kleszczów, przedstawioną przez Jacka Rożnowskiego, pełniącego funkcję wójta
å ciąg dalszy na str. 5

7 lipca –
wybory wójta
gminy
27 maja Prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzenie przedterminowych wyborów
wójta gminy Kleszczów. O wygaszeniu mandatu dotychczasowej wójt gminy przesądziło
zarządzenie zastępcze wydane przez wojewodę łódzkiego,
utrzymane w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Załącznikiem do wspomnianego rozporządzenia premiera jest szczegółowy kalendarz
wyborczy, w którym podane zostały terminy wykonywania kolejnych czynności wyborczych.
Najbliższe terminy to: ● do 6.06.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie gminnej
komisji wyborczej, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego
o utworzeniu komitetów wyborczych, ● do 7.06. - zgłaszanie
kandydatów do składu gminnej
komisji wyborczej, ● do 10.06. powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej, ● do 14.06. (do godz.
24.00) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta.
Dalszy kalendarz, a także
skład gminnej komisji podamy
w następnym wydaniu „IK”.
(s)
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Krótko
Prawie 300 dzieci w przedszkolach

Zakończył się nabór dzieci do oddziałów
przedszkolnych. W roku szkolnym 2013/2014
w trzech placówkach gminnych zostanie
utworzonych 13 oddziałów, w których edukację przedszkolną będzie pobierać 298 dzieci.
Oto szczegółowe dane:
 Przedszkole w Kleszczowie: ● Liczba
oddziałów - 4, ● Liczba przyjętych dzieci 89, ● Liczba dzieci nieprzyjętych - 4.
 Przedszkole w Łękińsku: ● Liczba oddziałów - 4, ● Liczba przyjętych dzieci 96, ● Liczba dzieci nieprzyjętych - 9.
 Przedszkole w Łuszczanowicach:
● Liczba oddziałów - 5, ● Liczba przyjętych dzieci - 113, ● Liczba dzieci nieprzyjętych - 5.

P

„Akademia jedzenia” po raz trzeci

W czwartek 20 czerwca w Szkole Podstawowej w Łękińsku odbędzie się trzecie spotkanie informacyjne z cyklu „Akademia jedzenia”, poświęcone stosowaniu właściwej diety
w żywieniu dzieci. Oprócz 90-minutowego
wykładu, przewidziano także czas na indywidualne konsultacje oraz poznanie ważnych
wskaźników dietetycznych (BMI, WHR),
a także interpretację ich wyników. Początek
- godz. 17.00.

Odebrali prawie 2 tony odpadów

W trakcie obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przeprowadzonej 25 i 26
marca na terenie gminy Kleszczów na zlecenie Urzędu Gminy pracownicy spółki Eko-Region zabrali sprzed posesji ponad 380 kg
odpadów, ulegających biodegradacji i ponad
1390 kg odpadów, traktowanych jako „wielkogabaryty”.

Studenckie stypendia

Naszym Czytelnikom winni jesteśmy informację o liczbie i łącznej kwocie stypendiów
gminnych, które w kwietniu otrzymali uprawnieni studenci. Gminna komisja po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznała łącznie
108 stypendiów dla studentów na łączną
kwotę 91.700 zł. Większość stanowiły stypendia motywacyjne, było też pięć stypendiów socjalnych i trzy za sukcesy w sporcie.
(s)

Finisz drogowych prac

ierwsze dni czerwca to termin pełnego otwarcia dla ruchu wyremontowanego odcinka drogi powiatowej, prowadzącej z Łękińska w kierunku Kamieńska.
Naprawa tego blisko 2,5-kilometrowego
fragmentu mogłaby się zakończyć wcześniej, ale po sfrezowaniu starej nawierzchni
okazało się, że poprzeczne głębokie spękania (na całej długości drogi naliczono w sumie 75 spękań) wymagają poważniejszych
zabiegów. Naprawiono je z wykorzystaniem
specjalistycznej siatki, która ma ochronić
nowo położoną warstwę ścieralną przed „powieleniem” pęknięć z niższych warstw.
(s)

Nową warstwę ścieralną układano jednocześnie na całej szerokości jezdni

Ostatnie dni
na zgłaszanie posesji

Zacięta walka w plebiscycie

„Dziennik Łódzki” od 19 kwietnia do 20
maja prowadził SMS-owe głosowania, które miały wyłonić samorządowca roku 2013
w poszczególnych powiatach naszego województwa. W głosowaniu na samorządowca
powiatu bełchatowskiego na dwóch czołowych miejscach znaleźli się przedstawiciele
Rady Gminy Kleszczów. Sławomir Chojnowski zajął pierwsze miejsce z wynikiem 1603
głosy, zaś Henryk Michałek - drugie, z wynikiem 1066 głosów. Trzecie miejsce (343
głosy) zajął Jarosław Brózda – były starosta
powiatu, a obecnie powiatowy radny.
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czerwca mieszkańcy mogą
Do 11zgłaszać
swój udział w kolejnej

edycji konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów. Przypomnijmy, że
w konkursie mogą uczestniczyć indywidualni właściciele posesji, 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 (konieczne jest przedsta-

26

wienie stosownych umów), ● złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie
do dnia 11 czerwca.
Ocenę konkursowych posesji przeprowadzi powołana przez wójta gminy komisja. Właściciele najschludniejszych posesji
mogą liczyć na nagrody pieniężne. Nagroda za I miejsce w kategorii posesji siedliskowych wyniesie 3 tys. zł brutto, a w przypadku posesji w gospodarstwie rolnym
- 3,5 tys. zł.
Szczegółowy regulamin konkursu opublikowaliśmy w „Informatorze Kleszczowskim” nr 8.
(s)

Eko-Region Bełchatów
wybrany w przetargu

kwietnia wójt gminy Kleszczów
ogłosił przetarg związany z wyborem firmy, która od 1 lipca br. będzie odpowiadać za odbiór odpadów komunalnych
z terenu gminy Kleszczów. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Eko-Region z Bełchatowa
za roczną kwotę 497.700 zł.
W skład usługi, którą realizować będzie
firma mają wchodzić takie elementy, jak:
● zapewnienie wymaganych pojemników
na odpady posiadaczom nieruchomości

na terenie gminy, ● odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, położonych na terenie gminy
Kleszczów, ● odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie gromadzonych
w ogólnodostępnych punktach na terenie
gminy, ● utrzymanie i obsługa gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, ● zorganizowanie i obsługa
2 razy w ciągu roku obwoźnej zbiórki tzw.
odpadów wielkogabarytowych wraz z ich
zagospodarowaniem.
(s)

„Sportowa Gmina”
Za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji Gmina Kleszczów została po raz trzeci wyróżniona tytułem „Sportowa Gmina”. Nagrodę z rąk Marka Zdziebłowskiego, prezesa
zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej odebrał pełniący funkcję wójta gminy
Kleszczów Jacek Rożnowski. Uroczystość odbyła się 23 maja w Centrum Olimpijskim
w Warszawie podczas VI Ogólnopolskiego Kongresu Sportowej Polski.
Laureatami wyróżnienia „Sportowa Gmina” są samorządy, które nie poprzestają na
budowie niezbędnych obiektów, ale starają się swoim mieszkańcom zapewnić jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną.
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Komunikaty medyczne

å ciąg dalszy ze str. 1

Radni – w ślad za pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przyjęli roczne sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. W trakcie tej sesji zostały też przyjęte uchwały
w sprawie: ● zmiany wcześniejszych uchwał dotyczących udzielenia dotacji
podmiotowi leczniczemu, ● udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego, ● zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2013-2016, ● zmiany w budżecie gminy na rok 2013,
● zmian do „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów”, ● wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kleszczów a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ● wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Kleszczów a Gminą Sulmierzyce dotyczącego współpracy przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządzania
drogami gminnymi, polegającego na rozbudowie drogi gminnej od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna, ● wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowej położonej w Łękińsku, ● przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie: wyznaczenia terenów komunikacji lotniczej i wyznaczenia obszarów, na
których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.
(s)

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
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informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47
zamieszczony został wykaz nieruchomości niezabudowanych,
przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w obrębie
geodezyjnym Żłobnica gm. Kleszczów, oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 743/2, 918/1.

Podajemy czerwcowe terminy, w których pacjentów z gminy
Kleszczów przyjmować będą lekarze pediatra i ginekolog:
• pediatra: ● 13.06.- od 13.00, ● 22.06.- od 9.00, ● 27.06.od 13.00
• ginekolog: ● 6.06.- od 13.00, ● 7.06.- od 14.00, ● 13.06.od 13.00, ● 21.06.- od 14.00, ● 27.06.- od 13.00.
Rejestracja do tych lekarzy prowadzona jest:
• w te czwartki, kiedy w GOZ przyjmują łódzcy lekarze-specjaliści - od godz. 7.00 pod nr tel. 44/ 731 30 15.
• na pozostałe terminy zapisy prowadzi Urząd Gminy w Kleszczowie, tel. 44/ 731 31 10
***
Na sobotę 22 czerwca została zaplanowana kolejna akcja profilaktycznych badań z zakresu mammografii i cytologii. Badania
będą prowadzone w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie
od godz. 9.00.
***
W sobotę 29 czerwca w Gminnym Ośrodku Zdrowia od godz.
9.00 będzie przyjmował alergolog.
***
Informujemy, że zapowiedzi kolejnych profilaktycznych akcji
zdrowotnych, organizowanych w soboty dla mieszkańców gminy Kleszczów, zamieszczane będą w pierwszej kolejności na
stronie internetowej gminy Kleszczów. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, aby z odpowiednim wyprzedzeniem móc zapisać się na wizytę u lekarza i na badania.
***
14 czerwca Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
w Kleszczowie na terenie kompleksu SOLPARK, w godzinach
11.00-14.00 organizuje kolejną akcję honorowego krwiodawstwa.

Nowa gospodarka odpadami
Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kleszczów
Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców odbierać będzie firma wybrana w drodze przetargu przez gminę. Budynki jednorodzinne wyposażone zostaną w zestaw następujących pojemników do selektywnej zbiórki:
• pojemnik na odpady „suche” (opakowania plastikowe, papier tektura,
metal, opakowania wielomateriałowe), oznaczony kolorem żółtym,
• pojemnik na szkło (białe i kolorowe), oznaczony kolorem pomarańczowym,
• mały czerwony pojemnik na baterie oraz
• pojemnik na odpady zmieszane.
Należy zaznaczyć, że w przeciętnym gospodarstwie domowym najwięcej jest odpadów opakowaniowych, zatem pojemnik na odpady „suche” powinien pomieścić większość odpadów.
Przewidziano następujące objętości pojemników:
a) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 1-2 osoby: jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 120 l na odpady
„suche”, jeden pojemnik 120 l na szkło; właściciel nieruchomości
może zdecydować o zapotrzebowaniu na większy pojemnik (240 l)
na odpady suche lub zmieszane, jeśli uzna, że jest taka konieczność;
b) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 3-4 osoby: jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 240 l na odpady „suche”, jeden pojemnik 120 l na szkło; właściciel nieruchomości
może zdecydować o zapotrzebowaniu na większy pojemnik (240 l)
na odpady zmieszane, jeśli uzna, że jest taka konieczność;
c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 4 osób: jeden
pojemnik 240 l oraz na życzenie dodatkowo pojemnik 120 l na każde
kolejne 2 osoby na odpady zmieszane, jeden pojemnik 240 l oraz dodatkowo pojemnik 120 l na każde kolejne 2 osoby na odpady „suche”,
jeden pojemnik 120 l oraz na życzenie dodatkowo pojemnik 120 l na
każde kolejne 2 osoby na szkło.

Pojemniki musi zapewnić firma wyłoniona w drodze przetargu,
a każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek odebrać je. Prosimy
właścicieli nieruchomości o dołożenie starań, by na ich posesji znalazł
się komplet pojemników.
Będzie to dość duża logistycznie operacja, więc prosimy o śledzenie
komunikatów, aby od 1 lipca wszystkie nieruchomości były gotowe na
odbieranie odpadów według nowych zasad.
Komunikaty o kolejnych działaniach będą zamieszczane na stronie
internetowej gminy (www.kleszczow.pl), na tablicach ogłoszeń, u sołtysów, w sklepach itd.

UWAGA! Spotkania informacyjne

Urząd Gminy organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Kleszczów, dotyczące wypełniania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spotkania te odbędą się
w następujących miejscowościach i terminach:
• Kamień (dom kultury) - 11 czerwca, godz. 17.00
• Żłobnica (dom kultury) - 12 czerwca, godz. 17.00
• Kleszczów (aula SOLPARKU) - 13 czerwca, godz. 17.00
• Łękińsko (dom kultury) - 18 czerwca, godz. 17.00
• Wolica (dom kultury) - 19 czerwca, godz. 17.00
EKO-REGION Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie
informuje klientów mających zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych, że
mogą bezpłatnie odbierać dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i odpadów suchych. Pojemniki można odbierać
w punkcie zlokalizowanym w miejscowości
Łuszczanowice nr 120 w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20. Tel. kontaktowy 731 699 756.
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Wakacyjna nauka

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na organizację wakacyjnych kursów
językowych dla 12-osobowej grupy młodzieży z gminy Kleszczów.
Organizatorem tegorocznego wyjazdu będzie Biuro Usług Turystycznych „Almatramp” z Łodzi.
Kurs języka angielskiego zorganizowany zostanie od 7 do 28
lipca w nadmorskim mieście Bournemouth. Pełny koszt kursu wynosi 8.000 zł. Każdy z mieszkańców skorzysta z 70-procentowego dofinansowania udzielonego przez fundację.
Kurs, którego miejscem będzie Westbourne Academy (na zdjęciu), obejmuje 25 lekcji
w tygodniu. Nauka odbywać się będzie w grupach liczących średnio 10-16 osób. Po
zajęciach lekcyjnych ich
uczestnicy z pewnością
nie będą się nudzić. Organizator zaoferuje im
np. w pierwszy dzień po przyjeździe udział w „orientation walk” dla
zapozmania się ze szkołą i okolicą. Kolejne atrakcje to całodniowe
wycieczki do Londynu oraz do jednego z kilku innych zaproponowanych ośrodków, a także wycieczki półdniowe.
Uczestnicy szkoły językowej dotrą do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą. W czasie pobytu w Bournemouth będą mogli poznać
zbiory Russel Cotes Art, Gallery and Museum, wezmą też udział
w zajęciach sportowych i kulturalnych. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w domach rodzin angielskich, które zostały wcześniej wizytowane i selekcjonowane przez przedstawicieli szkoły. Rodziny zapewnią śniadania i obiadokolacje w tygodniu oraz 3 posiłki

Ważne dla osób niepełnosprawnych
Badania ankietowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie prowadzi
badania ankietowe, które dotyczą potrzeb kulturalno-sportowych
mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, posiadających status osób
niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki ankiety PCPR opracuje
projekt programu działań środowiskowych na rzecz osób niepełnosprawnych. W przypadku pozyskania środków finansowych będzie on realizowany we współpracy z Powiatowym Centrum Sportu
w Bełchatowie oraz Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.
Formularz ankiety można pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie: www.belchatow.pcpr.pl
i po wypełnieniu przesłać na adres: pcpr@powiat-belchatowski.pl
w terminie do 15 września 2013 r. W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikami PCPR (tel. 44/ 733 05 45).

Odwiedź eBIFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych publikuje na swojej stronie internetowej przydatny dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacyjny eBIFRON. Publikacja dostępna
jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl, a także na stronie PFRON
www.pfron.org.pl. Wydane dotąd numery eBIFRON zawierają m.in.:
● praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON, ● „ABC osoby
niepełnosprawnej”, ● podstawowe zasady wspierania rynku pracy
osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”, ● zasady tworzenia
tekstów łatwych w czytaniu, adresowanych szczególnie do osób z
dysfunkcjami poznawczymi, niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków, czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”.
(s)
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w czasie weekendów. W dniach nauki obiady będą oferowane w
szkolnej stołówce.
Kurs języka niemieckiego zorganizowany zostanie w ośrodku
ADK Augsburger Deutchkurse w Augsburgu. Pełny koszt szkolenia to 6.000 zł, a dofinansowanie ze strony fundacji wyniesie również 70 procent.
Każda grupa studentów (po ok. 12 osób) będzie mieć zajęcia z dwoma nauczycielami, rodowitymi Niemcami z metodycznym
przygotowaniem do nauczania języka niemieckiego. W ramach kursu odbywać się ma 20 godzin zajęć tygodniowo oraz zajęcia w terenie związane z projektami edukacyjnymi. Po lekcjach zaplanowano
m.in. wycieczki (na zamek w Neuschwanstein oraz do Monachium)
oraz wyjścia do teatru, na koncert i piknik nad jeziorem. Uczestnicy
tej szkoły językowej także zakwaterowani będą przy rodzinach niemieckich, w pokojach 2-osobowych. „Na stancji” będą mieć zapewnione śniadania i obiadokolacje, zaś w szkole - lunche. Przejazd do
Augsburga oraz powrót odbędą autokarem.
Mają zapewnione - podobnie jak wyjeżdżający do Wlk. Brytanii
- ubezpieczenie kosztów leczenia (do 10 tys. euro), a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (do 15 tys. zł).
(s)

Kolejki po paszport

Co roku w okresie wakacyjnym wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Ze statystyk
z ostatnich pięciu lat wynika, że najwięcej dokumentów paszportowych jest wydawanych w maju oraz w lipcu. Nie czekajmy do wakacji ze złożeniem wniosku. Jeśli złożymy go już teraz unikniemy
kolejek i otrzymamy nowy dokument przed zaplanowanym letnim
wypoczynkiem.
Opłata za wydanie paszportu wynosi obecnie:
• 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
• 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany z uwzględnieniem 50
proc. ulgi, która przysługuje m.in.: emerytom, rencistom oraz
uczniom od 13. roku życia i studentom;
• 30 zł – za paszport wydany osobie małoletniej do 13. roku życia.
Termin odbioru paszportu określa organ wydający dokument
w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż
30 dni.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że od połowy
stycznia br. paszport możemy wyrobić u dowolnego wojewody na
terenie całego kraju. Nowością jest również możliwość ubiegania
się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokumentu paszportowego w nagłych przypadkach, związanych z prowadzoną działalnością zawodową (na przykład w związku z nieplanowaną
wcześniej podróżą służbową).
Źródło: www.msw.gov.pl

S

Badania bezpłatne
i bez skierowań

amorząd województwa łódzkiego informuje, iż finansuje realizację kilku programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Do końca listopada 2013 r. będą realizowane następujące programy zdrowotne:
l program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
l program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV,
l zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie
wad wzroku i zeza u dzieci,
l program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.
Badania realizowane w ramach tych programów są wykonywane bezpłatnie i bez skierowania lekarskiego. Szczegółowe informacje
wraz ze wskazaniem ich realizatorów są dostępne na stronie internetowej województwa łódzkiego www.lodzkie.pl w zakładce „programy wojewódzkie”.
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Informacje Urzędu Pracy
Zajęcia aktywizacyjne
„Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała”, „Trzy kroki do znalezienia pracy” i „W drodze do aktywności - trening z komunikacji interpersonalnej, asertywność w poszukiwaniu pracy”
to tematy bezpłatnych lipcowych zajęć, które organizowane będą
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie. Ich terminy to: 2, 1618 oraz 30-31 lipca. Ponieważ w każdej z trzech grup dostępnych
jest tylko po 14 miejsc warto, by zainteresowani zgłaszali się już
teraz. Zajęcia są przeznaczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zapisy prowadzone są w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Bełchatowie (ul. Bawełniana 3) w sali numer 10 (parter)
w godzinach od 8.00 do 14.00.
Z tematyką zajęć planowanych w sierpniu i wrześniu można zapoznać się, wchodząc na stronę www.pupbelchatow.pl.

Rejestracja przez Internet
27 maja br. została w bełchatowskim urzędzie pracy uruchomiona
usługa rejestracji osób bezrobotnych za pośrednictwem Internetu.
Do tego celu służy strona www.praca.gov.pl. Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:
1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (nie
wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP). Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.
2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (nie wymaga wizyty w urzędzie; do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest
dołączenie zeskanowanych wymaganych dokumentów, a wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP).

Bezrobocie na koniec I kwartału
Z danych statystycznych opublikowanych przez PUP w Bełchatowie wynika, że na dzień 31 marca liczba osób bezrobotnych w naszym powiecie wyniosła 8047 i była o 638 wyższa niż rok wcześniej
(wzrost o 8,6 proc.). Wskaźnik bezrobocia dla powiatu bełchatowskiego osiągnął poziom 13,9 proc. (dla porównania: województwo
łódzkie – 14,9 proc., kraj – 14,3 proc.).
W gminie Kleszczów doliczono się 262 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, podczas gdy rok wcześniej liczba ta wyniosła
229. Tegoroczny wzrost wyniósł więc ok. 14 proc. Wśród gmin powiatu bełchatowskiego tylko gmina Rusiec ma obecnie niższą od
Kleszczowa liczbę bezrobotnych (243).
(s)

Kleszczów na trasie wycieczki

å ciąg dalszy ze str. 1
gminy. Oglądali też kompleks SOLPARK, a krótki przejazd po okolicach Kleszczowa umożliwił im obejrzenie osiedli mieszkaniowych
i jednej ze stref przemysłowych.
W programie intensywnej, 4-dniowej wycieczki grupy Czechów
znalazły się też wizyty w takich miejscach jak Kopalnia Soli Wieliczka, Częstochowa, Oświęcim, Kraków oraz Ostrava.
(s)

Poszukujemy
przedstawicieli handlowych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na
adres e-mail: biuro@aliand.pl.
ALIAND S.A., ul. Pionowa 2, Kleszczów.
Tel. 797 777 777.
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W firmach gminy Kleszczów
20 lat na polskim rynku
Spółka KWH Pipe Poland była jednym z 360 wystawców, którzy uczestniczyli w odbywających się od 7 do 9 maja w Bydgoszczy
XXI Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan. W trakcie tej branżowej imprezy targowej firma KWH Pipe Poland zorganizowała jubileusz 20-lecia swojej
obecności na rynku
W uroczystej gali wzięli udział nie tylko pracownicy z Polski i przedstawiciele
z Finlandii, ale głównie partnerzy, z którymi KWH Pipe
współpracuje i współpracowała. Jak dowiadujemy się
ze strony internetowej spółki dyrektor generalny Maciej
Przybylski w swoim wystąpieniu nawiązał do początków istnienia firmy.
„KWH rozpoczęło swoją
przygodę w 1993 roku, dzięki pomocy fińskiej ambasady i osób z nią współpracujących. Początkowo było to tylko biuro – przedstawicielstwo handlowe, ale Finowie szybko odkryli potencjał jaki tu drzemie - świetna lokalizacja
na styku europejskich szlaków handlowych i doskonałe warunki do
inwestowania i produkcji.
Dzisiaj KWH Pipe Poland może pochwalić się nowoczesną fabryką w Kleszczowie koło Bełchatowa:
• która należy do największych w Grupie KWH
• której produkty dostarczane są nie tylko do polskich odbiorców,
ale do wszystkich krajów europejskich, a nawet do Gruzji, Kazachstanu czy do Rosji
• w której na 8 liniach produkcyjnych wytwarzany jest sztandarowy
produkt – Weholite oraz rury ciśnieniowe dużych średnic. W tym
roku KWH Pipe wprowadziła do oferty rurę ciśnieniową PE o
średnicy1800 milimetrów, która jest unikatem na skalę kraju!”
Warto dodać, że na terenie gminy Kleszczów firma KWH Pipe
obecna jest od lat piętnastu. Składamy serdeczne gratulacje z okazji obydwu jubileuszów.

Publikowane zdjęcie pochodzi ze strony www.kwh.pl.

„Nasze” firmy na Liście 500
Tygodnik „Polityka” ogłosił najnowsze zestawienie Listy 500. To
dwudziesta edycja rankingu, obejmującego największe firmy w Polsce. Do 2008 roku o pozycji w rankingu decydowały przychody firmy ogółem, natomiast od 2008 roku decydują o niej przychody ze
sprzedaży.
W tegorocznym zestawieniu znajdujemy dwie firmy, działające
na terenie gminy Kleszczów. Są to działająca w branży kosmetycznej spółka Colep Polska (miejsce 400) oraz reprezentujący branżę
chemiczną Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., sklasyfikowany na
pozycji 413. W rankingu za rok 2011 spółki te zajmowały odpowiednio 458 i 429 miejsce. Przychody ze sprzedaży uzyskane w 2012 r.
przez Colep Polska przekroczyły 506 mln zł, a zysk netto – 29 mln
zł. Liczba zatrudnionych przez tę firmę to 510 osób.
W przypadku firmy Sempertrans Bełchatów przychody ze sprzedaży sięgały poziomu 487 mln zł, zaś zysk netto – prawie 61,5 mln
zł. Wykazany w ankiecie poziom zatrudnienia to 342 osoby.
Warto jeszcze wspomnieć o firmie, która w rankingu „Polityki” zajmuje 3 miejsce, bo też ma sporo wspólnego z terenem gminy Kleszczów. To spółka PGE, w której strukturze najważniejszymi
firmami są obecnie Elektrownia Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Przychody ze sprzedaży grupy, zatrudniającej
41 395 pracowników osiągnęły w 2012 r. poziom 30,6 mld zł, zaś
wypracowany zysk netto to 3,23 mld zł.
(s)
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Mocni w ortografii

godnie z wcześniejszą zapowiedzią 19 maja na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie – organizatorów tegorocznej, IV edycji Dyktanda Kleszczowskiego,
opublikowane zostały wyniki rywalizacji uczestników tego sprawdzianu. Przypomnijmy, że dyktando zostało zorganizowane 5 maja
w auli kompleksu SOLPARK.
Najlepsze oceny uzyskały prace następujących uczestników: ● I.
Aleksander Meresiński, ● II. Jan
Chwalewski, ● III. Klaudia Kozieł.
Uroczyste wręczenie nagród,
ufundowanych m.in. przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
oraz Akademię Dyplomacji odbyło
się w sobotę, 25 maja podczas Dni
Kleszczowa.
Tekst IV dyktanda prezentujemy na str. 8.
(s)

Gminna biblioteka
informuje
Ze względu na inwentaryzację księgozbioru, prowadzoną w filii GBP w Żłobnicy do 8 czerwca nie będą czynne filie biblioteczne w Łękińsku i Żłobnicy. Po zakończeniu inwentaryzacji obie filie będą dostępne dla czytelników przez trzy dni w tygodniu. Oto
szczegółowy harmonogram:
Filia biblioteczna w Łękińsku
Środa 11.00 - 18.00
Piątek 11.00 - 18.00
Sobota 11.00 - 18.00
Filia biblioteczna w Żłobnicy
Wtorek 11.00 - 18.00
Czwartek 11.00 - 18.00
Sobota 11.00 - 18.00
Gminna biblioteka przeprasza czytelników za utrudnienia.
Główny oddział Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie pracuje bez zmian.
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K

Autorskie spotkania

wiecień i maj to w gminnych bibliotekach okres spotkań
z pisarzami i artystami. 11 kwietnia z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie i jej filii w Łękińsku przyjechała
Agnieszka Frączek – autorka wierszy i książek dla dzieci. Jej rozmowa z dziećmi była pełna językowych zagadek i rymowanek. Autorka również w bardzo humorystyczny i ciekawy sposób przybliżyła dzieciom postać
Juliana Tuwima.
Kolejnym gościem GBP w Kleszczowie był Andrzej
Marek Grabowski
znany jako Pan Tik-Tak. 19 kwietnia
przedszkolakom
z Publicznych Przedszkoli Samorządowych w Łękińsku
i Kleszczowie opowiadał o sobie i swoAgnieszka Frączek na spotkaniu z czyjej twórczości.
1 0 m a j a d z i e c i telnikami w kleszczowskiej bibliotece
z przedszkoli w Łuszczanowicach i w Kleszczowie spotkały się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej z Izabellą Klebańską, autorką książek (m.in.
Muzyczna zgraja, Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie), scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. W przystępny i zabawny sposób odkrywała ona przed dziećmi tajemnice
muzyki. Dzieci poznawały muzyczne nuty i różne instrumenty muzyczne.
Sezon wiosennych spotkań z autorami zakończy wizyta Joanny Fabickiej (autorki bestsellerowego cyklu książek o dojrzewaniu nastoletniego Rudolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie).
7 czerwca spotka się z uczniami kleszczowskiego gimnazjum.
Przypomnijmy, że 5 maja przy okazji IV Dyktanda Kleszczowskiego odbyło się spotkanie z Tadeuszem Rossem. Na scenie auli
SOLPARKU zaprezentował swój recital kabaretowy, a potem składał autografy w egzemplarzach swojej książki „Życie przerosło kabaret”.
J.G.
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XVI Dni Kleszczowa w obiektywie

Zacznijmy od gwiazd: byli ENEJ, Paulla i Andrzej Piaseczny

Duży potencjał i klasę pokazali też młodsi wykonawcy – ze szkół naszej gminy

Atrakcje wesołego miasteczka pozwalały
odkrywać przyszłe pasje zawodowe

Ważną nowinką
techniczną było kino 5D

Hitem placu zabaw były
łódki z napędem

FOTO: Jerzy Strachocki i Michał Szatan

Wśród tych tancerek…

Happy End przypomniał swój hit
„Jak się masz kochanie?”

… rosną następczynie
mażoretek

Ale najważniejsza była
publiczność XVI Dni
Kleszczowa
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Wiosenna galeria

Konkursie Plastycznym „Wiosenne kwiaty - obW Powiatowym
raz na ścianę”, zorganizowanym przez wychowawczynie

ze świetlicy w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie rywalizowały łącznie 142 prace. Konkurs nie był adresowany do
wszystkich uczniów szkół podstawowych w naszym powiecie, a jedynie do uczniów korzystających ze szkolnych świetlic. Do rywalizacji znacznie chętniej włączali się młodsi uczniowie. Świadczy o tym
fakt, że wykonali ponad 100 konkursowych prac.
Czteroosobowa komisja konkursowa miała sporo zajęcia przy
wybieraniu najciekawszych i najbardziej „wiosennych” prac.
– Komisja zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom nadesłanych prac – mówi Aleksandra Kusiak, która była koordynatorką
konkursu. – Zachwyciła różnorodność technik oraz pomysłowość
uczniów, dlatego wyłonienie laureatów było trudne.
Ostatecznie w gronie laureatów młodszej kategorii znaleźli się:
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● I. Emilia Wasiak - SP nr 4 w Zelowie, ● I. Julia Blada – SP w Łękińsku, ● II. Julita Banasiak - SP w Ruścu, ● II. Piotr Niźnik – SP
nr 12 w Bełchatowie, ● III. Marta Rogut – Zespół Szkół w Klukach.
W starszej kategorii nagrodzeni zostali: ● I. Paulina Zielińska –
SP w Kleszczowie, ● II. Weronika Ochocka – SP w Ruścu, ● II. Marta Nowacka - SP w Kleszczowie, ● III. Julia Szymańska - SP w Domiechowicach, ● III. Paulina Kurzyńska – SP w Chabielicach.

Szkolne wieści

Duży sukces K. Kozieł w papieskim konkursie

Uczennica ZSP w Kleszczowie - Klaudia Kozieł zajęła II miejsce w IX edycji Konkursu Papieskiego. Finał zorganizowany po trzech etapach eliminacji
odbył się 11 maja - jednocześnie w dziewięciu miastach Polski. Ogólnopolski
Konkurs Papieski organizowany jest od 9 lat i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku do rywalizacji przystępuje kilkanaście tysięcy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie rozwiązują test online, w drugim etapie ci, którzy uzyskali minimum 51 proc. możliwych do zdobycia punktów, zmagają się z kolejnym, trudniejszym testem. Do trzeciego etapu przechodzi ok. 20 osób z każdego z dziewięciu regionów Polski. By dotrzeć do
finału, trzeba napisać esej na jeden z podanych tematów. Praca Klaudii Kozieł
znalazła się wśród pięciu najlepszych prac napisanych przez uczniów z regionu łódzkiego. Finałowy etap polegał na ustnej obronie eseju. W trzyosobowej
komisji zasiedli pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższego Seminarium
Duchownego w Łodzi.

Im język polski niestraszny
Pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody książkowe otrzymało troje uczniów
klasy VI a kleszczowskiej podstawówki (Karolina Cieślak, Mikołaj Lasota i Maciej Waleryn) za zdobycie I miejsca w V edycji powiatowego konkursu języka
polskiego „Nie taki język straszny”. Konkurs zorganizowany w Zespole Szkół
w Klukach sprawdzał umiejętności poprawnego posługiwania się językiem
polskim.
– Językowe potyczki wymagały m.in. wykazania się znajomością przysłów
i powiedzeń, umiejętnością poprawnego tworzenia przymiotników od nazw
miejscowości, rozumieniem znaczeń homonimów, precyzyjnością w formułowaniu definicji oraz znajomością ortografii – mówi polonistka Katarzyna Skurkiewicz, która przygotowała zwycięską drużynę. W konkursie rywalizowało
7 zespołów ze szkół podstawowych.

Zanim zbudują - informują
Firma „Skanska”, która jest wykonawcą największej w tym roku inwestycji
drogowej (rozbudowa układu drogowego w Czyżowie)
zaprosiła uczniów, rodziców,
nauczycieli i mieszkańców
Czyżowa na spotkanie informacyjne. Rozpoczęło się
ono pokazem multimedialnym na temat zachowania
bezpieczeństwa
podczas
prowadzonych prac drogowych przez wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
å ciąg dalszy na str. 12

Przyznano także kilka wyróżnień.
Dzięki konkursowi Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wzbogaciła się o pełną kwiatów galerię plastyczną, bowiem wszystkie
prace zostały wyeksponowane na wystawie. Kopie konkursowych
prac, a także galeria zdjęć z podsumowania konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej SP Kleszczów (www.spkleszczow.republika.pl).
(s)

„IV Dyktando Kleszczowskie”

Iść alboli nie?

Była już czwarta po południu. Najwyższy czas podjąć ostateczną decyzję, otworzyłem więc okno. Trzydziestostopniowy upał, za
sprawą którego dziś czułem się nieswój, omal nie ściął mnie z nóg.
Nade mną malowało się zewsząd jasnoniebieskie, bezkresne i bezchmurne niebo , na którym żarzyło się słońce.
Z niedalekich, sczerniałych od upału łanów pszenżyta, hycając,
wychylnął zając szarak. Nieopodal rozległ się krzyk kszyka, z chaszczy wynurzył się nurzyk, w okamgnieniu przeleciała upierzona popielato białorzytka. Żar i wszechogarniające znużenie odbierało mi
energię i apetyt. W sam raz pora na sjestę, której zawsze zażywam
o tej porze, a dziś byłem wszakże szczególnie niewyspany i znużony. Mimo wszystko postanowiłem pójść.
Zjadłem garść cornfleksów, szybko dopiłem koktajl z grejpfruta,
niechcący rozlewając parę kropel. W okamgnieniu włożyłem marynarkę i buty, przez moich przyjaciół uważane za nazbyt szpiczaste.
Bez żalu wyłączyłem telewizor, bowiem kwiz był nudny.
Nie szybko, ale wprost błyskawicznie zbiegłem po schodach.
Na ulicy, mimo żaru, po prostu biegłem, by nie spóźnić się. Skoro
już się zdecydowałem, musiałem zdążyć na koncert . Przecież było
dziś w programie preludium cis-moll Szopena.
Przybiegłem na czas. Zewsząd schodzili się słuchacze w nadziei na co niemiara superprzyjemności. Na zewnątrz, przy dwudrzwiowym wejściu, stali ci, dla których zabrakło biletów.
Filharmoniczna orkiestra stroiła instrumenty. Zapis tego koncertu miał ukazać się na długogrającej płycie. Skądinąd nie byłoby
w tym nic dziwnego, dyrygent miał przecież znane nazwisko. Trio
smyczkowe nie ustępowało mu popularnością. Sam pamiętałem
twarze muzyków z wielu fotografii. Zanosiło się na prawdziwe święto muzyki, na którym brakowało tylko muzy Polihymnii.
Jeśliby ktoś się żachnął, że przedstawiona wyżej historia to nic
nieznaczące zdarzenie, mógłby się pomylić, gdyż przyjazd filharmonii do Kleszczowa to doprawdy wydarzenie wszech czasów.
opracowała: Ewa Szczepaniak-Sieradzka
(wg dr hab. Stanisław Tarkowski „Dyktanda”)
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Sprawy urzędowe, które załatwisz bez wychodzenia z domu
Głównym celem e-administracji jest ułatwianie nam,
klientom życia. Bez wychodzenia z domu możemy dziś
m.in. rozliczyć PIT, założyć firmę czy wysłać wniosek
o dowód rejestracyjny. Oto lista najważniejszych usług
dostępnych przez Internet.

E-deklaracje

Szybki i wygodny sposób rozliczenia się z fiskusem. Umożliwia
składanie drogą elektroniczną m.in. deklaracji PIT i VAT. System
jest darmowy, bezpieczny i prosty w obsłudze. Już teraz wiadomo,
że 2013 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem liczby
rozliczeń online. Więcej na www.e-deklaracje.gov.pl.

Firma przez Internet

Przedsiębiorcy mogą zarejestrować online swoją działalność gospodarczą. Dane są automatycznie przesyłane do urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS/KRUS. Więcej na www.firma.gov.pl.

Profil zaufany ePUAP

Spełnia on podobne funkcje do komercyjnych podpisów elektronicznych. Pozwala potwierdzić naszą tożsamość w kontaktach online z
urzędem. Mając taki profil możemy korzystać z usług Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Więcej na www.
epuap.gov.pl.

2. Usługi ZUS (m.in. sprawdzanie stanu konta w ZUS).
3. Usługi świadczone przez niektóre urzędy gmin, na przykład: ●
wnioski, pisma, zapytania do urzędu, ● odpisy i zaświadczenia
z ksiąg stanu cywilnego, ● dopisanie do spisu wyborców, ● udostępnianie informacji publicznej na wniosek, ● wypisy i wyrysy
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ● wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, ● wydanie wtórnika prawa
jazdy, ● przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia
publicznego.

E-sąd

Rozpatruje proste sprawy o zapłatę, najczęściej spory między
przedsiębiorcami a osobami, które nie uregulowały faktury. Całe
postępowanie odbywa się przez Internet: od złożenia pozwu do
wydania nakazu zapłaty. E-sąd to: ● przyspieszone i uproszczone
postępowanie, ● niższe koszty sądowe, ● krótszy czas wydania nakazu zapłaty, ● elektroniczne, a nie papierowe dokumenty, ● zdalny
dostęp z każdego miejsca, ● doręczenia elektroniczne.
Więcej na www.e-sad.gov.pl

Odpisy KRS przez internet

Dostęp online do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to oszczędność czasu i pieniędzy. Nie trzeba już płacić za odpisy KRS ani
fatygować się do wydziału gospodarczego sądu. Więcej na https://
ems.ms.gov.pl.

Księgi wieczyste online

Dzięki zastąpieniu rejestrów papierowych zapisami elektronicznymi
mamy wgląd do ksiąg wieczystych bez konieczności wizyty w sądzie. Więcej na www.ekw.ms.gov.pl.

Status paszportu

Czekając na wydanie dokumentu możemy sami sprawdzić, czy
nowy paszport jest już gotowy do odbioru. Więcej na www.paszporty.msw.gov.pl.

eWUŚ

Wybrane usługi w ramach platformy ePUAP:
1. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Od 1 stycznia 2013 r. zgłaszając się do lekarza pokazujemy PESEL
i dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy albo paszport), by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Więcej na www.ewus.csioz.gov.pl.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dedykujemy rodzicom (z okazji Dnia Dziecka)
Pięć prostych porad dla odpowiedzialnych rodziców
Mamo, Tato!
1. Dotrzymuj słowa, zwłaszcza danego dziecku. Daj mu odczuć, co znaczy zaufanie.
2. Staraj się dobrze mówić o ludziach w obecności dziecka.
Angażuj je w pomaganie innym, a nie będzie bało się ludzi
i wyrośnie na życzliwego, lubianego człowieka.
3. Życie to nie tylko praca. Zadbaj o kondycję fizyczną i psychiczną. Poświęcaj czas na wspólną rekreację z dziećmi.
Ucz je, że higieniczny tryb życia to ważna sprawa.
4. Tato! Bądź dżentelmenem, także w domu – wobec żony
i dzieci. Twój syn ma szanse wyrosnąć na mężczyznę zjednującego sobie sympatię otoczenia, a córka dżentelmena
będzie oczekiwać szacunku od innych mężczyzn i nie pozwoli im źle się traktować.
5. Mamo! Dbaj o siebie i pokazuj córce, że miło jest być kobietą. Dzięki temu łatwiej zaakceptuje własną płeć i związane
z nią uciążliwości.

Zapamiętaj:
Zwracaj uwagę na to, co mówisz do dziecka oraz co robisz
w jego obecności. Twój przykład i mądra miłość pomagają mu
stać się wartościowym, dobrym człowiekiem. To najprostszy
sposób, by uchronić dziecko przed alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Badania naukowe udowodniły, że czynnikiem najsilniej chroniącym dzieci przed sięganiem po alkohol, narkotyki i dopalacze,
jest silna więź z rodzicami. Poprzez dawanie przykładu i wyrażanie troski możesz budować zaufanie i więź. Pomagaj dziecku
stać się takim człowiekiem, jakim chcesz, by kiedyś się stało.
Jego przyszłość zależy od Ciebie.
Pamiętaj o tym każdego dnia!
Na podstawie ulotki Krakowskiej Akademii Profilaktyki*
* Krakowska Akademia Profilaktyki nie jest instytucją obcą w naszej gminie.
Współpracuje z nią m.in. kleszczowska szkoła podstawowa, zlecając działania
związane z organizacją profilaktycznych zajęć, przedstawień i warsztatów.
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Karatecy
na podium mistrzostw

awodnicy kleszczowskiej sekcji Shorin-Ryu Karate brali udział 11 maja w zorganizowanych w stolicy XV Mistrzostwach Polski Shorin-Ryu Karate. Walczyli w kategoriach kata

i kata kumiwaza. W tej drugiej kategorii w grupie seniorów trzecie
miejsce wywalczyła drużyna w składzie: Kamil Frankowski, Mariusz Kępa, Adrian Frankowski. Instruktorem sekcji jest Zbigniew
Berłowski.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
w Lgocie Wielkiej (ul. Rolnicza 5)
zaprasza
Tel. 604 428 271
www.klimczyk.com.pl
Wystawiamy rachunki

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łuszczanowicach.
Tel. 603 044 671
Sprzedam
działkę budowlaną
w Łękińsku
o powierzchni 0,1 ha.
Tel. 604-962-510.

NR 10/366

Sport

Medale na „Patykach”

R w Kleszczowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

eprezentacje dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej

w Kleszczowie uczestniczyły w Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego. Impreza odbyła się 10 maja nad zalewem „Patyki” koło Zelowa.
Biegacze z kleszczowskiej podstawówki (zarówno drużyna
dziewcząt, jak i chłopców) na dystansie 5 x 1000 metrów wywalczyli w swojej kategorii drugie lokaty. W sztafecie dziewcząt pobiegły: Julia Kotynia, Malwina Piechura, Weronika Piątczak, Karolina Cieślak i Magda Wójcik, natomiast drużynę chłopców tworzyli:
Bartłomiej Jarkowski, Szymon Mendak, Bartosz Pieniążek, Bartłomiej Kacperek i Kuba Raj.
Na takim samym dystansie biegali też najstarsi uczniowie.
Obydwie reprezentacje wystawione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie nie miały sobie równych i wygrały. W przełajowej sztafecie dziewcząt zwyciężyła drużyna w składzie: Justyna Botór, Marta Kłodawska, Patrycja Kłys, Monika
Szymańska, Marta Olczyk i Kinga Trojanowska. Zwycięska drużyna uczniów ZSP w Kleszczowie to: Sebastian Mozdrzeń, Tobiasz
Stolarski, Łukasz Danielski, Dominik Stępień, Konrad Szmit i Filip Mielczarek.
Wyjazd na tę imprezę biegową zorganizował LKS Omega
Kleszczów.

Sport
Trzeci w młodzieżowym
turnieju

na boisku piłkarskim w Łękińsku odbył się młodzieżo17 maja
wy turniej piłki nożnej chłopców z roczników 1998 i młod-

szych. Impreza z cyklu „Piłkarska kadra czeka” zgromadziła pięć
drużyn, reprezentujących gminy powiatu bełchatowskiego. Zajęły
one w turnieju następujące miejsca:
I. Domiechowice (gm. Bełchatów)
II. Kluki
III. LKS Omega Kleszczów
IV. Łobudzice (gm. Zelów)
V. Rasy (gm. Drużbice)
Drużyny z trzech pierwszych miejsc otrzymały puchary, a ich zawodnicy – medale. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie i LKS Omega Kleszczów.

Sport
Lekkoatleci LKS Omega…
… mają już za sobą pierwsze w tym sezonie starty na otwartych
stadionach. Jak ocenia trener Tomasz Bednarski były to starty
udane. Wspomnijmy o najważniejszych imprezach:
• Mityng otwarcia sezonu w Chorzowie: ● Weronika Chojka - I m.
na 100 m i II m. na 300 m, ● Marta Olczyk - III m. na 100 m
i IV m. na 300 m, ● Aleksandra Klewin - V m. na 100 m i VII m.
na 300 m.
• Mityng otwarcia sezonu w Bielsku Białej: ● Weronika Chojka I m. na 300 m, ● Marta Olczyk - IV m. na 600 m, ● Aleksandra
Klewin - VII m. na 1000 m, ● Kamil Kubiak - X m. na 1000 m.
• Mityng otwarcia sezonu w Częstochowie: ● Weronika Chojka
- I m. na 200 m (26,24 - II klasa sportowa), III m. na 100 m,
● Marta Olczyk - II m. na 800 m, ● Maciej Roczek - VII m. na 200
m i VIII m. na 100 m.
• Mityng kwalifikacyjny juniorów w Sosnowcu: ● Marta Olczyk III m. na 400 m, ● Weronika Chojka - IV m. na 400 m.
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Sport
Gościnny Kleszczów

edna z masowych imprez rangi
wojewódzkiej odbyła się na boiskach piłkarskich Kleszczowa 7 maja.
W wojewódzkim finale XVIII Turnieju im.
Marka Wielgusa uczestniczyły zespoły dziewcząt i chłopców rocznika 2002
i młodszych. O awans do dalszych rozgrywek walczyły drużyny szkolne oraz
Uczniowskie Kluby Sportowe.

Uroczyste otwarcie imprezy, której
organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej miało miejsce na stadionie
gminnym. Z ramienia PZPN uczestniczył
w nim Michał Kazanowski – specjalista

ds. rozgrywek młodzieżowych. Piotrkowski OZPN reprezentował prezes Stanisław Sipa, a władze gminy Kleszczów –
pełniący funkcję wójta Jacek Rożnowski.
Dziewczęta rywalizowały na boisku
ze sztuczną murawą w SOLPARKU, zaś
chłopcy – na trawiastym boisku Omegi.
M.in. ze względu na dużą liczbę uczestniczących drużyn boiska trzeba było podzielić na cztery pola, na
których równolegle toczyły się trwające po 10
minut mecze. W klasyfikacji drużyn chłopięcych
najlepsze okazały się:
1. SP 9 Skierniewice,
2. Mazovia Tomaszów
Maz., 3. SP Witonia.
Wśród piłkarek z najlepszej strony pokazały się:
1. SP Piaski, 2. SP Gidle, 3. SP Regnów.
Zwycięzcy kleszczowskiego finału reprezentować będą województwo łódzkie
w finałach ogólnopolskich, które odbędą się
we wrześniu. Główną
nagrodą będzie wyjazd do Włoch, do
klubu AC Milan. Drużyny, które wywalczyły 2. miejsce w każdym z finałów wojewódzkich otrzymają bilety na mecz piłkarski Polska - Andora.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 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
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
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 „Imperial”
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
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
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
731-36-34
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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Kierownik budowy oraz inni pracownicy chętnie informowali o rozmiarach inwestycji i utrudnieniach, jakie nastąpią w czasie planowanych robót na terenie Czyżowa. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć sprzęt budowlany z bliska
i zadać pytania. Każdy uczestnik spotkania został wyposażony w kamizelkę
odblaskową i kask. Na zakończenie przedstawiciele firmy poczęstowali dzieci
słodyczami.

gimnazjalnych. Zainicjowana w ubiegłym roku wymiana uczniów obydwu szkół
odbywa się za pośrednictwem organizacji wspierającej Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży (www.pnwm.org).
W programie blisko tygodniowego pobytu niemieccy goście poznawali gminę
(gościliśmy ich także w Urzędzie Gminy), odbyli wycieczki do Krakowa i Wieliczki, uczestniczyli w zajęciach w ZSP, prowadzonych wyłącznie po niemiecku. Kolejną odskocznią od szkolnych realiów była rekreacyjna wycieczka do
ośrodka agroturystycznego Malutkie, której czas wypełniła m.in. jazda konna,
gokarty i paintball.

Spełnili marzenia po raz drugi

Pełna integracja

å ciąg dalszy ze str. 8

10 maja uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami spotkali się z podopieczną
Fundacji Mam Marzenie. Tym razem uczniowie spełnili marzenie siedmioletniej Nicole - dziewczynki cierpiącej na nieuleczalną chorobę. Spotkanie odbyło
się w łódzkiej Manufakturze. Uczniowie przekazali dziewczynce Playstation
3 wraz z grami. Testując nowy sprzęt gimnazjaliści wraz z Nicole oraz jej rodzeństwem wspólnie bawili się w Arena Laser Games. Relację ze spotkania
można obejrzeć na stronie internetowej fundacji i w galerii zamieszczonej na
stronie gimnazjum.
W tym roku szkolnym w ramach akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”
gimnazjaliści spełnili marzenia dwojga chorych dzieci, a wartość podarunków
wyniosła łącznie 4,6 tys. zł.

Wspólne tworzenie pracy plastycznej „Co Ci się kojarzy z wiosną?” było jednym z punktów programu Dnia Otwartego, zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Kleszczowie z myślą o „oswojeniu” ze szkołą najstarszych przedszkolaków, które mury szkoły przekroczą już we wrześniu.

P. Starostecki wyróżniony w Kangurze
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie otrzymała wyniki tegorocznego konkursu
matematycznego Kangur, w którym udział wzięło 43 uczniów. Najliczniej (po
14 osób) do rywalizacji przystąpili uczniowie klas IV i VI.
Najlepszy wynik (93,75 pkt.) z grona uczestników uzyskał uczeń klasy IV b –
Przemysław Starostecki, zdobywając wyróżnienie i nagrodę książkową.

Partnerzy z Ettenheim gościli w Kleszczowie
Od 8 do 16 maja przebywała w Kleszczowie grupa uczniów z niemieckiej szkoły partnerskiej w Ettenheim, z którą współpracuje nasz Zespół Szkół Ponad-

W

Toczyli na kole
pracowni ceramicznej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku od 7 do 22 maja odbywały się warsztaty toczenia na kole
garncarskim. Centrowanie, przerabianie, wyciąganie, formowanie
właściwego kształtu i zdobienie wykonanych prac – to kolejne etapy
tworzenia ceramiki najbardziej tradycyjną metodą czyli przez toczenie na kole. Poznało je łącznie 30
osób, które skorzystały z zaproszenia GOK. W trakcie warsztatów powstawały proste przedmioty użytkowe - kubki, wazoniki, miseczki.

Były także prezentacje artystyczne, wspólne zabawy ruchowe i oprowadzanie
nowicjuszy po szkolnych pomieszczeniach.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i zdjęć przekazanych przez szkoły samorządowe

