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Projekty nowego
przedszkola i żłobka

Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji jest budowa nowego przedszkola wraz ze żłobkiem w Kleszczowie. Nad projektem
technicznym pracują w łódzkiej pracowni architekci z Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego „EKOBUD” s.c. Dokumentacja powinna być gotowa do końca września.
Więcej na str. 2.

Budżet ‘2013
wykonany
w 86 procentach
– Budżet za 2013 rok został wykonany
w 85,99 czyli prawie 86 procentach - mówił
na majowej sesji wójt Sławomir Chojnowski. – Chciałbym podziękować wszystkim
pracownikom urzędu, kierownikom, pani
skarbnik, panu sekretarzowi za tę pracę,
chociaż ja pracowałem niecałe półrocze.
Więcej na str. 3.

Goście z Ukrainy

„Puls Biznesu” uhonorował
Po raz pierwszy na jednej wspólnej ogólnopolskiej gali uhonorowani zostali zdobywcy tytułów „Filary Polskiej Gospodarki” oraz
„Samorządowy Menedżer Regionu”. Obydwa rankingi to inicjatywa
biznesowej gazety i portalu „Puls Biznesu”.
Więcej na str. 2.

Wakacyjna
przebudowa
Grafika prezentuje wygląd głównego
wejścia oraz kolorystykę nowej elewacji
budynku szkoły podstawowej w Łękińsku.
Zadaszony i osłonięty szkłem podjazd dla
osób niepełnosprawnych to najbardziej widoczna zmiana. Projekt techniczny przebudowy wykonała firma Projekt 3 s.c. z Rybnika.

W pierwszych dniach czerwca w Kleszczowie gościli nauczyciele i uczniowie szkoły Centrum Nadziei w Równem na Ukrainie.
Ten tygodniowy pobyt oznaczał rozpoczęcie kolejnej fazy współpracy Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie z partnerską placówką
zza wschodniej granicy.
Goście przybyli do Kleszczowa
1 czerwca. Następnego dnia w auli SOLPARKU odbyło się oficjalne powitanie
15-osobowej delegacji, na czele której
stała dyrektor Olena Szenknecht. Dodajmy, że zdecydowaną większość grupy
stanowili uczniowie – w sumie 10 osób.
Więcej na str. 12.

„Zakładkowy”
konkurs
O tym, że zwyczajna zakładka do książki może mieć niebanalną formę i bajeczną kolorystykę przekonują efekty konkursu,
zorganizowanego z inicjatywy nauczycielek, pracujących w świetlicy szkoły podstawowej w Kleszczowie. Ogłaszając konkurs o zasięgu powiatowym zainspirowały
uczniów z 13 różnych szkół do wymyślania
ciekawych projektów.
Więcej na str. 7.

Dni Kleszczowa
na sportowo
Dwa turnieje sportowe (siatkarski i piłkarski) zorganizował podczas Dni Kleszczowa klub Omega. W obydwu uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Na zdjęciu
– drużyna ogniwa Łuszczanowice, która
w tym roku wywalczyła pierwsze miejsce
w tradycyjnym turnieju piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Kleszczów.
Więcej na str. 14.
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Umowa na budowę
gminnych mieszkań

Wielka przestrzeń

budynek, który pomieści przedszkole i żłobek, ma
W spólny
stanąć u zbiegu ulic Jagodowej i Wschodniej na osiedlu Za-

akończyła się procedura wyboru firmy, która będzie budować dwa kolejne gminne budynki mieszkalne na osiedlu
„Łuszczanowice”. 29 maja wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski podpisał umowę z Piotrem Machalewskim, reprezentującym
konsorcjum, które będzie wykonawcą inwestycji. Konsorcjum utworzyły dwie firmy – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wiktor”
sp. j. z Radomska (jako lider) oraz
Cz.P.B.P. „Przemysłówka” S.A.
z Częstochowy (jako partner).
W każdym z dwóch niepodpiwniczonych, trzykondygnacyjnych,
jednoklatkowych budynków znajdzie się po 14 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Komunalne
domy wielorodzinne będą budowane w oparciu o „stary” projekt
techniczny, na bazie którego na
tym samym osiedlu powstały trzy
takie same budynki, oddane do
użytku w 2009 roku. W ramach tej inwestycji powstanie też zespół
garażowy na 20 stanowisk oraz infrastruktura towarzysząca (m.in.
chodniki i miejsca parkingowe). Termin na wybudowanie dwóch bloków to 14 miesięcy, a wartość inwestycji 5.592.402 zł brutto.
Warto dodać, że przetarg dotyczący wyboru wykonawcy tego
zadania miał charakter ograniczony i odbywał się w trzech etapach.
W pierwszym przyjmowane były wnioski firm budowalnych i konsorcjów o dopuszczenie do udziału w przetargu. W sumie dziesięć
firm (m.in. z Łodzi, Sieradza, Myszkowa, Warszawy, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego i Bełchatowa) starało się o udział w przetargu. W drugim etapie Urząd Gminy wyselekcjonował z tego grona pięciu potencjalnych wykonawców, których zaprosił do złożenia
konkretnych ofert. Ostatecznie na złożenie ofert zdecydowały się
trzy firmy i jedno konsorcjum – to, które zaproponowało najniższą
cenę za zbudowanie dwóch komunalnych domów wielorodzinnych.

cisze. Gminna działka o powierzchni przekraczającej 1,2 hektara to
wielkie wyzwanie dla projektantów. Przetarg na opracowanie dokumentacji dla tego zadania wygrała wspomniana już spółka cywilna
„EKOBUD” z wynagrodzeniem105 780 zł brutto.
W sierpniu ubiegłego roku przystąpiła do opracowania trzech
różnych koncepcji i projektów zagospodarowania terenu wokół
przedszkola i żłobka. Po 20 lutego, kiedy w Urzędzie Gminy po kilku spotkaniach i konsultacjach z projektantami wybrany został jeden wariant, firma mogła zacząć przygotowywanie bardziej szczegółowych dokumentów technicznych.
W trakcie prac zmienił się pierwotny podział na oddziały (żłobek miał liczyć trzy, przedszkole - pięć). Zdecydowano się utworzyć
dwa oddziały żłobkowe z salami o powierzchni ponad 70 m kw. każda oraz sześć oddziałów przedszkolnych z równie dużymi salami
do zajęć. Budynek w większości będzie jednokondygnacyjny. Tylko jedna część będzie miała 2 kondygnacje. Na parterze ma się tu
mieścić kuchnia, a nad nią - pokoje nauczycielskie i administracja.
Kiedy spojrzymy od strony wewnętrznego dziedzińca widać, że
budynki żłobka i przedszkola łączą się, tworząc kąt rozwarty. Na
połączeniu tych dwóch części architekci zaproponowali utworzenie
wielofunkcyjnej sali widowiskowej o powierzchni ponad 130 m kw.
Przy tak dużym obiekcie konieczne okazało się zaprojektowanie sporej liczby miejsc parkingowych. Będzie ich tu ponad 70. Na
rozległej działce znalazło się miejsce na oddzielne place zabaw dla
żłobka i przedszkola, plenerowy amfiteatr, ścieżkę przyrodniczą
i ogródek warzywny, a nawet górkę saneczkową. Budynek ma być
solidnie docieplony 16-centymetrową warstwą styropianu, a do jego
ogrzewania służyć ma pompa ciepła.
(s)

(s)

towani przez firmę ARC Rynek i Opinia. Wskazując na swoich
faworytów samorządowcy głosowali na te firmy, które: są istotnymi pracodawcami dla regionu, są ważnymi płatnikami podatków
lokalnych, działają na rzecz społeczności lokalnej i są gospodarczą wizytówką regionu. W regionie łódzkim trzecie miejsce w
rankingu zajęła PGE Elektrownia Bełchatów. Tym razem wyprzedziły ją Ceramika Paradyż (I m. ) i Wielton (II m.).
„Samorządowych Menedżerów Regionu” również wybierali przedstawiciele lokalnych
władz, ankietowani przez TNS
Pentor. Wskazywali oni na gospodarzy tych gmin, które wyróżniają się: tempem rozwoju,
potrafią skutecznie pozyskiwać
unijne
fundusze,
wspierają
przedsiębiorców
działających
na ich terenie, biorą też aktywny udział w działaniach na rzecz
społeczności lokalnych.
Jak już informowaliśmy w tej
kategorii drugie miejsce przypadło wójtowi gminy Kleszczów,
Sławomirowi Chojnowskiemu.
Pierwsze miejsce zajął Józef
Kaczmarek (burmistrz Uniejowa), a trzecie - Krzysztof Starczewski (wójt gminy Rawa Mazowiecka).
(s)

Będzie uzbrojenie
przy kolejnych drogach

przygotowuje się do kolejnych inwestycji. W ogłoszoG mina
nym niedawno przetargu są zbierane oferty na wykonanie

kompletnej dokumentacji projektowej dla czterech odrębnych zadań.
Pierwsze z nich dotyczyć ma rozbudowy drogi gminnej nr 101387E
w Wolicy na długości 740 metrów, wraz z wykonaniem infrastruktury
technicznej. Na części tej drogi (340 m) będzie zbudowana ścieżka
rowerowa i chodnik, a na pozostałym odcinku powstanie ścieżka rowerowa, a chodnik zostanie odnowiony.
Drugie z przetargowych zadań to projekt rozbudowy drogi gminnej (długości 740 m) w Wolicy i Łuszczanowicach nr 101402E (od
ronda w Hubach do drogi powiatowej nr DP3915E wraz z infrastrukturą techniczną. Trzeci temat dla projektantów to rozbudowa drogi
gminnej w Wolicy nr 101354E długości 390 m (pod lasem) wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa drogi długości 430 m (ma ona
stanowić połączenie dróg gminnych o numerach 101354E i 101403E)
wraz z uzbrojeniem na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
Czwarta część obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3915E
w Łękińsku na odcinku 1500 m, polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego.
Wykonawcy mogą składać oferty częściowe osobno na każde z czterech wymienionych zadań. Oprócz opracowania projektów
technicznych wykonawcy będą musieli dokonać wszystkich uzgodnień potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji, a także uzyskać
zezwolenia na realizację inwestycji.
(s)

„Puls Biznesu” uhonorował

kto zyska miano „Filar Polskiej Gospodarki” decydoO tym,
wali samorządowcy z poszczególnych województw, ankie-
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Majowa sesja

Rady Gminy Kleszczów odbyła się 30
48. sesja
maja. Obszerny porządek posiedzenia liS
czył aż 25 punktów. Jednym z najważniejszych było

przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2013 oraz udzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Uchwały w obu
tych sprawach, poprzedzone dyskusją, zostały przyjęte większością głosów.
Kolejne z podjętych na sesji i przegłosowanych
uchwał dotyczyły:
• wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kleszczów na lata 20142017,
• wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kleszczów na 2014 rok (po zmianach plan dochodów to 265.195.489,49 zł, a plan wydatków –
285.003.536,99 zł),
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach geodezyjnych
Żłobnica i Kleszczów (trzy nieruchomości mają
być sprzedane w formie przetargu nieograniczonego),
• wyrażenia zgody na przedłużenie okresów obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Kleszczów (na
wniosek spółki CAT Polska mają być ujednolicone do 1 kwietnia 2022 r. okresy dzierżawy
wszystkich działek gminnych, z których korzysta
obecnie firma),
• zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad
dofinansowania ze środków budżetu Gminy
Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach
położonych na terenie Gminy Kleszczów (na
liście dotowanych urządzeń znalazły się także
nowoczesne kotły na pelet, spełniające wymogi
normy PN EN 303-5:2012 5 klasy; o tym, kiedy
zmiana wejdzie w życie – poinformujemy),
• zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2014 rok”,
• aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Kleszczów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”,
• dokonania zmian w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Żłobnica,
• wyrażenia zgody na sprzedaż przez fundację nieruchomości gruntowych dla nowych inwestorów
- spółek Stako sp. j. oraz Kobzarenko sp. z o.o.
W końcowej części sesji radni przyjęli raport
z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy
Kleszczów za lata 2012-2013”, a także informację
dotyczącą „Oceny zasobów pomocy społecznej za
rok 2013”.
Uczestniczący w części sesji przedstawiciele zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Andrzej Szczepocki i Roman Skalski odnieśli się
do zarzutów postawionych przez wójta Sławomira Chojnowskiego na poprzedniej sesji, zawartych
w skierowanym przez niego do Rady Gminy Kleszczów wniosku o odwołanie zarządu FRGK. Decyzję
w sprawie wniosku o odwołanie Rada Gminy ma
podjąć na kolejnym posiedzeniu.
(s)
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Żonglowanie procentami

prawozdanie z wykonania budżetu trafia w pierwszej kolejności do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład Orzekający łódzkiego RIO wypowiedział się
w sprawie przesłanego mu z Kleszczowa sprawozdania 7 maja. Zaopiniował je pozytywnie, stwierdzając w uzasadnieniu m.in.:
„Prognozowane dochody Gminy Kleszczów zostały wykonane w kwocie
233.924.810,05 zł, co stanowi 103,44 proc. planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 200.929.636,87 zł, czyli na poziomie 85,99
proc. ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 32.995.173,18 zł”.
19 maja oceną sprawozdania z wykonania budżetu zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kleszczów. Obradowała w pełnym, 5-osobowym składzie
w obecności wójta, skarbnika, sekretarza oraz kierowników czterech referatów UG.
W jawnym głosowaniu pięcioma głosami „za” opowiedziała się za przyjęciem przedstawionych do oceny sprawozdań i za udzieleniem wójtowi absolutorium. W przygotowanej po tym posiedzeniu pisemnej „Informacji” Komisji Rewizyjnej znajdujemy potwierdzenie kwot (i tej dotyczącej dochodów, i tej podsumowującej wydatki),
podanych w dokumencie przesłanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Potwierdzona została także kwota wypracowanej w 2013 roku nadwyżki budżetowej.
Komisja nie obliczyła procentowej realizacji całego budżetu. Postanowiła skupić się wyłącznie na tej części budżetu, która przeznaczona była na finansowanie
gminnych inwestycji.
„Komisja zwróciła uwagę na niski stopień realizacji inwestycji. Pierwotny plan
zakładał wydatki majątkowe na poziomie 92.441.870,00 zł. Po zmianach plan wydatków majątkowych wyniósł 71.940.323,85 zł. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 50.331.273,68 zł, co stanowiło 54,45 proc. w stosunku
do planu pierwotnego. Komisja uzyskała szczegółowe informacje co do przyczyn
nie wykonania planu wydatków inwestycyjnych” - to fragment z informacji Komisji
Rewizyjnej.
Ten niespełna 55-procentowy wskaźnik do tego stopnia utrwalił się w świadomości radnych, że na absolutoryjnej sesji powtarzany był jak mantra.
– Wykonanie budżetu w roku 2013 w wysokości 54 proc. to jest ujma dla nas,
a zarazem nieodpowiedzialność władz tej gminy - zaczął swoje wystąpienie radny Lesław Jańczyk.
Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Michałek liczbę 54 proc. akcentował
szczególnie mocno. Poinformował nawet, że gdyby nie przesunięcie płatności za
obwodnicę na rok 2013 to wykonanie planu wyniosłoby tylko 25 procent.
– Plan faktycznie jest wykonany w skandalicznym procencie - mówił przewodniczący H. Michałek. – W 25 procentach wykonany budżet, to jest śmiech na sali
(…) Dawniej budżet wykonywaliśmy w granicach 67-65 proc. Nigdy nie było 25
proc.
W czasie, kiedy przewodniczący – w obecności kamer – powtarzał te liczby,
o głos bezskutecznie usiłowała się upomnieć skarbnik gminy Maria Cłapka. Nie
dostała zgody na udzielenie wyjaśnień. Być może w tym momencie radni stracili
możliwość zdobycia wiedzy o tym, jaka jest różnica pomiędzy wydatkami, a wydatkami majątkowymi? Sprawę przesunięcia płatności za obwodnicę próbował dodatkowo wyjaśniać obecnym na sali kierownik referatu inwestycji, Robert Olewiński,
ale dopuszczony został do głosu tylko na krótki moment.
– Dlaczego pan kłamie, panie przewodniczący? - zapytał w końcu otwarcie wójt
S. Chojnowski. I posługując się protokołem z posiedzenia RIO, na którym opiniowane było sprawozdanie budżetowe za rok 2013, próbował powiedzieć, że podawane do kamery dane nie są prawdziwe.
– Mnie pana protokół nie interesuje, ja mam Komisję Rewizyjną - usłyszał odpowiedź przewodniczącego H. Michałka, który domagając się zbliżenia obiektywów kamer na prezentowany dokument, zacytował fragment wniosku Komisji Rewizyjnej, odnoszący się do zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu.
Brzmi on tak, jak przedstawiony w tym tekście cytat, w którym Komisja Rewizyjna
oceniła stan realizacji w 2013 roku wydatków majątkowych.
– To są wydatki majątkowe, a nie wykonanie budżetu - próbował wyjaśniać
wójt. Czy został mu udzielony głos? Brak miejsca nie pozwoli nam omówić bardziej
szczegółowo przebiegu całej dyskusji. Ten ważny fragment sesji zainteresowani
mieszkańcy mogą obejrzeć w I części relacji zamieszczonej pod adresem www.
kleszczow.pl/rada-gminy/relacje-wideo-z-sesji/. Trwa od około 37 do 58 minuty.
(s)
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Dostępne programy zdrowotne
Mieszkańców gminy, zainteresowanych specjalnymi zdrowotnymi programami profilaktycznymi, których nie realizuje gmina, informujemy, że z pieniędzy podatników regionu łódzkiego są finansowane obecnie cztery programy, z których mieszkańcy województwa
łódzkiego mogą korzystać bezpłatnie. Ich organizatorem jest samorząd województwa.
Do końca listopada 2014 r. (lub do wyczerpania środków finansowych) będą realizowane następujące programy zdrowotne:
1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci
i młodzieży.
2. Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodaw-

KOMUNIKATY
Urzędowe formularze

W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie są
dostępne wszystkie druki wniosków i formularzy, potrzebnych
do załatwienia różnych urzędowych spraw. Po to, by mieszkańcom odległych miejscowości zaoszczędzić czasu, potrzebnego
na dojazd do urzędu i odebranie potrzebnego druku, większość
najczęściej używanych formularzy została umieszczona na
stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
kleszczow.pl) w zakładce „Formularze do pobrania”. Można je
stąd pobrać na komputer, wydrukować, a po wypełnieniu przesłać czy dostarczyć do Urzędu Gminy.

Telefony do Urzędu Gminy

Dla usprawnienia kontaktu z poszczególnymi referatami Urzędu Gminy przypominamy bezpośrednie numery telefonów do
kierowników:
• Referat Organizacyjny - 731 31 35
• Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - 731 31 23
• Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych - 731 31 25
• Urząd Stanu Cywilnego - 731 31 26
Numery do kierowników innych referatów:
• Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 731 31 10 w. 155
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 731 31 10 w. 103
• Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
• Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 w. 112
Inne numery telefonów:
• Punkt Obsługi Klienta - 731 31 10
• Sekretariat Wójta Gminy - 731 31 20
• Sekretarz Gminy - 731 31 14
• Skarbnik Gminy - 731 31 21

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że w czerwcu
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny codziennie
z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach 12.00-20.00.

Bezpłatne porady psychologa i prawnika

Dla mieszkańców gminy Kleszczów organizowane jest bezpłatne specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne. Można korzystać z bezpłatnych porad psychologa. Jego dyżury
odbywają się w każdy piątek w godz. 15.00-18.00 w siedzibie
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (pokój nr 15 na parterze).
Dyżury prawnika, który udziela porad odwiedzającym go
mieszkańcom gminy, organizowane są w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 20.00. Miejsce
udzielania porad - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).
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czaka ludzkiego HPV.
3. Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci.
4. Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku
szkolnym.
Aby skorzystać z tych badań nie trzeba posiadać skierowania
lekarskiego. Szczegółowe informacje na temat wymienionych programów wraz ze wskazaniem ich realizatorów są dostępne na stronie internetowej województwa łódzkiego www.lodzkie.pl w zakładce programy wojewódzkie.
Zainteresowani znajdą tam wykaz i dane kontaktowe placówek
medycznych, do których trzeba się zgłosić, aby z programu skorzystać.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów 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 2012 r. poz. 647 z późn.
zm.) 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 XXX/279/2012 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Czyżów
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 czerwca 2014 r. do 1 lipca
2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410
Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30
oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie o godz. 16.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 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 15 lipca 2014 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 zmiany
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) na adres mailowy: kancelaria@
kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2014 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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Sempertrans będzie większy

A

ustriacki Semperit AG Holding ma 22 zakłady produkcyjne
na świecie i zatrudnia około 10,5 tys. pracowników. Jeden
z jego zakładów funkcjonuje na terenie gminy Kleszczów. To Sempertrans Bełchatów sp. z o.o., którego najbardziej rozpoznawalnym
produktem są gumowe taśmy przenośnikowe, wzmacniane stalowymi linkami, bądź specjalną tkaniną.
Sempertrans działa w miejscu, gdzie ponad 35 lat temu powstały Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL – państwowy zakład, który miał pracować głownie na potrzeby Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W wyniku prywatyzacji, a potem
dość zawiłych przekształceń (kto dziś pamięta, że STOMIL był jedną ze spółek należących do tzw. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych?) firma zyskała nowego właściciela – branżowego inwestora z Austrii.
27 maja na terenie Sempertransu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe centrum operacyjne zakładu. Trwająca już inwestycja kosztować ma 40 mln euro. W jej wyniku powstanie m.in. nowa hala produkcyjna o powierzchni 7200 m
kw. Już w październiku rozpocznie się dostawa nowych linii technologicznych, które pozwolą podwoić możliwości produkcyjne fabryki w Rogowcu.
Sempertrans razem
z działającą na jego potrzeby wytwórnią stalowych linek STOLIN daje
dziś zatrudnienie dla ponad 450 pracowników.
Wytwarzane przez firmę
taśmy przenośnikowe
stosowane są nie tylko
w górnictwie, ale także
do transportu materiałów sypkich w hutnictwie,
cementowniach czy portach. Jednym z największych sukcesów firmy
Przedstawiciel Semperit AG - Thomas
było w ostatnim czasie
Fahnemann udziela wywiadu na tle buuruchomienie produkdowanej hali w Rogowcu
cji taśm energooszczędnych. Ich zastosowanie pozwoliło o 25 proc. zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej przez przenośniki. Za ten projekt spółka otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2013. Oprócz taśm w Sempertransie wytwarzane są także mieszanki gumowe.
Realizowana w Rogowcu inwestycja Semperit Holding AG pozwoli zwiększyć zatrudnienie w firmie, której produkty sprzedają się
tak dobrze, że maszyny pracują tu na trzy zmiany przez 7 dni w tygodniu.
(s)

SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.
poszukuje osoby do pracy na stanowisko

PRACOWNIK TECHNICZNY
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających
CV i list motywacyjny do dnia 30.06.2014 r. na adres:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
lub dostarczanie ofert osobiście do sekretariatu w siedzibie Spółki.
Pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi
kandydatami.
Szczegóły oferty pracy na stronie www.solpark-kleszczow.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

F
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Na razie rośnie trawa

akt, że w Bogumiłowie zamiast fundamentów i ścian Zakładu Przetwarzania Odpadów rośnie soczysta trawa w najmniejszym stopniu nie martwi tych mieszkańców gminy, którzy w
różny sposób wyrażali swoją dezaprobatę dla tego przedsięwzięcia. Brak inwestycji na terenach objętych granicami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. martwić może natomiast władze tej strefy.
„Podstrefa Kleszczów” utworzona została w marcu 2009 roku
decyzją Rady Ministrów. Ma powierzchnię 22,5 hektara. Dwaj
pierwsi inwestorzy (polski Eurometal i ukraiński ITG Solar) odebrali zezwolenia na działalność w tej strefie na początku 2010
roku. O ile pierwsza spółka podjęła przygotowania do inwestycji
i teraz finalizuje budowę odlewni aluminium, to druga po jakimś
czasie zrezygnowała z budowy w Bogumiłowie zakładu wytwarzającego płytki krzemowe, które miały być wykorzystywane w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Już w październiku 2010 r. media
zapowiadały, że ITG Solar zamierza zainwestować w Turku, na
terenie tamtejszej strefy inwestycyjnej. Przedsięwzięcie nie doczekało się jednak realizacji, bo ukraiński inwestor nie uzyskał dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tereny w „Podstrefie Kleszczów”, zarezerwowane dla ITG Solar, stały się teraz miejscem inwestycji firmy Sponcel, kooperującej z włoską spółką Arix. Na razie koparki zdjęły tu wierzchnią warstwę ziemi. Po sąsiedzku znajduje się ogrodzony metalową siatką
teren, na którym spółka Eko-Region Kleszczów ma budować Zakład Przetwarzania Odpadów. Pozwolenie na jego budowę Starostwo Powiatowe wydało w styczniu ubiegłego roku. Od sierpnia
2013 r. wiadomo, kto
ma być wykonawcą
tej inwestycji. To znana poznańska firma
H. Cegielski, która
w czasach PRL specjalizowała się m.in.
w budowie silników
okrętowych. Dziś w
czasach upadku polskich stoczni musi
szukać innych sfer
działalności.
„Inwestycja o wartości 354 mln zł będzie zlokalizowana w gminie Kleszczów koło Bełchatowa, dając przy tym ponad 80 miejsc
pracy. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli w ciągu jednego
roku na efektywne zagospodarowanie 140 000 ton odpadów pochodzących z okolicznych gmin. Realizacja inwestycji została już
rozpoczęta, a jej zakończenie planuje się w 2015 roku” - czytamy
w informacji zamieszczonej 22 sierpnia ub. roku na stronie firmy
H. Cegielski - Poznań.
W październiku ub. roku informację o planach budowy przez
poznańską firmę dwóch przetwórni odpadów, nazywanych „bioelektrowniami” (jednej, przerabiającej odpady drzewne w Kostrzynie nad Odrą i drugiej, przetwarzającej odpady komunalne w Bogumiłowie) podał także magazyn ekonomiczny „Forbes”.
W lutym tego roku teren przyszłej inwestycji Eko-Regionu
Kleszczów wyglądał tak, jak na załączonym obrazku. Tablica informacyjna podaje wszystkie niezbędne dane z jednym wyjątkiem. Zamiast wykonawcy budowy widzimy tu tylko informację, że
zakład budowany jest… systemem gospodarczym.
Do pierwszych dni czerwca sytuacja nie uległa zmianie. Na
kilkuhektarowym placu rośnie trawa i stoją trzy budowle: kontenerowy barak, budka dla portiera i oddalona o kilkadziesiąt metrów, pomalowana na niebiesko drewniana wygódka. No, i jeszcze buda dla pieska.
(s)
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Królewska wieś - Łuszczanowice

tanisława Hejaka – związanego
z gminą Kleszczów pasjonata, który nie ustaje w poszukiwaniu historycznych
ciekawostek i wydawnictw, dotyczących
tych terenów, zainteresowały m.in. dwa
tomy, poświęcone lustracjom dóbr królewskich. Obydwa zostały wydane staraniem
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Z roku
1996 pochodzi księga opisująca wyniki lustracji przeprowadzonej w latach 1659-1665
w województwach: sieradzkim, łęczyckim,
brzesko-kujawskim, inowrocławskim i na
Ziemi Dobrzyńskiej. W roku 2007 wydana
została księga poświęcona lustracji powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego,
wieluńskiego i ostrzeszowskiego, przeprowadzonej w roku 1789. Powiaty te należały w II połowie XVIII wieku do województwa sieradzkiego. W udostępnionych przez
S. Hejaka tomach znaleźliśmy ciekawe informacje o królewskiej wsi Łuszczanowice.

prowadzanie co 5 lat lustracji dóbr królewskich. Chodziło o sprawdzenie czy nie są
one zawłaszczane przez osoby prywatne.
Dobra królewskie we wcześniejszych wiekach, zwłaszcza za Jagiellonów (XV i I połowa XVI wieku) były często nadawane
współpracownikom władców jako nagrody
albo uposażenie związane z urzędem np.
kasztelana lub wojewody. W ten sposób w
Koronie Polskiej Jagiellonowie rozdali 58
miast i 661 wsi. Dobra królewskie nadawano też starostom do końca ich życia. Sprytni urzędnicy potrafili jednak dokonywać takich „przekształceń własnościowych”, że
majątek służył potem dalej rodzinie starosty i przestawał przynosić profity państwu.
W zamian za zgodę na podatki na wojnę w
Inflantach średnia szlachta wymogła ściślejsze kontrolowanie dóbr państwowych i egzekucję bezprawnie zawłaszczonych majątków.

Fragment mapy królewszczyzn woj. sieradzkiego
oprac. przez J. Pakulskiego i A. Tomczak
Jak widać z załączonego fragmentu
mapy w połowie XVII wieku własnością monarchy na terenie województwa sieradzkiego były m.in. królewskie folwarki w Pajęcznie i Radomsku, miasteczka Brzeźnica
i Radomsko, a także wsie: Siedlec, Dylów, Bądków, Radziechowice, Chrząstawa i Usczanowice (bo tak zapisano ich nazwę). Folwarki królewskie znajdowały się
zaś w Wiewiórowie, Gajęczycach, Piekarach, Dobrzyszycach, Strzałkowcu i Dupicach (trzy ostatnie nazwy mają dziś nieco
inne brzmienie).

Lustracje wymogła szlachta
Podczas sejmowych obrad w latach
1562-1563 średnia szlachta wymogła prze-

W XVI wieku w Koronie uformował się
podział na skarb królewski (skarb nadworny) i skarb państwowy. W latach 1589-1590
wydzielone zostały tzw. ekonomia, czyli dobra stołowe, z których dochód był przeznaczony wyłącznie na potrzeby króla i jego
dworu. 21 miast i 312 wsi podzielonych na
9 ekonomii dawało skarbcowi królewskiemu
dochód około 60 tys. zł rocznie.

Policzeni kmiecie i zagrodnicy
Pierwszy ze wspomnianych tomów poświęcony jest lustracji dokonanej w latach 1659-1665, a zatem tuż po potopie
szwedzkim. Zebrane dane urzędnicy - lustratorzy porównali z wynikami poprzednich
å ciąg dalszy na str. 12
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Ale fury!

mina Kleszczów może się pochwalić posiadaniem jednych z najnowocześniejszych autobusów w Polsce. Dwie Scanie Irizar PB,
których zakup sfinansowała gmina, przyjechały do
nas pod koniec kwietnia, a w maju wykonały pierwsze kursy z pasażerami. Jeden z nich prowadził do
Bielska-Białej, a pasażerami byli członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, jadący na festiwal „Złota Trąbka”. Drugi komercyjny kurs na Wybrzeże
zamówiło biuro turystyczne.

Te pojazdy o numerach rejestracyjnych EBE
9US 2 i 9US 3 przyciągają wzrok nie tylko specyficznym kolorem lakieru, typowym dla pojazdów
marki Scania, ale także wyjątkowo aerodynamiczną sylwetką. Kiedy patrzy się na bok autobusu widać, że blachy nadwozia tworzą z szybami jednolitą płaszczyznę. Nie ma tam żadnych ramek czy
wystających krawędzi.
Taka sylwetka oznacza bardzo niski poziom
hałasu wewnątrz pojazdu, a przez to większy komfort podróżowania dla 50 pasażerów. Wnętrze jest
utrzymane w odcieniach granatu i ciemnoszarego
koloru. Zagłówki pasażerów mają skórzaną tapicerkę.
Długo można
by opisywać wyposażenie, które decyduje o komforcie podróżowania. Z braku
miejsca wspomnijmy tylko o możliwości oglądania w czasie jazdy programów telewizyjnych, o kamerze, z której korzystać może pilot
wycieczki i kamerze z przodu pojazdu, z której obraz można pokazywać na wewnętrznych monitorach.
Imponuje wygląd
miejsca pracy kierowcy.
Dla jego zmiennika wygospodarowano małą sypialnię pod podłogą pojazdu. Scania Irizar PB
w wersji, która trafiła do
Kleszczowa ma długość
12,2 m i jest wysoka na 3,65 m. Napędza ją najnowocześniejszy silnik spełniający wymogi normy
Euro 6, o mocy 410 KM.
Obydwa nowe autobusy kosztowały 2,67 mln
zł brutto. Dołączyły do taboru pasażerskiego, którym dysponuje dziś Zakład Komunalny „Kleszczów”. W jego skład wchodzą dwa wysłużone
42-miejscowe Autosany H-9 z pierwszej połowy
lat 90., 19-miejscowy autobus Irisbus z 2004 roku,
trzy Autosany Lider A1010T z roku 2005 (każdy
43-miejscowy) oraz dwa 50-miejscowe Autosany
Lider A1012T z roku 2010.
(s)
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Szkolne wieści
Językowa współpraca z UŁ
14 maja to data ważna dla przyszłości ZSP w Kleszczowie. Tego
dnia dyrektor ZSP Agnieszka Nagoda-Gębicz i prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotr Cap dokonali
wymiany listów intencyjnych, dotyczących przyszłej współpracy. Już
od września maturzyści z klasy językowej w Kleszczowie będą brali
udział w zajęciach z fonetyki na Uniwersytecie Łódzkim. Poza tym
wszyscy uczniowie kleszczowskiego zespołu będą mogli uczestniczyć w prowadzonych na UŁ wykładach w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim z takich dziedzin jak kultura, literatura,
językoznawstwo czy kulturoznawstwo. Dodajmy, że w dniu swojej
wizyty w Kleszczowie prodziekan P. Cap wygłosił wykład na temat
pragmatyki językowej.

O Unii po angielsku
Uczniowie klas piątych SP Kleszczów brali udział w projekcie edukacyjnym „United in diversity – zjednoczeni w różnorodności”. Pod
kierunkiem nauczycielki języka angielskiego Anny Kuśmierek piątoklasiści poznawali tradycje, kulturę i symbolikę różnych krajów europejskich. 9 maja (tego dnia obchodzony jest Dzień Europy) grupy
reprezentujące siedem krajów Unii: Grecję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy, Polskę, Francję i Portugalię stanęły do rywalizacji,
biorąc udział w różnych zadaniach o tematyce europejskiej.
Odbyło się także spotkanie z Portugalką, Patrícią Romeu, która
bardzo ciekawie opowiadała o swojej ojczyźnie, odpowiadając na
pytania zadawane przez uczniów po angielsku.

Sukcesy uczniów SP Kleszczów
l O krok od awansu do finału ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny

Polszczyzny była uczennica piątej klasy Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie, Oliwia Ciesielska. W kolejnym etapie rywalizowała o ten awans z 16 innymi uczestnikami. Jej konkursowym
zadaniem było tym razem wygłoszenie mowy, uzasadniającej
prawdziwość powiedzenia „Kwiecień plecień to
przeplata, trochę zimy,
trochę lata”. Wystąpienie
Oliwii zostało ocenione
dość wysoko, bo zdobyła wyróżnienie. Życzymy,
by kolejne podejście do
tego niełatwego konkursu w przyszłym roku dało
jej awans do finału.
l W V Ogólnopolskim
Konkursie
Krasomówczym występowały dwie
uczennice SP Kleszczów.
Zadaniem uczestników
było wygłoszenie autorskiej opowieści na temat związany z baśniami, bądź legendami
polskimi. Julia Płomińska wywalczyła II miejsce (opowiadała
o spełnionym marzeniu), zaś Amelia Ochnio została wyróżniona
za opowieść o podróży
na spotkanie ze Smokiem Wawelskim.
l Uczniowie SP Kleszczów poznali wyniki,
uzyskane w tegorocznej
edycji matematycznego konkursu „Kangur”.
Najlepsze rezultaty oraz
wyróżnienia wywalczyło
trzech uczniów klas IV:
Marcin Nowacki (102,50
pkt.), Jakub Mazur (90
pkt.) oraz Karol Tomczak
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(85 pkt.). W klasach III najlepiej konkursowe zadania napisała
Małgorzata Załoga (63,73 pkt.), w klasach V - Daniel Hejak (83,50
pkt.), a w kl. VI - Nikodem Podsiadły (83,75 pkt.).

Cenne doświadczenie
Ośmioro uczniów trzecich klas SP Kleszczów wzięło udział w I Sportowo-Rekreacyjnym Turnieju Integracyjnym „Razem łatwiej pokonać własne słabości”. Głównym celem tego turnieju była integracja
å ciąg dalszy na str. 10

S

Efektowne prace
nagrodzone w konkursie

to prac, przygotowanych przez uczniów 13 szkół z terenu
naszego powiatu, rywalizowało o nagrody w konkursie plastycznym „Zakładka do książki”. Konkurs zorganizowany został
przez świetlicę Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Czteroosobowa komisja konkursowa 14 maja dokonała oceny
przesłanych prac, biorąc pod uwagę głównie takie kryteria jak: funkcjonalność pracy, dobór techniki plastycznej, oryginalność, samodzielność i ogólny wyraz artystyczny pracy.
Konkurs był rozstrzygany w dwóch kategoriach.
• Kategoria „Klasy I-III”: ● I. Kamila Jakubczyk (SP nr 4 w Bełchatowie), ● II. Maja Rugała (SP nr 8 w Bełchatowie), Anna Wędzik (SP nr 2 w Zelowie), ● III. Aleksandra Kwiecień (SP nr 4
w Bełchatowie). Przyznano także osiem wyróżnień.
• Kategoria „Klasy IV-VI”: ●
I. Julia Martyniak (SP w Bujnach Szlacheckich), ● II.
Anna Pajęcka (SP w Łękińsku), ● III. Julia Woszczyk
(SP nr 5 w Bełchatowie).
W tej kategorii przyznano
też 6 wyróżnień.
Oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z wręczeniem
nagród dla uczniów, którzy
zdobyli czołowe miejsca oraz
wyróżnienia w konkursie miaLaureaci konkursu w „starszej”
ło miejsce 2 czerwca w szkole
kategorii
podstawowej w Kleszczowie.
Atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im.
J. Korczaka w Kleszczowie.
Upominki
dla
opiekunów
uczestniczących w konkursie
uczniów (materiały promocyjne) przekazali organizatorom
Kompleks Dydaktyczno-Sportowy „SOLPARK Kleszczów”
Sp. z o.o. i Urząd Gminy
w Kleszczowie.
Ponieważ
2
czerwca
kleszczowska podstawówka
zorganizowała „Festyn Zdrowia” przybyli na uroczystość
uczestnicy konkursu wraz
z opiekunami mogli skoszto- Nagrody laureatom wręcza dyrektor
wać ekologicznego posiłku szkoły w Kleszczowie Ewa Stawiakoraz skorzystać z innych atrak- -Kołba w towarzystwie swojej
zastępczyni – Danuty Kuc
cji festynu.
Konkursowe prace wyeksponowane zostały na szkolnej wystawce, będzie je można również
obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie.
(s)
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Liczy się społeczny zapał

F

akt, że organizatorzy Pikniku Parafialnego „Spotkanie
z Papieżem” umieścili w nazwie cyfrę jeden oznacza, że
impreza ma mieć charakter cykliczny. Fakt, że coś jest organizowane po raz pierwszy oznacza, że potencjalni uczestnicy często występują tylko w roli obserwatorów. Wybierają się na imprezę z wahaniem, ale i zaciekawieniem „może nie będę za długo,
ale zobaczę co oni tam robią i kto przyszedł”. Takie defensywne podejście nie dziwi, daje za to - mimo wszystko - nadzieję na
przyszłość.
Pomysł pikniku, organizowanego wokół papieskiego pomnika, mógł niektórych oburzać, a innych zadziwiać. Wydaje
się, że był jednak zasadny. Przecież kto jak kto, ale Jan Paweł
II zawsze był blisko ludzi, nie dystansował się od nich i od ich
zachowań, także ludycznych, zabawowych. Przecież nie kto
inny tylko on sam zapraszał do auli Pawła VI w Watykanie egzotycznych wykonawców, chociażby tancerzy prezentujących styl
break dance.
Kleszczowski piknik nie ograniczał się do zabawy, choć dzięki zabawowym fragmentom przyciągał np. dzieci, a w ślad za
nimi także rodziców. W jednej części parku sporo osób rozsiadło się na trawniku, w innej – trwały sportowe gry i zabawy (mini
–golf, rzuty do kosza). Co pewien czas ogłaszano losowanie nagród w loterii. Nagrody zapewnili zachęceni przez organizatorów sponsorzy. Przy jednej z alejek stanęły stoiska – informacyjne i handlowe. A przed kościołem, na wybrukowanym placyku
wśród drzew SOLPARK prezentował samochodziki do przejażdżek dla dzieci. Wolontariusze zbierali datki na nowe okno witrażowe w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej. Na ten cel przeznaczane były też dobrowolne wpłaty osób, które na stoisku
„gastronomicznym” częstowały się słodkimi wypiekami (dostarczonymi tu przez ofiarne mieszkanki gminy), a także przygotowywanymi na miejscu gorącymi napojami.
Im bliżej wieczora tym bardziej potrzebna okazywała się ciepła herbata lub kawa. Na dworze robiło się wietrznie, a krążące
wokół Kleszczowa ciemne chmury straszyły zapowiedzią ulewy.
Wcześniej niż planowano zapadła więc decyzja o przeniesieniu
pikniku do kościoła (chodziło o uchronienie sprzętu muzycznego i nagłaśniającego przed nagłym deszczem). W kościele odbył
się koncert z udziałem znanej ze znakomitego głosu bełchatowianki Marty Ławskiej, tu zaprezentowano także multimedialne
przesłanie (dziś już świętego) Jana Pawła II. Obecność polskiego Papieża była wyjątkowo intensywna. Spoglądał on na obecnych z kilkudziesięciu rozmieszczonych na sztalugach dużych
fotografii, dokumentujących różne fragmenty jego życia.
Rozpoczęty o godz. 15. piknik zakończył się około 21. Kiedy
jedną z osób, zaangażowanych w jego przygotowanie zapytałem o wrażenia odpowiedziała: „Jest dużo osób, które chciałyby
coś zrobić, ale są przytłumione strachem. Mają też inne opory,
na przykład pytają „Co ludzie powiedzą?”. Mam nadzieję, że po
tym pikniku więcej osób odważy się na takie działania”.
(s)

Można tylko się przyglądać…

… albo brać udział w zabawie

Stoisko z „papieskimi” pamiątkami

Okazja do fajnej przejażdżki

Ten chłopiec wylosował dorodną
kurę

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Ubijaniu piany na czas…

… towarzyszył żywiołowy doping

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).
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Dni Kleszczowa po raz pierwszy w… Łękińsku

Najwięcej fanów przyciągnęli na Dni Kleszczowa: zespół Łzy, zespół Bad Boys Blue (a ściślej John McInerney ze składu tej
grupy) oraz zespół Weekend.

To były wyjątkowo roztańczone Dni Kleszczowa.

Jak w tańcu poruszali się też aktorzy
Teatru Akt.

Gminne święto było okazją do promowania talentów w różnych dziedzinach.

Były emocjonujące zabawy…

…i tłumy gości.

Było po prostu byczo.
FOTO: Jerzy Strachocki i Michał Szatan
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 7
dzieci zdrowych z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, a także uwrażliwienie ich na cudze cierpienie. Uczestnicząc
w różnych konkurencjach sportowych dzieci miały okazję przekonać
się, że nie zawsze zwycięstwo jest najważniejsze. Czasem liczy się
pomoc udzielona drugiemu człowiekowi, który jest mniej sprawny.

Wyróżnienie dla filmu
Film „Moja historia” zrealizowany przez troje uczniów ZSP w Kleszczowie Katarzynę Morawiec, Klaudię Michałek i Marcina Muskała
pod opieką Barbary Mickiewicz, otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kamera! Kultura! w ramach projektu Fundacji Orange (Re)Zoom na Kulturę.
Jury konkursu spodobała się narracja pierwszoosobowa zastosowana w filmie, która przyciąga uwagę widza i pozwala mu wczuć
się w poznawaną historię obiektu i ludzi z nim związanych. Plusem
jest także połączenie różnego rodzaju ujęć, ukazujących dynamicznie urodę obiektu. Film można odnaleźć na stronie www.kamerakultura.pl.

Przedszkolaki w liceum
Kilkunastoosobowa grupa
najstarszych dzieci z przedszkola w Łękińsku gościła
w kleszczowskim Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych. Zajęcia, w których
uczestniczyły odbywały się
w ramach II edycji projektu
„Przedszkolak w Liceum”.
Dzieci wzięły udział w przygotowanych dla nich zajęciach z biologii oraz w pokazach i eksperymentach
z chemicznych i fizycznych.
Goście mogli też zobaczyć
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Wielu z nich ucieszyła możliwość bawienia się robotami, wykonanymi przez uczniów technikum
z klocków Lego.

Wykłady savoir-vivre’u
14 maja ZSP w Kleszczowie odwiedził trener etykiety i protokołu
dyplomatycznego Zbigniewa J. Zieliński. Prowadzone przez niego
zajęcia skupiły uwagę uczniów na takich zagadnieniach jak: procedencja, wizerunek, kultura na co dzień. Niektóre treści poparte
zostały przykładami dobrze i źle ubranych czy zachowujących się
polityków. Okazuje się, że niektórzy zasługują na pochwały, innym
przydałby się dobry trener. Uczniowie mieli możliwość zadawania
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pytań związanych z interesującymi ich kwestiami. Dodatkowe, popołudniowe zajęcia przeznaczone dla mieszkańców szkolnego internatu zostały poświęcone sprawom etykiety stołu oraz odpowiedniego zachowania w relacjach prywatnych.

Na „zielonej szkole”
36 uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku wyjechało
na 4-dniowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej. W jego trakcie odwiedzali
najciekawsze turystycznie atrakcje, a dzięki obecności 6 nauczycieli
realizowali zajęcia edukacyjne w ramach „zielonej szkoły” (z historii, języka polskiego, przyrody,
plastyki, techniki, wychowania fizycznego).
Obejrzane przez naszych
uczniów
obiekty
Kotliny
Kłodzkiej to m.in. Sztolnia
Gertruda w Złotym Stoku,
Sztolnia Czarna (z jedynym
w Polsce podziemnym wodospadem), Muzeum Minerałów, najwyższy szczyt
Gór Stołowych - Szczeliniec
Wielki i Błędne Skały, kwatera
Adolfa Hitlera w podziemnym Tak kiedyś powstawała kartka papieru
kompleksie ,,Osówka” (Głuszyca Górna) oraz Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Był też czas na zabawy w parku
rozrywki w Kudowie Zdroju.

Uczniowie w Londynie
Od 25 do 30 maja uczniowie klas językowych LO w Kleszczowie
mieli okazję poznać bliżej
Londyn. Zwiedzili największe turystyczne atrakcje tego
miasta, odwiedzili Globe
Theatre, gdzie obecnie wystawiana jest jedna ze sztuk
W. Szekspira „Tytus Andronicus”. Pobyt w stolicy Wlk.
Brytanii pozwolił uczniom z
Kleszczowa poznać słynną
uczelnię oksfordzką, brać
udział w lekcjach prowadzonych przez rodowitych Anglików, a także ćwiczyć praktyczne umiejętności w posługiwaniu się
językiem angielskim.
Miejmy nadzieję, że będą je mogli wykorzystać pracując w Polsce,
lub wyjeżdżając turystycznie (a nie do pracy) za granicę.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Wyjazd seniorów

rzy majowe dni grupa złożona z 52 emerytów i rencistów,
mieszkających w naszej gminie, spędziła na wycieczkowym
wyjeździe do Poznania, Berlina i Poczdamu. Jak informuje organizator wyjazdu Lesław Jańczyk dofinansowania do wyjazdu grupy emerytów i rencistów udzieliła Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.
W stolicy Wielkopolski uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. katedrę i Stare Miasto. W Berlinie zatrzymali się przy słynnej Bramie Brandenburskiej, zwiedzali też miejsce posiedzeń niemieckiego parlamentu. Zachwycili się Poczdamem i bogatym wystrojem
zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci, wybudowanego w XVIII
wieku przez Fryderyka II Wielkiego. Oglądali pałac Cecilienhof,
w którym w sierpniu 1945 roku odbyła się konferencja Wielkiej Trójki, kończąca II wojnę światową.

W drodze powrotnej seniorzy z gminy Kleszczów odwiedzili Świebodzin, który szczyci się tym, że na jego terenie znajduje się
najwyższa w Polsce figura Jezusa Chrystusa.
(s)
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Nieobecność
usprawiedliwiona

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów podW ystęp
czas takich uroczystości jak Dni Kleszczowa czy Gminne

Święto Plonów to żelazny punkt programu. Fani kleszczowskich
muzyków i wielbiciele mażoretek musieli być niepocieszeni, widząc
program tegorocznych Dni Kleszczowa bez występu naszej orkiestry.
Okazuje się, że ich nieobecność była jak najbardziej usprawiedliwiona. Dni 31 maja i 1 czerwca orkiestra spędziła 190 km od
Kleszczowa w Bielsku-Białej i okolicach, biorąc udział w XI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka 2014”. Muzycy i mażoretki z Kleszczowa prezentowali swoje umiejętności przed
mieszkańcami Bielska-Białej oraz sąsiednich gmin: Kozy i Jasienica, które są współorganizatorami festiwalu.
Festiwalowe jury oceniało pokaz musztry paradnej oraz 20-minutowy koncert konkursowy. Oprócz tego był jeszcze 3-kilometrowy przemarsz wraz z innymi uczestnikami festiwalu ulicami Bielska-Białej, pokaz musztry na bielskim rynku i koncert w Bielskim
Centrum Kultury.
Nasza orkiestra została uhonorowana Złotym Dyplomem za pokaz musztry paradnej i Srebrnym Dyplomem za koncert estradowy.
Oprócz tego odebrała dwa piękne puchary (jeden z nich przyzna-
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ny przez przewodniczącą Rady Gminy Jasienica za widowiskowość
pokazu musztry paradnej) i nagrodę pieniężną (2 tys. zł). Specjalny
dyplom otrzymał także najmłodszy z członków MODGK – Krzysztof Szafrański.
W tym roku jury nie przyznało głównej nagrody festiwalu, którą
jest Grand Prix „Beskidzki Muzykant”. Więcej informacji o festiwalu
na stronie www.festiwal.kozy.pl.
(s)

Festiwal dobrych manier

ak się witać? W jaki sposób przechodzić na swoje miejsce w
kinie czy teatrze? Jak wręczać kwiaty nieznajomej kobiecie?
– odpowiedzi na te i dziesiątki innych kwestii z zakresu dobrych obyczajów miały okazję poznać osoby, które 6 czerwca zasiadły w auli
SOLPARKU. Odbywał się tu finałowy przegląd filmów, wybranych przez jury spośród prac,
które szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne przesłały na
ogólnopolski konkurs „Od ignoranta do eleganta”, ogłoszony
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Wiedza o zasadach savoir vivre’u zawarta była nie tylko w treści dziesięciu zaprezentowanych filmów, ale także
w tekstach z udziałem uczniów
prowadzących galę i scenach
odgrywanych przez ich rówieśników (fot. 1). Na szczęście
nie były to drętwo recytowane
kanony poprawnego zachowania, ale wypowiedzi żywiołowe i dowcipne. W scenariuszu
nie zabrakło też miejsca na występy muzyczne i taneczne
(fot. 2).

„Dobre wychowanie ważne jest,
z przekleństwami precz”
Z treści pokazanych podczas gali filmów wynika, że młodzież
umie odróżniać zachowania nie na miejscu od tych, które są społecznie akceptowane. Uważnie wychwytuje w swoim otoczeniu
(szkolnym, domowym, towarzyskim) sceny, których bohaterami są
ignoranci bądź eleganci. W różny sposób są one potem przekładane
w scenariuszu na scenki filmowe. Wymagającą publiczność, złożoną głównie z młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (fot. 3) trzeba zaskoczyć lub zaciekawić, by przyjęła przekazywane w 3-minutowych
filmikach (to maksymalna długość konkursowej pracy) zalecenia i
uwagi. Stąd pomysły rymowania tekstów, zachęcających do przy-

zwoitego zachowywania się, albo układanie zasad savoir vivre’u
w tekst piosenki zaśpiewanej w stylu rap.
Młodzi realizatorzy
w ciekawy sposób operują kolorem obrazu,
pokazując sceny złych
zachowań w czarno-białej tonacji. Kiedy
na ekranie pojawia się
pełna paleta barw wiadomo, że sceny ilustrować będą akceptowalne zachowania.
Konkursowy film może być jeszcze bardziej instruujący, kiedy na
ekranie przy kolejnych scenach pojawia się „krzyczący” czerwienią
napis „Nie”, lub zielone „Tak”. Niektóre filmy miały ambicję zilustrować cały katalog zasad savoir vivre’u, inne ograniczały się tylko do
zachowania w środowisku szkolnym, a jeszcze inne skupiały się na
jednym negatywnym zachowaniu i jego skutkach (np. nałogowe palenie papierosów w filmie „Kopciuszek”).

„Bądź dobrym człowiekiem”
Tak jak w pierwszej edycji konkursu publiczność została zaproszona do wybrania swego faworyta. Głosowanie odbywało się poprzez specjalne kupony. Na widowni obecni byli goście z Ukrainy
(delegacja ze szkoły w Równem, współpracującej z kleszczowskim
gimnazjum). Także oni mogli oddać głos, przyznając każdemu
z obejrzanych filmów od 0 do 5 punktów. Skoro już wspominamy
o widowni to warto zaznaczyć, że byli na niej obecni m.in. przedstawiciele kuratorium, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, członkowie
jury, a także reprezentanci firm i instytucji, które wsparły organizacyjnie konkurs, dofinansowując zakup nagród dla szkół i upominków dla
uczniów i opiekunów - twórców konkursowych filmów.
Inicjatywę organizowania konkursu, który uprzytomni młodzieży, jak ważne dla komfortu życia innych i własnego sukcesu jest
postępowanie zgodne z zasadami dobrego wychowania, doceniła
minister edukacji narodowej, która była jednym z patronów kleszczowskiego konkursu. Fragment jej listu odczytała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz.
å ciąg dalszy na str. 16
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Królewska wieś
- Łuszczanowice

å ciąg dalszy ze str. 6
lustracji. Dzięki temu widać, jak ogromny był rozmiar strat wojennych, zwłaszcza w miastach królewskich. Radomsko według spisów sprzed potopu liczyło 353 domy, zaś po niszczącej wojnie ze
Szwedami - zaledwie 73. Nie bez powodu uważa się, iż straty jakich Rzeczpospolita doświadczyła w wyniku najazdu wojsk szwedzkich porównywalne były z tymi stratami, które ponieśliśmy w II wojnie światowej.
Łuszczanowice były jedną z pięciu wsi oraz folwarków, wchodzących w skład królewskiej dzierżawy Radomsko. Nazwę miejscowości zapisywano wówczas jako Usczanowice. W obrębie wspomnianej dzierżawy znajdowały się też wsie: Niechcice, Wiewiorowo,
Dobrzyszyce, Radziechowice i Strzałkowiec.
Lektura tekstów pisanych staropolszczyzną (z częstymi wstawkami w języku łacińskim) pozwala nam poznać, na jakie grupy
społeczne, a raczej właścicielskie podzieleni byli mieszkańcy ówczesnych wsi. Byli to kmiecie, półrolnicy, zagrodnicy, chałupnicy,
ogrodnicy, karczmarze i młynarze. W roku 1665 Łuszczanowice liczyły 10 kmieci (choć wcześniej było ich 19). Liczba zagrodników
wynosiła 7. Było także 4 chałupników, jeden karczmarz oraz włodarz. Ten ostatni był zarządcą folwarku lub wsi, nadzorującym wykonywanie pańszczyzny przez chłopów. Począwszy od XVI wieku
stanowiska włodarzy przejmowali chłopi-kmiecie.
Jeśli porównamy Łuszczanowice z ówczesnym folwarkiem Dobryszyce okaże się, że tu struktura społeczna była bardziej zróżnicowana. W Dobryszycach mieszkało w tym czasie 5 kmieciów,
4 półrolników, 5 zagrodników, 5 chałupników, 3 karczmarzy, a także 3 młynarzy.
Opracowane podczas lustracji dokumenty stawały się dla władzy potwierdzeniem wpływów, jakie wnosiły do królewskiego skarbca poszczególne wsie i folwarki. Kmiecie opodatkowani w naturze
oddawali określoną ilość żyta i owsa, a także jajka i kapłony. Zagrodnicy, ogrodnicy, karczmarze i młynarze płacili czynsz o ustalonej wysokości, zaś chałupnicy odrabiali swe należności świadcząc pracę.

Znajomo brzmiące nazwiska
W 1789 r. lustrację starostwa radomszczańskiego przeprowadzało trzech wyznaczonych urzędników: Stanisław Tymowski (wojski wyższy), Józef Kaczkowski (wojski niższy) oraz Feliks Rychłowski (komisarz do lustracji starostw). Bardzo skrupulatnie opisywali
stan budynków dworskich, rozkład pomieszczeń oraz ich wyposażenie. W opisie budynków folwarcznych wsi Łuszczonowice (bo tak
pisana jest tu nazwa) zostały wymienione tylko dwa budynki, a ich
opis jest więcej niż skromny: „karczma stara ze stajnią i komorą pod
snopkami i gorzelnia obita deskami”.
Czynsz roczny z całej wsi wynosił 10 zł 6 gr., 5 korców żyta,
13 kapłonów i 65 jaj. Nawiasem mówiąc Dobryszyce przynosiły królowi znacznie większy dochód, bo ich roczne opodatkowanie wynosiło: 11 zł 9 gr., 12 korców i 8 garnców owsa, 56,5 kapłona oraz 286
jaj. Ze sporządzonej przez urzędników tabeli dowiadujemy się nie
tylko, jaką wielkością podatków i danin obciążani byli mieszkańcy
królewskich Łuszczanowic. Poznajemy też nazwiska mieszkańców
wsi, którzy zobowiązani byli do świadczenia robocizny.
Odrębna tabela podaje nazwiska 59 mieszkańców Łuszczanowic, zobowiązanych do odpracowywania „podatkowych należności”. Najczęstszy wymiar pracy wynosił 1 dzień tygodniowo. W tabeli znajdziemy nazwiska, które występują także współcześnie. Inne
różnią się tylko nieznacznie od nazwisk, jakie noszą obecnie mieszkańcy Łuszczanowic. Znajdziemy więc kilka osób o nazwiskach:
Bujacz, Duda, Michałek, Walonczyk, Zięba i Zybura. Inne osoby,
mieszkające w tej wsi pod koniec XVIII wieku nosiły m.in. nazwiska
Cujek, Lętoś, Frach, Adamieć, Lysuła, Kręzoch.
Być może te informacje staną się dla niektórych osób zachętą
do odtworzenia drzewa genealogicznego.
J. Strachocki
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Goście z Ukrainy

w imieniu społeczności gimnazjum gości powitał dyrektor
Ryszard Ciągło, a w imieniu kleszczowskiego samorządu –
sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik. Goście oraz uczniowie gimnazjum obejrzeli część artystyczną – przygotowane przez gimnazjalistów inscenizacje („Typy w naszej klasie” oraz „Czerwony Dresik”).
Dopełnieniem części artystycznej były piosenki (m.in. „Hej, sokoły”,
„Dumka na dwa serca” oraz „Czerwonu rutu”), śpiewane przez Oliwię Piechurę, Sandrę Jakubiak oraz Mikołaja Lasotę.
Goście uczestniczyli później w innych atrakcjach, które gimnazjum przygotowało z okazji szkolnego Dnia Dziecka. Były więc pokazy filmów o tematyce młodzieżowej, podsumowanie dwóch projektów, a także udział w dyskotece.
Dzień 3 czerwca wykorzystano, by pokazać gościom gminę
Kleszczów i okolice. Na trasie autokarowej wycieczki znalazły się
m.in. dom kultury w Łękińsku, Góra Kamieńsk, tereny przemysłowe
i punkt widokowy w Żłobnicy.
Dłuższą wycieczkę, prowadzącą do Krakowa, goście z Ukrainy
odbyli następnego dnia. Najbardziej pracowity okazał się natomiast
5 czerwca, kiedy uczniowie z Ukrainy zasiedli z polskimi rówieśnikami w szkolnych ławkach i uczestniczyli we wspólnych zajęciach
(m.in. z wychowania fizycznego, języka polskiego, historii, matematyki oraz języka angielskiego).
Ciekawym elementem wspólnych lekcji okazały się zajęcia z angielskiego, prowadzone przez nauczycieli z Ukrainy. Gimnazjaliści
mieli okazję przekonać się, jak pracują nauczyciele w innym kraju.
Po lekcjach uczniowie ze szkoły w Równem zaprosili społeczność
gimnazjum do obejrzenia przygotowanego przez siebie programu artystycznego
(na zdjęciu). Na finał tego pracowitego
dnia odbyła się jeszcze dwugodzinna wycieczka rowerowa po
terenie gminy.
6 czerwca był ostatnim dniem pobytu w Kleszczowie. Uczniowie
i nauczyciele ze szkoły w Równem wzięli udział w filmowym mini-festiwalu „Od ignoranta do eleganta”, zorganizowanym przez ZSP
w Kleszczowie.
Oficjalne pożegnanie ukraińskich gości miało miejsce podczas
szkolnego apelu. Dyrektor Ryszard Ciągło dziękował za wspólnie
spędzony czas, życzył szczęśliwej podróży i szybkiego, ponownego
spotkania. Dyrektor Olena Szenknecht podziękowała za miłe i ciepłe przyjęcie w kleszczowskim gimnazjum.
(s)

NZOZ w Kleszczowie

zatrudni pielęgniarkę
z aktualnym PWZ
oraz prawem jazdy kat. „B”.
CV proszę składać na ręce kierownika NZOZ
do 24.06.2014 r.

Sprzedam ładny dom
na osiedlu Zacisze
w Kleszczowie
o pow. 240 m kw. na działce 14 ar.
Tel. 601-405-491
Tel. 605-080-854
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Ważne dla rolników
Upadek to nie przypadek
W 2013 roku na terenie województwa łódzkiego zgłoszono do
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2053 wypadki przy
pracy rolniczej. Ponad połowę z nich stanowiły upadki osób. Statystyki są alarmujące, w związku z czym KRUS przeprowadził
w ostatnim czasie kampanię informacyjną, skierowaną do rolników.
Zwraca w niej m.in. uwagę, że duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy
i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa. W starych budynkach inwentarskich powodem potknięć są wysokie progi w wejściach i przejściach. Co roku wielu rolników doznaje urazów w wyniku upadków ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków
gospodarczych. Nieszczęśliwy finał mają takie zdarzenia jak wpadnięcia do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek, szamb
i zbiorników na gnojowicę.
KRUS informuje o sposobach zapobiegania tym wypadkom.
Nie zawsze wymaga to skomplikowanych zabiegów czy kosztownych inwestycji. Czasem wystarcza np. likwidowanie śliskości nawierzchni, stosowanie odpowiedniego obuwia, zabezpieczanie lub
znakowanie miejsc, gdzie występują zagrożenia. Szczegółowe zalecenia zainteresowane osoby mogą znaleźć w ulotce zamieszczonej na stronie www.kleszczow.pl/aktualnosci/rolniku-upadek-nie-przypadek.

PHU Piotr Tatara
oferuje
3 nagrobki granitowe krajowe oraz z importu
3 galanterię budowlaną – schody, parapety,
płytki, blaty
3 posadzki
● FAKTURY VAT
● KONKURENCYJNE CENY
Łuszczanowice 119

Tel. 500-188-513
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Zazielenianie
– nowy obowiązek rolników
Utrzymanie trwałych użytków zielonych, obszarów przyjaznych
środowisku oraz płodozmianu to trzy podstawowe zasady tzw. zazieleniania. Obowiązek przestrzegania tego wymogu wejdzie w życie od 2015 roku, kiedy zacznie obowiązywać zreformowana polityka rolna. Zgodnie z jej ustaleniami jedną trzecią wszystkich dopłat
bezpośrednich będą stanowiły tzw. płatności zielone. Aby je otrzymać trzeba będzie spełniać jednocześnie trzy warunki. Pierwszy to
utrzymanie tak zwanych trwałych użytków zielonych czyli łąk i pastwisk.
Drugi warunek to tzw. dywersyfikacja czyli inaczej mówiąc płodozmian. Będą go musieli wprowadzić rolnicy, którzy mają więcej
niż 10 hektarów ziemi. Przy uprawianym areale od 10 do 20 hektarów konieczne będzie uprawianie dwóch rodzajów roślin, a powyżej
20 hektarów - trzech.
Jest jeszcze jeden warunek zazieleniania – utrzymanie obszarów przyjaznych dla środowiska. Dotyczy on rolników, którzy
ubiegają się o płatności bezpośrednie na co najmniej 15 hektarów
gruntów. Pięć procent tej powierzchni powinny stanowić tereny zadrzewione, zakrzewione, nieuprawiane oraz miedze.
Wysokość dotacji bezpośrednich po wejściu w życie reformy
wspólnej polityki rolnej będzie zależała nie tylko od przestrzegania obowiązku zazieleniania, ale także od rodzaju upraw czy obsady zwierząt. Na wyższe dotacje będą mogli liczyć młodzi rolnicy.

Gospodarstwa rodzinne
na fotografii
Z okazji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ
Copa-Cogeca organizuje otwarty konkurs fotograficzny. Konkursowe zdjęcia mają ukazywać znaczenie i realia gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych. Osoby zainteresowane udziałem
w konkursie powinny wysłać zdjęcia wraz ze swoimi danymi kontaktowymi na adres Amanda.cheesley@copa-cogeca.eu do końca lipca. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka dla dwóch osób na
weekend do Barcelony, a dla zdobywcy drugiego miejsca - kosz pełen produktów rolniczych wysokiej jakości. Rozstrzygnięcie konkursu
organizatorzy zaplanowali 22 września w Parlamencie Europejskim.
(s)

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
• ogrodzenia betonowe, panelowe, siatka
• remonty
• kostka brukowa, granitowa
Tel. 730-516-892

WOLNE TERMINY 2014

SPRZEDAM
• ziemię ogrodową
• piasek budowlany
Tel. 693 938 017
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Sport
Dni Kleszczowa na sportowo

Z

okazji Dni Kleszczowa klub Omega Kleszczów zorganizował turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej. W turnieju siatkarzy, który odbył się w sobotę na boisku w Żłobnicy, zwyciężył zespół
ogniwa Żłobnica 1, na drugim miejsce znalazło się ogniwo Kleszczów, na trzecim - ogniwo Łuszczanowice, a na czwartym - ogniwo Żłobnica 2.
Skład zwycięskiej drużyny: Arkadiusz Klewin, Radosław Klewin,
Radosław Berencz, Filip Jędrzejczyk, Łukasz Waleńczak, Mariusz
Grzegorczyk, Adam Książek, Dawid Mielczarek. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został D. Mielczarek (Żłobnica 1).
Na boisku w Łuszczanowicach odbył się w niedzielę turniej piłki nożnej ogniw gminy Kleszczów o puchar wójta gminy Kleszczów
Sławomira Chojnowskiego. W turnieju wzięło udział pięć drużyn.
Zwyciężyła drużyna oldbojów z Łuszczanowic, drugie miejsce zajęło ogniwo z Łękińska, trzecie - oldboje z Kleszczowa, czwarte ogniwo z Wolicy, a na piątym miejscu znalazło się ogniwo Żłobnica.
Skład zwycięskiej drużyny: Arkadiusz Sypniewski, Jacek Misiak, Łukasz Kluska, Tomasz Miarka, Roman Urbański, Sławomir
Urbański, Piotr Jabłoński, Bogusław Buresz, Damian Bujacz, Jan
Gałwiaczek, Stanisław Trajdos, Krzysztof Łętos, Kamil Jarząbek,
Marcin Krzak, Grzegorz Sobociński, Marcin Krzak, Rui Carvaljo,
Grzegorz Bartłomiej. Najlepszym strzelcem turnieju został Dominik Kociniak, a najlepszym bramkarzem - Przemysław Kruszyński.

Szukam
opiekunki do dziecka
Tel. 603-929-473
Sprzedam dom we wsi Marcinów 2
– Chorzenice (gmina Sulmierzyce)
wraz z zabudowaniami gospodarczymi
i działką rolną 55 arów.
Tel. 608 208 082 oraz 660 661 065.
Cena do uzgodnienia.
Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie przy ul. Głównej 41

sprzeda samochód ciężarowy
marki KIA SD K2500 do naprawy:
Dane techniczne:
Nr nadwozia: KNESD06324K957222
Pojemność silnika/moc: 2476/69
Rok produkcji pojazdu: 2003
Data pierwszej rejestracji: 02.12.2003
Dopuszczalna masa całkowita: 1400/700
Liczba miejsc: 6

Osoba do kontaktu: Paweł Bujacz
tel. 609-534-926,
e-mail: pawel.bujacz@zkkleszczow.pl
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Sport
Kleszczów gościnny
dla młodych sportowców

J

uż po raz kolejny Kleszczów gościł zawodników ze szkół
regionu łódzkiego. Stadion gminny przy ulicy Sportowej
był miejscem rozgrywania zawodów lekkoatletycznych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z regionu łódzkiego. W zawodach tzw. II rzutu Ligi Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego
w lekkiej atletyce wzięło udział 13 szkół, reprezentowanych przez
prawie 500 zawodników.

Zawodom towarzyszyła znakomita pogoda
Gminę Kleszczów reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, Szkoły Podstawowej w Łękińsku i Gimnazjum w Kleszczowie. Możemy być dumni z ich występu, bo wywalczyli łącznie 15 medali. Najlepsze rezultaty odnotowali na
swoim koncie:
• SP Kleszczów: ● Weronika Frankowska – II m. w skoku w dal
(4,18 m), ● Bartłomiej Jarkowski – II m. na 60 m (8,19 sek.),
● Kamil Bujacz – III m. na 60 m (8,27 sek.), ● Maciej Mularczyk - I m. na 200 m (28,55 sek.), ● Dawid Szymczak - I m. na
800 m (3:25,08), ● Mikołaj Grzybek - III m. na 1000 m (3:36,41),
● Kamil Gębicz - I m. w skoku w dal (5,13 m); ● Kacper Węglarski - III m. w skoku w dal (4,47 m); ● sztafeta szwedzka
chłopców (B. Jarkowski, B. Kacperek, M. Mularczyk, K. Gębicz) 400 m, 300 m,
200 m, 100 m - I m.
(2:35,75).
• SP Łękińsko: ●
Julia Pabich - III
m. w skoku w dal
(4,15 m).
• Gimnazjum: ● Milena Gierach - I m.
na 300 m (45,08
sek.), ● Natalia Kierasińska – I m. na
600 m (1:50,56), ●
sztafeta dziewcząt
(M. Gierach, W. Na najwyższym stopniu podium –
Piątczak, N. Pikus, Milena Gierach
A. Klewin) 4 x 100
m - II m. (54,23), ● Miłosz Podsiadły - II m. na 100 m (11,82),
● Maciej Jabłoński - III m. na 1000 m (2:55,93).
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Tenis stołowy

meczu barażowym
W pierwszym
o wejście do pierwszej ligi tenisa

stołowego, który odbył się w dniu 24 maja
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie,
drużyna LKS Omega Kleszczów uległa

zespołowi „Opoka” Trzebinia 1:9. W zespole Omegi wystąpili: Jarosław Nitek,
Witold Uzarczyk, Przemysław Gierak
i Mateusz Książczyk. Trenerem Omegi
jest Longin Wróbel.

Sport
Wygrali wojewódzki turniej
przy pięknej pogodzie na
22 maja
stadionie gminnym w Kleszczo-

wie rozegrano finał wojewódzki Ogólnopolski Turniej Chłopców „Piłkarska kadra czeka” im. Stanisława Tymowicza.
Ten turniej rozgrywany był przez drużyny
złożone z chłopców urodzonych w 1999
r. i młodszych. Udział wzięli mistrzowie
grup, wyłonieni w rozegranych wcześniej
zawodach międzypowiatowych. Duży
sukces odnieśli nasi młodzi piłkarze,
którzy wygrali turniej, pokonując na rywalizacji trzy zespoły m.in. LKS Ceramikę Opoczno, która występuje w klasie
wojewódzkiej im. Michałowicza (Omega Kleszczów jest liderem klasy okręgowej tej klasy).
Oto wyniki wszystkich rozegranych
w finale meczów: ● Opoczno - Biała
Rawska 0:0, ● Kleszczów - Działoszyn

7:0, (bramki dla Omegi: M. Podsiadły 3, B. Pieniążek, P. Pajęcki, B. Saternus,
K. Kociniak 1), ● Biała Rawska - Kleszczów 0:3 (bramki dla Omegi: M. Podsiadły - 2, B. Saternus), ● Opoczno - Działoszyn 5:0, ● Biała Rawska - Działoszyn
4:0, ● Opoczno - Kleszczów 0:0.
Miejsca: ● I. LKS Omega Kleszczów,
● II. LKS Ceramika Opoczno, ● III. Gimnazjum Biała Rawska, ● IV. ULKS Działoszyn.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Miłosz Podsiadły (Omega), a najlepszym
bramkarzem Jakub Podach (Ceramika).
Drużyna Omegi Kleszczów będzie reprezentowała województwo łódzkie w finale centralnym turnieju „Piłkarska kadra czeka”. Zostanie on rozegrany
w Słubicach, a jego organizatorem będzie Lubuskie Zrzeszenie LZS.

Strona www.omegakleszczow.pl
to obecnie jedna z najchętniej odwiedzanych stron związanych z gminą Kleszczów.
Prezentowane są na niej aktualności z kilku sekcji klubu Omega, choć najwięcej informacji znajdą tu kibice piłki nożnej.

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

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. 695-122-863 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
731-36-32
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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KLESZCZOWSKI

Sport
Brązowy medal Oliwii Widery

Klub Omega Kleszczów
W ski Shorin-Ryu Karate, Kobudo.
był reprezentowany przez szedniu 24 maja w Warszawie odbyły się XVI Mistrzostwa Pol-

ściu zawodników. Wszyscy (Kamil Frankowski, Mariusz Kępa,
Adrian Frankowski, Oliwia Widera, Patryk Kusiak i Filip Anszperger) zakwalifikowali się do
finałowej ósemki najlepszych
zawodników w swoich kategoriach.
Największy sukces odniosła Oliwia Widera, która zdobyła
brązowy medal w kata juniorek.
Trenerem naszych karateków
jest Zbigniew Berłowski.

Prosto z SOLPARKU
Aqua-aerobik dla kobiet w ciąży
Wprowadzone od 5 czerwca do oferty SOLPARKU zajęcia aqua-aerobiku pozwalają kobietom ciężarnym zachować dobrą figurę
i kondycję w czasie oczekiwania na narodziny dziecka. Zajęcia
w wodzie nie obciążają stawów, pomagają się odprężyć i zrelaksować. Zapisy i szczegółowe informacje - Punkt Obsługi Klienta,
tel. 44/ 731-65-01.
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Festiwal dobrych manier
å ciąg dalszy ze str. 11

„Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj
się przyzwoicie”
Pochwały i podziękowania pod adresem pomysłodawczyń i organizatorek konkursu (są nimi nauczycielki ZSP w Kleszczowie
- Agnieszka Kukieła i Lena Wojewoda-Pokora) skierował przedstawiciel jury, Zbigniew J. Zieliński
(fot. 4). Trener etykiety i protokołu
dyplomatycznego cieszył się z zainteresowania młodzieży tematyką savoir vivre’u oraz z kreatywności twórców konkursowych filmów.
Na koniec mała kropelka
dziegciu: kłopoty techniczne utrudniły pokazanie trzech filmów. Udało się je odtworzyć dopiero po kilkuminutowej przerwie. I jeszcze uwaga pod adresem twórców.
W swoich filmach wykorzystywali często w podkładzie znane i popularne utwory muzyczne. W końcowych napisach nie wszyscy pamiętali o podaniu, kto jest twórcą wykorzystanej muzyki. Szacunek
do praw autorskich to także element savoir vivre’u. Fakt, że dziś
wszystko jest dostępne w necie nie oznacza, że jest niczyje…

Boisko do plażowej siatkówki
Letnia aura pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu na
powietrzu. SOLPARK umożliwia korzystanie z przygotowanego
boiska do gry w siatkówkę plażową. Na 70 minut gry boisko udostępniane jest już za 11 zł. Zapisy i szczegółowe informacje - Punkt
Obsługi Klienta, tel. 44/ 731-65-01.

Wystawa w foyer SOLPARKU
Codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00 dostępna jest wystawa
prezentująca twórczość artystyczną Bogusławy Gajzler.
Ekspozycja prezentuje różne techniki malarskie, a tematyka większości obrazów jest inspirowana
przemysłowymi terenami Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów. Jeden z cykli obrazów nazwany został „Wyprawa do wnętrza ziemi”,
tytuł cyklu grafik to „Linia energii”,
zostały wystawione także fotografie, eksponujące niezwykłą fakturę brył węgla brunatnego. Jedną
z części ekspozycji jest także kolekcja biżuterii artystycznej z lnu.

5
Główną nagrodę (kamera ze statywem) w kategorii gimnazjów
konkursowe jury przyznało filmowi zrealizowanemu przez Gimnazjum nr 7 z Tomaszowa Mazowieckiego (fot. 5). Wśród prac szkół
ponadgimnazjalnych najwyżej oceniony został film, przysłany przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych z Lubska (fot.
6). Nagrodą publiczności zostali uhonorowani twórcy filmu z Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

6
Miejmy nadzieję, że konkursowe dzieła zostaną już wkrótce
udostępnione na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie (www.
zspkleszczow.pl), w zakładce „Od ignoranta do eleganta”.
J. Strachocki
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