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Budowa DPS na finiszu

W październiku planowane
jest zakończenie prac przy budowie domu pomocy społecznej
w Kleszczowie. Jeszcze w tym
roku, zaraz po oddaniu budynku
do użytkowania Fundacja Servire Homini planuje przyjąć pierwszych pensjonariuszy.
cd.nanastr.
str.33
å ciąg dalszy

Konferencja otworzy
prace nad strategią

Uroczysta sesja z okazji
25-lecia Samorządnej
Gminy Kleszczów

25 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie odbyła się uroczysta IX. sesja Rady Gminy Kleszczów zwołana z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. W obradach uczestniczyli mieszkańcy, radni, wójt gminy,
sołtysi, członkowie rad sołeckich, pracownicy samorządowi, pracownicy jednostek podległych gminie, przedstawiciele firm i organizacji współpracujących przez ostatnie 25 lat z kleszczowskim samorządem.
å ciąg dalszycd.
nana
str.
str.4 4

Zgodnie z zapowiedzią 9 czerwca w auli kompleksu SOLPARK
odbędzie się konferencja, która zainauguruje prace nad nową strategią społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Kleszczów. W jej
trakcie przedstawione zostaną główne założenia i harmonogram
prac nad polityką rozwoju gminy na lata 2016-2030 oraz wnioski
płynące ze wstępnej diagnozy stanu.
Wstępna diagnoza została opracowana przez poznańską firmę
Lider Projekt sp. z o.o., która w toku kilkumiesięcznych prac została
å ciąg dalszy
cd.na
nastr.
str.33

Kiedy uczniowie
wyjadą na
wakacje?
Wielkimi krokami zbliża się lato i wakacyjne wyjazdy. Mieszkańcom naszej gminy
łatwiej będzie zaplanować własne urlopy,
kiedy dowiedzą się o ustalonych już terminach wyjazdów i powrotów ich dzieci. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie podał
właśnie te informacje.
Willa „Chantal” w Jastrzębiej Górze (na
zdjęciu) będzie miejscem obozu dla najmłodszych uczniów podstawówek.
Więcej na str. 10.

Kleszczów
wspiera „Czwartki
lekkoatletyczne”
W wiosennej edycji sportowej imprezy „Czwartki lekkoatletyczne” uczestniczy ok. 30 młodych sportowców z gminy
Kleszczów. Zawody odbywają się w każdy
czwartek na kompleksie „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Publicznym Gimnazjum nr 4
w Bełchatowie. „Czwartki” są adresowane
do utalentowanych sportowo uczniów szkół
podstawowych z klas IV-VI.
Więcej na str. 12.

Weekendowe
rozrywki
Imprezy organizowane w ostatni weekend czerwca z okazji Dni Kleszczowa
będą w naszej gminie prawdziwym otwarciem sezonu wakacyjnego. Ich szczegółowy program podamy w kolejnym wydaniu
„Informatora”. Dziś informujemy o innych
atrakcjach, które wkrótce będą organizowane w okolicy.
Więcej na str. 12.

Sprawni jak…
uczniowie
z Kleszczowa
Znakomicie spisali się uczniowie ZSP
w Kleszczowie, uczestniczący w wojewódzkim etapie XXXVIII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Zarówno drużyna dziewcząt, jak też
chłopcy wywalczyli najlepszą z możliwych
lokat i awans do ogólnopolskiego finału.
Gratulacje za ten wyczyn złożyła im Jolanta
Chełmińska - wojewoda łódzki.
Więcej na str. 6.
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Zdecydowane poparcie
dla Andrzeja Dudy

ruga tura wyborów prezydenckich za nami. Wiadomo już, że
z woli Polaków prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na kolejną
5-letnią kadencję wybrany został Andrzej Duda, który różnicą ok. 3 procent pokonał Bronisława Komorowskiego.
W gminie Kleszczów wyborcy nie zawiedli, zapewniając wskaźnik frekwencji na poziomie 61,07 proc. Na Andrzeja Dudę głosowało 1922 wyborców, co stanowi poparcie 77,38 proc. Krzyżyk przy nazwisku Bronisława Komorowskiego postawiło 562 wyborców (22,62 proc.).
Jak rozłożyły się głosy w poszczególnych obwodowych komisjach?
L.p.

Siedziba komisji

1.
2.

Andrzej Duda Bronisław Komorowski
ilość
ilość
%
%
głosów
głosów
295
75,45
96
24,55
618
73,92
218
26,08

Dom kultury w Żłobnicy
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
3. Szkoła Podstawowa w Łękińsku
554
79,94
139
20,06
4. Przedszkole w Łuszczanowicach
455
80,67
109
19,33
Wśród pozostałych gmin powiatu bełchatowskiego wyższą niż Kleszczów frekwencją wyróżniła się jedynie gmina Bełchatów (62,46 proc.).
Tam też najwyższe poparcie (78,62 proc.) uzyskał Andrzej Duda. Najniższą frekwencję odnotowano natomiast w gminie Zelów (55,66 proc.).
(s)

Bezpieczna nawierzchnia
na placach zabaw

kolejnych placach zabaw (w Łękińsku przy ul. PoprzeczNa dwóch
nej i w Łuszczanowicach na działkach nr 550/1 i 551/2) zosta-

ną w tym roku wykonane bezpieczne nawierzchnie z kolorowego poliuretanu. Urząd Gminy ogłosił
przetarg na wykonanie takich
prac oraz dodatkowo na ustawienie metalowego ogrodzenia
wokół pierwszego z wymienionych placów.
Nowe poliuretanowe nawierzchnie będą liczyć łącznie
ponad 500 m kw. i mają być zrobione bez demontowania istniejących już urządzeń zabawowych. Ogrodzenie z gotowych
150-centymetrowych paneli
metalowych, zamocowanych do
metalowych słupków, będzie liczyć ponad 85 metrów długości.
Plac zabaw przy ulicy Poprzecznej
(s)

KOMUNIKATY
Rada Gminy Kleszczów informuje o naborze kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Bełchatowie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są do 30
czerwca w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, pok. nr 31. Więcej informacji na stronie www.kleszczow.pl.
20 czerwca (w sobotę) odbędą się Gminne Zawody Pożarnicze drużyn
OSP, na które serdecznie zapraszają strażacy. Udział w zawodach zapowiedziały drużyny męskie z jednostek OSP w Antoniówce, Dębinie,
Kleszczowie, Łękińsku, Łuszczanowicach, Wolicy, Żłobnicy oraz drużyny żeńskie z OSP w Kleszczowie i Łuszczanowicach. Początek zawodów o godz. 14.30 na stadionie LKS Omega Kleszczów.
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Projektowanie
osiedlowych sieci

ubiegłego roku trwają prace projektoOd października
we, w wyniku których ma powstać kompletna doku-

mentacja projektowa, dotycząca uzbrojenia terenów w Łuszczanowicach Kolonii, przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne. Projektowaniem zajmuje się konsorcjum
trzech firm z Warszawy i Białej Podlaskiej: Biuro Projektowe
„D-9” Krzysztof Nadany, INDUSTRIA Tomasz Halecki oraz
Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień. Przygotowywana dokumentacja dotyczyć ma nie tylko budowy osiedlowej sieci drogowej o łącznej długości ponad 5 kilometrów, ale
także sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych i energetycznych.
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy z nich
dotyczył przygotowania szczegółowej koncepcji układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną.
– Prace nad tą częścią zakończyły się w połowie maja, kiedy to po spotkaniach z wykonawcami dokumentacji i po konsultacjach z radnymi reprezentującymi Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonię została zatwierdzona ostateczna koncepcja
- informuje kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, Robert Olewiński. – Rozpoczął się drugi etap prac, który
obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z wszystkimi
uzgodnieniami i uzyskaniem zezwoleń.
Ustalone w umowie wynagrodzenie za wykonanie całego
przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości 475.973,10
zł brutto.
Po odebraniu dokumentacji gmina będzie mogła ogłosić
przetarg na realizację zadania „Budowa układu drogowego
wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii”.
(s)

Przetarg na komunalne
odpady

Z

końcem czerwca upłynie termin realizacji dotychczasowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczów. Z tego powodu Urząd Gminy ogłosił przetarg na wykonywanie tej usługi
przez kolejny rok. Zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji przetargu zamówienie obejmować będzie odbiór odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców. Wykonawca będzie miał obowiązek
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych,
odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Kleszczów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Obowiązkiem firmy realizującej usługę będzie zapewnienie odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów,
które w sposób selektywny są gromadzone w ogólnodostępnych punktach oraz utrzymanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zawarta z wykonawcą
umowa dotyczyć będzie też organizowania i obsługi obwoźnej
zbiórki odpadów wielkogabarytowych (dwa razy w ciągu roku).
(s)
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Konferencja otworzy prace nad strategią
å ciąg dalszy ze str. 1

l godz. 13.45 -

wyłoniona jako podmiot kierujący procesem opracowywania gminnej strategii rozwoju od strony merytorycznej.
Firma Lider Projekt posiada długoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych dla samorządów. Przygotowywała dokumenty strategiczne dla największych
miast w Polsce (m. in. dla Poznania, Kielc, Rzeszowa, Torunia,
Białegostoku, Legnicy, Zielonej Góry, Opola), jak również dla obszarów funkcjonalnych, w tym m. in. dla Aglomeracji Leszczyńskiej,
Aglomeracji Konińskiej, Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz
Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Lider Projekt przygotowywał także koncepcję strategii dla gmin obszaru funkcjonalnego
Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego.
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów na lata
2016-2030 nie będzie możliwe bez przeprowadzenia konsultacji
z udziałem lokalnej społeczności, a zwłaszcza liderów społecznych
i gospodarczych. Takie konsultacje pozwolą ustalić mocne i słabe
strony gminy oraz wzmocnią poczucie tożsamości wśród mieszkańców gminy, co powinno przełożyć się na ich późniejsze, bezpośrednie zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz rozwoju lokalnego.
Oto program konferencji otwierającej:
l godz. 13.30 - powitanie gości i słowo wstępne, Sławomir Chojnowski – wójt Gminy Kleszczów

å ciąg dalszy ze str. 1

l

l
l

l

przedstawienie członków zespołów odpowiedzialnych za koordynację prac, Joanna Guc - z-ca wójta Gminy
Kleszczów, Marcin Ługawiak - wiceprezes Zarządu Lider Projekt Sp. z o.o.
godz. 14.00 - Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów na lata
2016-2030; Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów
do 2020 r.; Studium wykonalności dla kierunków rozwoju Gminy Kleszczów; Metodyka, partycypacja społeczna, harmonogram prac, Marcin Ługawiak - wiceprezes Zarządu Lider Projekt Sp. z o.o.
godz. 14.20 - Wyzwania strategiczne Gminy Kleszczów, Marcin Ługawiak - wiceprezes Zarządu Lider Projekt Sp. z o.o.
godz. 14.40 - Polskie i zagraniczne przykłady rewitalizacji terenów pogórniczych do wykorzystania w zagospodarowaniu
terenów przemysłowych KWB Bełchatów, prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kasztelewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie
godz. 15.20 - Wizja rozwoju Gminy Kleszczów - dyskusja
z udziałem gości

Wójt gminy Sławomir Chojnowski zaprasza mieszkańców do
udziału w tej konferencji i do włączenia się w prace nad dokumentem, który nakreśli najważniejsze kierunki rozwoju Gminy Kleszczów przez okres najbliższych 15 lat.

Budowa DPS na finiszu

Wewnątrz budynku o powierzchni 1500 m2 trwają obecnie prace wykończeniowe prowadzone przez firmę Logpol z Białej koło
Pajęczna. W części
pomieszczeń administracyjnych położonych na piętrze malowane są już ściany.
Na parterze, wykonywane są instalacje elektryczne, roboty
glazurnicze, trwa montaż przyborów sanitarnych w łazienkach.
Dla 65 stałych pensjonariuszy przygotowywanych jest 31 pokoi
pobytowych z łazienkami, z czego 25 to pokoje dwuosobowe. Każdy pokój zostanie wyposażony w łóżka rehabilitacyjne, krzesła, stolik kawowy, szafki przy
łóżkach, szafę ubraniową. Osoby korzystające z całodobowej opieki

w domu pomocy społecznej będą miały do dyspozycji jadalnię, pokój
dziennego pobytu do spędzania czasu wspólnego oraz pomieszczenie rehabilitacyjne wyposażone w podstawowy sprzęt do rehabilitacji ruchowej, taki tak: kabiny UGL, sprzęt stabilizacyjny, rowery stacjonarne.
Kuchnia jest już wyposażona w urządzenia i sprzęt potrzebny do
przygotowania posiłków.

Pensjonariuszami stałymi domu pomocy społecznej są zazwyczaj osoby mające problemy z poruszaniem się, które większość
czasu spędzają w pokojach. Obiekt jest również przygotowany do
przyjęcia 20 osób na pobyt dzienny. To zazwyczaj osoby samotne,
potrzebujące opieki, troski oraz pomocy w czynnościach dnia codziennego.
Proces rekrutacji personelu potrzebnego do prowadzenia DPS
już się rozpoczął. Pierwsza grupa kandydatów rozpoczęła praktyki przygotowawcze w zaprzyjaźnionym ośrodku pomocy społecznej. Docelowo planowane jest zatrudnienie około 30 pracowników.
Będą to opiekunowie osób starszych, opiekunowie medyczni, personel sprzątający, rehabilitant, pracownik socjalny oraz personel obsługujący kuchnię.
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Uroczysta sesja z okazji 25-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 1
Wśród zaproszonych na tą niecodzienną uroczystość gości byli
obecni: Jarosław Klimas - wicewojewoda łódzki (fot. nr 4), Marek
Mazur - przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego (fot. nr
3) oraz prof. Eugeniusz Wojciechowski - kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego (fot. nr 2).
Po otwarciu sesji przez Sławomira Ślugę - przewodniczącego Rady
Gminy oraz przywitaniu zebranych gości głos zabrał wójt Sławomir
Chojnowski (fot. nr 1), który przypomniał pierwsze lata funkcjonowania odrodzonego kleszczowskiego samorządu.
W Kleszczowie i sąsiednich miejscowościach brakowało wtedy wielu rzeczy, które pod koniec XX wieku powinny być już standardem. Nie było sieci kanalizacyjnej ani oczyszczalni ścieków. Nie
było w gminie sieci gazowej, zaś drogi były wąskie i od lat nieremontowane. Jedyne gminne przedszkole w Kleszczowie nie mogło pomieścić wszystkich chętnych – mówił Sławomir Chojnowski.
W dalszej części przemówienia wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez Kleszczów znaczącej pozycji wśród polskich samorządów i zaprosił do dalszej współpracy
z samorządem, szczególnie teraz podczas prac nad opracowaniem
„Strategii rozwoju gminy Kleszczów na lata 2016-2030”. Po życzeniach skierowanych do samorządowców, wójt zaprosił do obejrzenia filmowego podsumowania dokonań ostatnich 25 lat w gminie.
W kilkuminutowym materiale pokazano ujęcia z terenu całej gminy (Strefy Przemysłowe, tereny mieszkalne i prowadzone inwesty-

1

4

cje budowlane np. przebudowę układu drogowego w Łękińsku), które zostały zarejestrowane z lotu ptaka. Kamera odwiedziła również
szkoły, przedszkola, place zabaw, obiekty sportowe, czy ośrodek
kultury. Podczas projekcji lektor opowiadał o zrealizowanych inwestycjach infrastrukturalnych na które samorząd przeznaczał do 70%
budżetu. W minionym ćwierćwieczu gmina wybudowała m.in. 96 km
dróg gminnych, 62 km ścieżek rowerowych, 128,5 km wodociągów
i 85 km sieci kanalizacyjnej, 100 km gazociągów, 166 km linii energetycznych i 216 km sieci telekomunikacyjnej.
Po kilkuminutowej prezentacji przystąpiono do uroczystości wręczenia „Medali za Długoletnią Służbę”. Z rąk Jarosława Klimasa wicewojewody łódzkiego, złote medale otrzymali: Alina Nowoczek,
Anna Marszał. Srebrnymi medalami zostali uhonorowani: Faustyna
Bujacz, Elżbieta Mikus, Kazimierz Mikus, Robert Ranoszek. Brązowe
medale zostały wręczone: Agnieszce Włodarczyk, Jackowi Kierasińskiemu, Marcinowi Bębnowskiemu, Karolinie Kaczmarczyk, Dorocie
Jażdżyk, Teresie Jarkowskiej, Paulinie Nocoń.
Kolejnym punktem porządku obrad był wykład okolicznościowy
profesora Eugeniusza Wojciechowskiego poświęcony m.in. kompetencjom organów stanowiących i wykonawczych w samorządach.
Wykład jest dostępny w relacji z sesji na stronie www.kleszczow.pl.
Po zakończeniu obrad w części artystycznej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu „Szlagiery wszech czasów” w wykonaniu Mileny Lange, Adama Szerszenia oraz Warszawskiej Orkiestry Salonowej „Impressione”.
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Regulamin

programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych
rolniczo na terenie gminy Kleszczów , przyjęty przez Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w dniu 1 czerwca br.
§1
Regulamin określa zasady pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów
produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo.
§2
Realizacja programu polegać będzie na:
1. Przeprowadzeniu badania i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu stanu
degradacji gleb (zakwaszenia, zaburzenia równowagi jonowej, zubożenia
w składniki pokarmowe i inne) zgłoszonych przez uprawnione podmioty.
2. Zakupie wapna dla poszczególnych podmiotów w ilościach wynikających
z przeprowadzonych badań i prac analitycznych.
Jeden podmiot biorący udział w programie może otrzymać nie więcej niż 50
ton wapna.
§3
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w programie są:
1. Osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Kleszczów, które posiadają
grunty wykorzystywane rolniczo na terenie Gminy Kleszczów.
2. Osoby wymienione w ust. 1 co najmniej od 1 roku zameldowane na pobyt
stały.
3. Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne mające siedzibę na terenie Gminy
Kleszczów.
§4
1. Wyżej wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności lub prawo do
dysponowania gruntami zgłoszonymi do programu.
2. Podmioty te składają oświadczenia o prawie własności lub umowne,
pisemne prawo do dysponowania gruntami zgłoszonymi do programu pod
odpowiedzialnością karną.
§5
Warunkiem ubiegania się o udział w wyżej wymienionym programie jest:
1. Złożenie sołtysowi danego sołectwa lub w sekretariacie Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów wniosku, którego wzór określa załącznik Nr
1 do Regulaminu.
2. Wnioski o udział w programie należy składać do dnia 30 czerwca 2015 roku.
3. W kolejnych latach termin składania wniosków - według ustaleń Zarządu.
§6
Powyższy program będzie realizowany przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów co 3 lata.

§7
1. Działania wymienione w § 2 będą realizowane ze środków Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów.
2. Rozsiew wapna otrzymanego od Fundacji podmiot uprawniony przeprowadza
we własnym zakresie i na własny koszt.
§8
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Zarząd Fundacji.
Załącznik nr 1
WNIOSEK
o udział w programie pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów
produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych
rolniczo na ternie Gminy Kleszczów
1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………....
Adres zamieszkania: ………………………………………………………….
PESEL:………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………..
2. Dane dotyczące działek rolnych 		
Lp.
Lokalizacja działki rolnej/ Nr działki
Powierzchnia w ha
Razem powierzchnia
W przypadku posiadania większej ilości działek należy dołączyć do wniosku
dodatkowe strony
3. Oświadczam, że się zapoznałem i akceptuję „Regulamin programu pomocy
w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę,
jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów”.
4. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że wymienione w punkcie
2 nieruchomości, które będą objęte programem są moją własnością /
współwłasnością, posiadam prawo do dysponowania nimi.
Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.
……………………………..............		
………………………………………..
miejscowość, data 			
czytelny podpis

Firma EUROMETAL S.A.

Kupię działkę budowlaną
na terenie gminy Kleszczów
do 15 arów.
Tel. 517-292-146.

z siedzibą w Bogumiłowie, ul. Ekologiczna 2

ma do sprzedania humus (próchnica).
Cena 25 zł netto/tona z załadunkiem.
Informacja pod nr tel. 15/642-60-44
wew. 313 lub 662-172-442.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie
dokonuje zapisów na kursy:
1.
Język angielski, niemiecki,
hiszpański oraz język rosyjski dla osób dorosłych (na
różnych poziomach)
• Cena 800 zł – 60 godz. dydaktycznych
2. Konwersacja z języka angielskiego z native speaker
(Amerykanin)
• Cena 290 zł – 20 godz. dydaktycznych
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr
tel. 44/737-37-10 oraz na stronie www.arreks.com.pl. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres e-mail: szkolenia@arreks.
com.pl lub faksem na nr 44/731-37-32.

•
•
•
•

Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122
zaprasza do udziału w szkoleniach:
Wychowawca kolonijny/obozowy, animator czasu wolnego
Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne (dawne Minimum Sanitarne)
Obsługa kas fiskalnych
AutoCAD, PowerPoint, Excel podstawowy i zaawansowany

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr
tel. 44/737-37-10 oraz na stronie www.arreks.com.pl. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres e-mail: szkolenia@arreks.
com.pl lub faksem na nr 44/731-37-32.
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Rywalizacja małych
czytelników

i 40 kuchcików”, „Cudaczek wyśmiewaczek”, „Ca„M artynka
lineczka” i „Franklin uczy się jeździć” - to tytuły książek,

których fragmenty prezentowali uczestnicy II edycji konkursu „Czytam bo lubię”. Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną służy propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci.
Uczestnikami było 28 uczniów z klas I, II i III szkół podstawowych w Łękińsku i Kleszczowie. 27 maja przełamując nieśmiałość
i tremę wchodzili na scenę w auli SOLPARKU i odczytywali wybrane przez siebie fragmenty ulubionych książek. Jury w składzie: Izabela Marcinkowska, Violetta Kacperek i Ewelina Kucner oceniało
zarówno poprawność czytanego
tekstu, jak i jego interpretację.
Zwycięzcami zostali:
Kat. I: ● I. Jakub Matlingiewicz,
● II. Jan Gwoździk, ● III. Mateusz
Karasiński.
Kat. II: ● I. Martyna Bujacz, ● II.
Filip Gaik, ● III. Maja Augustyńczyk.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci gier edukacyjnych, a wszyscy uczestnicy - książki i dyplomy za udział w konkursie.
(s)

Kolejne spotkanie autorskie

gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie
21 maja
był Ron Puyn, pisarz tworzący pod pseudonimem Jack Lan-

ce. Spotkanie z czytelnikami zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Magdaleny Tomczewskiej-Olas, która pełniła również rolę
tłumacza.
Książki Jacka Lanca od lat zyskują uznanie na całym świecie,
tłumaczone są na wiele języków,
w tym także na polski. W trakcie spotkania autor opowiedział
o swojej twórczości, pracy oraz
pomysłach na przyszłość. Po spotkaniu można było nabyć książkę „Płomień strachu” i uzyskać autograf autora.
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Zapowiadają miejsce na podium
W finale wojewódzkim XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który 22 maja odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach, jedną
z 23 drużyn była 3-osobowa ekipa reprezentująca Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Uczniowie rywalizowali w takich konkurencjach, jak test z przepisów o ruchu drogowym, test ze
znajomości historii motoryzacji, pierwsza pomoc przedmedyczna,
a także jazda sprawnościowa motorowerem i samochodem oraz
obsługa codzienna samochodu. Uczniowie klasy I Technikum Nowoczesnych Technologii - Mateusz Sołtys, Adrian Pietrzyk i Kamil
Zatorski zajęli siódme miejsce. Nie mogli wystartować w konkurencji jazdy samochodem, bo nie posiadają jeszcze uprawnień. Zapowiadają, że za rok, w XX Turnieju zdobędą podium. Warto dodać,
że A. Pietrzyk najlepiej ze wszystkich uczestników rozwiązał test
z przepisów ruchu drogowego.

Sprawni jak… uczniowie z Kleszczowa
Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz na strzelnicy
miejskiej w Kamieńsku 19 maja odbył się wojewódzki etap XXXVIII
Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”, z udziałem
19 zespołów - 8 drużyn dziewcząt i 11 drużyn chłopców. Uczniowie rywalizowali w pięciu konkurencjach: test sprawnościowy, rzut
granatem, strzelanie, bieg na orientację, pierwsza pomoc. Zarówno
w klasyfikacji dziewcząt, jak i chłopców pierwsze miejsca wywalczyły drużyny reprezentujące
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. To
wielki sukces, bo w gronie
pokonanych znaleźli się
uczniowie z tzw. klas policyjnych i mundurowych szkół
województwa
łódzkiego.
Najwyższą liczbę punktów
i nagrodę Grand Prix wywalczył Łukasz Danielski (kl. III
b kleszczowskiego LO).
Skład zwycięskich drużyn
ZSP: Martyna Szmigielska,
Julia Derek i Aleksandra
Dworzyńska oraz Łukasz Danielski, Dominik Stępień i Mateusz Roczek.
Wezmą oni udział w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Koszalinie. Opiekunem i trenerem uczniów z Kleszczowa jest Piotr
Szczepaniak.

Ośmiu finalistów konkursu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, który jest organizatorem filmowego konkursu „Od ignoranta do eleganta”, podał listę
szkół zakwalifikowanych do finałowej rozgrywki. Na liście (w porządku alfabetycznym) znajdujemy następujące placówki: 1. Gimnazjum
Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir, Bolesławiec; 2.
Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler, Głogów; 3. Międzyszkolna Sekcja Filmowa GIM TV TEENS przy Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler,
Głogów; 4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła
II, Kleszczów; 5. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. KS.
Stanisława Konarskiego, Kraków; 6. Gimnazjum nr 5 im. Księcia
Jerzego Wilhelma, Legnica; 7. Gimnazjum Społeczne, Pruszków;
8. Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum
nr 2, Wieruszów.
O ostatecznym podziale nagród i wyróżnień pomiędzy twórców filmów, promujących zasady savoir- vivre’u, dowiemy się 12 czerwca,
podczas gali finałowej, która odbędzie się w auli SOLPARKU.
å ciąg dalszy na str. 8
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Gimnazjaliści w Hiszpanii i Francji

W dniach 19-24 maja grupa czterdziestu gimnazjalistów wraz z opiekunami odbyła wycieczkę zagraniczną
do Hiszpanii i Francji. Celem wyjazdu
było m. in. rozwijanie zainteresowań
historycznych uczniów oraz poznawanie głównych zabytków kultury i sztuki państw rejonu śródziemnomorskiego - od epoki średniowiecznej do
współczesnej. Uczniowie, poznając
ukształtowanie rzeźby terenu Europy
Środkowej oraz basenu śródziemnomorskiego, mieli możliwość pogłębienia wiadomości z geografii. Wyjazd
sprzyjał ponadto wzbogaceniu wiedzy na temat rozwoju gospodarczego zwiedzanych państw (przemysł,
rolnictwo i turystyka). Duże znaczenie miało także rozwijanie umiejętności językowych uczniów. Ćwiczyli
możliwość posługiwania się językiem
angielskim oraz niemieckim w prostych sytuacjach komunikacyjnych.
Wycieczka posłużyła również propagowaniu zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz kształtowaniu postawy szacunku wobec innych osób
i narodów.
W pierwszym dniu pobytu w Hiszpanii
uczniowie zwiedzili klasztor benedyktyński
na wzgórzu Montserrat.

Jak przekonywała lokalna przewodniczka, kleszczowscy gimnazjaliści mieli niebywałe szczęście, gdyż bez oczekiwania w kilkugodzinnej kolejce mogli z bliska
zobaczyć i dotknąć słynącą z cudów figurę Matki Boskiej (zwanej przez Hiszpanów
„Czarnulką”). Resztę dnia uczniowie spędzili w przepięknej Barcelonie. Tutaj zwiedzili m. in. zabytkowe sanktuarium, starówkę miejską z oryginalnymi budowlami
Antoniego Gaudiego, Park Güell, katedrę
Sagrada Familia oraz stadion Camp Nou.
Panoramę miasta młodzież podziwiała z platformy widokowej, nieopodal której

obejrzenia amfiteatru Les Arènes i świątyni
rzymskiej Maison Carrée.

usytuowane są obiekty olimpijskie. Ostatnim miejscem odwiedzonym w Barcelonie
było wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym. Ogromne wrażenie na uczniach wywarł pokaz grających fontann, oglądany już
o zmierzchu.
W kolejnym dniu pobytu uczestnicy wycieczki zwiedzili Tossę de Mar, Gironę oraz
Lloret de Mar. Pierwsze z miast zauroczyło uczniów średniowieczną starówką miej-

ską (Vila Vella). W Gironie natomiast uwagę
przykuły: gotycka bazylika - Katedra Najświętszej Marii Panny oraz kościół św. Pere
de Galigants. Godziny popołudniowe upłynęły na spacerze i poznawaniu najciekawszych miejsc w Lloret de Mar.
Uczniowie chętnie fotografowali pejzaże
ze wzniesienia, na którym znajduje się pomnik żony rybaka. Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki opuścili Hiszpanię, udając
się do Nimes. Młodzież miała sposobność

W kolejnym zwiedzanym mieście - Awinionie gimnazjaliści poznali architekturę Pałacu Papieskiego i katedry Notre Dame des
Doms. Nie obyło się również bez fotografii
na tle słynnego mostu w Awinion.
Podziwianiu wspaniałego krajobrazu
Katalonii z urokliwym wybrzeżem Costa
Brava oraz poznawaniu licznych zabytków
sprzyjała piękna, słoneczna pogoda.
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Apel upamiętniający św. Jana Pawła II
Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem św. Jana
Pawła II. Powodów jest kilka - w kwietniu minęła 10 rocznica śmierci naszego pasterza, a na dzień 18 maja przypadła 95. rocznica
urodzin Karola Wojtyły. Gimnazjum w Kleszczowie przygotowało apel upamiętniający postać Papieża Polaka. Uczniowie klasy I
a zaprezentowali teksty opisujące ważne wydarzenia z życia Karola
Wojtyły, przygotowali prezentację multimedialną z jego fotografiami,
wykonali również „Barkę” - ulubioną pieśń św. Jana Pawła II.

Warsztaty zawodowe
Gimnazjum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy
w ciągu najbliższych lat będą musieli zdecydować o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. 8 maja dziewczęta z klas
drugich wzięły udział w warsztatach, mających na celu zapoznanie
ze specyfiką takich zawodów jak: technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych oraz technik - projektant mody. Warsztaty
przeprowadził nauczyciel oraz uczennice z Łódzkiej Szkoły Mody
- Kosmetologii - Fryzjerstwa ANAGRA. Spotkanie miało charakter
informacyjny (zapoznanie ze specyfiką zawodów i możliwościami zatrudnienia) oraz warsztatowy (pokazy umiejętności uczniów
technikum oraz podzielenie się wiedzą na temat przyszłej edukacji
zawodowej i wizerunku na co dzień).

Profilaktyczne spektakle
14 maja gimnazjaliści uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym,
zorganizowanym przy współpracy pedagoga szkolnego z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.
Artyści z teatru KURTYNA w Krakowie przedstawili losy uczennicy
uwikłanej w złożoną sytuację rodzinną, która nie chcąc być odtrącona przez grupę rówieśniczą ulega namowom koleżanki i uczestniczy w zabawie - konkursie picia piwa. Zabawa kończy się dla
wszystkich uczestników zawodów tragicznie - wszyscy w krytycznym stanie trafiają do szpitala. Doskonała gra aktorska, ciekawe
ujęcie tematu nie zatracające poczucia humoru, a także znakomity kontakt z publicznością sprawiły, że aktorzy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
Ta sama grupa teatralna odwiedziła Szkołę Podstawową w Kleszczowie. Uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl „Zaklęty bagaż”, natomiast klasy IV-VI - „Światełko w tunelu”. Oba te widowiska poruszały
zagadnienia związane z agresją i przemocą. Pokazywały, dlaczego
należy wyeliminować język i zachowania agresywne w komunikacji
z rówieśnikami i opiekunami, uczyły szacunku dla osób starszych
i chorych, przekonywały że wytrwałość i staranność w realizacji zadań służą budowaniu pozycji w grupie rówieśniczej.

Talenty odkrywane w Łękińsku
Piosenkarze, recytatorzy, instrumentaliści, tancerze, piłkarze, a także uczniowie tworzący plastelinowe cudeńka, bądź tworzący ciekawe budowle z klocków Lego
mieli okazję pokazać się przed
szkolną publicznością podczas
zorganizowanej 14 maja w Szkole Podstawowej w Łękińsku imprezy Festiwal Talentów. Swoje
uzdolnienia, umiejętności i ciekawe hobby uczniowie mogli
prezentować indywidualnie lub
zespołowo.
Fakt, że w programie festiwalu znalazło się 27 różnych wykonań i prezentacji pokazuje, z jak
dużym zainteresowaniem uczniów spotkała się szkolna inicjatywa.
Bogata, licząca ponad 30 zdjęć galeria z tej imprezy zamieszczona
została na stronie www.splekinsko.pl.
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Lekcje samorządności
25 maja w kilku szkołach odbyły się lekcje samorządności, poświęcone podstawowym pojęciom dotyczącym samorządu terytorialnego oraz sprawom kompetencji samorządu terytorialnego różnych
szczebli. Specjalnie przygotowane zajęcia poprowadziła dr Ewelina
Żelasko-Makowska - asystent w Instytucie Administracji, Wydział
Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

Angielski gość w Łękińsku
Terence Clark-Ward –mieszkający w Polsce Anglik był 25 maja gościem Szkoły Podstawowej w Łękińsku, gdzie poprowadził warsztaty języka angielskiego. Uczniom klas I-III zaprezentował książkę „I
can sing in English”, a uczniom klas IV-VI książkę „Żegnajcie błędy!
Angielski dla Polaków”.
Uczniowie klas młodszych uczyli się śpiewając, powtarzając nowe
zwroty, posługując się językiem ciała. Uczniowie klas starszych mogli poznać najczęściej popełniane błędy w języku angielskim, ćwiczyli poprawne konstrukcje gramatyczne i wymowę.

Lekcje w Karkonoszach
Od 18 do 22 maja 63 uczniów klas II-VI Szkoły Podstawowej w Łękińsku wraz z opiekunami przebywało na ,,Zielonej szkole” w Karkonoszach. Główną bazą wypadową był dla nich hotel „Markus”
w Przesiece. Stąd wyruszali na zwiedzanie najciekawszych miejsc
regionu. Odwiedzili m.in. Miasteczko Western City, uzdrowiskową
dzielnicę Jeleniej Góry – Cieplice, Wodospad Kamieńczyk, Park
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, kościółek Wang,
karkonoskie schroniska Samotnię (nad Małym Stawem) i Strzechę
Akademicką, aquapark „Tropicana” w Hotelu Gołębiewski oraz Hutę
Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach. Wyprawa w Karkonosze miała też obowiązkowy punkt programu czyli zdobycie najwyższego szczytu - Śnieżki (1602 m n.p.m.). Poza programem turystycznym realizowany był także program dydaktyczny oraz zajęcia
sportowo-rekreacyjne.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Zdominowali
„elektryczny” konkurs

etapu Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy
Do pierwszego
Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”, organizowanego

przez Koło SEP nr 29 przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, przystąpiło 278 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bełchatowa, Kleszczowa, Zelowa, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Do II etapu zakwalifikowało się 32 uczniów,
w tym aż 14 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Ta część konkursu została zorganizowana 30 kwietnia. A 26
maja w auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
Dwa najwyższe miejsca
na podium przypadły uczniom
ZSP w Kleszczowie: Patrykowi Pietrzakowi i Dawidowi
Botórowi. Ich
koledzy Wiktor Tkaczyński i Sebastian Kuśmierczyk zajęli czwarte i piąte miejsca i otrzymali wyróżnienia. Cztery kolejne lokaty (od 6 do 9) przypadły także
uczniom ZSP w Kleszczowie: Adamowi Retke, Krzysztofowi Dębowskiemu, Michałowi Kijakowi i Krystianowi Dąbkiewiczowi.
Przy takich wynikach ręce same składają się do oklasków!
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z OSP Kleszczów, OSP Żłobnica
i nie sprzedanych w poprzednich przetargach.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) - godz. 11.00 - Dom Kultury w Łękińsku,
		
24 czerwca 2015 r. (środa) - godz. 11.00 - garaż nr 43 i nr 44 przy blokach w Łuszczanowicach.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwa
Krzesło
UG/OSPŻŁ/3
Stół pełny 150cm x 90cm
UG/OSPŻŁ/4
Regał otwarty wysoki
UG/OSPŻŁ/35
Szafka niska 90cm x 70cm
UG/OSPŻŁ/36
Kuchnia gazowa
UG/OSPŻŁ/11
Skrzydło drzwiowe bez futryny
93x192 z szybą
Skrzydło drzwiowe bez futryny
97x195 pełne
Skrzydło drzwiowe bez futryny
89x201 pełne
Skrzydło drzwiowe bez futryny
95x197 przeszklone do połowy
Skrzydła drzwiowe bez futryn
49x191 i 44x194 jako łącznik
Kontener szufladowy
UG/OSPKL/19
Krzesło skay
UG/OSPKL/11
Krzesło skay
UG/OSPKL/13
Biurko
UG/OSPKL/14
Stolik okrągły
UG/OSPKL/15
Szafka niska zamknięta
UG/OSPKL/16
Szafa ubraniowa
UG/OSPKL/17
Krzesło obrotowe
UG/OSPKL/20
Szafa przeszklona
UG/OSPKL/18
Biurko
UG/OSPKL/22
Kontener szufladowy
UG/OSPKL/23

WysoCena
Ilość Miejsce
kość
wywoszt. pochodzepostąpieławcza
nia
nia
(w zł)
(w zł)
228 OSP
8,00
2,00
Żłobnica
36 OSP
20,00
2,00
Żłobnica
2 OSP
10,00
2,00
Żłobnica
1 OSP
8,00
2,00
Żłobnica
2 OSP
20,00
5,00
Żłobnica
1 SP
55,00
5,00
Łękińsko
1 SP
55,00
5,00
Łękińsko
1 SP
55,00
5,00
Łękińsko
1 SP
55,00
5,00
Łękińsko
2 SP
35,00
5,00
Łękińsko
1 OSP
14,00
1,00
Kleszczów
45 OSP
10,00
2,00
Kleszczów
1 OSP
10,00
2,00
Kleszczów
OSP
20,00
5,00
1 Kleszczów
1 OSP
20,00
5,00
Kleszczów
1 OSP
12,00
2,00
Kleszczów
1 OSP
20,00
2,00
Kleszczów
1 OSP
12,00
2,00
Kleszczów
1 OSP
20,00
2,00
Kleszczów
3 OSP
20,00
5,00
Kleszczów
1 OSP
14,00
1,00
Kleszczów

Szukam pokoju do wynajęcia
w Kleszczowie lub okolicy
dla 1 osoby – PILNE.
Tel. 797-600-394.

22. Kontener biurowy
UG/OSPKL/24
23. Biurko
UG/OSPKL/25
24. Szafa niska zamknięta
UG/OSPKL/26
25. Stół 90cmx90cm
UG/OSPKL/30
26. Szafa ubraniowa
UG/OSPKL/31
27. Szafa zamknięta
UG/OSPKL/32
28. Szafa ubraniowa
UG/OSPKL/38
29. Stół 0,90cm x 1,80
UG/OSPKL/4
30. Biurko podwyższone
UG/OSPKL/40
31. Regał otwarty i zamknięty
UG/OSPKL/41
32. Stolik
UG/OSPKL/42
33. Szafa wysoka otwarta
UG/OSPKL/44
34. Łącznik do stołu
UG/OSPKL/5
35. Szafa
UG/OSPKL/6
36. Szafa zamknięta
UG/OSPKL/7
37. Szafka otwarta niska
UG/OSPKL/76
38. Szafka otwarta niska
UG/OSPKL/78
39. Stolik pod TV
UG/OSPKL/9
40. Krzesło skay
UG/OSPKL/88
41. Stół
UG/OSPKL/90
42. Gablota szklana
UG/OSPKL/46

1
1
3
2
3
3
2
7
1
3
1
3
4
2
2
2
1
1
7
1
1

OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów
OSP
Kleszczów

14,00

1,00

20,00

5,00

12,00

1,00

14,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

18,00

2,00

20,00

5,00

15,00

1,00

20,00

2,00

20,00

2,00

3,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

10,00

1,00

10,00

1,00

14,00

1,00

10,00

2,00

10,00

2,00

10,00

2,00

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio
po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku
Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140 lub pokój 16 tel. 44/ 731-3110 wew. 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Sprzedaż piasku budowlanego
i ziemi ogrodniczej
wzbogaconej torfem i próchnicą
wraz z transportem.
Tel. 693-938-017.

Do wynajęcia 2 pokojowe,
nowoczesne, w pełni
urządzone mieszkanie

– bloki Łuszczanowice.
Tel. 691-499-701 (wieczorem).

Zbiorę niechciane
roje pszczół.
Tel. 693-482-602.
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Terminy
wakacyjnych wyjazdów
GOK w Kleszczowie informuje o terminach
wyjazdów na obozy letnie w sierpniu 2015 roku:

1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wyjadą na 14-dniowy
obóz artystyczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim do Jastrzębiej Góry. Pobyt w Willi „Chantal” w terminie 1-14 sierpnia. Organizatorem wyjazdu jest Przedsiębiorstwo „Stanpol” z Łęcznej.
2. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wyjadą na 7-dniowy obóz
taneczno-rekreacyjny w góry do Zakopanego. Pobyt w Domu Wypoczynkowym „MAŁGORZATA” w terminach:
• I turnus 16-22 sierpnia - uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Łękińsku + kl. I c, I d, III a, III b SP w Kleszczowie,
• II turnus 23-29 sierpnia - kl. I a, I b, II a, II b, II c, II d SP
w Kleszczowie.
Organizatorem wyjazdu jest Biuro Podróży „Kon-Tiki” z Wrocławia.
3. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wyjadą na 14-dniowy
obóz artystyczno-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie do Władysławowa - Chłapowa. W Domu Kolonijnym „JAR” będą przebywać
w terminie 1-14 sierpnia. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Podróży „Kon-Tiki” z Wrocławia.
4. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wyjadą na 14-dniowy
obóz taneczno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim do miejscowości Szeligi. Terminy pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „SELMENT”:
• I turnus 8-21 sierpnia - kl. IV a, IV b, IV c, V a, V b SP w Kleszczowie,
• II turnus 10-23 sierpnia - uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Łękińsku + kl. VI a, VI b, VI c SP w Kleszczowie.
Organizatorem wyjazdu jest Biuro Podróży „Ogończyk Travel”
z Częstochowy.
5. Uczniowie gimnazjum wyjadą na 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie do Mrzeżyna. W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „FAMA-STA” będą przebywać od 16
do 29 sierpnia. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Podróży „MARMARA” z Łodzi.
6. Uczniowie gimnazjum wyjadą na 14-dniowy obóz taneczno-rekreacyjny na Pojezierze Mazurskie do miejscowości Szeligi.
W Ośrodku Wypoczynkowym „SELMENT” będą przebywać od
10 do 23 sierpnia. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Podróży
„Ogończyk Travel” z Częstochowy.
7. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
wyjadą na 14-dniowy wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie do Łeby. W Ośrodku Wypoczynkowym „DIUNA”
będą przebywać od 15 do 28 sierpnia. Organizatorem wyjazdu
jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGANT” z Białegostoku.
Terminy wyjazdów młodzieży do Chorwacji:
1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (48 osób niepełnoletnich
z rocznika 1998) wyjadą do miejscowości Vela Luka do hotelu
Jadran*** w terminie 17-30 sierpnia
2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (83 osoby pełnoletnie
z rocznika 1997, 1996) wyjadą do miejscowości Vela Luka do
hotelu Jadran*** w terminie 6-19 sierpnia.
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (54 osoby pełnoletnie z rocznika 1995 i starsze) wyjadą do miejscowości Vela
Luka do hotelu Jadran*** w terminie 17-30 sierpnia.
14-dniowe obozy turystyczno-edukacyjne w Chorwacji będą połączone z poznawaniem kultury i historii regionu. Organizatorem
wyjazdów jest Przedsiębiorstwo STANPOL - Stanisław Przytuła
z Łęcznej.
FOTO na str. 1 – www.willachantal.pl
(opr. s)
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Sport
Zarząd na nową kadencję

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym LKS OmeW Walnym
ga Kleszczów wzięło udział 69 członków klubu z grona 85

uprawnionych do głosowania. Najważniejszą decyzją, jaką podjęli
uczestnicy zebrania, był wybór nowego zarządu LKS Omega Kleszczów, który ma prowadzić sprawy klubu w latach 2015-2018. Na
stanowisku prezes pozostał Jan Gurazda, który otrzymał poparcie
67 głosujących członków klubu. Cztery pozostałe osoby znalazły się
we władzach klubu po raz pierwszy. Wiceprezesem został Tomasz
Bednarski, sekretarzem - Łukasz Kuc, a członkami Robert Pawlicki i Roman Urbański.
Pracami Komisji Rewizyjnej kierować ma Sebastian Ołubek,
wspierany przez Jolantę Muszyńską i Mateusza Urbaniaka.

Nowy zarząd LKS Omega Kleszczów fot.: www.omegakleszczow.pl

Sport
Jak grają piłkarze?
III liga
•
17.05. - LKS Omega - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1
•
24.05. - Pelikan Łowicz - LKS Omega 2:1
•
31.05. - LKS Omega - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:3
Nasza drużyna z dorobkiem 34 pkt. zajmuje 16 miejsce (na 18
drużyn). Liderem jest nadal Radomiak Radom (72 pkt.).
Klasa okręgowa
•
17.05. - LKS Omega II - LZS Świt Kamieńsk 2:4
•
23.05. - LKS Lubochnia - LKS Omega II 2:3
•
30.05 - LKS Omega II - TS Szczerbiec Wolbórz 2:1
Klasa B
•
16.05. - KS Alfa - LKS Błękitni Chabielice 3:0
•
24.05. - LUKS Czantoria Ręczno - KS Alfa 1:6
•
31.05. - KS Alfa – KS BG Sport Bąkowa Góra 3:1

Sport
SOLPARK zaprasza
na turniej siatkówki

S

OLPARK Kleszczów organizuje II turniej siatkówki „SOLPARK Volley Cup”. Planowany termin imprezy to sobota 20
czerwca. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10.00. W halowej imprezie będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 12 sześcioosobowych drużyn (męskich, żeńskich lub mieszanych). Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca. Koszt udziału drużyny w turnieju to 100
zł. Organizatorzy zapewniają licencjonowaną obsługę sędziowską
i opiekę medyczną, a także atrakcyjne nagrody drużynowe i indywidualne dla zwycięzców.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 669 316 101
lub pisząc na adres e-mail tomasz.dawidziak@kompleks-solpark.pl.
Szczegółowy regulamin i formularz karty zgłoszeniowej są dostępne na stronie internetowej SOLPARKU.
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Sport

20 września – bieg „Kleszczów na Piątkę”

T

egoroczna edycja biegu ulicznego
„Kleszczów na Piątkę” została zaplanowana na 20 września. 25 maja rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń biegaczy,
którzy będą chcieli we wrześniu pobiec ulicami Kleszczowa. Tak jak w poprzednich
dwóch edycjach organizatorami biegowej
imprezy są LKS Omega Kleszczów i Gmina
Kleszczów, a wykonawcą - firma inesSport.
Szczegółowe informacje dotyczące biegu
„Kleszczów na Piątkę” dostępne są na stronie www.kleszczowna5.pl.
Z tej właśnie strony dowiadujemy się,
że w tegorocznej imprezie obowiązywać

Z

ma limit 350 uczestników. Wszyscy zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym koszulki techniczne, a na mecie
okolicznościowe medale. Podobnie jak
w pierwszych dwóch edycjach do przyjazdu do Kleszczowa są zachęcane całe
rodziny. Dla dzieci i młodzieży będą organizowane biegi na krótkich dystansach na gminnym stadionie w Kleszczowie.
Zainteresowanych biegaczy zachęcamy do jak najszybszego zapisywania
się na listę startową. Już w czwartym
dniu zapisów na liście widniało przeszło
100 nazwisk!

Sport
Sukcesy ciężarowców

awodnicy sekcji podnoszenia ciężarów LKS Omega Kleszczów wzięli udział w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS. Z imprezy odbywającej się w Siedlcach
wrócili z trzema medalami. Najlepszy występ odnotowała Sylwia Oleśkiewicz, która wystąpiła w grupie wiekowej do lat 17 (kategoria wagowa do 48 kg). Uzyskując w dwuboju wynik 125 kg wywalczyła tytuł mistrzyni
Polski. Drugie miejsce w tej kategorii wagowej zdobyła jej klubowa koleżanka Klaudia Ołubek (95 kg). Trzeci medal dla LKS Omega Kleszczów
zdobył Oskar Ołubek. Walcząc w kategorii wagowej do 45 kg uzyskał
w dwuboju 83 kilogramy. To obiecujący wynik młodego zawodnika, który nie ma jeszcze 15 lat.
W drużynie LKS Omega Kleszczów, która uzyskała w łącznej
klasyfikacji 13. miejsce, wystąpili ponadto: Klaudia Głowacka,
Aleksandra Kopka, Paweł Grzączkowski, Michał Kacprzyk, Damian
Kowalczyk, Szymon Koper i Dawid
Na podium – dwie zawodniczki Omegi
Wojewoda.
Foto: www.omegakleszczow.pl
(opr. s)

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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„Czwartki lekkoatletyczne”
Niewiele osób wie o tym, że pomysłodawcą tej imprezy był znany polski sprinter Marian Woronin, który przy współpracy ze Stowarzyszeniem
„Sport Dzieci i Młodzieży” oraz Fundacją Polskiej Lekkiej Atletyki koordynuje ich przebieg w całej Polsce.
Uczestnicy biorą udział w zawodach rundy jesiennej oraz wiosennej.
Celem organizowanych cyklicznie zawodów jest nie tylko wyszukiwanie
młodych talentów lekkoatletycznych, ale również integracja z rówieśnikami, dobra zabawa i przede wszystkim sportowa przygoda. Impreza z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Zawodnicy rywalizują w biegach na 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta),
1000 m (chłopcy), a także w skoku wzwyż, skoku w dal oraz w rzucie
piłeczką palantową. Podczas jednych zawodów każdy uczestnik może
startować w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej).
W ciągu całego roku szkolnego w trakcie rozgrywek zawodnicy zbierają
punkty. Punktacje są prowadzone w trzech kategoriach wiekowych (klasy
IV, V, VI) oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Najlepsi zawodnicy z każdej konkurencji biorą udział w finale ogólnopolskim w Warszawie. Ten finał jest jedną z największych imprez lekkoatletycznych w Europie. Trwa 3
dni i startuje w nim ok. 3,5 tys. zawodników z ponad 60 miast.
Umowa Gminy Kleszczów z Bełchatowskim Klubem Lekkoatletycznym dotycząca organizacji „Czwartków lekkoatletycznych” została podpisana 7 maja. Zgodnie z nią w edycji wiosennej zorganizowanych zostanie
6 zawodów sportowych z udziałem młodych sportowców z Kleszczowa.
(s)

Prosto z SOLPARKU
OTWARCIE SEZONU LETNIEGO Z SOLPARKIEM

30 maja dla odwiedzających Solpark przygotowano wiele atrakcji. Zwolennicy plażowania mogli korzystać z basenu zewnętrznego oraz ogródka plażowego. Niezapomnianych wrażeń na torze przeszkód aquatrack i dmuchanym
zamku „Smocza przygoda” mogli doświadczyć wszyscy korzystający z basenu wewnętrznego.
Na dziedzińcu odbyła się prezentacja wyselekcjonowanych aut tuningowanych
i oraz symulacja dachowania i zderzenia. Na koniec dnia przybyli goście mogli
delektować się kolacją w nowo otwartym Grill Barze.

SOLPARK ŚWIETNYM POMYSŁEM NA SPĘDZENIE
DNIA DZIECKA

1 czerwca okazał się dniem licznych odwiedzin Solparku przez najmłodszych. Zabawy w figloraju, wojaże na basenie zewnętrznym, emocjonująca przejażdżka autkami, turniej w kręgle okazały się doskonałym prezentem
i sposobem na spędzenie niezapomnianych chwil.
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Lato bez nudy

Od 11 do 15 czerwca odbędzie się Różewicz Open Festiwal Radomsko 2015. W jego programie znalazły się spektakle, warsztaty,
spotkania, a także mapping, gra miejska, odsłonięcie muralu i plenerowej galerii rzeźb. Wstęp na wszystkie te imprezy – wolny. Najciekawiej zapowiada się widowisko plenerowe „Miejsce urodzenia” Teatru
Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Szczegóły radomszczańskiej imprezy na www.mdkradomsko.pl/news/rozewicz-open-festiwal-radomsko-2015.
***
FLY FEST 2015 - III Festiwal Lotniczy zorganizowany zostanie na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim w sobotę i niedzielę 4-5 lipca. Uczestników tego festiwalu
(wstęp wolny!) czekają pokazy lotnicze, koncerty, wystawa statków
powietrznych oraz wiele innych atrakcji. Przy okazji będzie można
poznać ofertę Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, w którym są prowadzone szkolenia dla pilotów (licencja samolotowa, szybowcowa, a także
na uprawnienia pilota motoszybowcowego). Przy aeroklubie istnieje
szkoła pilotażu samolotów ultralekkich oraz „fabryka” skoczków spadochronowych.
***
Na pierwszy weekend lipca zapowiedziane zostały Dni Pajęczna
2015. W piątkowy wieczór 3 lipca imprezę rozpoczną „Dni Pajęczna
dla Młodzieży”, które odbędą się w amfiteatrze. 4 lipca na dużej scenie wystąpi Agnieszka Chylińska, a następnego dnia - Liber i Natalia Szroeder. W Pajęcznie pojawią się także bohaterowie „Rancza” Artur Barciś oraz Cezary Żak, którzy wystąpią w nowym programie
kabaretowym.
***
Jeśli z wakacyjną wizytą zjawią się u nas goście zaprosimy ich rzecz jasna - najpierw do kompleksu SOLPARK. W przypadku dłuższego pobytu gości warto zabrać na Górę Kamieńsk. Otwarcie sezonu letniego w tym ośrodku miało miejsce 1 maja. Ośrodek jest czynny
codziennie od godz.11.00 do 20.00. W porze letniej oferuje przejazdy koleją linową (w dni robocze wyłącznie dla grup zorganizowanych
po wcześniejszej rezerwacji), zaprasza na tor saneczkowy i plac zabaw ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią dmuchaną oraz trampoliną bungee.
Na Górze Kamieńsk odbywają się czasem tak interesujące imprezy jak np. zorganizowany w kwietniu rowerowy rajd na orientację. Ponad 300 uczestników zaproszonych z całej Polski przez Klub
Turystyki Rowerowej BikeOrient z Żarnowicy Dużej miało do wyboru
przejazd jedną z wytyczonych tras: giga (100 km), mega (50 km) i rekreacyjną (30 km). Reportaż z tej imprezy można obejrzeć na stronie
www.belchatow24.tv.
(s)

