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Krwiodawcy docenieni
Dziesięć lat działalności Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie stało się okazją do uroczystych obchodów i spotkania integracyjnego. 16 czerwca na Piknik Krwiodawczy „Kropla życia” zaproszeni zostali nie tylko krwiodawcy z naszej
gminy, ale także przedstawiciele klubów i kół HDK z terenu powiatu. Jubileusz rozpoczęła msza święta w intencji krwiodawców i ich rodzin. Następnie podczas uroczystej akademii uhonorowano najbardziej zasłużonych krwiodawców, zostały też docenione instytucje,
które sprzyjały 10-letniej aktywności Gminnego Klubu HDK PCK.
Szerszą relację z jubileuszu zamieścimy w kolejnym wydaniu „IK”.

Przywracanie
pamięci
Stary cmentarz ewangelicki w Rogowcu
to pierwsze z takich historycznych miejsc
w gminie
Kleszczów,
które doczeka się
uporządkowania.
21 czerwca
grupa wolontariuszy
(głównie
uczniowie ZSP w Kleszczowie) oczyściła
około 30 zapomnianych miejsc pochówku,
pochodzących sprzed II wojny światowej.
Więcej o tej akcji - w kolejnym wydaniu „IK”.

Rowerowa frajda

Przedszkolaków bieg po zdrowie
Uczniowie kleszczowskiego gimnazjum zorganizowali po
raz piąty „Bieg po zdrowie”. Impreza adresowana do wszystkich przedszkolaków z gminnych
przedszkoli odbyła się 5 czerwca
na stadionie gminnym w Kleszczowie. Wzięło w niej udział 340
dzieci.
Więcej na str. 13

Roztańczone dzieciaki
Już po raz 13 odbyła się Gala
Tańca Przedszkolaków. Rodzice,
rodzeństwo i dziadkowie sześciolatków, kończących przedszkola mogli oglądać małych tancerzy
w tańcach towarzyskich. Przerywnikami były taneczne popisy
starszych par, które od lat szlifują
swoje talenty w szkołach tańca.
Więcej na str. 12

U p a l ny dzień 20
czerwca stał
pod znakiem
imprezy „Kleszczów kocha
rower”. O tej
imprezie napiszemy więcej w kolejnym
„IK”.

SOLPARK
organizuje
półkolonie
Po raz pierwszy gminna spółka SOLPARK Kleszczów wprowadziła do swojej
oferty letniej organizację tygodniowych półkolonii. Będą z nich mogły odpłatnie skorzystać dzieci w wieku 6-12 lat. W okresie
od 17 do 28 lipca zaplanowano zorganizowanie dwóch turnusów, z których każdy potrwa 5 dni (od poniedziałku do piątku). Zajęcia dla dzieci będą prowadzone od godz.
7.00 do godz. 16.00. Zapisy są przyjmowane do 28 czerwca.
Więcej na str. 14
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KRÓTKO
Blisko 80 pań skorzystało
z mammografii
Kobiety, które ukończyły 30. rok życia,
mogły zapisywać się na bezpłatne badania
mammograficzne. Badania zostały przeprowadzone w sobotę 10 czerwca w godz.
9.00-14.00 w mammobusie, ustawionym w
sąsiedztwie Kleszczowskiej Przychodni SALUS. Z profilaktycznej akcji skorzystało tym
razem 78 mieszkanek gminy Kleszczów.
Medyczne szkolenie w przedszkolach
W ramach projektu „Życie to największy skarb człowieka”, współfinansowanego
z dotacji Gminy Kleszczów na realizację zadań publicznych, Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie przeprowadził pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej w każdym z trzech przedszkoli samorządowych naszej gminy.
Zajęcia poprowadziła Paulina Niedbała.
Dzieci dowiedziały się jakie są numery telefonów różnych służb ratunkowych, nauczyły się też m.in. jak reagować, kiedy zauważą osobę, która przestała oddychać, lub się
zadławiła.
Chór Sonore charytatywnie
W środę 14 czerwca Kleszczowski
Chór Sonore zaprosił mieszkańców gminy na charytatywny koncert, który odbył się
w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w
Kleszczowie. Od godz. 18.00 można było
słuchać prezentowanych przez chór sakralnych i świeckich utworów od średniowiecza
do współczesności.
Zebrane podczas koncertu datki (łącznie 3101,50 zł) zostaną przeznaczone na
rehabilitację Sary - córeczki jednej z członkiń chóru Sonore. Sara jest podopieczną
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” w Bełchatowie.
Siedem zgłoszeń w konkursie
Do kolejnej edycji konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów
zgłosiło się w tym roku siedmiu właścicieli posesji. Pierwszy przegląd rywalizujących
posesji zostanie przeprowadzony przez
5-osobową komisję prawdopodobnie na
przełomie czerwca i lipca.
Orkiestra zagra w Rowach
Wypoczynek połączony z opracowywaniem nowego repertuaru muzycznego oraz
występami - tak ma wyglądać 9-dniowy pobyt Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Kleszczów w Rowach. Na wakacyjny obóz
wyjedzie 50-osobowa grupa - muzycy oraz
mażoretki. 29 i 30 lipca wystąpią w Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr
Dętych. To jedna z najważniejszych imprez,
jakie co roku w sezonie letnim odbywają się
w gminie Ustka. Paradny przemarsz ulicami
oraz występ w muszli koncertowej przyciąga rzesze wczasowiczów.
JS
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Możliwości współpracy z Chinami
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czerwca wójt Sławomir Chojnowski, przewodniczący Rady
Gminy Kleszczów Michał Michałek oraz
prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Krzysztof Stębelski uczestniczyli w największych targach poświęconych współpracy
z Państwem Środka „China Homelife Poland”. Jednocześnie w dniu 7 czerwca odbył
się Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Wójt S. Chojnowski został
zaproszony do udziału w przedsięwzięciach
targowych przez prezesa Warszawskiej
Izby Gospodarczej Ryszarda Marcińczaka

cji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii,
Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy
oraz Węgier. Z polskiej strony wzięło udział
ok. 7000 firm, a ponad 1000 przedsiębiorców przyjechało z Chin.
Dyskusje, prezentacje, warsztaty i panele wpisane w program Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej
dotyczyły możliwości współpracy gospodarczej z Chinami oraz prawnych i organizacyjnych aspektów prowadzenia biznesu
z partnerami chińskimi. W programie imprezy znalazło się również miejsce na dyskusje

oraz prezesa Stowarzyszenia Polskich Mediów Marka Traczyka. Oba wydarzenia odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym
PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie koło
Warszawy.
Targi „China Homelife Poland” są organizowane w Polsce od 6 lat. To jedyna
tego typu inicjatywa o zasięgu obejmującym Europę Centralną i Wschodnią. W targach uczestniczyło 2000 handlowców z 23
krajów europejskich: Białorusi, Chorwa-

związane z różnicami społeczno-kulturowymi w kontekście kontaktów między krajami
europejskimi i Chinami. Uczestnicy kongresu na stoisku przygotowanym przez Funciąg dalszy na str. 5

Spółka Eko Region
nadal będzie odbierać odpady

Od ny były przyjmowane oferty dotyczące przetargu na odbiór odpadów komu8 do 18 maja w Urzędzie Gmi-

nia zamówienia.
Kolejnym wymogiem, postawionym firmom uczestniczącym w gminnym przetarnalnych. Gminne zamówienie obejmowało gu, był obowiązek przekazywania zmienie tylko odbiór i zagospodarowanie odpa- szanych odpadów komunalnych, odpadów
dów komunalnych z terenu nieruchomości, zielonych oraz pozostałości z sortowania
zamieszkiwanych
odpadów komunalprzez miesznych, odebranych
kańców z gminy
od właścicieli nieKleszczów. Zadaruchomości połoniem firmy, która
żonych na terenie
chciała uczestnigminy Kleszczów
czyć w przetardo regionalnej ingu był ponadto:
stalacji prze● odbiór i zagotwarzania odpaspodarowanie oddów komunalnych
padów selektywwskazanej dla danie gromadzonych
nego regionu.
w ogólnodostęp8 czerwca zoPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
nych punktach; ●
stał ogłoszony wyKomunalnych w Łuszczanowicach Kolonii
utrzymanie i obsłunik postępowania
ga punktu selektywnego zbierania odpadów przetargowego. Jako jedyna swoją ofertę
komunalnych PSZOK; ● zorganizowanie i złożyła spółka Eko-Region z Bełchatowa,
obsługa systemu obwoźnego odbioru odpa- która za obsługę systemu zbiórki odpadów
dów wielkogabarytowych, wraz z ich zago- przez kolejny rok otrzyma 600 600 zł.
spodarowaniem dwukrotnie w czasie trwaJS
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Nowe inwestycje gminne
Kto zbuduje sieć FTTH?
Do 6 czerwca były przyjmowane oferty w przetargu na budowę odcinków światłowodowej sieci dostępowej FTTH w Antoniówce, w Kamieniu, w Bogumiłowie
i Rogowcu, a także w strefie przemysłowej
w Żłobnicy. Gotowość wykonania takiej sieci zgłosiło w postaci złożonych ofert pięć
firm: Technitel Polska S.A. z Łodzi, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych z Warszawy, ROBSET Robert Stefański z Warszawy, RCI sp. z o.o.
z Poznania oraz Furel Inwestycje sp. z o.o.
z Łodzi.
Obecnie trwa szczegółowe sprawdzanie złożonych na przetarg dokumentów. Inwestycja będzie mogła się rozpocząć po
ostatecznym wyborze wykonawców każdej
z części zamówienia i po zawarciu umów.
Rusza przebudowa
przedszkola w Łękińsku
31 maja nastąpiło podpisanie umowy
na przebudowę Publicznego Przedszkola Samorządowego w
Łękińsku, a 5 czerwca odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy. Do
wykonania prac, któ-

re ze względu na swój zakres mogą być
przeprowadzone tylko podczas wakacji, kiedy przedszkole nie będzie prowadzić swej
statutowej działalności, zaangażowana została firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Maziarz z miejscowości Myszaki koło Bełchatowa. Wartość prac
ustalona w umowie to 470.000 zł brutto, a
termin realizacji – 14 sierpnia.
Przypomnijmy, że podstawowy cel przebudowy to adaptacja na potrzeby przedszkola dwóch z pięciu mieszkań komunalnych, znajdujących się na piętrze tego
samego budynku. W jednym z mieszkań
po stronie północnej powstanie sala zajęć
dla grupy przedszkolnej, zaś mieszkanie po
stronie południowej będzie wykorzystane
na potrzeby administracyjne.
Na drogach w Wolicy
Rozbudowa i przebudowa obejmie odcinki dróg gminnych w Wolicy o łącznej
długości 1,56 km. Wykonawcą zadania,
w ramach którego zostanie uzupełniona
i zmodernizowana podziemna infrastruktura techniczna, będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa
Trybunalskiego. Wartość umowy podpisanej 1 czerwca to 3.678.315 zł brutto, a termin realizacji ustalony został na koniec lipca 2018 roku.
JS

Gminne stypendia
- czas składać wnioski

T pendia gminne za II semestr
przez uczniów szkół podstawowych, gimermin składania wniosków o sty-

nazjów i szkół ponadgimnazjalnych upływa
30 czerwca. Szczegółowe informacje o tym,
kto może się ubiegać o te stypendia i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku
znajdują się na stronie internetowej Gminy
Kleszczów, w zakładce „Stypendia”.
***
Pierwsza transza stypendiów, wypłacanych z budżetu gminy Kleszczów, już została przyznana. Wnioski o stypendia za drugi
semestr jako pierwsi mogli złożyć tegoroczni maturzyści. Do Urzędu Gminy wpłynęło 70 wniosków o wypłatę stypendium - 66
wniosków dotyczyło przyznania stypendium

za wyniki w nauce, 3 wnioski - stypendium
za szczególne osiągnięcia, które przyczyniały się do promowania gminy Kleszczów.
Jeden ze złożonych wniosków dotyczył
kontynuacji wypłaty stypendium socjalnego.
Wszystkie zostały rozpatrzone 12
czerwca. Przyznano łącznie 69 stypendiów
dla uczniów maturalnych klas szkół ponadgimnazjalnych. Jeden z wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za
szczególne osiągnięcia rozpatrzony został
negatywnie, nie spełnił bowiem warunków
określonych w uchwale dotyczącej gminnego programu stypendialnego.
Łączna kwota stypendialnego wsparcia
dla maturzystów wyniosła 49.440 zł.
JS

Nagrody dla najwybitniejszych
uczniów i studentów

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że do 31 lipca br. przyjmuje wnioski
o przyznanie nagród dla najwybitniejszych
uczniów i studentów. O przyznanie nagród
mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy spełniają warunki „Regulaminu
nagradzania najwybitniejszych uczniów i

studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - PLEBISCYT TALENT” oraz
terminowo złożą wymagane dokumenty.
Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej www.frgk.pl
lub otrzymać w sekretariacie Fundacji przy
ul. Sportowej 3 w Kleszczowie.

3

KOMUNIKATY
Ułatwiony kontakt z urzędem
Bezpłatna aplikacja Alertownik, pobrana na własnego smartfona, umożliwi mieszkańcom gminy
Kleszczów bezpośrednią komunikację z Urzędem
Gminy. Za jej pośrednictwem można zgłaszać sprawy o charakterze interwencyjnym. Ta sama aplikacja
pozwala na otrzymywanie komunikatów o ważnych
wydarzeniach oraz ostrzeżeń pogodowych, rozsyłanych przez Urząd Gminy.
Osoby, które nie będą chciały na swoich smartfonach instalować wspomnianej aplikacji, mogą korzystać z SMS Alert czyli powiadomień przesyłanych
w formie SMS. Aby zapisać się do subskrypcji SMS
należy wysłać esemes o treści Al.Kleszczow.tak na
numer 4628.
Spółka „Arreks” informuje
Biuro Obsługi Klienta (BOK) spółki „Arreks” mieści się na parterze budynku przy ul. Głównej 122
w Kleszczowie - wejście od ul. Głównej. W BOK można załatwić wszystkie sprawy związane z dostępnymi usługami telekomunikacyjnymi (telewizja, internet, telefon).
Biuro Obsługi Klienta jest czynne w od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15, natomiast we
wtorki - do 17:00.
Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina
wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 lipca upływa
termin zapłaty II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ●
przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.
Wakacyjny autobus
Kleszczów - Kamień - Rogowiec
W okresie wakacji Zakład Komunalny „Kleszczów” uruchamia dodatkowe połączenie autobusowe, które mieszkańcom Rogowca, Kamienia i Dębiny
dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki) umożliwi dojazd do Kleszczowa. Autobus wyjeżdża o godz.
7.00 z siedziby Zakładu Komunalnego „Kleszczów”
i przez Żłobnicę, Dębinę, Kamień jedzie do Rogowca. O godz. 7.25 wyrusza z Rogowca w drogę powrotną i kończy kurs o godz. 8.05 w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów”. Ceny biletów, które kupuje się u
kierowcy są takie, jak na każdy inny przejazd po terenie gminy Kleszczów.
Apel do właścicieli psów
Apelujemy, by psy wyprowadzane były na spacer na uwięzi, a jeśli są agresywne to dodatkowo
w kagańcu. Na terenie posesji należy sprawdzać zamknięcie bram i furtek, aby czworonogi bez naszej
wiedzy nie mogły wydostawać się na zewnątrz. Pamiętajmy o tym, że mogą zaatakować przechodniów,
lub rowerzystów.
(opr. JS)
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Dodatkowe patrole w gminie

Dzielnicowi bliżej nas

do końca września na terenie naszej gminy są orOd maja
Od łecznianiu pracy policji. Elementem tego procesu jest np.
ganizowane dodatkowe służby patrolowe.

ponad roku obserwujemy działania służące tzw. uspo-

- Te ponadnormatywne służby stanowią wzmocnienie służb patrolowych i obchodowych, pełnionych przez policjantów Posterunku
Policji w Kleszczowie - mówi kierownik posterunku, Jarosław Popławski. - Organizujemy je głównie w weekendy w godzinach wieczornych i nocnych w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością oraz szczególnie uciążliwymi wykroczeniami.
W ramach służb ponadnormatywnych organizowane jest też
zabezpieczenie imprez rozrywkowych i sportowych, które odbywają
się na naszym terenie. Na sfinansowanie dodatkowych służb policji
gmina przeznaczyła w tym roku 21 tys. zł.
JS

wprowadzenie Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także program
„Dzielnicowy bliżej nas”. W tych działaniach nie tylko chodzi o zbliżenie policji do społeczeństwa, ale też o większą popularyzację
problematyki bezpieczeństwa.
Przedstawiamy trzech dzielnicowych z Posterunku Policji
w Kleszczowie, którzy mają przydzielone swoje rejony służbowe.
asp. szt. Jarosław Piętakiewicz

Przychodnia SALUS zaprasza
Harmonogram pracy lekarzy specjalistów
w Kleszczowskiej Przychodni Salus - lipiec
Lp.

Poradnia
specjalistyczna

Lekarz

Terminy

Godzina

1.

pediatryczna
z alergologią

dr n. med.
Violetta Gołąbek

08 lipca

2.

pediatryczna

dr n. med. Anna Socha- Banasiak

01 lipca
27 lipca

9.00
15.00

3.

urologiczna

lek. med.
Janusz Nowak

27 lipca

9.00

4.

otolaryngologiczna

lek. med.
Izabela Zawadziłło

12 lipca

14.30

5.

dermatologiczna

dr n. med. Ewa
Trzcińska- Bill

22 lipca

9.00

6.

dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

17 lipca

14.00

7.

ginekolog.
- położnicza

dr n. med.
Robert Skalski

07 lipca
21 lipca

13.00
13.00

8.

ginekolog.
- położnicza

lek. med.
Radosław Pigoń

08 lipca

9.00

9.

ginekolog.
- położnicza

dr n. med.
Dorota Wyrwas

28 lipca

8.00

10.

pulmonologiczna

dr n. med.
Beata JaniszewskaDrobińska

27 lipca

13.00

11.

neurologiczna

lek. med.
Beata Kostrzewa

22 lipca

9.00

12.

endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med.
Ewa Sewerynek

07 lipca.

8.30

13.

diabetologiczna

dr n. med.
Konrad Walczak

10 lipca

16.15
10.00

16.

okulistyczna

lek. med.
Ewa Kaźmierczak

05 lipca

17.

ortopedyczna

18

chirurgiczna

19

badanie słuchu

20

kardiologiczna

20 lipca

22 lipca

Jego rejon to cała
miejscowość Kleszczów.
Tel. 44/ 731 31 16,
tel. kom. 516 438 270,
e-mail: dzielnicowy.
kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

9.00
15.00

mł. asp. Tomasz Retke

Do jego rejonu należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina,
Łękińsko, Łuszczanowice, Łuszczanowice
Huby, Łuszczanowice
Kolonia, Wolica.
Tel. 44/ 731 31 16, tel.
kom. 516 438 206, e-mail: dzielnicowy.
kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

st. asp. Jacek Sadek

Do jego rejonu należą miejscowości: Antoniówka, Biłgoraj,
Bogumiłów, Dębina,
Kamień, Kocielizna,
Piaski, Rogowiec,
Słok Młyn, Stefanowizna, Żłobnica, Żłobnica, a także teren
Elektrowni Bełchatów
i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Tel. 44/ 731 31 16, tel.
kom. 690 115 338, e-mail: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.
ld.policja.gov.pl

Rodzina Zmarłej

12 lipca

13.00
13.00

Ś.P. Henryki Spaleniak

lek. med.
Adam Godzieba

06 lipca

9.00

składa wyrazy podziękowania

dr n. med.
Marek Staniaszczyk

10 lipca

11.00

we Mszy św. oraz ceremonii pogrzebowej.

Katarzyna
Kurasińska

12 lipca

14.30

Składamy serdeczne

Robert Pietruszyński

13 lipca

9.00

wszystkim tym, którzy 5 czerwca uczestniczyli

„Bóg zapłać”
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Podczas szkolenia i stażu
otrzymasz wynagrodzenie!

G

minne Centrum Informacji w Kleszczowie do 30 czerwca
przyjmuje zgłoszenia osób niepracujących, które ukończyły 30 lat i chciałyby uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku
„pracownik biurowy”. Uczestnicy szkolenia nie tylko otrzymają posiłek, ale i stypendium szkoleniowe (8,67 zł brutto za 1 godz. obecności). Podczas 4-miesięcznego stażu mogą liczyć na 1850 zł brutto miesięcznie.
Dla osób, które zgłoszą się do projektu szkoleniowego „Nowe
perspektywy w województwie łódzkim” przewidziano: ● 3 spotkania po 2 godz. z doradcą zawodowym; ● 4 spotkania po 2 godz.
z pośrednikiem pracy; ● ok. 100 godz. szkoleń zawodowych, kończących się egzaminem zewnętrznym; ● catering podczas szkoleń,
zwrot kosztów dojazdu; ● stypendium szkoleniowe; ● 4-miesięczne
staże zawodowe; ● stypendium stażowe.
Zapisy i dodatkowe informacje - w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, ul. Główna 122, tel. 44/ 731-36-46.

Staże dla młodzieży NEET

W

ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zaprasza pracodawców do organizowania staży dla osób do 30. roku życia. Maksymalny czas trwania stażu to 12 miesięcy. Uczestnikami projektu
mogą być wyłącznie osoby młode w wieku do 30 lat, zarejestrowane w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, należące do tzw.
młodzieży NEET, tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się i nie
szkolą się. Priorytetowo traktowani będą bezrobotni o niskich kwalifikacjach (tj. nie posiadający wykształcenia wyższego lub policealnego/pomaturalnego).
Wnioski składane przez pracodawców będą przyjmowane
w trybie ciągłym - do wyczerpania limitu środków, przyznanego na
tę formę wsparcia. Szczegółowe informacje nt. zorganizowania
stażu są udzielane w siedzibie PUP w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, pokój nr 21 lub telefonicznie: 44/ 631-40-57.
JS
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Możliwości współpracy...
dację Rozwoju Gminy Kleszczów mieli okazję do zapoznania się
z warunkami inwestowania w gminie Kleszczów.
Dla wójta Sławomira Chojnowskiego najciekawsza była debata
przedstawicieli samorządu terytorialnego i gospodarczego, poświęcona kooperacji ekonomicznej administracji regionalnej i samorządu gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej. W rozmowach z przedstawicielami izb gospodarczych zastanawiano się
nad wspólnymi działaniami w celu stworzenia systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej
i Wschodniej oraz nad zwiększeniem i pogłębieniem współpracy
samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową. Wymiana myśli i poglądów może w przyszłości zaowocować przyciągnięciem kapitału azjatyckiego do gminy
Kleszczów.
MSz

35 mln MWh…

... bozespół Elektrowni Bełchatów. Blok o mocy 858 MW po
raz pierwszy z krajową siecią energetyczną został zintegrowany 10

wyprodukował od początku swojej pracy największy tur-

czerwca 2011 roku o godz. 13.10. 35-milionowa megawatogodzina
została wytworzona 5 czerwca o godz. 16.10.
Jak wynika z informacji podanych przez służby prasowe spółki
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do wyprodukowania
tej ilości energii elektrycznej potrzebne było spalenie 39 705 050
ton węgla brunatnego.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni dwie osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiska:
		 1. instruktor ds. kultury

		
2. instruktor ds. kultury – na czas zastępstwa
Szczegółowe informacje dotyczące: ● wymagań stawianych kandydatom, ● zakresu wykonywanych zadań, ● wymaganych dokumentów zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, tel. (44) 731-32-30.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOK
Kleszczów, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów w terminie do 7 lipca

2017 roku do godziny 15.00.

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

Foto ze strony www.pgegiek.pl

Moc trzynastu bloków energetycznych pracujących w Elektrowni Bełchatów wynosi 5298 MW (moc osiągalna 5472 MW). Jest to
około 20 proc. mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Elektrownia położona na terenie gminy Kleszczów jest największą w Polsce i na świecie elektrownią konwencjonalną, która
do produkcji energii wykorzystuje węgiel brunatny. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju.
JS

przyjmuje zapisy na kursy:
1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
2. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
3. Język niemiecki poziom podstawowy - 60 godz.
4. Opiekun osób starszych - 70 godz.
5. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,
Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,
Firma ROKA poszukuje osób zainteresowanych podjęciem
pracy na stanowisku:
● pracownika ochrony, ● pracownika serwisu sprzątającego, ● pracownika gospodarczego, ● innych stanowiskach.
Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone
są o kontakt pod numerem tel. 695 738 459, adres e-mail: belchatow@roka.pl.
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W tej szkole spędzili cztery lata ucząc się od klasy piątej do ósmej. Budynek wyglądał wtedy inaczej. Miał drewniane okna,
inne pokrycie dachu, lastrikowe posadzki i schody z takimi poręczami, po których można było zjeżdżać z piętra na parter…

40 lat minęło….

Z

anim trafili do zbiorczej szkoły w
Kleszczowie uczyli się w mniejszych, 4-klasowych szkółkach, np. w Żłobnicy, Łuszczanowicach, Kucowie i Antoniówce. Z grona tych, którzy w 1977 roku
opuścili mury podstawówki tylko nieliczni
zdecydowali się po szkole średniej iść da-

lej, na studia. Pokusą dla większości stała się możliwość zatrudnienia w budowanej
od paru lat kopalni i elektrowni czy też „Stomilu” (dzisiejszy Sempertrans). Ze świadectwem ukończenie technikum czy nawet szkoły zawodowej można było zdobyć
tu całkiem dobrze opłacane miejsce pracy.

Stoją od lewej: Halina Gudajczyk (Siedlarek), Mariola Bujacz (Spaleniak), Beata Komór
(Marszał), Irena Kucharska, Jarosława Śmilgin (Pospiszył), Paweł Graczyk, Elżbieta
Łuszcz (Frach), Anna Parada (Tkacz), Marek Pabich, Danuta Zawadzka (Lelicka),
Jadwiga Kęska (Bujacz), Janusz Stawiak, Krzysztof Łętos, Jolanta Słabiak (Bujacz),
Marzena Wincek (Tatara), Urszula Koch (Walenczyk), Zdzisław Lepka, Wiesław Michałek
i Ewa Goździewska (Komor). W nawiasach zostały podane nazwiska panieńskie.

***
Nauczycielka, Anna Parada, która pracuje w kleszczowskiej podstawówce w nauczaniu początkowym opowiada, że pomysł
wspólnego, jubileuszowego spotkania pojawił się po pogrzebie jednego z klasowych
kolegów - Marka Podawcy, który zmarł
w styczniu tego roku.
- Po tym pogrzebie usiadłam w domu
i pomyślałam: to jest ten czas, kiedy trzeba
się spotkać, bo zaczyna nas ubywać.
Pierwszy o tych planach dowiedział się
mieszkający w Bełchatowie Paweł Graczyk.
- Wspólnie z Pawłem zaczęliśmy szukać kontaktów do innych osób. Różnymi kanałami - przez Internet, przez innych znajomych. Powoli tych kontaktów przybywało
i spotkanie stawało się coraz bardziej realne.
Zanim 9 czerwca zebrali się przed szkołą w 19-osobowym gronie, w kilka osób odwiedzili cmentarz w Kleszczowie, by pomodlić się przy grobie pani Wiesławy
Grzegorczyk, swojej wychowawczyni. Spotkanie po latach niewidzenia się - zwłaszcza
w tak licznym gronie - zaczyna się z reguły od zgadywania: kto jest kto. Niektóre osoby rozpoznawane są od razu, przy innych
- trzeba się chwilę zastanowić. Siłą rzeczy
pojawiają się pytania o nieobecnych. Ten
jest na szkoleniu, dojedzie później. Ktoś
inny choruje, jeszcze ktoś niedawno prze- ►

Gościli w Kleszczowie

W

czasie, kiedy seniorzy z gminy Kleszczów czynili już pierwsze
przygotowania do wyjazdu na zwiedzanie
Dolnego Śląska i Drezna, do Kleszczowa
zawitała kilkudziesięcioosobowa grupa wycieczkowa z Nowego Sącza. Co mieszkańców najbardziej malowniczych
okolic Polski mogło przywieść do
gminy Kleszczów, tak zdegradowanej z powodu górniczej działalności? Nowosądeckie Stowarzyszenia
„Przyjaciele Serca i Życia”, którego
działalnością kieruje prezes Magdalena Stępniowska, ma w swoim programie podobne zajęcia jak te, które
naszym seniorom oferuje Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W ramach wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych członkowie stowarzyszenia wybrali się na trzy dni
w Łódzkie. Oprócz zwiedzania stolicy regionu odbywali wodne kąpiele w basenach termalnych w Uniejowie, a w drodze powrotnej „zahaczyli” o punkt widokowy
w Żłobnicy i zawitali na obiad do „Fanaberii”

w Kleszczowie.
- Nasze stowarzyszenie liczy teraz 170
członków - opowiada Magdalena Stępniowska. - Ludzie w starszym wieku potrzebują
zajęć, aktywności, a z powodu swoich schorzeń także zajęć rehabilitacyjnych i kąpieli

w wodzie z zawartością siarki, bo to wzmacnia stawy i układ kostny.
Dlatego jeżdżą na baseny termalne
w Chochołowie i do słowackiego Vrbova.

A poza tym regularnie odbywają zajęcia ruchowe (3 razy w tygodniu po 45 minut), prowadzone przez specjalistów rehabilitacji.
Kiedy tylko jest to możliwe stowarzyszenie
sięga po dofinansowanie swojej działalności z budżetu miasta. Dzięki środkom pozyskiwanym z PFRON przez osoby
z grupami inwalidzkimi możliwe jest
natomiast organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych.
- W maju, przed sezonem odbyły
się dwa takie turnusy w Świnoujściu
- informuje pani Magdalena. - Udało się też zorganizować wycieczkę do
Kopenhagi. Starszym, często samotnym osobom przebywanie w towarzystwie, wspólne zajęcia i rozmowy
dają bardzo duże wsparcie psychiczne. Z kolei zabiegi rehabilitacyjne (po
20 dla każdego uczestnika turnusu)
wzmacniały ich fizycznie.
W planach na wrzesień nowosądeckie
stowarzyszenie ma m.in. 3-dniowy wyjazd
do Warszawy.
JS
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► szedł operację.

Później ustawiają się do wspólnego
zdjęcia. Zabraknie na nim dwóch osób, które na spotkanie przybędą później (to Wojciech Szczęsny i Aleksander Szcześniewski). Wchodzą do szkolnego holu, przez
chwilę się rozglądają, potem schodami na
piętro. Tylko na krótko zaglądają do swojej dawnej klasy. Wstępna część spotkania
odbędzie się za następnymi drzwiami - to
klasa, w której obecnie uczy ich koleżanka
Anna Parada.
***
Na czas sentymentalnego powrotu do
przeszłości usadowili się za niewielkimi stolikami, na niewygodnych krzesełkach, których rozmiary zostały raczej dopasowane
do sylwetek ich wnuków. Spotkanie rozpo-
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jacz, Jolanta Bujacz, Marek Bujacz, Alina
Frach, Paweł Graczyk, Ewa Komor, Irena
Kucharska, Wiesław Kurowski, Danuta Lelicka, Zdzisław Lepka, Beata Marszał, Marek Pabich, Jarosława Pospiszył, Marek
Podawca, Halina Siedlarek, Mariola Spaleniak, Janusz Stawiak, Halina Sukiennik,
Wojciech Szczęsny, Anna Tkacz, Krystyna
Włodarczyk..
- Booooże! - to reakcja jednej z pań na
widok powiększonego zdjęcia, zrobionego
wspólnie pewnie tuż przed końcem ósmej
klasy. W domowych szufladach, albo między kartkami najstarszych albumów większość z nich ma tę czarno-białą fotografię.
Kiedy oglądali ją ostatnio?
Zaczyna się rozpoznawanie i wyliczanie osób. Niektóre imiona i nazwiska poja-

Klasa VIIIa
czyna się prezentacją multimedialną, przygotowaną przez Pawła Graczyka. Choć
zdjęć sprzed 40 lat zachowało się niewiele i tak wywołają emocje i poruszenie. Na
ekranie pojawia się karta z dziennika lekcyjnego ze spisem 23 nazwisk z klasy VIIIa:
Jerzy Antczak, Dorota Bujacz, Jadwiga Bu-

Klasa VIIIb

wiają się w pamięci jak na zawołanie, inne
trzeba odgadywać trochę dłużej. Następny slajd to autografy - każdy z uczniów podpisał się bowiem na odwrocie pamiątkowego zdjęcia. Za moment pojawia się zdjęcie
z uczniami klasy VIIIb. Nie ma co prawda
slajdu z alfabetycznym spisem uczniów, ale
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przypominanie nazwisk osób z czarno-białej
fotografii nie zajmuje dużo czasu:
-To jest Romek Bujacz, to Stasiu Nowacki i Marzena - wyliczają wspólnie. - Koło
niej stoi Ilona Wolna, dalej Ela Pikus, Frączek (jak on miał na imię?), Marek Cieślik,
Zdzisław Frąckowicz, Zdzisiek Bujacz, Heniek Błaszczyk, Kaziu Harczyński, tu jest
Danka Pieszczyńska, Basia Balcerzak, Bogusia Pikus, Tereska Nowacka.
Na zdjęciu jest też ich wychowawczyni pani Bożena Warchulińska.
Na dwóch kolejnych slajdach - zapiski ze szkolnej kroniki z połowy lat 70. Nic
szczególnego - opis 2-3 uroczystości czy
świąt, można powiedzieć rutynowych w ciągu roku szkolnego. Pojawiają się też zdjęcia
z harcerskich wyjazdów nad Zalew Sulejowski - grupa uczniów przed wielkim namiotem. Potem inna grupa w zimowej scenerii.
Na narciarski obóz do Gronia-Leśnicy koło
Nowego Targu wyjechali pod opieką pana
Wiesława Grzegorczyka. To były lata, kiedy Kleszczów notował spore osiągnięcia
w narciarstwie biegowym. Znów padają nazwiska rówieśników i krótkie komentarze:
„Ela, patrz, jakie miałaś włosy - no patrz!”.
***
Większość zdjęć do prezentacji udostępniła Anna Parada. Miłą niespodzianką okazał się słynny „Elementarz” Falskiego, przyniesiony na spotkanie przez Pawła
Graczyka. Każdy, kto szkolną edukację zaczynał w latach 60., z sentymentem otworzy tę książkę.
Kolejny rozdział wspomnień to nazwiska
nauczycieli i przedmioty z nimi kojarzone.
- Pani Pytlewska uczyła rysunków - zaczyna
wyliczankę któraś z pań. - Historii uczył pan
Paciorek. A biologii pan Wieczorek.
- I chemii - dodaje ktoś. Kto uczył polskiego? Pani Majer na przemian z panem
Nicponiem. Z kolei fizyki uczył Majer. Ostry
był! - zaznacza któraś z jego byłych uczennic.
- Geografii uczyła pani Bożena Szczepańska. Muzyki uczyła nas pani Frach i pan
Banaszkiewicz. A rosyjski mieliśmy z panią
Szczepańską.
- Z panią Frach też! - uzupełnia jedna
z pań.
- Pan Banaszkiewicz miał jeszcze
z nami taki przedmiot jak „przysposobienie obronne”. Wuef dziewczyny miały z panem Tkaczem, a chłopaki? Chyba z panem
Grzegorczykiem albo Banaszkiewiczem.
Podczas tego czerwcowego wieczoru wspomnieniom nie było końca. Druga
część jubileuszowego spotkania odbyła się
w restauracji „Jedynka”, przy muzyce, tańcach i toastach. Była okazja do opowiedzenia o swojej pracy, o rodzinie, o życiowych
pasjach.
J. Strachocki
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Szkolne wieści
Manewry siedmiu drużyn
Kleszczowskie Manewry Grup Przedmedycznych - Bezpieczna Wiosna 2017
odbyły się 3 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Sześć
drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych i jedna drużyna gimnazjalna testowały swoje umiejętności udzielając pomocy osobom
poszkodowanym w różnych stanach zagrożenia życia. Młodzież sprawdzała też swoją
wiedzę w testach, rebusach i krzyżówkach.

Trzy pierwsze miejsca w grupie starszej zajęły: ● 1. ZSP Kleszczów - drużyna 1
(Barbara Jagusiak, Karolina Marszał, Wiktoria Ochocka, Filip Tokarski); ● 2. III LO
w Bełchatowie (Agnieszka Idzińska, Joanna Bańkowska, Natalia Góra, Aleksandra
Kamińska); ● 3. ZSP Kleszczów - drużyna
2 (Magdalena Muskała, Oliwia Łysik, Wiktoria Hałaczkiewicz, Katarzyna Zinówko).
W kategorii gimnazjów zwyciężyła drużyna Gimnazjum nr 2 z Bełchatowa (Sandra
Kruk, Michał Bedlechowicz, Piotr Dębski,
Bartosz Skorupa). Głównymi nagrodami
były puchary, a także karty podarunkowe,
umożliwiające skorzystanie z atrakcji SOLPARKU.
Wywalczyli IV miejsce w Polsce
Informowaliśmy już o tym, że drużyna
reprezentująca Technikum Nowoczesnych
Technologii w Kleszczowie awansowała do
finałowej rundy XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Impreza odbyła się 6 i 7 czerwca w Poznaniu.
Uczniowie TNT w Kleszczowie Adrian Pietrzyk, Mateusz Sołtys i Kamil Zatorski wywalczyli wysokie, IV miejsce w kraju.
Matematyczne zmagania
na trzech poziomach
79 uczniów z siedmiu szkół (z Łasku,
Pajęczna, Działoszyna, Zduńskiej Woli,
Radomska i Kleszczowa) rywalizowało w
zorganizowanym w ZSP w Kleszczowie 6
czerwca II Międzypowiatowym Turnieju Matematycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współorganizatorem konkursu
była Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”. Uczestnicy rozwiązywali zadania z trzech różnych poziomów. Naj-

lepsi w matematycznym turnieju okazali
się: ● poziom 1- Dominik Kędzierski (I LO
w Łasku); ● poziom 2 - Krzysztof Szewczyk
(I LO w Zduńskiej Woli); ● poziom 3 - Mateusz Kotyla (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie).
Nagrody zachętą do aktywności
W powiatowym konkursie plastycznym „Aktywnie spędzam czas wolny”, zorganizowanym przez SP w Kleszczowie
wzięło udział 115 uczniów z 7 szkół podstawowych powiatu. Konkursowe prace pokazywały różne sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież. Jurorzy ocenili prace, biorąc pod uwagę zawarty w nich przekaz, dobór techniki plastycznej, oryginalność, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz
artystyczny. Wśród uczniów klas I-III zwy-

ciężyła Rita Jędraszek (kl. I, SP Szczerców); II m. - Melany Vega Alvarez (kl. II, SP
nr 9 Bełchatów); II m. - Karol Ryszka (kl. II,
SP Łękińsko); III m. - Julia Hejak (kl. I, SP
Łękińsko); III m. - Paulina Stawska (kl. II,
SP Łękińsko).
W kategorii klas IV-VI główną nagrodą
została uhonorowana Kinga Staszek (kl. VI,
SP Drużbice); II miejsce zajęła Blanka Gorgoń (kl. V, SP nr 9 Bełchatów), a III miejsce
- Natalia Szumigaj (kl. VI, SP Drużbice).
1 czerwca laureaci odebrali nagrody
w postaci sprzętu sportowego, karnetów
SOLPARKU oraz gier planszowych.
Obóz językowy w Berlinie
Uczniowie językowych klas pierwszej
i drugiej LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie wyjechali wraz z opiekunami na obóz
językowy w Berlinie. Od 5 do 8 czerwca
oprócz zajęć w szkole „Sprachenatelier”,
stawiających głównie na praktyczne wykorzystanie języka w, terenie realizowali bogaty program turystyczny, zwiedzając najważniejsze zabytki stolicy Niemiec.
Szczegółowe informacje oraz zdjęcia z pobytu zamieszczone są na szkolnej stronie
www.
Dzień po dniu
Na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie przeczytać można szczegółową relacją z pobytu uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie na
zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie. Przypomnijmy, że dwie grupy uczniów
wyjechały do Niemiec w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absol-
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wentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Relacja „dzień
po dniu” została wzbogacona w wiele fotografii.
Ostatnie zajęcia Uniwersytetu
Dziecięcego
Uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów, podziękowania i drobne upominki
wręczone przedszkolakom zakończyły 12
czerwca ostatnie zajęcia z cyklu Uniwersytet Dziecięcy. Był to projekt realizowany dla
dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie. Tematyką tych przedwakacyjnych zajęć były: wakacje, wypoczynek, lato
(na języku angielskim) oraz zjawisko tęczy
i rozszczepienia światła w krysztale (na zajęciach z fizyki).
Wolontariusze odwiedzili
Fundację Gajusz
Fundacji Gajusz nie trzeba bliżej prezentować mieszkańcom gminy Kleszczów.
Od lat wspierają podczas grudniowych kiermaszów charytatywnych tę instytucję, prowadzącą m.in. hospicja dla nieuleczalnie
chorych dzieci. Wiedza o działalności Gajusza staje się pełniejsza, kiedy odwiedzi
się łódzką siedzibę tej fundacji. 12 czerwca członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, który działa w SP Łękińsko, wyjechali
do Łodzi. Mieli okazję poznać pracowników
fundacji i przyjrzeć się ich pracy. Wraz z
opiekunami dołożyli swoją cegiełkę bezinteresownej pomocy wycinając logotypy fundacji. Będą one umieszczane na pamiątkowych plakietkach i gadżetach fundacji.
Natasza - laureatką Olimpuska
Niedawno zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Olimpusek. Poznało je także
19 uczniów klas II a, II b, III a i III b Szkoły Podstawowej w Łękińsku, którzy wraz z
blisko 10800 rówieśnikami z całego kraju
przystąpili do tego sprawdzianu. Najlepszy
wynik uzyskała Natasza Karczewska, która z dorobkiem 176 pkt. znalazła się w grupie uczniów sklasyfikowanych na 12. miejscu w Polsce. Natasza otrzymała dyplom
laureata. W klasie II a kolejny najlepszy wynik uzyskała Maja Gaik (98 pkt.). W klasie II
b najlepiej wypadła Maja Gierach (96 pkt.),
w klasie III a - Natalia Sowa (86 pkt.), a w III
b - Michał Moreń (91 pkt.).
Włóczykije podsumowali sezon
126 kilometrów to łączna trasa, jaką
w tym roku szkolnym pokonali niestrudzeni

ciąg dalszy na str. 10
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Wandalowie osiadłszy na terenie dzisiejszej Polski środkowej nie tworzyli miast, ale zasiedlane przejściowo osady, najczęściej nad rzekami. Ślady ich obecności archeolodzy odkryli m.in. w Piaskach, Czyżowie, Kucowie, Grabku i Chabielicach. O tym,
jak żyli dowiadujemy się z wystawy w bełchatowskim muzeum

Barbarzyńcy nad Widawką

K

ultura plemion barbarzyńskich Polski Środkowej w okresie wpływów
rzymskich” to temat wystawy, która jeszcze
do 5 lipca będzie dostępna w bełchatowskim Muzeum Regionalnym. „Ze względu
na to, że do muzeum najczęściej przychodzą dzieci i młodzież wystawa musiała być
bardzo plastyczna. Oprócz opisów i eksponatów przygotowano dużo rekonstrukcji, nad którymi musiał się napracować cały
zespół. Jest to np. rekonstrukcja cmentarzyska, a także pieca do wypalania ceramiki. Chcieliśmy pokazać ludzi i to, w jaki sposób oni faktycznie żyli, a nie kulturę martwą.
Osoby, które tutaj przyjdą będą mogły obejrzeć wycinek codziennego życia tych plemion” - to wypowiedź Anetty Jedynak-Stępnik z Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
dla Telewizji Kablowej Bełchatów.
Z kilku plansz i map dowiadujemy się,
czym charakteryzował się okres wpływów
rzymskich i które tereny Polski środkowej
w okresie I-IV wieku naszej ery zamieszkiwali Lugiowie oraz Wandalowie. Krótkie
opisy ilustrowane licznymi fotografiami poświęcone zostały też życiu tych plemion
pochodzenia celtyckiego i germańskiego osadom i budownictwu, rolnictwu, produkcji rękodzielniczej, ustrojowi społecznemu,
a także wierzeniom i obrządkom pogrzebowym.

ologiczno-Konserwatorską PKZ, Oddział kulturze celtyckiej obowiązywał religijny naw Kielcach. Przebadane przez archeolo- kaz niszczenia tych przedmiotów. Nigdy nigów stanowiska były miejscem osadnictwa komu już nie mogły one służyć”.
w okresie kultury łużyckiej, przeworskiej,
Na bełchatowskiej wystawie trafiamy
a także wczesnego średniowiecza.
na interesujące przykłady rzemieślniczych
Z kolei w 1981 roku podczas archeolo- wyrobów z żelaza, pochodzące ze zbiogicznych odkryć, dokonanych tym razem
przez PKZ Oddział w
Łodzi na polach koło
wsi Kuców odkryte zostało cmentarzysko
ciałopalne z okresu
wpływów rzymskich.
Na przebadanym obszarze prawie 3 tys.
m kw. archeolodzy odkryli 89 grobów, z których ponad 80 było
grobami jamowymi. W
Metalowe artefakty odkryte na cmentarzysku w Piaskach
tych właśnie grobach
odkryto pozostałości
ceramiki lepionej i toczonej, a także wyroby rów muzeum piotrkowskiego, a odkrytych
z metalu: fibule, sprzączki do pasów, umbo, podczas eksploracji archeologicznej w Piaimacz, fragmenty grzebienia. Te znaleziska skach i Czyżowie. Fragment tekstu na jedpozwoliły archeologom ustalić czas powsta- nej z plansz poświęcony został opisowi
nia cmentarzyska na ostatnie dziesięciole- cmentarzysk w Kucowie i Piaskach.
cia II wieku do około połowy wieku III.
Wart zacytowania jest zwłaszcza fragTo, co zaprezentowano na wystawie ment opisujący drugi ze wspomnianych
w bełchatowskim muzeum pochodzi ze obiektów: „Cmentarzysko w Piaskach (dazbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Mu- towane na czasy od 2. połowy II w. n.e. do
zeum Regionalnego w przełomu IV/V w n.e.) wyróżniało się wielkoBrzezinach, Muzeum ścią (353 groby) i stosunkowo bogatym wyw Piotrkowie Trybunal- posażeniem pochówków. Składało się na
skim oraz z badań ar- nie: ceramika, ozdoby i inne elementy strocheologicznych Jacka ju, uzbrojenie, narzędzia i przedmioty miniaZiętka.
turowe (…) Zwraca uwagę grób popielnicoDuża osada
wy wojownika datowany na II w. Wnętrze
w Chabielicach
naczynia wypełniały przepalone kości osobRekonstrukcja cha- nika płci męskiej. Jego bliscy dobrze go wyt y , z a m i e s z k i w a n e j posażyli na drogę „w zaświaty”, w elementy
przez barbarzyńców, uzbrojenia - ostrogi, oszczep (zachował się
została przygotowa- tylko grot), przedmioty toaletowe - brzytwę,
na w oparciu o odkry- grzebień kościany, nożyce, przedmioty cocia archeologów, do- dziennego użytku - nóż, igła, krzesiwo oraz
konane pod koniec XX kilka naczyń, w tym kilka toczonych na kole.
wieku na terenie Cha- Z elementów stroju zachowała się żelazna,
bielic, gdzie natrafio- prostokątna sprzączka”.
Rekonstrukcja chaty, której resztki odkryto w Chabielicach
no na ślad osady złoSkąd taka nazwa?
Głównym zamierzeniem autorów wysta- żonej łącznie z 22 obiektów mieszkalnych
W
1909
r.
polski archeolog Karol Hawy było przedstawienie ludności zamiesz- (tzw. półziemianek) o trzech różnych typach
daczek w pobliżu wsi Gać, leżącej koło
kującej tereny Kotliny Szczercowskiej i ich konstrukcji.
miasta Przeworsk na Podkarpaciu, odkrył
sąsiadów z rejonu Wyżyny Wieluńskiej.
Historyk dr Lubomira Tyszler w krótkiej
i zbadał stare cmentarzysko. Stwierdził,
Podstawą do rekonstrukcji stały się wyni- wypowiedzi dla Telewizji Kablowej Bełchaże zostało ono założone przez germańki badań archeologicznych, prowadzonych tów podsumowała: „To co charakteryzowało
w tym regionie przez wiele lat w związku kulturę przeworską to była produkcja żelaza
skich Wandalów. Pojęcie „kultura przez budową Kopalni Węgla Brunatnego Beł- na wielką skalę. Wyrabiano biżuterię dla koworska” powstało w latach 30. dla nazwachatów.
biet, a także dla mężczyzn właśnie z żelaza.
nia cech charakterystycznych dla osad
Groby jamowe w Kucowie
Żelazo służyło także do uzbrojenia wojowzakładanych m.in. przez plemiona Lugiów
Znaleziska odnoszące się do okresu ników. Wojownicy kultury przeworskiej byli
i Wandalów. Kultura ta zanikła w V w. n.e.
wpływów rzymskich są efektem prac prowa- znakomicie uzbrojeni. W kulturze przeworw okresie wędrówek ludów.
dzonych w 1975 roku na lewym brzegu Wi- skiej panowało ciałopalenie. Część artefakdawki w Czyżowie przez Pracownię Arche- tów została więc zniszczona przez ogień. W
J. Strachocki
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wędrowcy ze Szkolnego Klubu Włóczykija w SP Łękińsko. 9 czerwca dotarli do Wolicy, gdzie odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne Wielki Ptak. Tu odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród
dla najwytrwalszych włóczykijów. Nagrodzeni uczniowie to Natasza Karczewska i Natan Pyka z klasy II a. Był okolicznościowy tort,
ognisko z kiełbaskami i słodkie upominki.
Dzień Dziecka, Sportu i Rodziny
Promocja zdrowia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
zacieśnianie więzi między dziećmi i rodzicami oraz aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną – takie cele przyświecały zorganizowanej 1 czerwca imprezie dla całej społeczności kleszczowskiej
podstawówki. „Dzień Dziecka, Sportu i Rodziny” rozpoczął się od
wręczenia orderu i honorowego tytułu „Przyjaciela Korczakowskiej
Szkoły”. „Za szczególne i wieloletnie angażowanie się w bezinte-
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resowną pracę na rzecz szkoły oraz pomoc w realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych” otrzymały je panie Agnieszka Mazur
i Mariola Rybarczyk.
„Nie pal przy mnie, proszę!”
Prace w postaci plakatu ilustrującego hasło „Nie pal przy mnie,
proszę!” dostarczyło na konkurs profilaktyczny, organizowany w SP
Kleszczów 18 uczniów klas I-III. Główne nagrody przyznane przez
jury zdobyli: I. Milena Kuchta; II. Patrycja Zakolska i Karina Frach;
III. Piotr Kuśmierek.
Uczniowie klas IV-VI, których zadaniem było wykonanie komiksu lub prezentacji multimedialnej „Stop papierosom!”, dostarczyli
tylko dwie prace zespołowe.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem
zdjęć, publikowanych na stronach www szkół
Gminy Kleszczów

Projekty edukacyjne w przedszkolach

L

ektura kronik wydarzeń, prowadzonych na stronach internetowych przez każde przedszkole naszej gminy, pokazuje jak aktywnie działają te gminne placówki, organizując nie tylko
wiele pojedynczych zajęć, wycieczek i spotkań, ale też prowadząc
kilkumiesięczne projekty edukacyjne, które wymagają dłuższego
planowania i konsekwencji w ich realizacji. Oto wybrane projekty
z przedszkoli gminy Kleszczów.
Łękińsko: „Bohater tygodnia”
Carmen Ibanez Sandin – inspektor edukacji z hiszpańskiej Salamanki jest autorką pomysłu, który przyjął się w wielu polskich
przedszkolach. Projekt edukacyjny „Bohater tygodnia” polega na
tym, że każdemu dziecku z grupy poświęca się szczególną uwagę
przez kolejny tydzień. Rodzinne fotografie, ulubione zabawki, lektury, przedmioty, a także ulubione potrawy pozwalają przybliżyć osobę bohatera jego koleżankom i kolegom.
Na spotkanie z przedszkolną grupą
przychodzą też rodzice bohatera tygodnia, bywa też tak, że to cała grupa wybiera się na wycieczkę do miejsca pracy mamy bądź taty bohatera. Dlatego
projekt „Bohater tygodnia” nie może się
obyć bez współpracy z rodzicami.
Daje on nie tylko możliwość bliskiego poznania się dzieci i ich rodzin,
nie tylko integruje środowiska rodzin i
przedszkola, ale buduje u dzieci postawy prospołeczne. Przedszkolaki poznając innych ludzi, ich zwyczaje i zainteresowania, uczą się szacunku i tolerancji poprzez dostrzeganie różnic
między sobą. Dzieci będące w centrum uwagi opanowują niełatwą
sztukę autoprezetacji, budują w sobie poczucie własnej wartości.
Koordynatorem projektu „Bohater tygodnia” w przedszkolu w
Łękińsku jest Joanna Łyczkowska. Na internetowej stronie znaleźć
można fotograficzną dokumentację z kolejnych tygodni zajęć.
Kleszczów: „Czyste powietrze”
Program „Czyste powietrze wokół nas”, którego koordynatorem
jest Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie zakłada, że
po jego przeprowadzeniu 5- i 6-letnie dzieci będą potrafiły grzecznie, ale stanowczo reagować na sytuację, w której w ich pobliżu palone są papierosy.
W kończącym się roku szkolnym w przedszkolnej placówce
w Kleszczowie program był realizowany w grupie dzieci 5-letnich.
Podczas cyklu pięciu zajęć warsztatowych dzieci m.in. odbyły spacer po najbliższej okolicy, aby określić różne źródła i rodzaje dymu.
Później dowiadywały się o przyczynach wydobywania się dymów
i poszerzały wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego.

Po to, by zrozumieć jak bardzo szkodzi dym papierosowy i jakie są
skutki wdychania go (nie tylko dla osób palących) zapoznały się z
historią maskotki programu - dinozaura Dinusia.
Na koniec uczyły się, jak postępować
w sytuacji, kiedy inne
osoby w ich obecności
palą papierosy. Własnoręcznie wykonywały odznakę „Nie pal przy mnie”.
Łuszczanowice: „Wiosna w naszym ogródku”
Pokazanie przedszkolakom, że ich otoczenie przyrodnicze
zmienia się z upływem czasu i że każdy z nas może (pozytywnie
lub negatywnie) wpływać na to otoczenie – to jedne z założeń projektu edukacyjnego „Wiosna w naszym ogródku”. Na początek był
spacer po rozległym ogrodzie przedszkolnym, w którym w minionym roku zostały urządzone tematyczne zakątki: „Wrzosowisko”,
„Motyli zakątek”, „Rozarium”, „Rabata zapachów”, „Żwirowisko”,
„Ścieżka zmysłów”.
Okazuje się, że nie wszystko zostało zagospodarowane. Przedszkolakom zaproponowano zajęcie się drewnianymi skrzyniami,
wypełnionymi ziemią, ustawionymi w „Zakątku ogrodnika”. Dzieci
zgłaszały swoje pomysły, później przynosiły do przedszkola nasiona różnych warzyw i ziół. Od podstaw poznawały pracę ogrodnika,
ogrodnicze narzędzia i sposób posługiwania się nimi. Odwiedziły sklep ogrodniczy w Kleszczowie, po czym w przygotowanych
skrzynkach na terenie przedszkolnego ogrodu wysiały m.in. marchewkę, pietruszkę, rzodkiewkę, sałatę i posadziły sadzonki pora,
selera, cebuli oraz truskawki i lubczyku. W realizacji projektu „Wiosna w naszym ogródku” pomagały teksty literackie, piosenki ilustrowane ruchem, a także zabawy muzyczno-ruchowe.
Dzieci mają okazję obserwować wzrost
zasianych i posadzonych roślin, dowiadują
się też na czym polega pielęgnacja przydomowego ogródka. „Zakończeniem całego
projektu będzie prezentacja wszystkich dojrzałych warzyw. Dzieci same zbiorą warzywa i same spróbują smaku tych warzyw, które wyhodowały” - czytamy na przedszkolnej stronie internetowej.
JS
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Prace tkackie z Kleszczowa na wystawie we Francji

P

anie uczestniczące od kilku lat
w zajęciach tkactwa artystycznego
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie
miały możliwość zaprezentować swoje prace na wystawie we Francji. Grupa, pracująca pod kierunkiem instruktora, a zarazem

30 maja do 6 czerwca w miejscowości Chabeuil. Podczas festiwalu grupę z Kleszczowa reprezentował Józef Jakubczyk wraz z
pięcioma uczestniczkami warsztatów tkactwa. Wystawa miała format międzynarodowy, gdyż byli na niej reprezentowani nie tyl-

znanego artysty Józefa Jakubczyka, otrzymała zaproszenie do zaprezentowania prac
tkackich podczas wystawy „Festival de fil en
fil en pays de Chabeuil”, odbywającej się od

ko francuscy artyści, ale również twórcy z
Polski, Włoch oraz Uzbekistanu. W sumie
w pięciu miejscowościach regionu Owernia
- Rodan - Alpy (Montelier, Malissard, Mon-

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz
uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XLII/396/2013 z dnia 20 listopada 2013
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca
2017 r. do 26 lipca 2017 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 25 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
o godz. 16.00.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3
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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 sierpnia 2017 r.
Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
			
			

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Zamienię działkę budowlaną w gminie Kleszczów
na mieszkanie w Piotrkowie Tryb.
Tel. 44/ 731 45 75

tvendre, Barcelonne i Chabeuil) rozlokowanych zostało 13 wystawców.
Grupa z Kleszczowa miała okazję obejrzeć ciekawe i oryginalne przykłady twórczości innych artystów. Na wystawie królowały głównie prace wykonane techniką
patchworku, były również prace wykonane
w technice boutis, hafty, formy z filcu oraz
typowe tkactwo artystyczne.
W trakcie przejazdu do Chabeuil panie z
Kleszczowa zwiedziły Strasburg. Miały m.in.
okazję odbyć rejs statkiem po Renie. Pomimo napiętego programu festiwalu uczestnikom wyjazdu udało się zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej w La Salette oraz stare
miasto i Pałac Papieży w Avinion. W drodze powrotnej do Polski grupa z Kleszczowa obejrzała jeszcze Katedrę Notre Dame
w Lyonie wraz ze starym miastem.
EW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica
w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii
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 2017 r. poz. 1073) oraz art.
3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także Uchwały
Nr XXV/230/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2017 r.
do 26 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna
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. Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą są w ww. terminie udostępnione w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy kancelaria@
kleszczow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.,
a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 17 sierpnia 2017 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
			
			

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Taneczną galą żegnają przedszkolne lata

W

programie dodatkowych zajęć, w których biorą udział dzieci z trzech przedszkoli gminnych są obok rytmiki, języka
angielskiego, religii, zajęć logopedycznych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej również zajęcia z tańca towarzyskiego. Finansowane - podobnie jak pozostałe - z budżetu gminy pozwalają dzieciom nabywać nowych umiejętności, utrwalają właściwą tancerzom
wyprostowaną postawę, uczą poczucia rytmu, większej otwartości,
ale także dyscypliny.
Taneczne gale są podsumowaniem tego, czego najstarsze gru-

walcu, jive’ie czy disco dance. Przerywnikami w występach sześciolatków z kolejnych przedszkoli są taneczne popisy starszych par,
które od lat szlifują swoje talenty w szkołach tańca i rywalizują z rówieśnikami podczas licznych turniejów tańca w Polsce i za granicą.
Niejednemu z rodziców przedszkolnych tancerzy marzy się w takich
chwilach, by za kilkanaście lat móc zobaczyć swoją pociechę w tak
skomplikowanych popisach i tak pięknych strojach.
Tegoroczna, XIII Gala Tańca Przedszkolaków odbyła się 9
czerwca w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w

py przedszkolne (5- i 6-latki) nauczyły się podczas dwóch lat zajęć.
O tym, jak bogatą tradycję mają zajęcia z tańca towarzyskiego prowadzone w przedszkolach gminy Kleszczów świadczy fakt, że tegoroczna edycja Gali Tańca Przedszkolaków miała numer XIII. Początki edukacji w zakresie tańca towarzyskiego w przedszkolach
sięgają 2003 roku. To wtedy w placówkach w Łękińsku i Łuszczanowicach instruktorzy z łódzkiej szkoły tańca „Kameleon” zaczęli wprowadzać dzieci w świat tanecznych rytmów i figur. Rezultaty
tanecznej edukacji można było oglądać w maju 2004 roku, kiedy to
odbyła się pierwsza gala.
Od tamtej pory rokrocznie rodzice, rodzeństwo i dziadkowie mogli pod koniec roku szkolnego oglądać małych tancerzy w cha-chy,

Kleszczowie. W jury zasiadły przedstawicielki trzech przedszkoli naszej gminy.
Organizatorem tej imprezy było przedszkole w Łuszczanowicach i Studio Tańca Etiuda z Bełchatowa, reprezentowane przez
Dawida Fiszera. Widowisko było nie tylko pełne ruchu i muzyki, ale
też kolorów. Zostało utrwalone na wielu smartfonach, aparatach
i kamerach.
Jury uznało, że poziom tanecznych układów pokazanych przez
małych tancerzy jest tak wyrównany, iż wszystkim zespołom należą się równorzędne pierwsze miejsca. Tancerze zostali nagrodzeni złotymi medalami.
JS

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza trzeci przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych przez
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Autobus AUTOSAN A1010T
nr rej. EBE 40NY
Autobus AUTOSAN A1010T
nr rej. EBE 47JK
Autobus AUTOSAN A1010T
nr rej. EBE 46JK

Rok
Cena wywoławcza
Wadium (w zł)
produkcji
netto (w zł)
2005

75.000

3.800

2004

60.600

3.100

2004

53.200

2.700

1. Wadium podane w tabeli płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93
8978 0008 0000 0244 2000 0040 z dopiskiem: Wadium - przetarg na autobusy
z Zakładu Komunalnego Kleszczów, ze wskazaniem autobusu, którego wadium
dotyczy w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r. (włącznie). Za termin wniesienia
wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
2. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna UG w Kleszczowie.
3. Termin składania ofert upływa z dniem 04 lipca 2017 roku o godz. 11ºº
4. Termin otwarcia ofert : 04 lipca 2017 roku.
5. Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do
piątku po wcześniejszym ustaleniu godziny z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” (tel. 44/ 731-32-23).
6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się regulaminem dostępnym na stronie www.kleszczow.pl www.bip.kleszczow.pl (Tablica ogłoszeń).
7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5,
tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143, a w kwestiach technicznych informacji udziela Zakład Komunalny „Kleszczów”, tel. 44/ 731-32-23.
8. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

na sprzedaż kostki betonowej „behaton” szary 8 cm,
„fala” szara 8 cm, „holland” szary 8 cm, „holland” szary
6 cm, płytek chodnikowych 35x35, obrzeży betonowych pochodzących z rozbudowy drogi powiatowej i gminnej w Żłobnicy.
Przetarg odbędzie się dnia 11 lipca 2017 roku.
Składanie ofert do godz. 12.00 11 lipca 2017 r.
Odbiór zakupionych materiałów - w dniach 12 - 14 lipca 2017 r.
w godz. 9.00-15.00 z placu do zimowego utrzymania dróg w Żłobnicy.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45 wraz
ze wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny wywoławczej.
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„Bieg po zdrowie”

Od

pierwszej edycji biegu impreza ta
służy przede wszystkim zachęcaniu do aktywności fizycznej. Dla uczniów
gimnazjum jest zaś okazją do przetestowania talentów organizacyjnych, nauki samodzielności, układania współpracy w grupie,
a także rozwijania obowiązkowości.
Zanim rozpoczęła się rywalizacja mali
biegacze odbyli rozgrzewkę. Podczas biegów, zorganizowanych w ośmiu różnych kategoriach, dzieciom towarzyszyli gimnazjaliści. Wyjątkowo emocjonujący okazał się
dodatkowy bieg dla przedszkolnych opiekunek i wychowawczyń. Tu przedszkolaki
miały okazję, by dopingować „swoje” panie.
Gimnazjum pozyskało sponsorów, dzięki czemu nagrody i upominki dla najlepszych przedszkolnych biegaczy były okazałe. Wsparcie zapewnili: Gmina Kleszczów,
spółka Arix Polska, SOLPARK Kleszczów,
Esbank - Bank Spółdzielczy w Radomsku,
państwo Elżbieta i Krzysztof Gierakowscy
z branży ubezpieczeniowej, a także Rada
Rodziców przy Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta. Najlepsi biegacze otrzymali nagrody
w postaci książek „Jem, piję i rosnę”, plecaków, skarbonek, kubków, kredek i długopisów. Dla wszystkich dzieci wystarczyło
gadżetów w postaci gąbek kąpielowych, odblasków i medali.
Warto jeszcze wspomnieć o edukacyjnej roli imprezy, której celem jest nie tylko
propagowanie aktywności fizycznej, ale też
zdrowego odżywiania. Stąd udział doktor
Witaminki, a także rozbrzmiewające podczas rozgrzewki i całych zawodów piosenki
zespołu „Oreganki”.
Dodajmy, że dzięki współpracy organizatorów ze Stowarzyszeniem Ratownictwo
Wodne SOLPARK Kleszczów, podczas biegu zapewniona była opieka medyczna.
***
Które z przedszkolaków zdobyły nagrody podczas V edycji „Biegu po zdrowie”?
Oto lista nazwisk:
Dzieci 3-letnie
Dziewczynki: 1. Magda Kina (Kleszczów);
2. Sandra Rutkowska (Kleszczów); 3 Magdalena Ślebioda (Łuszczanowice).
Chłopcy: 1. Franciszek Zybura (Kleszczów);
2. Szymon Buresz (Kleszczów); 3. Adam
Tanasiewicz (Łuszczanowice).

Dyrektor Ryszard Ciągło wręcza medale

Stadion rozbrzmiewał dziecięcym gwarem

Rozgrzewka przed biegiem

Za chwilę nastąpi start
Organizatorzy biegu w towarzystwie
maskotki Esbanku

Bieg pań z przedszkoli

Dzieci 4-letnie
Dziewczynki: 1. Ada Łyczkowska (Łękińsko); 2. Magdalena Bielecka (Łękińsko); 3.
Maja Królik (Łuszczanowice).
Chłopcy: 1. Piotr Rejek (Łuszczanowice); 2.
Dawid Siwczyk (Łękińsko); 3. Szymon Retkiewicz (Kleszczów).
Dzieci 5-letnie
Dziewczynki: 1. Karolina Podawca (Łękiń-

sko); 2. Blanka Kowalczyk (Łękińsko); 3.
Aleksandra Gębicz (Łuszczanowice).
Chłopcy: 1. Julek Pukacz (Kleszczów); 2.
Błażej Szczęsny (Łuszczanowice); 3. Bartosz Kępa (Kleszczów).
Dzieci 6-letnie
Dziewczynki: 1. Pola Jarząbkowska (Łuszczanowice); 2. Natalia Susmęd (Kleszczów); 3. Emilia Bębnowska (Łękińsko).
Chłopcy: 1. Brajan Michalski (Kleszczów);
2. Julian Wojewoda (Kleszczów); 3. Piotr
Moreń (Łękińsko).
Serdecznie gratulujemy i liczymy na to,
że podczas biegów dziecięcych, które 17
poprzedzą kolejną edycję biegu „Kleszczów
na Piątkę”, mali biegacze także staną do rywalizacji.
JS
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Półkolonie w SOLPARKU

W

ramowym programie półkolonii wpisane zostały zajęcia w
wodzie, zabawy w figloraju, zajęcia na kręgielni, projekcje filmów i bajek, gry i zabawy w świetlicy i plenerze, mini-turnieje
o charakterze sportowym oraz dwa wyjazdy: ● do parku linowego
i mini ZOO „Malutkie Resort”, ● do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.
Podczas półkolonii dzieci otrzymają dwa pełne posiłki (śniadanie i obiad) oraz owoc. Ustalona odpłatność za udział jednego
dziecka w jednym turnusie to 399 zł. W przypadku dwójki dzieci,
bądź przy zapisie jednego dziecka na dwa turnusy, a także w przypadku uczestników z rodzin posiadających ważną kartę programu
Dużej Rodziny opłaty są niższe.
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr telefonu 607 316 352.
Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące
opłat, regulamin półkolonii, program zajęć zaproponowanych dzieciom, a także formularz „Karty kwalifikacyjnej” znaleźć można na
internetowej stronie SOLPARKU pod adresem: http://www.solpark-kleszczow.pl/news/polkolonie-letnie-w-solparku.
JS

Wakacje z biblioteką ‘2017
Już od poniedziałku 26 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej zaczynają się wakacyjne zajęcia i warsztaty. Oto wykaz atrakcji,
przygotowanych przez panie z GBP, na najbliższe dwa tygodnie.
Zajęcia we wszystkich placówkach odbywać się będą w godzinach
12.00-14.00
26.06

Biżuteria na wakacje - bransoletki - Kleszczów

27.06

Bibułkowe obrazki - zajęcia plastyczne - Łękińsko

27.06

Bibułkowe obrazki - zajęcia plastyczne - Łękińsko

29.06

Klub planszomaniaków - gry planszowe - Żłobnica

30.06

Kreatywne piątki - warsztaty lapbooków - Kleszczów

03.07

Pies czy kot - zajęcia plastyczno-literackie
- Kleszczów

04.07

Szkatułki z patyczków po lodach - zajęcia
plastyczne - Żłobnica

05.07

Ekodoniczka - warsztaty plastyczne - Kleszczów

06.07

Rysowanie kredą - zabawy na świeżym powietrzu Żłobnica

07.07

Kreatywne piątki - breloczki zdobione quilingiem Kleszczów

08.07

Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów

10.07

Konkurs malowania mandali - Kleszczów

11.07

Klub planszomaniaków - gry i zabawy stolikowe Żłobnica

12.07

Ozdobna tabliczka na drzwi - zajęcia plastyczne Kleszczów

Sprzedam 3 działki budowlane na terenie gm. Kleszczów
w bardzo dobrym położeniu, ul. Długa, Łękińsko.
Tel. grzecznościowy 44/ 731-42-88,
po 18.00 do 21.00
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Sport
Sukces siatkarek plażowych

8

czerwca podczas wojewódzkiego półfinału rozgrywek w siatkówkę plażową wystąpiły dwie drużyny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Dziewczęta (Natalia Cichowlas, Aleksandra Dworzyńska i Magda Drećko) wywalczyły II miejsce
i awansowały do wojewódzkiego finału. Chłopcy zostali sklasyfikowani na miejscu 7/8.

Sport
Wrócili z workiem medali

Trybunalskim, na Stadionie Miejskim Concordia,
W Piotrkowie
rozegrane zostały mistrzostwa województwa LZS w lekkiej

atletyce szkół ponadgimnazjalnych. W tych zawodach bardzo dobre
wyniki osiągnęli lekkoatleci LKS Omegi Kleszczów. Kto z naszych
zdobył medale?
● Milena Gierach: 1. m w biegu na 100 m; 2. m w biegu na
200 m; 1. m w sztafecie
4x100 m; 1. m w sztafecie 4x400 m; ● Weronika Piątczak: 1. m
w skoku w dal; 1. m w
sztafecie 4x100 m; ●
Natalia Woch; 1. m w
biegu na 3000 m; 1. m
w sztafecie 4x400 m; ●
Igor Świątek: 1. m w biegu na 5000 m; ● Maria
Miśkiewicz: 2. m w bieW środku – nasze zwyciężczynie
gu na 1500 m; 1. m w
sprinterskiej sztafety
sztafecie 4x400 m; ● Nikola Lalek: 1. m w sztafecie 4x100 m; 1. m w sztafecie 4x400 m; ●
Amanda Ostojska: 1. m w rzucie oszczepem; ● Oliwia Widera: 2. m
w skoku w dal; 3. m w rzucie oszczepem; 1. m w sztafecie 4x100 m;
● Roksana Freus: 2. m w biegu na 3000 m; ● Patryk Niedbała: 2. m
w rzucie oszczepem; ● Maciej Uryszek: 2. m w biegu na 100 m; ●
Bartłomiej Dąbrowski: 2. m w sztafecie 4x100 m; ● Hubert Marszałek: 2. m w sztafecie 4x100 m; ● Miłosz Podsiadły: 2. m w sztafecie
4x100 m; ● Kamil Bębnowski: 2. m w sztafecie 4x100 m; ● Natalia
Cichowlas: 3. m w skoku w dal; ● Bartosz Pieniążek: 3. m w biegu
na 400 m; ● Mateusz Kobiera: 3. m w biegu na 1500 m.

Sport
Triumf najmłodszych

turnieju Under 10 Omegę Kleszczów repreW bełchatowskim
zentowały dwie drużyny, trenowane przez Wojciecha Wę-

glarskiego.
Pierwszy zespół wygrał
wszystkie swoje mecze (grał
z GKS I Bełchatów, GKS
II Bełchatów,
KS Grocholice i Astorią
Foto ze strony omegakleszczow.pl
Szczerców) i z
dorobkiem 12 punktów i imponującym stosunkiem bramek 25:2 zajął pierwsze miejsce.
Skład zwycięskiej drużyny: Bartosz Cieślak, Łukasz Cieślak, Julian Gurazda, Miłosz Jańczyk, Antoni Koszur, Karolina Olczyk, Sebastian Olkowski, Wiktor Witkowski i Piotr Zybura.
Druga z kleszczowskich drużyn wywalczyła w turnieju trzecie
miejsce.
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Sport
Złoty medal Karoliny Iznerowicz

W

yjątkowo duży sukces odniosła lekkoatletka LKS Omega Kleszczów Karolina Iznerowicz, która podczas Mistrzostw Polski LZS w lekkiej atletyce zdobyła złoty medal w biegu na 3000 m. Osiągnęła wynik 10:06.68, zostawiając za sobą zawodniczki narodowej kadry Polski. W trakcie tej samej imprezy Karolina pobiegła też na
1500 m i tu zajęła szóste miejsce z czasem 4:45.46.
Wspomnijmy jeszcze o występie Karoliny podczas Mistrzostw Polski Juniorów w
hali i Przełajowych Mistrzostw Polski, gdzie na 3000 m zdobyła ósme miejsce.
Na Mistrzostwach Polski w Pile starowała również Agnieszka Kuśmierek. Zajęła tu
6. miejsce na 800 m i 10., - na 1500 m.
Nasze utalentowane biegaczki, podopieczne Tomasza Bednarskiego, przygotowują się obecnie do Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędą się na początku lipca w Toruniu.

Sport
Turniej wygrany przez żaków

W

Zelowie w piłkarskim turnieju wystąpili najmłodsi piłkarze klubu LKS Omega
Kleszczów (rocznik 2009). Żacy młodsi trenowani przez Wojciecha Węglarskiego o główne trofeum rywalizowali z sześcioma innymi drużynami. Wygrali turniej,
zdobywając 15 punktów (bramki 30:6).
W drużynie Omegi wystąpili: Wojciech Bujacz, Janek Grącki, Bartosz Grzybek, Wiktor Jaworski, Olaf Krzympiec, Patryk Misiak, Błażej Szczęsny, Jakub Uchroński.

Sport

W
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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

Medale w Spale

Letnich Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS woj. łódzkiego uczestniczyli sportowcy ZSP w Kleszczowie. Największy sukces odniosła dziewczęca drużyna piłki nożnej (Sara Krugiełka, Oliwia Widera, Roksana Freus, Magdalena
Grzesiak, Amanda Ostojska, Weronika
Dąbrowska, Zuzanna Zysiek, Maria Miśkiewicz i Katarzyna Zinówko), która wywalczyła pierwsze miejsce. Srebrny medal w biegu na 1500 m zdobyła Milena
Gierach, a medale brązowe: Igor Świątek w biegu na 2000 m, Mateusz Kobiera w biegu na 3000 m oraz drużyna piłkarzy.

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) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
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

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
731-30-80
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
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

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Centrala 731-31-10
Urząd Gminy
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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Wiele atrakcji podczas Pikniku Rodzinnego
SOLPARK wraz ze Sto11 czerwca
warzyszeniem Ratownictwo Wod-

ne SOLPARK Kleszczów (RWSK) zorganizował drugą edycję rodzinnego pikniku.
Plenerowa impreza spotkała się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców, a także

przyjezdnych gości. Rozpoczęto na sportowo - równolegle odbywały się dwa turnieje:
na boisku w piłkę nożną rywalizowało 8 drużyn dziecięcych, natomiast w hali walczyły
zespoły zgłoszone do siatkarskiego turnieju
Solpark Volley Cup.
Od godz. 10 zaczęły się zawody dla
najmłodszych o tytuł Małego Ratownika RWSK. Można było obserwować z bliska przykłady symulowanych akcji ratowniczych w wodzie oraz pokazy udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym. Świetną zabawę zapewniał dzieciom tor przeszkód Aquatrack. Co odważniejsi odbywali
bezpłatne lekcje nurkowania pod okiem profesjonalisty.
Podobnie jak w ubiegłym roku na dziedzińcu SOLAPRKU stanął wóz strażacki z drabiną wysuwaną na 25 m wysokości.
Odbyła się też wystawa pojazdów wojskowych, przygotowana przez Stowarzyszenia
Sympatyków Pojazdów Militarnych „ROTA”.
Można było podziwiać nie tylko samochody
(np. UAZ 469B, GAZ 69), ale także porozmawiać z ludźmi zafascynowanymi techniką
militarną oraz jej historią.
Bezpłatne atrakcje, przygotowane przez
SOLPARK z myślą o najmłodszych to:
m.in.: nadmuchane zjeżdżalne, przejażdżki na koniach, malowanie buziek, balonowe
zoo, bańki mydlane oraz - fotobudka, samoobsługowy aparat fotograficzny, który po
wykonaniu serii zdjęć od razu je drukował.

PROSTO Z SOLPARKU
SOLPARK w wakacje
W czasie wakacji SOLPARK wydłuża godziny funkcjonowania
basenu. Od 24 czerwca aż do 4 września w strefie basenowej oraz
innych strefach obowiązywać będzie następujący harmonogram:
● basen: poniedziałek - piątek 9:00-22:00, weekendy 8:00-22:00
● basen zewnętrzny: codziennie 10:00-22:00
● strefa SPA: poniedziałek - piątek 14:00-22:00, weekendy 12:0022:00
● Strefa Gier: wtorek - piątek 16:00-22:00, weekendy 14:00-22:00
● siłownia: poniedziałek-piątek 10:00-21:30, weekendy 10:0018:00
Konkurs fotograficzny
SOLPARK ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mój pierwszy dzień wakacji w SOLPARKU”. Zdjęcie wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku, numerem telefonu,
wiekiem, imieniem i nazwiskiem autora należy przesłać drogą mailową do 3 lipca na adres marta.stawicka@kompleks-solpark.pl. Do
wygrania m.in. zaproszenie do ZAGADKOWA (Radomsko).
Więcej informacji na stronie www.solpark-kleszczow.pl.
Aqua aerobik
Wszelkie formy aktywności fizycznej mają zbawienny wpływ na
nasze zdrowie i samopoczucie. Można męczyć ciało ciężarami na
siłowni, ale można też ćwiczyć lżej, relaksując się w wodzie na zajęciach aqua aerobiku. Dzięki właściwościom wody zajęcia te są
jednym z bezpieczniejszych, a zarazem bardzo efektywnych treningów, które angażują wszystkie grupy mięśni. W zajęciach aqua aerobiku można uczestniczyć w SOLPARKU w każdy wtorek od godz.
10:00 i czwartek od godz. 19:00.

Zabawom organizowanym w ramach
Pikniku Rodzinnego sprzyjała znakomita,
słoneczna pogoda.
(opr. JS)

