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å ciąg dalszy na str. 7

Remontowe lato
Jedną z realizowanych przez gminę inwestycji jest rozbudowa 

strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie. Istniejący 
dotąd budynek zostanie poszerzony. Na zdjęciu widać fundament, 
na którym zostanie wybudowana nowa wschodnia ściana. 21 lipca 
pracownicy konsorcjum utworzonego przez firmy PHU „Profectus” 
i Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski przygotowywali m.in. zbro-
jenie dla nowych słupów nośnych, na których oparty będzie strop 
nad pierwszą kondygnacją.

Krótsze wakacje przedszkoli
W ciągu trwających wakacji pracujący rodzice z gminy Kleszczów mogą - tak jak w poprzed-

nich latach - przywozić dzieci w wieku przedszkolnym do dyżurujących przedszkoli gminnych. Każ-
da z placówek pełni dyżur przez dwa kolejne tygodnie. Jako pierwsze przyjęło dzieci przedszkole 
w Łuszczanowicach (od 1 do 14 lipca). Następne w kolejce jest przedszkole w Łękińsku (dyżur od 
15 do 28 lipca). Zakończenie wakacyjnych dyżurów przypadnie w udziale przedszkolu z Kleszczo-
wa, które zaopiekuje się dziećmi od 29 lipca do 11 sierpnia.

Wyremontują 
od Kamienia 

do Dębiny
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ogło-

siło przetarg na przebudowę pierwszego frag-
mentu zniszczonej drogi powiatowej nr 1917E. 
To niespełna półtorakilometrowy odcinek po-
między wsią Kamień a zjazdem do Dębiny. 
Oferty zbierane są do 5 sierpnia.

Więcej na str. 3 i 5.

Jakie atrakcje 
na gminnych 
dożynkach?
30 sierpnia w Łuszczano-

wicach odbędzie się doroczne 
GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW. W 
oficjalnej części tego święta, roz-
poczynającej się o godz. 14.00, 
najważniejsza będzie dziękczyn-
na Msza św., a potem ceremo-
nia przekazania poświęcone-
go chleba i wieńców. Uczestnicy 
dowiedzą się, kto zdobył nagro-
dy w dożynkowych konkursach 
(na najpiękniejszy wieniec i naj-
smaczniejsze ciasto z owocami), 
a także w gminnym konkursie na 
najschludniejszą posesję.

Występy estradowe rozpocz-
nie o godz. 16.30 Zespół Pie-
śni i Tańca BYCHLEWIANKA, 
a gwiazdą dożynkowego wie-
czoru będzie zespół ZAKOPO-
WER. Jego występ zacznie się 
o godz. 19.30. Na jakie inne atrak-
cje mogą liczyć uczestnicy gmin-
nych dożynek? Piszemy o tym na 
str. 12.

Pierwsze warsztaty  
w sprawie strategii rozwoju
16 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie 

odbyły się warsztaty w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów do 2030+. Zgromadzonych mieszkańców, radnych, 
sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu przywi-
tała zastępca wójta gminy Kleszczów - Joanna Guc.

Więcej na str. 2.

Lipcowe półkolonie
Ponad 40-osobowa grupa uczniów klas 

I, II i III ze szkół podstawowych w Kleszczo-
wie i Łękińsku dziesięć lipcowych dni spę-
dziła na półkoloniach. Ich organizatorem był 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie, a do współpracy włączone zosta-
ły także gminne podmioty: kompleks SOL-
PARK, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna.
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Przebudowa drogi 
w Rogowcu

ezdnia o szerokości do 6 metrów i 2-metrowa ścieżka 
rowerowa to główne parametry opisujące drogę gmin-

ną nr 101411 po przebudowie. Wspomniana droga łączy wieś 
Rogowiec z drogą powiatową 1902E, którą dojeżdża się na za-
plecze Elektrowni Bełchatów.

Ogłoszony przez Urząd Gminy w Kleszczowie przetarg wy-
wołał spore zainteresowanie firm wykonawczych. Swoje oferty 
złożyło sześć spółek oraz jedno konsorcjum. Najwyżej oceniona 
została oferta spółki SKANSKA z siedzibą w Warszawie. War-
tość brutto tej umowy to 1 881 859,29 zł.

Oprócz przebudowy 910-metrowego odcinka drogi, biegną-
cej głównie przez sosnowy las, wykonawca będzie miał za za-
danie wykonać podziemną infrastrukturę, której na tym odcin-
ku brakuje. Chodzi o prawie 700-metrowy odcinek wodociągu 
o przekroju 110 mm oraz o wykonanie sieci telekomunikacyjnej. 
Prowadzone prace obejmą także rozwiązanie kolizji z kablową 
siecią energetyczną 15 kV, przełożenie zasilania ulicznej latarni 
i zamianę napowietrznej linii niskiego napięcia na linię kablową.

Umowa z wykonawcą podpisana została w połowie lipca. 
Ustalony w niej czas na realizację wszystkich robót to 11 mie-
sięcy od daty podpisania umowy. (s)

Ponad 470 ton odpadów 
odebrał PSZOK

unkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowi-
cach Kolonii, obsługiwany przez spółkę Eko-Region, umożliwia po-

zbycie się przez mieszkańców gminy różnych odpadów, które nie mogą 
trafiać do tradycyjnych plastikowych pojemników - albo ze względu na ich 
rodzaj, albo też ilość.

Z zestawienia za rok 2014 wynika, że w gminie Kleszczów najczęściej 
przywożone były do PSZOK dwa rodzaje odpadów. Największą ilość (220 
ton) stanowiły tzw. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu. 
Z kolei ilość odpadów ulegających 
biodegradacji, przywiezionych do 
punktu selektywnej zbiórki (to głów-
nie skoszona na działkach trawa, 
pozostałości po przycięciu drzew 
i krzewów, chwasty) wyniosła ponad 
154 tony. Z kolei odpady z tworzywa 
sztucznego stanowiły prawie 35 ton.

Na składowisko w Łuszczano-
wicach Kolonii mieszkańcy gminy 
wywieźli ponadto 11,9 t odpadów 
wielkogabarytowych, prawie 9 t zu-
żytej odzieży, 6,7 t opakowań z papieru i tektury, blisko 2 t starych opon. 
Sporą ilość (15,5 tony) stanowiły różne odpady komunalne nie wymienio-
ne w innych podgrupach.

(s)

Zakup rębarki
potrzeby Zakładu Komunalnego „Kleszczów” zakupiona zo-
stanie rębarka do gałęzi na podwoziu jezdnym. Trwa postępo-

wanie przetargowe na dostawę tego 
sprzętu. Jest prowadzone przez Urząd 
Gminy w Kleszczowie. Oferty od poten-
cjalnych dostawców przyjmowane były 
do 9 lipca. Po podpisaniu umowy do-
stawca będzie miał 100 dni na dostar-
czenie sprzętu do Kleszczowa, a tak-
że na przeprowadzenie szkolenia z jego 
obsługi dla dwóch pracowników Zakła-
du Komunalnego.

Rębarka ułatwi prowadzenie wio-
sennej pielęgnacji zieleni, zwłaszcza 
drzew, rosnących przy drogach na tere-
nie gminy i na gminnych placach i skwe-
rach. Ścięte gałęzie można będzie na miejscu rozdrabniać, co uprości 
transport i zagospodarowanie tego bioodpadu. 

(s)

Rębarki rozdrabniają gałęzie 
na grube wióry

Ustawianie opróżnionego kontenera 
na terenie PSZOK

J

P
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Pierwsze warsztaty
rzysztof Rosenkiewicz, główny moderator spotkania 
reprezentujący firmę Lider Projekt zajął się na wstępie 

przedstawieniem analizy demograficznej, społecznej, finanso-
wej i gospodarczej gminy Kleszczów. Odniósł się też do sytu-
acji gmin powiatu bełchatowskiego oraz innych gmin, znajdują-
cych się na terenie powiatów graniczących z gminą Kleszczów. 
Po przeprowadzeniu tej diagnozy strategicznej z udziałem 
uczestników spotkania odbyła się wstępna prezentacja słabych 
oraz mocnych stron, jak również szans i zagrożeń dla gminy 
Kleszczów (materiał do analizy SWOT).

Uczestnicy dyskusji odnieśli się do - ich zdaniem - najważ-
niejszych zagadnień dotyczących rozwoju społeczno-gospodar-
czego gminy w następnych latach. Mówili też o przewidywanym 
ich wpływie na jakość życia lokalnej wspólnoty.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z warsztatów 
strategicznych, która została zamieszczona na internetowej 
stronie gminy Kleszczów w zakładce „Aktualności” pod datą 19 
lipca. Dzięki niej można zapoznać się z opracowaną przez firmę 
Lider Projekt diagnozą społeczno-gospodarczą oraz benchmar-
kingową oceną obecnej sytuacji gminy Kleszczów.

Na stronie internetowej gminy Kleszczów zamieszczone są 
dwa dokumenty, opracowane przez firmę Lider Projekt. To tabe-
le potrzebne do analizy SWOT. Każdy z wymienionych w nich 
czynników ma inną wagę przy ocenianiu słabych i mocnych 
stron gminy, a także szans i zagrożeń rozwojowych. Mieszkań-
ców gminy zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami. 
Po ich skopiowaniu na komputer można dokonać własnej oce-
ny SWOT. Ocena punktowa dokonywana jest w skali 1-100. Im 
wyższa ocena zostanie przypisana słabej lub mocnej stronie, 
tym większe będzie jej znaczenie dla rozwoju gminy. Podobnie 
oceniać należy wpływ zewnętrznych szans i zagrożeń. Łączna 
suma punktów w poszczególnych grupach czynników musi wy-
nieść 100 pkt.

Oceny dokonane przez mieszkańców gminy pozwolą na 
bardziej precyzyjne określenie strategicznych celów gminy na 
lata 2016-2030. Wypełnione ankiety można dostarczyć bezpo-
średnio do Urzędu Gminy, albo w formie elektronicznej przesłać 
na adres: michalsz@kleszczow.pl lub katarzynak@klesz-
czow.pl.

17 sierpnia 

– konsultacje społeczne
Wójt Gminy Kleszczów zaprasza

● mieszkańców gminy; ● lokalnych liderów; ● przedstawicieli ośrodków kultu-
ry, kół gospodyń wiejskich; ● przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, 
fundacji, stowarzyszeń; ● lokalnych przedsiębiorców; ● regionalistów zainte-
resowanych realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich
do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących opracowania lokalnej 
strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

na nowy okres programowania 2014-2020.
Konsultacje odbędą się w dniu 17 sierpnia 2015 r. od godz. 16.00 w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Przypominamy, iż w dniu 16 lipca br. Gmina Kleszczów została członkiem 
stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Dzięki temu mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie własnych projektów 
w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Serdecznie zapraszamy!
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KOMUNIKATY

Kolejne prace spółki wodnej
minna Spółka Wodna w Kleszczowie wystąpiła w marcu tego roku z wnioskiem 
o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kleszczów na zadania, związane z wykonywa-

niem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Podobnie jak w zeszłym roku spółka wy-
konuje takie prace, jak pogłębianie i profilowanie skarp i koryta rowów, koszenie traw na ro-
wach, karczowanie porostów drzew i krzewów na rowach, a także odmulanie i oczyszczanie 
przepustów.

Do wniosku dołączony został szczegółowy wykaz prac zaplanowanych na ten rok. Lista 
rowów przeznaczonych do oczyszczenia z trawy liczy 27 pozycji. Wykaszanie trawy prze-
prowadzone zostało wiosną, a część rowów ma zostać wykoszona również jesienią. Do kar-
czowania (oczyszczanie z sadzonek krzewów i drzew) przewidziano w tym roku jeden rów 
w Kleszczowie. Prowadzi on od przepompowni ścieków w kierunku kanału odwadniające-

go KWB Bełchatów. Jeśli zaś chodzi o rowy, któ-
re w tym roku zostaną pogłębione to w wykazie 
znajdujemy 3 pozycje. Dwie z nich dotyczą Łę-
kińska. Do pogłębienia wskazany tu został kilo-
metrowej długości rów, biegnący przy ul. Długiej 
i jej przedłużeniu w kierunku Wolicy oraz liczący 
ok. 500 metrów rów od ul. Północnej, Słonecznej 
i Klonowej w kierunku lasu w Adamowie.

W Żłobnicy do pogłębienia został przezna-
czony liczący ok. 1 kilometra długości rów od po-
sesji p. Bęczkowskiego do posesji p. Piątczaka. 
Przewidywany koszt realizacji wszystkich zadań 
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada br. kieru-

jące spółką wodną osoby - Tomasz Popiołek oraz Michał Michałek, oszacowały na 149.680 
zł. Całą tę kwotę pokryć ma dotacja z budżetu gminy.

W umowie podpisanej z wójtem gminy Kleszczów spółka została zobowiązana do roz-
liczenia otrzymanej dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Na 
znacznej części rowów przewidziano także wykaszanie jesienne. (s)

Fragment odnowionego rowu przy 
ul. Słonecznej w Łękińsku

G

Droga doczeka się przebudowy
rzymiarki do remontu drogi pomiędzy Kamieniem i Chabielicami trwają od ponad 10 
lat. Jednym z pierwszych oficjalnych spotkań w tej sprawie było to zwołane w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 15 czerwca 2005 roku przez starostę Jarosława Bróz-
dę. Pół roku później w styczniu 2006 r. zawarte zostało porozumienie nr 1/FU/2006 „w zakre-
sie wspólnej realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie i remoncie drogi powiatowej 
nr 1917E na odcinku Chabielice-Kamień”.

Porozumienie miało sześciu sygnatariuszy: Powiat Pajęczański, Powiat Bełchatowski, 
gminy: Kleszczów, Rząśnia i Szczerców oraz spółkę BOT KWB Bełchatów. Koordynacji całe-
go przedsięwzięcia podjęły się władze powiatu bełchatowskiego. Liczyły, że na tę inwestycję 
uda się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W paragrafie 2 zapisano, że „zadanie 
realizowane będzie w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013”. Niezależnie od tego zapisano także, 
jak rozłożą się koszty projektu (miały je ponieść oba powiaty) i koszty wykupu działek potrzeb-
nych do poszerzenia drogi (każdy z powiatów miał wykupić działki na swoim terenie). W para-
grafie 5 ustalono natomiast, że pozostali partnerzy czyli trzy gminy oraz BOT KWB Bełchatów 
„zobowiązują się do partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięcia”.

Wszystko wydawało się zmierzać do pozytywnego zakończenia. Zostały rozpoczęte pra-
ce projektowe, a podczas spotkania partnerów 17 października 2006 r. ustalono m.in. takie 
szczegóły, że droga będzie poszerzana po stronie południowej, ścieżka zostanie zaprojekto-
wana po stronie północnej i zbudowana z wykorzystaniem istniejącej podbudowy drogi, a od 
jezdni oddzielona będzie płytkim rowem. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu 28 li-
stopada 2006 r. zdecydowano m.in. że skrzyżowanie w Kamieniu zostanie przebudowane na 
rondo. Istniejąca warstwa betonowej podbudowy oraz nawierzchni z asfaltu miała być wyko-
rzystana po przerobieniu pod budowę dróg.

W styczniu 2007 r. starosta bełchatowski zgłosił projekt tej inwestycji do tworzonego wów-
czas Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego 2007-2013. Po to, by wniosek lepiej „dopasować” do wymogów indyka-
tywnego planu (obejmować miał inwestycje najważniejsze z punktu widzenia potrzeb całego 
regionu) do planów przebudowy odcinka Kamień - Chabielice o długości 7,2 km dołożono tak-
że modernizację blisko 15-kilometrowego odcinka drogi 1917E, prowadzącego z Kamienia do 
Nowego Świata k. Bełchatowa. Ostatecznie to zadanie nie znalazło się jednak na liście prio-
rytetowych inwestycji regionalnych.

15 lutego na spotkaniu w siedzibie bełchatowskiego starostwa przedstawiciele spółki 
GEOMAP, wybranej na projektanta przebudowy odcinka Kamień - Chabielice, zaprezentowa-

P Przypominamy rolnikom - 
można odzyskać akcyzę
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że 
miesiąc sierpień jest drugim terminem składania 
wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2015 roku. Wniosek o zwrot 
podatku należy złożyć w terminie od dnia 3 do 31 
sierpnia wraz z fakturami VAT na zakup oleju na-
pędowego, wystawionymi w okresie od dnia 1 lu-
tego do dnia 31 lipca. Wzór wniosku dostępny jest 
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pokój 
nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie.

Wakacyjny autobus Kleszczów 
- Kamień - Rogowiec
W okresie wakacji Zakład Komunalny „Klesz-
czów” uruchomił dodatkowe połączenie autobu-
sowe, które mieszkańcom Rogowca, Kamienia 
i Dębiny dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwart-
ki) umożliwi dojazd do Kleszczowa. Autobus wy-
jeżdża o godz. 7.00 z siedziby Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów” i przez Żłobnicę, Dębinę, 
Kamień jedzie do Rogowca. O godz. 7.25 wyru-
sza z Rogowca w drogę powrotną i kończy kurs 
o godz. 8.05 w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów”. Ceny biletów, które kupuje się u kierow-
cy są takie, jak na każdy inny przejazd po terenie 
gminy Kleszczów.

Zwalczanie szczurów
Przypominamy wszystkim właścicielom nieru-
chomości, że - zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Klesz-
czów (załącznik do uchwały Nr XXXII/307/2013 
z 28.02.2013) - mają obowiązek przeprowadzania 
deratyzacji na terenie nieruchomości. Zwalczanie 
szczurów i myszy ma na celu zapobieganie cho-
robom zakaźnym, przenoszonym przez nie na lu-
dzi i zwierzęta.
Do zwalczania szczurów i myszy powinno się 
używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, lub 
posiadających atest Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 
w Warszawie. W miejscu wyłożenia preparatów 
należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: 
UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom!
Zwalczanie gryzoni jest łatwiejsze, kiedy w bu-
dynkach gospodarczych i obejściu panuje po-
rządek. Należy dokonać napraw i zabezpiecze-
nia miejsc, przez które gryzonie mogą przedostać 
się do budynków gospodarczych. Należy także 
uprzątnąć wszelkie odpady, które dla szczurów 
mogą stanowić pożywienie.

Apel do właścicieli psów
Apelujemy, by psy wyprowadzane były na spa-
cer 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 ze-
wnątrz. Pamiętajmy o tym, że mogą zaatakować 
przechodniów, lub rowerzystów.
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Gabinety stomatologiczne
Kleszczów - GOZ
dr n. med. Olga Orłowska - tel. 44 731 30 
80 wew. 27
•	 poniedziałek 8.00-16.00 (w tym od 9.00 

do 10.00 wykonywanie zdjęć RVG)
•	 wtorek 8.00-16.00 (w tym konsultacje 

protetyczne od godz. 15.00 do 16.00)
•	 środa 9.00-19.00 (w tym od 17.00 do 

18.00 wykonywanie zdjęć RVG)
•	 pierwszy i czwarty czwartek miesiąca 

7.30-14.30
•	 druga sobota miesiąca 8.00-14.00
Kleszczów - szkoła podstawowa
lek. stom. Marzena Kabzińska - tel. 505 
787 912
•	 poniedziałek 14.00-19.00
•	 wtorek 8.00-13.30
•	 środa 8.00-18.00
•	 czwartek 8.00-14.00
•	 piątek 8.00-13.00
•	 pierwsza sobota miesiąca 8.00-13.00
Łękińsko
lek. stom. Aleksandra Cieślik - tel. 44 731 
44 82
•	 wtorek 10.00-19.00
•	 czwartek 8.00-15.00
•	 piątek 8.00-15.00
•	 czwarta sobota miesiąca 8.00-16.00
Łuszczanowice - przedszkole
lek. stom. Beata Kaczmarek - tel. 44 731 
48 93
•	 poniedziałek 7.00-14.00
•	 środa 8.00-17.00
•	 pierwsza sobota miesiąca 8.00-14.00
lek. stom. Agnieszka Skrzypczyk - tel. 44 
731 48 93
•	 wtorek 15.00-20.00
•	 czwartek 7.00-12.00
•	 trzecia sobota miesiąca 8.00-18.00

Wakacyjne 
krwiodawstwo

ajbliższa akcja honorowego krwiodawstwa 
w Kleszczowie odbędzie się w piątek 7 sierpnia 

w godzinach od 9:00 do 12:00 - jak zwykle w SOLPAR-
KU. Ta akcja odbywać się ma pod hasłem „Wakacyj-
na Kropla Życia”, a patronować jej będzie Fundacja Kro-
pla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Gminny Klub HDK 
PCK w Kleszczowie współpracuje z tą fundacją.

Jak zwykle w okresie wakacyjnym w Regionalnych 
Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w szpita-
lach całej Polski brakuje krwi wszystkich grup. Taka sytu-
acja powoduje odkładanie planowych zabiegów operacyj-
nych z wykorzystaniem krwi i jej składników na późniejsze 
terminy. Dla ludzi chorych, zakwalifikowanych do tych za-
biegów jest to sytuacja dramatyczna, bo przedłuża ich 
cierpienie oraz powoduje ryzyko pogorszenia stanu zdro-
wia. Wiadomo zarazem, że w okresie wakacyjnym zda-
rza się więcej wypadków drogowych w związku ze zwięk-
szonym ruchem.

– Prosimy naszych krwiodawców o liczne przyby-
cie na sierpniową akcję - apeluje Marek Kaczmarczyk 
z kleszczowskiego klubu HDK. – Pozwoli to choć w części 
uzupełnić braki najcenniejszego z leków czyli krwi.

(s)

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z poźn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz 
uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rogowiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lipca 2015 r. 
do 11 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów 
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 
sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu na środowisko, 
mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej 
do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest 
prowadzone.

JOANNA GUC
Zastępca Wójta Gminy Kleszczów

N

Jaka strategia fundacji?
początku X sesji Rady Gminy Kleszczów, która odbyła się 16 
czerwca radni zgodzili się wprowadzić do porządku m.in. punkt do-

tyczący przedstawienia przez Michała Mazura, kierującego zarządem Fun-
dacji Rozwoju Gminy Kleszczów strategii rozwoju fundacji. 

Prezes M. Mazur zapowiedział systematyczne informowanie miesz-
kańców gminy o działaniach fundacji, które mają się koncentrować na: roz-
woju potencjału ludzkiego oraz współpracy z podmiotami lokalnymi (SOL-
PARKIEM Kleszczów, Agencją Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A., 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Zakładem Komunalnym „Klesz-
czów”, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie).

Przedstawił też zestaw programów, które fundacja zamierza urucho-
mić, aby rozwijać lokalny rynek pracy. Wśród wymienionych propozycji 
znalazły się: NDK - Nasza Dolina Krzemowa, PAAR - Per Aspera Ad Astra 
(dotyczy transportu lotniczego), MAESTRO - stanąć na podium, SZANSA 
(dotyczy aktywizacji osób niepełnosprawnych), Program 50+, Praca Inter-
wencyjna.

Fundacja Rozwoju Gminy rozważa pomysł wydzierżawiania części po-
siadanych terenów inwestycyjnych oraz wprowadzenie modelu mieszane-
go, polegającego na częściowej sprzedaży terenów pod podstawową dzia-
łalność z możliwością dzierżawy od fundacji dodatkowych gruntów. Mowa 
była również o tym, jakich inwestorów chciałyby pozyskiwać władze FRGK 
oraz o kryteriach oceny zgłaszanych przez inwestorów propozycji.

MSz

Na
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å ciąg dalszy ze str. 3

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kleszczowie, ul. Ogrodowa 26

poszukuje pracownika na stanowisko
SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER

Wymagania: doświadczenie w pracy na w/w stanowisku, 
obsługa wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, obsłu-
ga programu komputerowego, sumienność i rzetelność 
w wykonywaniu powierzonych zadań.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w sekre-
tariacie Gminnej Spółdzielni do 3.08.2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 
731 33 51 lub 512 484 844.

Mile widziane są Panie.

Nowa firma chroni zakład
1 lipca tego roku do 30 czerwca 2016 
roku usługę ochrony Zakładu Komu-

nalnego „Kleszczów” sp. z o.o. będzie reali-
zować firma PPU CZA-TA z Piotrkowa Try-
bunalskiego. O to zamówienie rywalizowała 
ona z dwiema innymi firmami ochroniarski-
mi, w tym także ze spółką Memling Secu-
rity z Gdańska, która ochroną „Komunalki” 
w Kleszczowie zajmowała się w okresie od lip-
ca 2014 do czerwca 2015.

Przetarg został przeprowadzony w czerw-
cu. Cena ofertowa zaproponowana przez fir-
mę CZA-TA wynosi 86.434,56 zł brutto mie-
sięcznie. (s)

Od

li dwa warianty wykonania podbudowy drogi. Jeden miał polegać na 
całkowitej rozbiórce podbudowy z płyt betonowych i wykonaniu no-
wej podbudowy z kruszywa łamanego, drugi, tańszy - na odprężeniu 
istniejącej nawierzchni przy użyciu koparki z młotem, a następnie jej 
wyrównaniu za pomocą kruszywa. Zgodnie z informacją firmy projek-
tującej ta metoda była wykorzystana z powodzeniem przy przebudo-
wie drogi zakładowej obok dawnych zakładów BZPG „Stomil” (obec-
nie Sempertrans). Partnerzy inwestycji opowiedzieli się zgodnie za 
rozebraniem istniejącej konstrukcji jezdni. Przedstawiciele BOT KWB 
Bełchatów zadeklarowali, że nawierzchnię rozbierze ich firma, dodat-
kowo zabierze też gruz.

Wydłużały się jednak procedury związane z wykupem dzia-
łek pod inwestycję. Początkowo temat miał być zamknięty do koń-
ca 2006 r., potem dwoma kolejnymi aneksami do porozumienia nr 1/
FU/2006 przedłużano go do końca 2007 oraz do końca 2008 roku. 
Drugiego z aneksów nie zgodził się zaakceptować Powiat Pajęczań-
ski i w grudniu 2007 r. odstąpił od porozumienia.

Mimo tej decyzji prace nad planowaną inwestycją toczyły się na-
dal, o czym świadczą m.in. pisma dotyczące procedury uzyskiwa-
nia decyzji środowiskowej dla całego przedsięwzięcia. Do zakończe-
nia kadencji samorządowej 2006-2010 w kwestii przebudowy drogi 
nie wydarzyło się jednak nic przełomowego, jeśli nie liczyć tego, że 
KWB Bełchatów, która teraz znalazła się w strukturze PGE GiEK SA, 
nie potwierdzała już udziału finansowego w inwestycji, deklarując je-
dynie „udział w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji w ra-
mach aportu (kruszywo drogowe) jeżeli kierownictwo firmy wyrazi na 
to zgodę”.

Bardziej energiczne działania związane z przebudową drogi za-
czynają się kilka miesięcy po rozpoczęciu nowej kadencji władz sa-
morządowych. W lutym 2011 roku starosta bełchatowski Szczepan 
Chrzęst zwołuje kolejne spotkanie potencjalnych partnerów. W budże-
cie powiatu zarezerwowano 100 tys. zł na prace projektowe, zaczęto 
też rozważać podział całej inwestycji na etapy. W maju tego samego 
roku na kolejnym spotkaniu przedstawiona została informacja o tym, 
że szacunkowy koszt przebudowy wyniesie ok. 10 mln zł. Przedsta-
wiciel PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów zapowiedział, że kwota 
dofinansowania ze strony kopalni „stanowić może 2,5 mln zł”.

Na spotkaniu w czerwcu ze strony gminy Kleszczów zgłoszo-
na została deklaracja, że Rada Gminy zgodzi się na dofinansowanie 
w wysokości proporcjonalnej do długości odcinka drogi nr 1917E na 
terenie gminy Kleszczów. W roku 2012 gotowa była dokumentacja 
techniczna dotycząca przebudowy, wykonana przez Drogową Pra-
cownię Projektową z Kielc. Rozpoczęły się też procedury związane 
z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. We wrześniu 2013 r. starosta poinformował wójta gminy Klesz-
czów Sławomira Chojnowskiego, że posiada już prawomocną decy-
zję o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z założeniami gotowego projektu koszt inwestycji osza-
cowano na 16,6 mln zł. Starostwo liczyło na to, że partnerzy inwesty-
cji (Powiat Bełchatowski, gminy Kleszczów i Szczerców oraz PGE 
GiEK SA Oddział KWB Bełchatów) wyłożą solidarnie po 25 proc. po-
trzebnej kwoty. Deklarowało przy tym podjęcie starań o pozyskanie 
środków zewnętrznych na przebudowę drogi, co mogłoby obniżyć 
kwotowy udział każdego z partnerów. Kleszczowscy radni na sesji 
we wrześniu 2013 r. ustalili, że gmina Kleszczów sfinansuje przebu-
dowę drogi na odcinku mieszczącym się w granicach gminy (to od-
cinek liczący niecałe 320 metrów), dołoży też 5 proc. do pozostałych 
kosztów inwestycji.

W lutym 2014 roku starostwo przekazało gminie kopię dokumen-
tacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1917E. We wrze-
śniu 2014, styczniu i marcu 2015 odbyły się kolejne spotkania doty-
czące tej inwestycji. Uczestników tegorocznych spotkań zapraszał 
już nowy starosta powiatu, Waldemar Wyczachowski.

Chociaż w styczniowym spotkaniu uczestniczył także przedsta-
wiciel PGE GiEK SA, list intencyjny w sprawie realizacji drogowej in-
westycji podpisany 7 maja jest dokumentem trójstronnym. Widnieją 

Droga doczeka się przebudowy
na nim podpisy starosty i wi-
cestarosty bełchatowskie-
go oraz wójtów Kleszczowa 
i Szczercowa. Szczegóło-
we porozumienie ustalają-
ce finansowy udział partne-
rów, zawarte zostało 21 maja 
tego roku. Ustalono w nim, że 
starostwo wyłoży kwotę 1,25 
mln zł, gmina Kleszczów 2,5 
mln zł, zaś gmina Szczerców 
- 0,5 mln zł.

D z i ś  w i a d o m o ,  ż e 
z trzech etapów, na które po-
dzielona została cała inwe-
stycja, jako pierwszy zosta-
nie zrealizowany odcinek 
Kamień - Dębina o długości 
1426 metrów. Ta część nie obejmie jednak przebudowy skrzyżowa-
nia z drogą Osiny - Dębina oraz przebudowy skrzyżowania z drogą 
Kamień - Osiny. Starostwo ogłosiło przetarg, w którym zostanie wy-
brany wykonawca przebudowy. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty 
w założonym terminie to wyremontowana droga ma być oddana użyt-
kownikom do 16 listopada.

Pozostałe dwie części inwestycji zaplanowane zostały na kolejne 
2 lata. Nie wiadomo, czy do udziału w ich realizacji starostwu uda się 
namówić PGE GiEK S.A. W tzw. międzyczasie górniczo-energetycz-
na spółka nie mogąc doczekać się finalizacji przebudowy istniejącej 
drogi Kamień - Chabielice (intensywnie przy tym użytkowanej przez 
należące do spółki samochody i inny sprzęt) zbudowała biegnącą 
przez „kopalniane” tereny własną drogę technologiczną.

(s)

Wójt Sławomir Chojnowski, staro-
sta Waldemar Wyczachowski i wójt 
Szczercowa Krzysztof Kamieniak
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Pożegnanie ks. kanonika 
Cz. Jabłońskiego

stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej uka-
zał się nekrolog, z którego mogliśmy się m.in. dowie-

dzieć, że „13 lipca 2015 r. odszedł do Pana w 83 roku życia Ks. 
Kanonik Czesław JABŁOŃSKI, emerytowany proboszcz para-
fii pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie, rezydent w parafii pw. św. 
Stanisława Kostki w Częstochowie, ur. 28 II 1932 r. w Młynach, 
święcenia prezbiteratu 29 VI 1960 r.”

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 lipca. Rozpoczęła 
je Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Częstocho-
wie, odprawiona o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Antonie-
go Długosza. Następnie uczestnicy ceremonii wyjechali do miej-
scowości Rudniki koło Wielunia. Tu w kościele pw. św. Mikołaja 
o godz. 14.00 odprawiona została kolejna Msza św. Po niej ciało 
zmarłego duchownego zostało pochowane w grobowcu na miej-
scowym cmentarzu.

W uroczystościach 
pogrzebowych uczest-
n iczy ła  n iemała  gru -
pa mieszkańców gminy 
Kleszczów. Przyjecha-
li na pogrzeb autokarem, 
część osób dotarła też 
prywatnymi samochoda-
mi. Trudno się dziwić - 
zmarły kapłan był przez 
32 lata (1975-2007) pro-
boszczem paraf i i  pw. 
NMP Anielskiej w Klesz-
czowie. W tym czasie 
dziesiątkom zamieszka-
łych na tym terenie osób 
udzielał chrztu, przygotowywał do pierwszej komunii św., udzie-
lał sakramentu małżeństwa, odprowadzał na miejscowy cmen-
tarz. Doprowadził też do zrealizowania budowy kościoła, na którą 
wierni z parafii Kleszczów czekali przez ponad 20 lat (jego budo-
wa na etapie fundamentów została przerwana pod koniec lat 50., 
a wznowiona we wrześniu 1979 r.).

19 maja 2010 roku ks. Czesław Jabłoński obchodził na Ja-
snej Górze wraz z innymi dziewięcioma księżmi diecezji często-
chowskiej jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Na kapłana został wy-
święcony 29 czerwca 1960 r. przez bpa Zdzisława Golińskiego. 
W roku 2015 minęło więc 55 lat od tamtej chwili.

Jako ksiądz rezydent trafił do parafii pw. św. Stanisława Kost-
ki w Częstochowie, znajdującej się w pobliżu Jasnej Góry. 

(s)

22

Sierpień 2005 - ks. Cz. Jabłoński 
(drugi z lewej) w towarzystwie 
księży Janusza Krakowiaka, Pio-
tra Turka oraz Marka Jelonka

Awansowało 
czterech policjantów
lipca podczas obchodów policyjnego święta w Bełcha-
towie komendant powiatowy policji Sławomir Barasiński 

wręczył funkcjonariuszom odznaczenia resortowe i akty miano-
wania na stopnie policyjne. W gronie awansowanych policjantów 
są czterej z Posterunku Policji w Kleszczowie. Na stopień aspi-
ranta sztabowego został awansowany Piotr Kostrzewa, pracujący 
w 2-osobowym zespole ds. kryminalnych. Spośród pięciu funkcjo-
nariuszy, tworzących zespół ds. prewencji awanse uzyskali: Jaro-
sław Piętakiewicz na stopień aspiranta sztabowego, Jacek Sadek 
na stopień starszego aspiranta oraz Tomasz Retke na stopień 
młodszego aspiranta.

Naszym policjantom gratulujemy uzyskania nowych gwiaz-
dek. (s)

Jak zdali maturę?
kręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi upubliczniła wyniki tego-
rocznych matur z podziałem na licea i technika w regionie łódz-

kim. Wyniki oparte są na wskaźniku pokazującym, jaki procent z moż-
liwych do uzyskania punktów zdobyli uczniowie na maturze z języka 
polskiego oraz matematyki. Najlepiej wypadły licea powiatu pabianic-
kiego: 68,2 proc. z języka polskiego oraz 60 proc. z matematyki. Nie-
które wyniki okazały się dramatycznie słabe. Średni wskaźnik dla ma-
tur z matematyki w powiecie piotrkowskim (ziemskim) to zaledwie 29,1 
proc., a w powiecie skierniewickim - 29,9 proc. Tak słaby wynik „Dzien-
nik Łódzki” tłumaczy tym, że maturę z matematyki zdawały w liceach tyl-
ko niewielkie grupy absolwentów - w powiecie piotrkowskim ziemskim 
było ich 28.

Jak na tle średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej wypadli te-
goroczni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie? Na stronie internetowej ZSP ukazała się graficzna informacja na 
ten temat. Wynika z niej, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Pawła II zarówno na języku polskim (70,42 proc.), jak też na matematy-
ce (64,67 proc.), na języku angielskim (83,83 proc.) i na języku niemiec-
kim (92,29 proc.) wyniki naszych maturzystów okazały się lepsze od 
średniej w kraju, regionie i powiecie.

Różnica w wynikach matur jest szczególnie widoczna w przypadku 
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II. O ile średnia 
krajowa, wojewódzka i powiatowa w przypadku języka polskiego wynosi 
odpowiednio 54 proc., 53 proc. i 50,8 proc. to w Kleszczowie notujemy 
wynik 68,42 proc. Jeśli chodzi o matematykę to kleszczowskie techni-
kum odnotowało średnią 76,32 proc., podczas gdy w kraju, wojewódz-
twie i powiecie ta średnia wyniosła odpowiednio 43 proc., 42 proc. i 40,7 
proc. Można być dumnym z tak wysokiego poziomu nauczania w na-
szym TNT. Opinię tę potwierdzają także wyniki matur z języka angiel-
skiego: w Kleszczowie 87,16 proc., w powiecie – 61,8 proc. zaś w regio-
nie i w kraju – po 63 proc.

Zamieszczona powyżej grafika pokazuje maturalną pozycję techni-
kum w Kleszczowie na tle techników w pozostałych grupach. (s)

Na
O

Średnia wyników - TECHNIKUM
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G

Krótsze wakacje przedszkoli
apisy dzieci na wakacyjny dyżur prowadzone były w po-
szczególnych placówkach od 8 do 15 czerwca. Odpłat-

ność za pobyt dziecka pobierana była z góry. W tym roku licz-
ba rodziców zainteresowanych posłaniem dzieci do przedszkola 
w okresie wakacji okazała się wyjątkowo duża. W Łuszczanowi-
cach złożono ponad 80 kart zgłoszeń - więcej niż liczba dostęp-
nych miejsc. Przy odrzucaniu kilku zgłoszeń konieczne okazało 
się skrupulatne stosowanie zapisanej w regulaminie przyjęć zasa-
dy: „Na dyżur zapisuje się dzieci z przedszkoli w Łękińsku, Klesz-
czowie i Łuszczanowicach, których oboje rodziców lub rodzic sa-
motnie wychowujący dziecko pracują/je zawodowo”.

W przedszkolu w Łękińsku na wakacyjny dyżur zapisanych zo-
stało łącznie 56 dzieci. Tu, podobnie jak wcześniej w Łuszczano-
wicach, dzieci podzielone zostały na trzy grupy. O podziale nie de-
cydował wiek, ale to do którego przedszkola dziecko uczęszcza 
w roku szkolnym.

- W takich grupach dzieci czują się raźniej, widząc koło sie-
bie znajomych ze stałego przedszkola - mówi jedna z wychowaw-
czyń.

(s)

v zioła, herbaty, przyprawy ekologiczne
v kosmetyki naturalne
v suplementy diety
v miody i wyroby pszczelarskie
v naturalne soki (ekologiczne)
v oleje, zdrowa żywność BIO
v żywność specjalistyczna itp.

ul. Sportowa 45, 97-410 Kleszczów
Godz. otwarcia: pn-wt 11.00-19.00

śr-pt 10.00-18.30
sob. 9.00-14.00

Tel. 695-127-959

ZIELARNIA

Komisja konkursowa oceniając ciasta z owocami zwróci głów-
nie uwagę na ich: ● walory smakowe, zapachowe; ● wygląd i de-
korację; ● spełnienie wymogów określonych regulaminem i tema-
tyką konkursu.

Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe, 
pozostali uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia. Ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30 sierpnia w cza-
sie uroczystości dożynkowych w Łuszczanowicach.

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie „CIASTO Z OWOCAMI”

Imię i nazwisko (osoby indywidualne):

…………………………………………………………………………...............
Nazwa (np. kluby seniora, rady sołeckie itp. + nazwisko oso-
by odpowiedzialnej, ze wskazaniem liczby uczestników):1

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………...............
Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………...............
Oświadczam, że:
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „CIASTO Z OWOCAMI” i w 
pełni go akceptuję.
Wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego produktu (ciasta z owocami) 
oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wia-
domości, do celów promocyjnych organizatora konkursu.

Data i podpis zgłaszającego ………………………………………...........……….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych 
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy (t.j. Dz. U. z 2014 
r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez administratora 
danych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 
Kleszczów. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje 
mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia.

Data i podpis zgłaszającego ………………………………………...........……….

1   dot. organizacji zrzeszonych zarejestrowanych i niezarejestrowanych 

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowe zaproponował miesz-
kańcom gminy udział w nowym konkursie organizowanym 

przy okazji Gminnego Święta Plonów. Konkurs ma służyć prezenta-
cji różnorodnych tradycyjnych i współczesnych przepisów na ciasta 
z owocami, może być także okazją do stworzenia własnych warian-
tów przepisów. To także zachęta dla mieszkańców do większej ak-
tywności i do środowiskowej integracji.

W tym konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz organi-
zacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane, działające na 
terenie gminy Kleszczów. Ciasta mogą być przygotowywane i zgła-
szane indywidualnie lub zespołowo. Karty zgłoszenia należy złożyć 
do dnia 17 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie, ul. Główna 74 do godz. 15.00.

Ciasta przygotowane na konkurs należy dostarczyć w dniu 
30 sierpnia do godziny 12.00 na plac przy budynku domu kultury 
w Łuszczanowicach. Bardzo ważne ograniczenie, zapisane w re-
gulaminie brzmi: „Ciasto nie może zawierać galaretki, śmieta-
ny, kremów”.

Dożynkowy konkurs na ciasto z owocami

"

Z
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KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w konkursie „WIENIEC DOŻYNKOWY”

Imię i nazwisko  .......................................................................................
 
Adres  ........................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu  ...............................................................................................

Oświadczam, że: 
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, 
Wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego wieńca oraz podanie 
tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości, 
do celów promocyjnych organizatora konkursu. 

Data i podpis zgłaszającego  ..............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych 
osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy (t.j. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez 
Administratora Danych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. 
Główna 74, 97-410 Kleszczów. Dane podaję dobrowolnie, jestem 
świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich 
poprawienia. 

Data i podpis zgłaszającego  ..............................................................

Organizator – Gmina Kleszczów i Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie.
CEL KONKURSU
1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i cią-

gle żywych tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin pla-
styki ludowej. 

2. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania 
wieńców dożynkowych. 

3. Wymiana doświadczeń. 
4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy. 
UCZESTNICY
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrze-

szone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. kluby seniora, rady 
sołeckie, rady kościelne, itp.) z terenu Gminy Kleszczów. Wieńce 
mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach czterooso-
bowych. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10.08.2015 r. w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74 do 
godz. 15.00 (karta zgłoszenia w załączeniu). 

2. Prace powinny być samodzielne, nigdzie dotąd niewystawiane 
i nienagradzane. 

3. Prace muszą być podpisane przez autora/autorów (imię, nazwisko, 
wiek). 
4. Wieńce dożynkowe należy dostar-
czyć w dniu 30.08.2015 r. do godz. 12.00 
na plac  przy budynku Domu Kultury 
w Łuszczanowicach. 
5. Uczestnictwo w konkursie jest jedno-
znaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych. 
6. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
KRYTERIA OCENY
1. Podstawowe materiały wykorzystane 
w wieńcu muszą być związane ze świętem 

plonów (kłosy zbóż, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki, itp.).
2. Wygląd zewnętrzny: walory estetyczne, technika, materiał użyty do 

wykonania wieńca, kompozycja. 

3. Wykorzystanie w budowie wieńca oryginalnych nowatorskich in-
wencji. 

OCENA
1. Oceny wieńców konkursowych dokona komisja konkursowa, po-

wołana przez Wójta Gminy Kleszczów, w składzie nie mniejszym 
niż trzy osoby. 

2. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 
wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie 
uroczystości dożynkowych w dniu 30.08.2015 r. na placu dożynko-
wym w miejscowości Łuszczanowice. 

REGULAMIN
konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy

"

Lekarstwo  
na bezrobocie młodych?

ysokie bezrobocie wśród młodzieży w krajach Unii Europej-
skiej jest zjawiskiem na tyle trwałym i niepokojącym, że na 

określenie grupy ludzi bez pracy, którzy wcale jej nie szukają, a przy 
tym nie uczą się i nie szkolą pojawiło się specjalne określenie NE-
ETS (od angielskiego Not in Education, Employment or Training). Na 
początku 2014 roku stopa bezrobocia wśród młodych obywateli UE 
w grupie wiekowej 15-24, wynosiła blisko 24 proc. (w Polsce ok. 27 
proc.). Oznacza to, że do kategorii NEETS zaliczanych było ponad 5,5 
mln młodych Europejczyków.

Nic dziwnego, że unijne władze postanowiły stworzyć specjalny 
system gwarancji dla pozostającej bez pracy młodzieży z krajów UE. 
Działanie tego systemu przetestowano w Finlandii. Okazało się, że 
wpłynął on na obniżenie stopy bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku 
życia. Obliczono, że koszt stworzenia podobnego systemu we wszyst-
kich państwach strefy euro może wynieść 21 mld euro rocznie, pod-
czas gdy wszystkie kraje UE wydają rocznie na młodych ludzi, którzy 
nie pracują, nie studiują i nie odbywają żadnych szkoleń aż 153 mld 
euro (w formie zasiłków, a także utraconych zarobków i podatków).

Program „Gwarancje dla młodzieży” zaczął także funkcjonować 
w Polsce. Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została stro-
na internetowa, która:
•	 przybliża informacje dotyczące programu „Gwarancje dla młodzie-

ży” (opis programu, dokumenty programowe, aktualności),
•	 zamieszcza ofertę dla młodzieży, zawierającą trzy bloki tematycz-

ne: „Rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą”, „Pod-
nieś kompetencje zawodowe”, „Skorzystaj z aktywizacji w ramach 
projektów”,

•	 prezentuje działania na rzecz aktywizacji młodzieży, realizowane 
np. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju, wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze 
Hufce Pracy.
Działania związane z „Gwarancjami dla młodzieży” są finansowa-

ne m.in. z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-
2020. (s)

W

1300 dzieci czeka 
na miejsce w rodzinie
lipca w województwie łódzkim rozpoczęła się kampania promu-
jąca rodziny zastępcze. W naszym regionie na miejsce w rodzi-

nie zastępczej czeka 1,3 tys. dzieci. Rodzin zastępczych na terenie wo-
jewództwa mamy 3 tysiące. Wychowuje się w nich 4,1 tys. dzieci.

Rodzic zastępczy to oficjalnie uznany zawód. Osoby, któ-
re chciałyby taki zawód wykonywać muszą spełniać określone wy-
magania, przejść odpowiednie badania, procedurę kwalifikacji oraz 
specjalistyczne szkolenia. Wynagrodzenie miesięczne sięga 2-2,5 
tys. zł, rodzic otrzymuje też ok. 1 tys. zł na każde dziecko.

Kampania promująca rodziny zastępcze prowadzona będzie 
wspólnie przez samorząd województwa i Regionalne Centrum Poli-
tyki Społecznej.

(s)

16
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Prosto z SOLPARKU

W
Nowe urządzenie prozdrowotne
Od 1 sierpnia SOLPARK wprowadzi do swojej oferty możliwość korzystania 
z urządzenia Platforma Schumanna 3D Platte. Zgodnie z zapewnieniami 
ćwiczenia wykonywane na tej platformie działają pozytywnie na system ner-
wowy oraz mięśniowo-powięziowy, sprzyjają też odstresowaniu i odpręże-
niu. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 44/ 731 65 01.

Bezpłatne warsztaty makijażu
7 sierpnia w sali klubowej SOLPARKU odbędą się bezpłatne warsztaty maki-
jażu prowadzone przez przedstawiciela firmy MARY KAY. W programie prze-
widziano m.in.: porady dotyczące codziennej pielęgnacji i demakijażu, do-
pasowanie makijażu dziennego do poszczególnych typów urody, możliwość 
zakupu profesjonalnych kosmetyków. Zajęcia będą odbywać się w dwóch 
grupach: o godz. 16:00 i 18:00. Zgłoszenia SMS na numer 660 101 220 do 
5 sierpnia. Należy podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz numer wybranej 
grupy.

Wakacje w SOLPARKU
Przypominamy, że w sierpniu obiekty SOLPARKU są czynne:
•	 basen, siłownia - poniedziałek-piątek 9:00-22:00; weekendy i święta 

8:00-22:00
•	 basen zewnętrzny - codziennie 10:00-20:00
•	 strefa SPA - poniedziałek-piątek 14:00-22:00; weekendy i święta 10:00-

22:00
•	 kręgielnia, bilard - wtorek-piątek 16:00-22:00; weekendy i święta 14:00-

22:00
W okresie wakacji zajęcia ruchowe dla mieszkańców gminy Kleszczów od-
bywają się w następujących terminach:
•	 kick-boxing - wtorek 17:00-18:00
•	 zumba - wtorek 19:00-20:00, czwartek 18:00-19:00
•	 joga - środa 18:00-19:00
•	 aerobik - środa 19:00-20:00

Sprawdzą lasy,  
także prywatne

całej Polsce prowadzona jest od tego roku tzw. wielkoob-
szarowa inwentaryzacja lasów. Obejmuje ona lasy należące 

do Skarbu Państwa, a także lasy prywatne. O rozpoczęciu inwen-
taryzacji ministerstwo środowiska powiadomiło wszystkie urzędy 
gmin oraz starostwa powiatowe. W komunikacie zawarto prośbę „o 
umożliwienie wstępu na teren lasu w celu dokonywania cyklicznych 
pomiarów na wyznaczonej powierzchni”.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w Polsce prowa-
dzona ma być do roku 2019 włącznie i co roku obejmie 20 proc. te-
renów leśnych. Prace prowadzone przez oddziały państwowego 
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej będą polegały na pomia-
rach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych, zakła-
danych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km. Pra-
ce terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane 
w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

„Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monito-
rowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. 
Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów 
statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich 
dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej banku danych 
o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie poli-
tyki leśnej Państwa” - czytamy w przesłanym do gminy komunikacie.

Podobna inwentaryzacja lasów prowadzona była w latach 2006-
2010. W jej efekcie powstało opracowanie, które dostępne jest m.in. 
na stronie http://www.e-handeldrewnem.pl/rynek-drzewny/wi-
elkoobszarowa-inwentaryzacja-stanu-lasow-w-polsce-wyniki-
za-okres-2006-2010.

(s)

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy 
(tylko dla mieszkańców gminy Kleszczów) 

na sprzedaż kostki betonowej „behaton” oraz 
krawężników betonowych, pochodzących 

z rozbudowy dróg powiatowych i gminnych 
w Łękińsku oraz przebudowy drogi w Wolicy.

PRZETARG I - składanie ofert do dnia 6 sierpnia 2015 
roku do godz. 12.00
(odbiór kostki w dniu 10 sierpnia 2015 r. w godz. 9.00-
12.00 na placu do zimowego utrzymania dróg w Żłobnicy)
PRZETARG II - składanie ofert do dnia 10 sierpnia 
2015 roku do godz. 12.00 
(odbiór kostki w dniu 12 sierpnia 2015 r. w godz. 9.00- 
12.00 na placu do zimowego  utrzymania dróg w Żłobnicy)

Szczegóły dotyczące w/w przetargów 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 
(pakietów) i ceny wywoławczej.

Barszcz Sosnowskiego – 
niebezpieczna roślina

Informujemy o zagrożeniu poparzeniem barszczem Sosnowskiego (Herac-
leum sosnowskyi). Roślina ta osiąga 1,5-3(4) m wysokości, występuje głównie 

na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wod-
nych, kanałów i rowów, także na łąkach, pobo-
czach dróg i przy szlakach turystycznych oraz 
na nieużytkach czy odłogach. Barszcz So-
snowskiego silnie zachwaszcza teren, a włoski 
znajdujące się na liściach i łodygach wydziela-
ją parzącą substancję, która może powodować 
zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powsta-
wanie pęcherzy i trudno gojących się ran, co 
jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób 
cierpiących na alergie. Dodatkowo jego parzą-
ce działanie nasila się podczas słonecznej po-
gody, przy wysokiej temperaturze oraz dużej 
wilgotności powietrza.

Więcej informacji na temat biologii, szko-
dliwości i sposobów zwalczania barszczu So-
snowskiego znajduje się na stronie interneto-
wej PIORIN.
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Poszukuję pokoju do wynajęcia 
w najbliższym sąsiedztwie 

kompleksu SOLPARK 
dla ucznia liceum.

Kontakt: 667-700-330.

SPRZEDAŻ
•	 piasku budowlanego
•	 ziemi ogrodniczej, wzbogaconej torfem 

i próchnicą
wraz z TRANSPORTEM

Tel. 693-938-017
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Sportowe zgrupowania 

z dotacją fundacji
arząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów zdecydował 
się pomóc klubowi Omega Kleszczów w zorganizowaniu 

dwóch wakacyjnych zgrupowań sportowych. Na zgrupowanie 
sekcji podnoszenia ciężarów, zorganizowane w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Giżycku od 21 czerwca do 1 lipca br. wyjecha-
ło 11 zawodników oraz trener. Kwota jaką Zarząd FRGK przezna-
czył na ten cel to 12.360 zł. 

Od 18 do 28 lipca na zgrupowaniu w Centralnym Ośrod-
ku Sportu w Zakopanem przebywają natomiast lekkoatleci LKS 
Omega Kleszczów. Wyjechało łącznie 13 osób, w tym 11 spor-
towców i 2 trenerów. Dofinansowanie ze strony fundacji wyniosło 
w tym przypadku 14.560 zł.

Piłkarskie kluby 
na Facebooku

stycznia 2013 roku swój profil na Facebooku założyła druży-
na piłkarska LKS Omega II Kleszczów. Historycznie pierwszy 

zamieszczony tu wpis dotyczy obchodów 20-lecia działalności klu-
bu Omega Kleszczów. Wpisy oraz fotografie zamieszczane są dość 
regularnie. Do 20 lipca strona zanotowała ponad 580 polubień. Wie-
le wskazuje na to, że teraz, po zmianach organizacyjnych, w wyni-
ku których Omega będzie reprezentowana nie w III, ale w IV lidze 
seniorów przez przebudowany kadrowo zespół, profil zostanie po-
święcony zarówno rozgrywkom drużyny czwartoligowej, jak i dru-
żynie Omega II, grającej nadal w klasie okręgowej. Wierzymy, że 
dzięki kontaktowi za pomocą Facebooka szybko się będzie powięk-
szać nie tylko grono fanów tej strony, ale i grono wiernych kibiców.

***
Nieznacznie później, bo 22 stycznia 2013 r. utworzony został 

facebookowy profil klubu KS Alfa Kleszczów. Lektura zamieszcza-
nych na nim wpisów pozwala prześledzić nie tylko losy drużyny, ale 
też powstawanie stowarzyszenia KS ALFA Kleszczów.

W zakończonym sezon ie 
2014/15 Alfa była o krok od awan-
su do klasy „A”. Ostatecznie po re-
misie 1:1 i przegranej 0:2 z LKS 
Radzice musiała pogodzić się 
z faktem, że kolejny sezon przyj-
dzie jej grać w tej samej klasie „B”. 
Jak można przeczytać pod datą 18 
czerwca przez nowy sezon trene-
rem zespołu pozostanie Jarosław 
Wargowiak. „To dzięki jego wy-
trwałości, determinacji i cierpliwo-
ści udało się nam zdobyć wicemistrzostwo „B” klasy. Zakotwiczył 
w naszej wsi i w naszych umysłach na dobre, a współpraca z nim 
daje dużo pozytywnych chwil, choć nieraz nie szczędził na nas gar-
dła” - czytamy. 

Do 20 lipca fanpage Alfy uzyskał 686 polubień.
Zdjęcie ze strony www.facebook.com/AlfaKleszczow

Wakacyjne zgrupowania 
w SOLPARKU

ak co roku w wakacje SOLPARK Kleszczów staje się miej-
scem zgrupowań dla wielu piłkarskich grup sportowych. Jako 

pierwsza gościnne progi kleszczowskiego kompleksu przekroczyła 
grupa zawodników z Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. W cią-
gu tegorocznych wakacji odbędą się tu trzy turnusy piłkarskie, orga-
nizowane przez akademię. W ich trakcie młodzi piłkarze trenują na 
boisku piłkarskim, wolny czas spędzają na basenach oraz kręgielni, 
a w salach konferencyjnych uczą się piłkarskiej teorii. 

Podobny przebieg będą miały zajęcia organizowane w ramach 
szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia. W ciągu wakacji SOL-
PARK przyjmie 5 grup piłkarzy z tej szkółki. Równolegle odbywają 
się piłkarskie zgrupowania ligowych drużyn. SOLPARK będzie go-
ścił łącznie pięć takich zespołów.

Poza grupami piłkarskimi SOLPARK będzie też miejscem 
zgrupowań dla drużyn siatkarskich. Są w tym gronie dwie 
reprezentacje Polski (juniorzy, którzy przygotowują się do wrze-
śniowych mistrzostw świata oraz reprezentacja Polski minikadetów) 
oraz siatkarskie stowarzyszenie Krótka Piłka.

Jak wynika z informacji przekazanych przez SOLPARK pla-
nowane są kolejne obozy grup niepełnosprawnych: kadry Polski 
w rugby na wózkach oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Z
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Odnosi sukcesy w BJJ
ieszkaniec Łękińska Paweł Misiak studiujący na Uniwer-
sytecie Łódzkim (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) 

trenuje sport nazywany brazylijskim jiu-jitsu. W zakończonym już 
roku akademickim występował jako zawodnik klubu Gracie Barra 
Łódź. Klub funkcjonuje pod opieką Brazylijczyka Viniciusa „Dra-
culino” Magalhaesa. 

P. Misiak, trenujący pod opieką Tomasza Piwowarskiego, ma 
na swoim koncie takie sukcesy, jak:

•	 brązowy medal Polish BJJ 
Challange w Luboniu k. Pozna-
nia w kat. adult białe pasy do 
100,5 kg (2 maja 2015);
•	 srebrny medal w Pucha-
rze Polski BJJ w Koninie w kat. 
adult białe pasy do 94,3 kg (17 
maja 2015);
•	 złoty medal w Open GI 
w Luboniu k. Poznania w kat. 
adult białe pasy do 94,3 kg (6 
czerwca 2015).

Sport taki jak jiu-jitsu nie 
należy do najpopularniejszych 
sportów walki w Polsce, po-
dobnie jak brazylijska odmia-
na jiu-jitsu. Na czym polega ta 
dyscyplina? Zgodnie z opisem 
podanym w Wikipedii „BJJ kon-
centruje się na walce z jednym 
przeciwnikiem. Celem walki jest 
przejęcie kontroli nad przeciw-

nikiem poprzez zadawanie mu kontrolowanego bólu (dźwignie) 
bądź pod groźbą utraty przytomności - z bólu lub od duszenia. 
Walka w brazylijskim jiu-jitsu odbywa się głównie w parterze. 
Taktyka polega na sprowadzeniu przeciwnika do parteru, unie-
ruchomieniu go i wykonaniu techniki kończącej - dźwigni bądź 
duszenia, zmuszającej przeciwnika do poddania się, bądź 
pozbawiającej go przytomności. Zawodnicy brazylijskiego jiu-jit-
su walczą w zwarciu, co dodatkowo utrudnia ich przeciwnikom 
wykonywanie uderzeń. Brazylijskie jiu-jitsu opiera się na chwy-
tach. Dominują w tej dyscyplinie dźwignie, duszenia oraz inne 
techniki unieruchamiania przeciwnika. Uderzeń się nie stosuje”.

BJJ powstało na początku XX wieku. Dyscyplina zyskuje na 
popularności głównie dlatego, że jej techniki są wykorzystywane 
w mieszanych sztukach walki (MMA).

Paweł Misiak na podium 
(pierwszy z lewej)

M

Kibice Alfy to „alfiorze”
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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 Sp. z o.o. sp. k., 
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – 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.

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Mecze kontrolne

Dwie sztangistki na podium
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, zorgani-
zowanej w Ciechanowie, wystąpili zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów 

LKS Omega Kleszczów. Bardzo dobrze spisały się sztangistki występujące w kate-
gorii wagowej do 48 kilogramów. Sylwia Oleśkiewicz z wynikiem 130 kg (60+70 kg) 
wywalczyła złoto, a Klaudia Ołubek uzyskując 104 kg (48 kg+56 kg) zdobyła srebr-
ny medal.

W rywalizacji mężczyzn wystąpili: Michał Kacprzyk (XIII m. w kat. do 69 kg); Szy-
mon Koper (X m. w kat. do 94 kg); dwunasty Dawid Wojewoda (XII m. w kat. do 94 
kg); Paweł Grzączkowski (XX m. w kat. +94 kg). W klasyfikacji drużynowej Omega 
zajęła ósme miejsce.

Szczerców wygrywa w Łękińsku

i łkarska drużyna LKS Omega 
Kleszczów, która w nadchodzą-

cym sezonie będzie występować w IV 
lidze ma za sobą rozegrane pierwsze 
mecze kontrolne. Padły w nich następu-
jące wyniki:
•	 Omega Kleszczów - Warta Sieradz 0:0,

•	 Omega Kleszczów - Polonia Piotrków 
2:1 (bramki dla Omegi: Mateusz Traj-
dos i Radosław Klewin),

•	 Omega Kleszczów - Mechanik Ra-
domsko 2:1 (bramki dla Omegi: Prze-
mysław Krawczykowski, Maciej Ga-
sik).

mistrzostwach LZS powiatu beł-
chatowskiego w piłce nożnej dru-

żyn nie związkowych, rozegranych na 
boisku w Łękińsku wzięły udział trzy ze-
społy: Szczerców, Kleszczów i Bełcha-
tów. W kolejnych meczach padły nastę-
pujące wyniki:
•	 LZS Szczerców – LZS Bełchatów 

3:0,
•	 LZS Bełchatów – LZS Kleszczów 

4:1,

•	 LZS Szczerców – LZS Kleszczów 4:1.
Najlepsza okazała się drużyna ze 

Szczercowa. Drugie miejsce zajął ze-
spół z Bełchatowa, a trzecie - drużyna 
z Kleszczowa, w której składzie zagra-
li: S. Święciak, W. Węglarski, A. Nie-
dbała, J. Wojewoda, Ł. Kuc, P. Ja-
błoński, D. Bujacz, G. Sobociński, P. 
Michałek, M. Krzaczyński, T. Zbies, P. 
Serement, M. Sulikowski, J. Sławiński. 
Kierownikiem drużyny był K. Łętos.

P

W

W
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DOżyNKi W GMiNie KLeSZCZóW
30 sierpnia, Łuszczanowice

14.00 - Dziękczynna Msza św. (polowa)
15.00 - Oficjalna ceremonia dożynkowa, z muzyczną i wokalną 
oprawą Zespołu Folklorystycznego TRĘBACZEWIANIE

- Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród w konkursach: 
● „Wieniec dożynkowy”, ●„Ciasto z owocami”, ● „Najschlud-
niejsza posesja w gminie Kleszczów”
16.30 - Zespół Pieśni i Tańca BYCHLEWIANKA
17.30 - Koncert zespołu KORDIAN
18.30 - Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
19.30 - Gwiazda wieczoru - zespół ZAKOPOWER
20.45 - Koncert zespołu FAJTERS

Atrakcje pozasceniczne: ● warsztaty wypieku chleba; ● po-
kaz i warsztaty carvingu; ● pokazy i warsztaty „Ginące zawody 
i rzemiosła”; ● wystawa prac uczestników zajęć z rękodzieła 
(ceramika artystyczna, tkactwo, malarstwo na jedwabiu, wyro-
by z filcu, malarstwo, papieroplastyka), prowadzonych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie; ● pokaz i degustacja 
potraw kuchni regionalnej.

Lipcowe półkolonie 
w Kleszczowie

ółkolonie organizowane na terenie Kleszczowa to nowość 
w wakacyjnej ofercie, z której mogą korzystać ucznio-

wie gminnych szkół. Rozpoczęły się 6 lipca. Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Oprócz za-
jęć ruchowych, prowadzo-
nych w obiektach SOLPAR-
KU, w programie półkolonii 
znalazły się też warsztaty ar-
tystyczno-manualne, pro-
wadzone przez instruktorów 
GOK, proste eksperymenty 
i doświadczenia prowadzo-
ne w szkolnej pracowni biolo-
gicznej ZSP.

Program półkolonii został 
dodatkowo urozmaicony wy-
jazdami. 8 lipca dzieci udały 
się do Napoleonowa. Dłuższa 
jednodniowa wycieczka odby-
ła się 14 lipca. Tego dnia zorganizowany został wyjazd do parku 
rozrywki „Czarodziejska Dolina” w Jabłonowcu. O tym, z jak wielu 
atrakcji korzystały dzieci, można przekonać się oglądając galerię 
zdjęć, zamieszczoną na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie. 

Zróżnicowany program półkolonii nastawiony był nie tylko na 
zapewnienie relaksujących za-
jęć. Uczestnicy zdobywali też 
nową wiedzę i umiejętności, 
utrwalali zdobyte wcześniej 
wiadomości, albo prezentowa-
li swoje talenty. Były więc zaba-
wy w języku angielskim, zajęcia 
kulinarne i przygotowywanie 
prostych posiłków, było spo-
tkanie z policjantem poświęco-
ne bezpiecznemu zachowaniu 
na drodze i podczas wycieczek.

Czy bogaty program zajęć 
odpowiadał uczestnikom pół-
kolonii w Kleszczowie? Z ich wypowiedzi przed kamerą telewizji 
NTL Radomsko (16 lipca podczas zajęć w Gminnym Ośrodku Kul-
tury) wynika, że tak. Dla samorządu gminy, który zainicjował i do-
prowadził do zorganizowania pierwszych kleszczowskich półkolo-
nii szczególnie ważne będą opinie rodziców dzieci. Od nich zależy 
czy i w jakiej formie organizowane będą półkolonie w czasie przy-
szłorocznych wakacji. (s)

Zdjęcia ze strony www.zspkleszczow.pl

Konna przejażdżka w Napoleonowie

Chłopcy skupieni na kuchennych 
czynnościach

Wakacyjne wycieczki
W lipcu GOK zorganizował kilka interesujących wakacyjnych 
wyjazdów. 41 uczniów klas I-III szkół podstawowych wyje-
chało do parku rozrywki „Czarodziejska Dolina” w Jabłonow-
cu. W tym baśniowym ośrodku dzieci odwiedziły m.in. Dwór 
Wróżek, Ogród Magicznych Stworzeń, zagajnik zamieszkały 
przez smoki. Starsi uczniowie podstawówek (43 osoby) od-
wiedzili Park Rozrywki EnergyLandia w Zatorze, gdzie korzy-
stali z rozlicznych atrakcji, podzielonych na strefy: dziecięcą, 
familijną i młodzieżową. Trzy kolejne grupy wycieczkowe (72 
przedszkolaków wraz z opiekunami) odwiedziły popularne 
w Polsce wrocławskie ZOO i Afrykarium. Zdjęcia z tych wy-
jazdów, a także z innych zajęć, które GOK prowadził podczas 
wakacji znajdziemy na stronie www.gok.kleszczow.pl. 

Sierpniowy piknik
Przypominamy o wakacyjnym pikniku rodzinnym, organizo-
wanym przez GOK 2 sierpnia w godzinach 14.00-19.00 na 
placu w SOLPARKU. 
W programie imprezy: ● spektakl teatralny „Beczka Śmie- 
chu” w wykonaniu aktorów wrocławskiego „Teatru na waliz-
kach” (godz. 15.30-16.30); ● urządzenia rekreacyjne (dostęp-
ne bezpłatnie); ● zabawy plastyczne i rozgrywki sprawno- 
ściowe.

GOK informuje i zaprasza


