nr 15/464 • 1-15 VIII 2017 • Rok XXIV • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Dużo różnej muzyki na
Dożynkach Gminnych

200 lat temu
we wsi Łękińsko

27 sierpnia o godz. 14 w Czyżowie zacznie się dziękczynna Msza św., odprawiona w ramach uroczystości gminnego święta plonów. Zgodnie z tradycję po nabożeństwie,
podczas którego zostaną poświęcone dożynkowe chleby oraz
wieńce, nastąpi ceremonia przekazania wieńców. Zostaną też
ogłoszone wyniki czterech gminnych konkursów.
W programie estradowym znalazło się aż pięcioro różnych
wykonawców i różne style muzyczne. Wystąpią: ● zespół
JUMPER (godz. 16); ● Zespół Pieśni i Tańca Katowice (godz.
17); ● „Biesiada Janosikowa” (godz. 18); ● Ania Dąbrowska z
zespołem (godz. 20.15); ● zespół BOYS (godz. 21.30).
Będzie też sporo atrakcji poza sceną: warsztaty chlebowe,
warsztaty tkackie, warsztaty z rękodzieła artystycznego GOK,
wystawa prac z rękodzieła artystycznego. Dostępne będą też
(bezpłatnie) urządzenia rekreacyjne w wesołym miasteczku.
ZAPRASZAMY

Rok 2017 jest ważnym rokiem dla członków wspólnoty Parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela w Łękińsku. Dwieście
lat temu rozpoczęły się prace
przy budowie służącej im do dziś
murowanej świątyni. A 16 czerwca minęło 130 lat
od dnia konsekracji tegoż kościoła.

Na drogach Łuszczanowic
Rozpoczęte prace przy przebudowie sieci uzbrojenia
wzdłuż drogi, prowadzącej przez Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonię, powodują znaczne
utrudnienia w bezkolizyjnym korzystaniu z tejże drogi.
Jej fragmenty zostały już sfrezowane. Podwykonawca
z branży wod-kan
prowadzi prace w
pobliżu gminnej
oczyszczalni ścieków i przy drodze, którą dojeżdża się do ujęcia
wody w Łuszczanowicach Kolonii.
Więcej na str. 3

Afrykański pomór świń
- realne zagrożenie
Jeszcze kilka lat temu choroba wirusowa nazywana afrykańskim pomorem świń (ASF) wydawała się w polskich realiach tak
odległa i egzotyczna, jak kraje Czarnego Lądu, w których w 2005
roku stwierdzono pierwsze przypadki zachorowań. Z Afryki w
2007 roku wirus trafił na Zakaukazie, by przez następne lata objawiać się w coraz to nowych ogniskach zachorowań na terenie Federacji Rosyjskiej.
Więcej na str. 10

Dom otwarty
na potrzeby seniorów
Niemal dokładnie w rok po przyjęciu pierwszej mieszkanki, pani Heleny,
Dom św. Barbary w Kleszczowie
otworzył się także
ze swoją ofertą dla
stałych mieszkańców gminy Kleszczów. Od 5 kwietnia 10-osobowa grupa naszych seniorów jest
przywożona do DPS raz w tygodniu na zajęcia. Zgodnie z założeniami dofinansowanego przez gminę projektu mają one pomóc
im w „odnalezieniu wiosny w jesieni życia”.
Więcej na str. 6

Radośnie na pikniku
2 sierpnia, połowa wakacji, pogodne lato - świetny czas na
plenerowy piknik. Gminny Ośrodek Kultury jak co roku zaprosił
dzieci z opiekunami do zabawy. W środowe popołudnie park przy
ul. Głównej wypełnił
się uczestnikami pikniku. Dostępne były różne animacje. Dzieciom
spodobał się żywiołowy występ muzyczny sióstr Wajs, cieszył
się wzięciem nadmuchiwany tor przeszkód.
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Mniej utrudnień
w Żłobnicy
godnie z deklaracjami spółki
Skanska - generalnego wykonawcy drogowej inwestycji w Żłobnicy, od poniedziałku 24 lipca ze skrzyżowania gminnej obwodnicy z drogą powiatową nr 1901E
(okolice Winka) zniknęła czasowa sygnalizacja świetlna. Kierowcy nie lubili tego
miejsca, bo na zmianę świateł trzeba było
tu często czekać nawet 5 minut. Przebudowane skrzyżowanie ma teraz formę ronda.

Z

19 lipca drogowcy Skanskiej rozpoczęli układanie warstwy ścieralnej na odcinku
od punktu widokowego do skrzyżowania z
„Warszawką”. Kilka ciężarówek z naczepami wypełnionymi masą bitumiczną czekało w kolejce, by na bieżąco zaopatrywać
rozkładarkę, która jednolitą warstwę układała jednocześnie na całej, blisko 7-metrowej szerokości jezdni. Po zakończeniu tej
części prac ostatnią warstwę asfaltu ułożono na całej „Warszawce” oraz na odcinku
od punktu widokowego w kierunku zachodnim (do ronda).
Końcowa część wielkiej inwestycji drogowej w Żłobnicy to odcinek od „Warszaw-

ki” w kierunku drugiego ronda (w lesie).
Wykonawcy będą się koncentrować na tej
części powiatowej drogi przez cały sierpień, wykonując prace instalacyjne, roboty
brukarskie oraz układając wierzchnią warstwę asfaltu.
Przypomnijmy, że rozbudowa dróg
wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej w Żłobnicy dotyczyła odcinków o łącznej długości ponad 5,7 km. Najdłuższy
przewidziany do rozbudowy fragment drogi powiatowej nr 1901E liczył około 4,5 km.
Przetarg na wykonanie tej inwestycji został rozstrzygnięty pod koniec 2015 roku, a
łączne wydatki gminy na przeprowadzenie
wszystkich zaplanowanych robót wyniosą
ponad 26,6 mln zł.
JS
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TV z Kijowa pokaże Kleszczów
ak co roku media emocjonują się
rankingiem bogactwa samorządów, ogłaszanym w lipcu przez pismo samorządowe „Wspólnota”. Jak wiemy jest to
zestawienie pokazujące, ile pieniędzy z budżetu danego samorządu przypada na głowę mieszkańca.
„Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno najstabilniejszych zestawień
przygotowywanych przez nas do „Wspólnoty”. Warszawa, Sopot, Polkowice, Kleszczów wygrywają w swoich kategoriach od
kiedy tylko ranking jest prowadzony (czyli
od 2001 r.)” - pisze autor rankingu, prof. Paweł Swianiewicz.
Na głowę mieszkańca danej gminy
dzielone są tylko dochody własne i subwencje otrzymane przez daną jednostkę samorządową w roku budżetowym, pomniejszone o tzw. janosikowe. W gminie Kleszczów
na głowę 1 mieszkańca przypadło w 2016
roku 40.470,43 zł.
Jedną z redakcji, która tuż po ogłoszeniu rankingu zainteresowała się naszą gminą była Telewizja 1+1 z Kijowa. Jej
warszawscy przedstawiciele - reporter Margaryta Sytnik oraz operator kamery Igor Antoniuk przyjechali 31 lipca, by w kilku wy-

J

branych miejscach gminy nagrać materiał
filmowy i porozmawiać z osobami, kierującymi m.in. pracą Kleszczowskiej Przychodni Salus, kompleksu SOLPARK, Gminnego
Ośrodka Kultury oraz przedszkola w Łuszczanowicach.

Na tarasie widokowym w Żłobnicy goście z Ukrainy rozmawiali z zastępcą wójta,
Joanną Guc. Pytali nie tylko o źródła bogactwa gminy, ale także o procesy decyzyjne w
polskich samorządach w zakresie wydatkowania pieniędzy z budżetu i o przyszłe plany rozwoju gminy Kleszczów.
JS

OSP w Łuszczanowicach
czeka na nowy samochód
ciągu miesiąca dotrze do Kleszczowa lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Na najnowszym podwoziu marki
Iveco Daily 70-170 zabudowują go pracownicy firmy Szybicki z Koziegłów koło Poznania. Auto z napędem 4x4 wyposażone zostało w 170-konny silnik. Czterodrzwiowa
kabina będzie mogła pomieścić 6 strażaków. W środkowej części zabudowy znalazło się miejsce na zbiornik, mieszczący
1000 litrów wody. Auto będzie miało na wyposażeniu agregat gaśniczy.
Więcej informacji o wyposażeniu pojaz-

W

du, przeznaczonego dla jednostki OSP w
Łuszczanowicach, napiszemy po jego dostarczeniu do Kleszczowa.
JS

Światłowód
do kolejnych miejscowości
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lipca zostały ogłoszone wyniki przetargu na budowę odcinków
światłowodowej sieci dostępowej FTTH w
Antoniówce, w Kamieniu, w Bogumiłowie i
Rogowcu, a także w strefie przemysłowej w
Żłobnicy. Swoje oferty dostarczyło do Urzędu Gminy pięć firm wykonawczych: 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.
Po szczegółowym sprawdzeniu złożonych na przetarg dokumentów dokona-

ny został wybór najkorzystniejszych ofert.
W każdej z czterech części przetargu najbardziej konkurencyjne warunki zaproponowała łódzka spółka Furel Inwestycje. Sieć
światłowodową w Antoniówce zbuduje za
349 tys. zł, a w Kamieniu - za 109 tys. zł.
Koszt budowy sieci FTTH w Bogumiłowie
i Rogowcu wyniesie 95 tys. zł, natomiast
w Żłobnicy - 120 tys. zł.
Prace związane z budową sieci, pozwalającej na udostępnienie szerokopasmowego Internetu, potrwają przez cztery miesiące.
JS
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Kleszczów wspiera szpital w Radomsku
połowie lipca portal Radomsko24.
pl poinformował o tym, że Szpital
Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu
specjalistycznego sprzętu medycznego dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kardiomonitor, łóżka intensywnej opieki medycznej oraz sześć pomp infuzyjnych
kosztowały łącznie 148.645,80 zł. W tej
kwocie mieści się 110 tys. zł finansowego
wsparcia, przekazanego szpitalowi z budżetu gminy Kleszczów.
„Zwiększenie liczby łóżek w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także
zakup nowej aparatury medycznej umożliwił zachowanie stabilności miejsc intensywnej terapii w południowej części województwa łódzkiego. Dotacja pieniężna z Gminy
Kleszczów przyczyniło się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicz-

W

nego oraz zdrowotnego społeczeństwa na
szczeblu lokalnym - miasto Radomsko, jak
również regionalnym i wojewódzkim (rocznie w oddziale anestezjologii i intensywnej
terapii leczonych jest ponad 130 pacjentów)” - informuje portal Radomsko24.
Oprócz wsparcia, służącego doposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii radomszczańska placówka medyczna uzyskała w tym roku 50 tys. zł na zakupy
innego sprzętu medycznego.
- Aktualnie trwa analiza potrzeb sprzętowych poszczególnych oddziałów szpitalnych tak, aby racjonalnie wykorzystać
pozyskane środki medyczne od Gminy
Kleszczów - poinformował portal Radomsko24.pl, Przemysław Drozdek, kierownik
kancelarii w szpitalu w Radomsku.
JS

Kolejne drogi w rozbudowie
rzypomnijmy, że długość przebudowywanej drogi przez Łuszczanowice przekracza 2,4 km. Inwestycja została zaplanowana na 16 miesięcy. W jej
trakcie będzie rozbudowana podziemna infrastruktura. Powstaną nowe odcinki sieci
wodociągowych i 23 przyłącza wodociągowe. Będzie przebudowana sieć kanalizacji
deszczowej, a przy okazji rozbudowy kanalizacji sanitarnej powstanie 20 nowych przyłączy.
W ramach przyłączania mieszkańców
Łuszczanowic i Kolonii Łuszczanowice do
gminnej sieci energetycznej konieczne bę-

P

dzie m.in. ustawienie trzech kontenerowych
stacji transformatorowych i ułożenie podziemnych kabli niskiego i średniego napięcia. Jedną z najważniejszych zmian będzie
zastąpienie istniejącego skrzyżowania, wyposażonego w sygnalizację świetlną, skrzyżowaniem w formie ronda.
Do wykonania tej części inwestycji drogowej w Łuszczanowicach została wybrana spółka Strabag. Łączne wynagrodzenie
za zrealizowanie robót, opisanych szczegółowo w umowie, wynieść ma ponad 18 mln
zł brutto.
JS

Warto tu zajrzeć przed
wyjazdem na obóz
12, 14 i 18 sierpnia - to dni, w których na obozy letnie będą wyruszać z Kleszczowa poszczególne grupy
uczniów i studentów. Zarówno uczestnicy
obozów, jak też ich rodzice mogą sprawdzić
na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl, jakie atrakcje w programie obozów zapewnili ich organizatorzy.
Można tu również przeczytać, jakie
niezbędne wyposażenie powinni zabrać
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z sobą uczniowie, by móc skorzystać z zaproponowanych im atrakcji. Gminny Ośrodek Kultury podał dokładne godziny i miejsca odjazdu autokarów, a także przybliżone
godziny powrotów uczestników obozów.
Te ważne informacje organizacyjne
można znaleźć w „Aktualnościach” w części
zatytułowanej „Lista osób na letnie obozy
w 2017 roku”.
JS

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy
na stanowisku
SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
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 GOK
|w Kleszczowie, tel. (44)731 32 30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów w terminie do 23 sierpnia 2017 roku do godz. 15.00
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Wyjazd na Rol-Szansę 2017
W niedzielę 27 sierpnia będzie zorganizowany wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego
na Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą
Rol-Szansa 2017. Można będzie obejrzeć,
a także kupować maszyny i urządzenia rolnicze, wyposażenie budynków inwentarskich,
nawozy, pasze, środki ochrony roślin, kwiaty i krzewy ozdobne, materiały i projekty budowlane. Wystawie towarzyszyć mają występy estradowe, pokazy rękodzieła, a także
różne konkursy.
Zapisy mieszkańców gminy Kleszczów na
wyjazd na Rol-Szansę prowadzi Urząd Gminy do 18 sierpnia (pok. 26, tel. 44 731-3110 wew. 131). Uczestnicy pokrywają koszt
ubezpieczenia (płatne przy zapisie). Wyjazd
o godz. 9 z Kleszczowa - parking przy Urzędzie Gminy, planowany powrót - ok. 14.
Do 31 sierpnia złóż wniosek
o zwrot akcyzy
Producenci rolni mogą ubiegać się o
zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot
podatku akcyzowego będą przyjmowane w
Urzędzie Gminy do 31 sierpnia. Do wniosku
należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 1 lutego do 31
lipca 2017 r.). Wnioski o zwrot akcyzy złożone po dniu 31 sierpnia nie będą rozpatrywane.
Dożynkowe konkursy - coraz mniej
czasu na zgłoszenia
Do 10 sierpnia (godz. 15.00) mieszkańcy gminy Kleszczów mogą zgłaszać swój
udział w konkursach dożynkowych, ogłoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Są to konkursy na wieniec dożynkowy oraz konkurs na najsmaczniejsze ciasto
makowe.
Nowością jest połączony z wystawą konkurs, na który można zgłaszać największe
oraz najdziwniejsze warzywa lub owoce, które
udało się wyhodować na polu czy w przydomowym ogrodzie. Bliższe informacje na temat
tego konkursu - w siedzibie GOK oraz telefonicznie (44/ 731 32 30).
Urlopowa przerwa w gabinecie
Z powodu przerwy urlopowej w dniach
22-25 sierpnia będzie nieczynny gabinet stomatologiczny w szkole podstawowej w Kleszczowie.
Korzystajmy z paczkomatu
w Kleszczowie
Paczkomaty to nowoczesne urządzenia czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Dzięki nim samodzielnie możemy np. odbierać zakupy ze sklepów internetowych, albo nadawać przesyłki. Od kwietnia
dla mieszkańców gminy Kleszczów jest dostępny paczkomat InPost, ustawiony na terenie parkingu przy SOLPARKU, na wprost wyjścia z internatu. O tym, jak opłacić i nadać
przesyłkę, a także jak ją odebrać dowiemy się
z instrukcji podanej na stronie https://twoj.inpost.pl/pl.
(opr. JS)
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RCKiK zachęca:
Zostań Wakacyjnym
Ratownikiem Życia
egionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przypomina: „W trakcie letniego wypoczynku nieostrożność, a przede wszystkim brak wyobraźni na drogach przyczynia
się do wzrostu liczby wypadków drogowych, komunikacyjnych oraz
na licznych kąpieliskach. Nasi krwiodawcy to w większości młodzi ludzie, którzy w tym czasie przebywają na urlopie, wyjeżdżają
ze swojego miejsca zamieszkania, na odpoczynek. W tym właśnie
okresie bardzo wzrasta zapotrzebowanie na preparaty krwi”.
Apelując o oddawanie krwi RCKiK podało informację, że mobilny punkt pobierania krwi, umieszczony w czerwonym autobusie oczekuje na honorowych krwiodawców w każdy wtorek i sobotę w Manufakturze - w godz. 14-17 do 30 września włącznie; w
każdy czwartek w Pasażu Schillera - w godz. 14-17 do 31 sierpnia
włącznie.
Gdzie mogą się zgłaszać dawcy?
Stałe punkty pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Łodzi funkcjonują m.in.:
•Ł
 ódź, ul. Franciszkańska 17/25, tel. centrala 42/ 616 14 00;
godziny pracy: poniedziałek, środa, piątek 8:00-15:30; wtorek,
czwartek 8:00-17:30; sobota 8:00-13:30
•B
 ełchatów, ul. Edwardów 3A, tel. 44/ 633 18 40; godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 8:00-11:00; czwartek 7:4009:30; piątek 7:40-10:00.
• Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 74, tel. 44/ 647 30 30;
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, piątek 8:00-11:00; środa,
czwartek 8:00-10:30.
• Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36, tel. 669007-066, 44/ 685-47-57; godziny pracy: poniedziałek, wtorek,
piątek 7:30-10:00; środa, czwartek 7:30-09:30.
Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić
żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia
(krwotoki, urazy, wypadki). Jest niezastąpiona w leczeniu chorób
nowotworowych. Szczególnie w okresie wakacji wzrasta zapotrzebowanie na ten najcenniejszy lek.
Jak przygotować się do oddania krwi?
Aby oddać krew musisz: mieć ukończone 18 lat, być osobą
zdrową; ważącą minimum 50 kg. Należy być wyspanym i wypoczętym, zjeść lekkostrawne śniadanie! Wypić więcej niż zazwyczaj:
herbaty, wody, soku. Ograniczyć palenie papierosów. Nie pić alkoholu.
Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi zagrożenia dla Twojego zdrowia czy życia. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku
przez profesjonalny personel medyczny.

R

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż kostki betonowej („behaton” szary 8 cm, „fala”
szara 8 cm, „holland” szary 8 cm, „holland” szary 6 cm),
pochodzącej z rozbudowy drogi powiatowej
i gminnej w Żłobnicy.
SKŁADANIE OFERT - do dnia 29 sierpnia 2017 roku
do godziny 12.00.
Odbiór zakupionej kostki w dniach od 30 sierpnia
do 01 września 2017 r. w godz. 9.00-15.00 na 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 ceną wywoławczą.
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Policyjne fakty
Obchodzili swoje święto
lipca odbyły się w Bełchatowie powiatowe obchody Święta
Policji. Po Mszy św. odprawionej w intencji funkcjonariuszy
odbyła się oficjalna część uroczystości z udziałem zaproszonych
gości - przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, największych firm i instytucji w powiecie bełchatowskim. Urząd Gminy
w Kleszczowie reprezentował sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik.
Szczególnym momentem obchodów uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla uczczenia 36 funkcjonariuszy Policji
Państwowej z terenu Bełchatowa i okolic, którzy zostali zamordowani w 1940 roku m.in. w Katyniu.
W gronie policjantów odznaczonych podczas lipcowej uroczystości znalazł się kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie, asp.
szt. Jarosław Popławski. Otrzymał brązową odznakę „Zasłużony
policjant”. Awans na wyższy stopień otrzymał Jacek Sadek, jeden
z trzech dzielnicowych posterunku w Kleszczowie. Ze starszego
aspiranta awansował na asp. sztabowego.
Śmierć na drodze w Rogowcu
Późnym wieczorem 27 lipca policjanci zostali wezwani do wypadku drogowego, który miał miejsce na drodze powiatowej, prowadzącej przez tereny kopalni w Rogowcu. Kierujący autem Citroen C5 mieszkaniec Żłobnicy uderzył w duży ciągnik marki New
Holland. Siła uderzenia była tak duża, że ciągnik przewrócił się do
góry kołami.
32-letni kierowca auta osobowego zginął na miejscu. Kierujący
ciągnikiem 52-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego z ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala w Bełchatowie.
Bezpiecznie nad wodą
Od początku wakacji policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Bełchatowie prowadzą akcję profilaktyczną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Ten projekt skierowany do osób wypoczywających nad zbiornikami wodnymi zainicjował minister spraw wewnętrznych Mariusz
Błaszczak.
W niedzielę 30
lipca funkcjonariusze
byli obecni na terenie ośrodka „Wawrzkowizna”. W tym dniu
odbywały się tu III
Mistrzostwa Bełchatowa w Pływaniu na
„Byleczym”. Policjanci rozdawali ulotki,
prowadzili również rozmowy z wypoczywającymi nad wodą, przypominając o zasadach bezpiecznego korzystania z akwenów.
JS

23

Zdobywają Górę Kamieńsk
- już po raz piąty
Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2017 roku odbędzie się kolejna V edycja imprezy „Zdobywamy Górę Kamieńsk”. Powstająca
Fundacja „Przekraczać Granice”, jako lokalny partner imprezy serdecznie zaprasza na to wydarzenie wszystkie osoby niepełnosprawne, a także mieszkańców gminy Kleszczów oraz osoby
chętne do pomocy przy obsłudze imprezy, gdyż główną ideą
ZGK, jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.
Zaproszenie kierujemy w imieniu organizatorów: „Akademii
Pana Grześka” i „Fundacji Aktywnej Rehabilitacji”, jak i własnym.
Bliższe informacje na stronie organizatora http://zgk.org.pl.
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Wpływ na plonowanie miała pogoda
oniec lipca i początek sierpnia to pora żniw. W ostatnich
dniach rolnicy, którzy posiali zboża lub rzepak, nerwowo
śledzili prognozy pogody i sprawdzali, czy ziarno jest na tyle suche, by nadawało się do „kombajnowania”. W tym roku prace żniwne skumulowały się. Małe, rzepakowe żniwa zrównały się w czasie
ze zbiorem zbóż ozimych. To efekt zmiennej pogody. Po lipcowych
opadach deszczu i ochłodzeniu, które spowolniło dojrzewanie rzepaku, przyszło gwałtowne ocieplenie. Na piaszczystych ziemiach
klasy V i VI spowodowało to szybsze wysychanie ziarna w kłosach
zbóż.
Tę kumulację małych i dużych żniw widać na przykład w kleszczowskiej filii Przedsiębiorstwa Handlowego „Młyn Pol”, które zajmuje się m.in. skupem ziarna.
- Od 20 lipca przez kolejny tydzień mieliśmy wręcz kolejki rolników, którzy chcieli sprzedać zebrany rzepak. W krótkim czasie skupiliśmy ponad 800 ton. Dzisiaj (rozmawiamy 2 sierpnia) wysłałem
ostatni transport rzepaku do jednej z trzech dużych firm olejarskich,
z którymi współpracuję - mówi właściciel firmy „Młyn Pol” Marcin
Szymanek.
Do magazynu przy ul. Milenijnej w Kleszczowie zebrany rzepak
dostarczali m.in. producenci z gmin Sulmierzyce, Dobryszyce, Lgota Wielka, a także
gminy Kleszczów,
na której terenie
powierzchnia zasiewów rzepaku zwiększyła się.
Za jedną tonę oleistych nasion (bez
zanieczyszczeń i
mieszczących się
w normie wilgotności) rolnicy mogli tu
otrzymać 1500 zł
brutto.
Tona żyta wyceniana jest w
Magazyn w Kleszczowie wypełniony zbożem
Kleszczowie na
480 zł, zaś tona
pszenżyta - na 500 zł. Na sprzedaż ok. 2 ton zebranego żyta zdecydował się m.in. Mieczysław Molka z Wiewiórowa. Przywiózł zboże
ciągnikiem, na niewielkiej jednoosiowej przyczepie.
- Żyto plonowało w tym roku nie najlepiej - ocenia sprzedający.
- Wiosną było zimno i mokro. A teraz jak przyszły upały to na ziemiach V, VI klasy, a takie uprawiamy, ziarno szybko doschło w kłosach.
Zdaniem Marcina Szymanka w tym roku średnie plonowanie
rzepaku było na poziomie 2 ton z hektara.

K

- Mało komu
udało się zebrać 3
tony - mówi. - Z kolei
żyta wypadły dość
słabo w porównaniu
z pszenżytem. Rolnicy, którzy zasiali pszenżyto są bardziej zadowoleni.
W tym sezonie skupowym do
2 sierpnia pod dachem magazynu w
Kleszczowie znajdowało się już około 600 ton żyta i 400
ton pszenżyta.
Z pól szybko znikały łany dojrzałych zbóż
***
Późną wiosną specjaliści łódzkiego Urzędu Statystycznego (Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych) ocenili stan
upraw rolnych i ogrodniczych w naszym regionie. Przyznali, że początkowo plony zbóż zapowiadały się wyjątkowo dobrze. Miały na
to wpływ zarówno
korzystana pogoda jesienią 2016 r.,
dobre warunki zimowania roślin w
okresie miesięcy zimowych, jak również dość wczesne
rozpoczęcie wegetacji wiosną 2017 r.
Sytuację znacznie pogorszyły
kwietniowe i majowe chłody (szczególnie nocne
przymrozki) oraz
nadmierne uwilgotJedna z rzepakowych upraw w Żłobnicy
nienie gleby. „Ogółem zasiewy zbóż
podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. wyżej od oceny zbóż dokonanej w 2016 r. o
0,2 stopnia, ale o 0,1 stopnia niżej w porównaniu z oceną w 2015 r.”
- czytamy w opracowaniu, którego autorami są Teresa Binio i Włodzimierz Janek.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:

Firma Sponcel Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku operator linii produkcyjnej.
Kontakt pod nr telefonu
660 692 775

1. Język angielski poziom podstawowy i średnio
zaawansowany - 60 godz.
2. Język niemiecki poziom podstawowy - 60 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 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
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Dom otwarty na potrzeby seniorów
kleszczowskim Domu Pomocy Społecznej im. św. Barba-

W ry od początku kwietnia jest realizowany projekt o dość prostym i jednoznacznym przesłaniu. Tytuł „Znaleźć wiosnę w jesieni

życia” znakomicie definiuje założenia, które przyświecały Fundacji Servire Homini, kiedy zdecydowała się przystąpić do konkursu
ogłoszonego przez Urząd Gminy. Swoje oferty mogły zgłaszać organizacje pozarządowe, działające w kierunku aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym.
Projekt „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” otrzymał dofinansowanie 20 tys. zł. Zapisane w nim początkowe założenia i program były
znacznie bardziej rozbudowane, a przez to wymagające przeznaczenia większych środków. W swoim ostatecznym kształcie projekt
został tak skonstruowany, by stanowił uzupełnienie oferty aktywizacyjnej i integracyjnej, przedstawionej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kleszczowie, które uzyskało 160 tys. zł dofinansowania.
- Wyszliśmy z założenia, że starsze, ale ciągle bardzo aktywne
osoby chętniej korzystają z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
biorąc udział w dalszych wyjazdach turystycznych, albo
samodzielnie dojeżdżając na zajęcia organizowane w domu
kultury w Łękińsku mówi dyrektor kleszczowskiego DPS,
Waldemar Pawłowski. - My zwróciliśmy
się do tych jeszcze
sprawnych i chętnych seniorów, którzy byli skazani na samotne siedzenie w domach. Dotarliśmy do około 10 osób.
To co zaproponowała Fundacja Servire Homini polega na organizowaniu cyklu cotygodniowych zajęć w Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie z udziałem grupy seniorów mieszkających
na terenie naszej gminy. Kilkugodzinne zajęcia, których uczestnicy są przywożeni (a potem odwożeni do domów) transportem Fundacji Servire Homini (to bus zakupiony późną jesienią 2016 roku)
mają zróżnicowany charakter. Raz są to spotkania edukacyjne (np.

ze specjalistą z zakresu dietetyki, z hodowcą pszczół i producentem miodu, a także kulturo- i religioznawcze spotkanie z księdzem).
Innym razem są to zabawy ćwiczące umysł - układanie puzzli, gry
planszowe i karciane, szachy, warcaby.
Dość regularnie odbywają się ćwiczenia usprawniające - ważne
dla utrzymania seniorów w dobrej kondycji fizycznej. Istotne miejsce w programie zajmują zajęcia manualne i kulinarne. Jeden z majowych dni został poświęcony na zorganizowanie grilla i towarzyskich rozmów w plenerze.
Organizatorzy nie zapominają też o tym, że dla seniorów ważne są wspomnienia. Na profilu facebookowym fundacji, gdzie regularnie pojawiają się wpisy z przeprowadzonych już zajęć, pod datą
24 maja znajdujemy taką oto notkę: „Uczestnicy tytułowego projektu przynieśli na zajęcia wiele rodzinnych
zdjęć, które sięgają
dziesiątki lat wstecz.
Można było powspominać i przypomnieć
sobie czasy młodości. Były zdjęcia z
młodości i zdjęcia
dawnego Kleszczowa i innych miejscowości gminy Kleszczów i okolic. Po
wielu miłych opowiadaniach zaprezentowanych przez Uczestników projektu powstała piękna gazetka ścienna z przyniesionych fotografii”.
Przybycie do Domu św. Barbary nowych osób z zewnątrz, w dodatku w podobnym wieku, miało też pozytywny wpływ na dotychczasowych mieszkańców. Pojawiły się nowe tematy do dyskusji, a
także… wspólni znajomi, bo - jak wiemy - część mieszkańców DPS
w Kleszczowie to przecież osoby skierowane tutaj przez urzędy
okolicznych gmin.
Inicjatywy związane z projektem „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” sprawiają, że Dom św. Barbary w Kleszczowie staje się istotną
częścią infrastruktury społecznej naszej gminy.
J. Strachocki

Dzięki wsparciu miały niezapomniane wakacje
la niektórych dzieciaków był to pierwszy i może jedyny pobyt nad morzem, a ich dziecięce marzenia stały się rzeczywistością - mówi Lidia Szymańska, dyrektor Domu Dziecka w
Dąbrowie Rusieckiej, a zarazem organizator i kierownik kolonii w
Rowach. W wakacyjnym wyjeździe od 1 do 13 lipca wzięło udział
60 dzieci. Oprócz podopiecznych z domu dziecka były to także
dzieci z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz
podopieczni Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie.

D

Koszt ogólny kolonii udało się skalkulować na poziomie 1.036
zł od osoby, a uczestnicy wpłacali kwoty uzależnione od wskaźnika dochodów (od 600 do 1.000 zł). Dofinansowanie pochodziło nie
tylko z dotacji Urzędu Miasta Bełchatowa (10.000 zł), ale także z
dobrowolnych wpłat sponsorów. Na liście 10 firm i instytucji znalazła się też społeczność Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, która dzięki grudniowej imprezie charytatywnej, połączonej z kiermaszem, zebrała 10.084,92 zł i całą tę kwotę przeznaczyła na rzecz
podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
W relacji z kolonijnego pobytu, przesłanej nam przez dyrektor L.
Szymańską zwraca uwagę wielość atrakcji, które udało się dla dzieci zorganizować. Odbyły one wycieczki do ZOO i Fokarium w Dolinie Charlotty, do Ustki, Słowińskiego Parku Narodowego, do Gospodarstwa Agroturystycznego „Wędrowna Barć” koło Słupska.
Odbył się też rejs statkiem wojskowym po Bałtyku. Pozostały czas
wypełniło dzieciom plażowanie i kąpiele, kolonijne zabawy i liczne
konkursy. Jedną z najbardziej emocjonujących atrakcji okazały się
podchody, których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i wykonać zadania z zakresu: pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa
ppoż. w lesie.
- Serdeczne podziękowanie w imieniu dzieci składam ludziom,
którzy rozumieją potrzebę pomocy innym i bezinteresownie taką
pomoc przekazują - mówi Lidia Szymańska.
JS
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O historii kościoła w Łękińsku
istoria sakralnej budowli w Łękińsku wiąże się nierozerwalnie z dziejami parafii Wola Grzymalina. Zbiór podstawowych informacji na temat historii tej parafii oraz służącego wiernym
modrzewiowego kościoła, zbudowanego jeszcze w 1584 r. przez
właściciela wsi można było znaleźć na stronach internetowych Kurii Częstochowskiej (kuriaczestochowa.pl/parafie/dekanaty/sulmierzycki/lekinsko-sw-jana-chrzciciela). W obecnej, przebudowanej wersji tej strony historyczne dane na temat parafii, nie
zostały odtworzone.
Przytoczę najważniejsze fakty z zachowanej na dysku komputera notki, pochodzącej ze starszej wersji strony www. Opis historyczny zaczyna się takimi oto zdaniami: „Parafia z siedzibą
w Grzymalina Wola została erygowana i uposażona między 1684,
a 1728 r. Po pożarze plebanii w 1871 r. ks. Cyryl Malinowski przeniósł sprawowanie liturgii do kościoła filialnego w Łękińsku i tam zamieszkał. W 1926 r. dotychczasową nazwę parafii zamieniono na
parafię w Łękińsku”.
„Pierwotny kościół parafialny, modrzewiowy wybudował w 1584
r. właściciel wsi. Kościół ten pełnił początkowo funkcje kościoła filialnego parafii Kamieńsk. Konsekrował go 13.03.1594 r. biskup
Jan Gniazdowski. Był gruntownie remontowany w 1868 staraniem
ks. Tomasza Siwczyńskiego. Także we wsi Łękińsko był kościół
drewniany, będący prawdopodobnie filią parafii w Woli Grzymalinej.
Ten kościół został rozebrany w początku XIX, a na jego miejsce wybudowany w latach 1817-22 nowy, murowany kosztem właścicielki
wsi. Został on konsekrowany 16.06.1887 r. przez biskupa Aleksandra Bereśniewicza.
W czasie okupacji niemieckiej oba kościoły: w Woli Grzymalinej
i Łękińsku zostały obrabowane i zamienione na magazyny zboża.
Ze zniszczeń wojennych zostały odrestaurowane staraniem kolejnych proboszczów: ks. Macieja Namysło i ks. Władysława Sobonia.
W kościele parafialnym w Łękińsku są obecnie prowadzone bieżące prace konserwacyjne. W latach osiemdziesiątych XX w. rozpoczęto na terenie parafii budowę i eksploatację kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”. Musieli opuścić swoje domy mieszkańcy wsi
m.in. Wola Grzymalina. Kościół z Woli Grzymalinej został przewieziony do Białej Pajęczańskiej i tam po postawieniu zaczął pełnić
funkcje kościoła parafialnego”.
Zabytkowa świątynia, zaliczana do zabytków klasy „O” zasługuje bez wątpienia na dokładniejszy opis i przybliżenie jej dziejów.
To jednak temat na oddzielną publikację. Dziś zajmiemy się przede
wszystkim faktami, związanymi z budową murowanego kościoła w
Łękińsku. Informacje na ten temat są rozproszone w archiwach, ale
znaleźć je można także w skanach dokumentów, umieszczonych
na stronach portalu Family Search, odwiedzanym najczęściej przez
pasjonatów genealogii. W trzech odrębnych tomach zostały tam
umieszczone m.in. dokumenty finansowe i korespondencja, wymieniana w związku z funkcjonowaniem parafii.

H

Mają one niezwykłą wartość, bo najczęściej zapisywane były
w języku polskim, niekiedy po łacinie. Różnią się więc od prowadzonych przez parafie urzędowych akt urodzeń, małżeństw i zgonów, które w okresie zaborów zapisywane były najczęściej w języku narzuconym przez zaborcze państwo.
Inicjatywa wyszła od dziedziców
28 stycznia 1816 roku właściciele ziemscy majątku Łękińsko Anna Tarnowska i B. Tarnowski skierowali do Konsystorza Generalnego w Łowiczu list, informujący władze kościelne o stanie technicznym liczącej wtedy ponad 230 lat drewnianej świątyni. Kościół
parafialny w Woli Grzymalinej uznali za „zupełnie zrujnowany i do
reparacyi niezdatny”. Oświadczyli też: „wystawić nowy z wszelkim
zabudowaniem gospodarczym zamyślamy”. W dalszej części pisma wyjaśniają czym jest podyktowana zmiana miejsca, w którym
nowy kościół ma być ulokowany. Otóż mają swoje dobra we wsi
Wola Grzymalina, ale miejscowość ta jest mniejsza od Łękińska,
w którym znajduje się dwór.

„Z tego powodu zamiarem jest nas oboyga kościół, parafialny
znowa wybudować w wsi Łękińsku, grunta Plebańskie wsi Grzymaliny Woli przyłączyć do Dworskich, a nowe z wsi Łękińska i gruntów
dworskich odpowiadające w miejscu dogodnym kościołowi nadać
ciąg dalszy na str. 9
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Siedem nauczycielskich
awansów
prowadzony w 2000 roku nowy system awansu zawodowego nauczycieli reguluje m.in. na jakich zasadach nauczyciel
kontraktowy może zostać mianowanym, a następnie dyplomowanym. Z reguły postępowanie egzaminacyjne, które umożliwia pedagogom uzyskanie tytułu nauczyciela mianowanego jest organizowane w okresie wakacji. Urzędy miast i gmin, będące organami
prowadzącymi dla szkół różnych szczebli, kompletują komisje egzaminacyjne i na dany dzień umawiają kilku nauczycieli, starających się o awans.
- W Urzędzie Gminy w Kleszczowie w ciągu lipca egzamin na
nauczyciela mianowanego został przeprowadzony w dwóch terminach - informuje Renata Szczekocka, kierownik Referatu Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Promocji. - Do egzaminu przystąpiło w sumie siedem osób.
27 lipca egzamin na nauczyciela mianowanego zdała Emilia Jarząbek - nauczyciel wychowania przedszkolnego z przedszkola w
Kleszczowie, Paulina Zagórska - nauczyciel wychowania przedszkolnego z przedszkola w Łuszczanowicach oraz ksiądz Krzysztof Góral - nauczyciel religii w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie.
31 lipca do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
przystąpili pedagodzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Olga
Karasińska (język angielski), Marek Pawłowski (podstawy mechatroniki), Wojciech Rosiak (projektowanie i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych) oraz Piotr Zawiasa (montaż urządzeń i systemów mechatronicznych).
Wszyscy pomyślnie zaliczyli egzamin.
JS

W

Półkolonie zapisane
na zdjęciach
tygodnie zajęć przeprowadzonych podczas lipcowych półko-

2 lonii dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych zostały udokumentowane na ponad 350 zdjęciach. Fotograficzna galeria pozwo-

li uczestnikom półkolonii wrócić do nich wspomnieniami. Rodzice
zobaczą natomiast w jakich zajęciach uczniowie brali udział i jakie
miejsca odwiedzili podczas wycieczek. Zachęcamy do odwiedzenia
strony www.splekinsko.pl/polkolonie.
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Wakacje z biblioteką ‘2017
14.08. Dzień Energetyka - zajęcia plastyczne - Kleszczów
16.08. Papierowe torebeczki na wakacyjne drobiazgi
- Kleszczów
17.08. Czytanie na dywanie - zajęcia literackie - Łękińsko
18.08. Projektujemy okładkę książki na wakacje - Kleszczów
19.08. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów
21.08. Zakładka do książki - warsztaty plastyczne - Kleszczów
22.08. Bajkowe kalambury - zajęcia literackie - Łękińsko
23.08. Wakacyjne magnesy - Kleszczów
24.08. Kolorowe przyborniki na biurko - zajęcia plastyczne
- Łękińsko
25.08. Kartka z pozytywną energią - Kleszczów
26.08. Klub planszomaniaków - gry planszowe - Kleszczów
28.08. Światowy dzień publicznego czytania komiksów
- Kleszczów
29.08. Gry i zabawy stolikowe - gry planszowe - Żłobnica
30.08. Moje wspomnienia z wakacji - zajęcia plastyczne
- Łękińsko
31.08. Ramka na zdjęcie z wakacji - zajęcia plastyczne
- Żłobnica
Wszystkie zajęcia - w godzinach 12.00-14.00.

Sprzedam działkę budowlaną na osiedlu
Zacisze w Kleszczowie. Powierzchnia 1036 m
kw., ul. Źródlana. Tel. 605-677-203; 604-960-973.
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O historii kościoła w Łękińsku

ciąg dalszy ze str. 7
i oprócz tych w przyzwoite zaopatrzyć dochody; żadnej trudności i uszkodzenia plan ten niezrządzi dla Parafii, owszem większa
wyniknie dogodność tak dla Proboszcza, jako Parafianów i dworu mojego. Upraszam przeto Prześwietny Konsystorz o wyznaczenie Kommisyi w celu rozpoznania i zadecydowania tych zamiarów
oraz o przeznaczenie osób Duchownych do założenia pierwszego
kamienia i to jak najspieszniej, gdyż ze zbliżeniem się wiosny rozpocząć i w przeciągu czasu jak być (nieczytelne słowa) ukończyć to
Dzieło najprędziej, jest chęcią szczególną naszą”.
Lektura wcześniejszych pism, zachowanych w tomie „Różne
dokumenty 1800-1912” pozwala dowiedzieć się, że przygotowania
do budowy nowego kościoła były prowadzone już od pewnego czasu. Dokument z 1802 roku, spisany przez proboszcza parafii Wola
Grzymalina, księdza Marcina Rydzykowskiego wspomina, że już
wtedy czynione były przygotowania do budowy przez miejscowych
dziedziców nowego, murowanego kościoła: „Możny kolator zamyśla o murowanym w tej parafii kościele, na co już kilkadziesiąt fur
kamieni na cmentarzu, cegła i wapno prawie gotowe, toż insze materiały” - notował proboszcz.
Zasoby parafii Wola Grzymalina
Drewniana świątynia w Woli Grzymalinej istotnie wymagała nakładów. W dokumencie z 20 sierpnia 1804 r. znajdujemy pierwszy w języku polskim opis kościelnego dobytku parafii w Woli Grzymalinej. „Kościół drewniany, w przyciesiach zgniły, niezbyt dawno
gontami pobity cały, szafy na ornaty w zakrystii dobre”. Z krótkiego spisu inwentarza wynika, iż kościół był wówczas bardzo ubogi w
wyposażenie i sprzęty oraz szaty liturgiczne. Podczas spisu stwierdzono w szafach zaledwie jeden ornat czerwony, jeden biały i trzy
ornaty żałobne. Kilka lat wcześniej (niezbyt czytelnie zapisana data
pozwala się jedynie domyślić, że było to 23 grudnia roku 1800) kościół został bowiem „do szczętu okradziony prócz sreber, które były
zachowane w plebanii”.
Owe ocalone przed złodziejami srebra i naczynia liturgiczne
były niezwykle cenne. Najstarsza, srebrna monstrancja „w promienie z 2 aniołkami”, której fragmenty zdobione były złoceniami, pochodziła z 1699 roku. Jej wartość ponad 100 lat później szacowano na 200 rubli. Do najcenniejszych naczyń liturgicznych kościoła w
Woli Grzymalinej zaliczano też dwa pozłacane, ozdobnie „rzeźbione” kielichy (jeden z 1704, a drugi z 1626 r.) - każdy wartości 120
rubli (to także wycena z 1905 roku).
Wróćmy do roku 1804 i dokumentów opisujących zasoby parafii Wola Grzymalina. Na następnych stronach opisany został dobytek nie związany bezpośrednio z kościołem - stan plebanii, obór i
stajni, wielkość zasiewów, jak też ilość hodowanego bydła. Plebanie były dwie - stara, drewniana oraz nowa murowana, lecz - jak nie

Wójt Gminy Kleszczów

ogłasza IV przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania
„Rozbudowa drogi gminnej - droga do Stefanowizny”
Całkowita ilość drewna - 6,48 m3 . Skład gatunkowy: topola osika.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wysokości
Numer
stosu

Gatunek

ilość w m3

Cena
wywoławcza

2

Topola osika

6,48

454,05

Termin składania ofert upływa z dniem 10.08.2017r.
o godz. 14.00. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 10.08.2017 r.
o godz. 14.30.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny
brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą
cenę brutto za drewno.
Więcej informacji na temat przetargu, a także wzór oferty cenowej zainteresowani znajdą na stronie www.bip.kleszczow.pl.

omieszkał odnotować nowy wówczas proboszcz, ks. Marcin Rydzykowski - „ze wszystkim niewygodna i nader zimna”. Oprócz stodół,
spichrza, stajni i obory wymienione zostało też bydło („wołów starych i młodszych cztery, krów młodych dwie, starych dwie”) oraz
ptactwo domowe: trzy gęsi i trzy kaczki.

Na początek - formalności
Oferta budowy nowego kościoła, złożona przez właścicieli dóbr
Łękińsko i Wola Grzymalina w początkach 1816 roku, spotkała się
z życzliwym przyjęciem. W lutym władze kościelne wydały napisaną w języku łacińskim stosowną decyzję. W jej nagłówku uwagę zwraca nazwisko biskupa Andrzeja Wołłowicza, herbu Bogoria.
Zanim doszedł do godności biskupiej był kanonikiem płockim i warszawskim, a także rektorem Hospicjum św. Stanisława w Rzymie.
Choć budowa świątyni w Łękińsku ruszyła dopiero w 1817 roku,
już w marcu 1816 został sporządzony dokładny wykaz gruntów plebańskich. Chodziło wszak o to, by jeszcze przed oddaniem murowanego kościoła do użytku została dokonana, przyobiecana wcześniej przez fundatorów, odpowiednia zamiana gruntów plebańskich
na położone w Łękińsku grunty dworskie.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy w następnym wydaniu)
Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza V przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania
„Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska
do Wolicy nr 101403E”.
Całkowita ilość drewna opałowego - 5,73 m3. Skład gatunkowy: sosna. Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto
za drewno w wysokości
Numer
Cena
Gatunek
ilość w m3
stosu
wywoławcza
11/o
Sosna
2,80
228,17 zł
13/o
Sosna
2,93
238,77zł
Termin składania ofert upływa z dniem 10.08.2017r. o godz. 14.00.
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie.
Termin otwarcia ofert: 10.08.2017 r. o godz. 14.30.

Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny
brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą
cenę brutto za drewno.
Więcej informacji na temat przetargu, a także wzór oferty cenowej zainteresowani znajdą na stronie www.bip.kleszczow.pl.
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Czym jest afrykański pomór świń?
frykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna
choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz
dziki. Do tej pory nie wynaleziono skutecznej szczepionki. Ludzie
nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących
świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest
stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie
oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
Z Rosji ASF trafił na Białoruś i Ukrainę
Bogato ilustrowane opracowanie, przygotowane w 2013 roku
przez Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Głównego Inspektoratu
Weterynarii w Puławach, pokazuje, jak ASF rozlewał się po kolejnych regionach Rosji. Zaczęło się od jednego ogniska w 2007 roku.
W 2008 wirusa stwierdzono w 59 nowych miejscach. W 2013 suma
wszystkich miejsc występowania ASF w Rosji osiągnęła poziom
335. Trafienie wirusa do sąsiednich krajów (na Białoruś, Ukrainę)
była tylko kwestią czasu.
„Fakt, iż kilka ognisk ASF stwierdzono w obwodach oddalonych
od siebie o kilka tysięcy kilometrów wskazuje, że ASF w każdej
chwili może pojawić się w różnych regionach Rosji. Służby weterynaryjne Federacji Rosyjskiej szacują, iż ASF może rozprzestrzeniać się w kierunku północnym i północno-zachodnim Rosji i w końcu może objąć swym zasięgiem całą europejską część tego kraju.
Należy przyjąć, że ryzyko zawleczenia ASF z Rosji do UE, w
tym do Polski, jest aktualnie średnie.
Polska, jako kraj sąsiadujący z Rosją powinna być solidnie
przygotowana do ewentualnego zawleczenia ASF na obszar terytorium naszego kraju” - zapowiadał Główny Inspektorat Weterynarii w 2013 roku.
W lutym 2014 ASF trafił do Polski
Wirus ASF pojawił się w Polsce już rok później. W latach 2014
i 2015 w Polsce stwierdzono w sumie 3 ogniska ASF u świń oraz
38 przypadków ASF u dzików. Próby zahamowania rozprzestrzeniania się choroby na coraz większy obszar Polski nie okazały się
skuteczne. 7 lipca 2017 r. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu 50. ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce u trzody chlewnej. O ile w większości wcześniejszych przypadków wirus doprowadził do śmierci świń w małych hodowlach (kilka,
kilkanaście sztuk) w gospodarstwie, w którym stwierdzono występowanie wirusa padło tym razem ponad 1000 świń! Miejscem wystąpienia tego zdarzenia była hodowla na terenie powiatu Mońki, w
gminie Goniądz.
Już 12 dni później Główny Lekarz Weterynarii poinformował
o stwierdzeniu pięćdziesiątego czwartego ogniska ASF w Polsce,
tym razem w województwie lubelskim. 26 lipca media donosiły o
kolejnym, już 60. ognisku ASF. Wirus zaatakował tym razem dużą
hodowlę świń (1905 sztuk) w woj. lubelskim.
Nie ma granic dla ASF
Wirus czyni też spustoszenia w krajach niezbyt oddalonych od
Polski. W połowie tego roku ogniska ASF wystąpiły w gospodarstwach na terenie Estonii (w 2 gospodarstwach, w każdym było ponad 3 tys. świń), Litwy (9 ognisk, w tym jedno potwierdzone 12 lipca
br. z 23 tys. świń) i Łotwy (2 ogniska, z których jedno liczące ponad
6 tys. świń). ASF wykryto także w Czechach. Dotychczas potwierdzono 51 przypadków tej choroby u padłych dzików (wszystkie w
regionie Zlin, ok. 90 km od granicy z Polską).
Pomimo podjętych działań informacyjnych i restrykcyjnych zaleceń służb weterynaryjnych występowanie wirusa ASF stwierdza
się na kolejnych obszarach. Już dziś wiadomo, że konieczne będą
kolejne działania. Na terenie województwa lubelskiego rozpoczęła się akcja poszukiwania padłych dzików. Biorą w niej udział myśliwi, przedstawiciele służby leśnej, straży rybackiej i łowieckiej. Pod
koniec czerwca władze samorządowe tegoż województwa obieca-

A

ły wypłacać 200 złotych za każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego dzika.
Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa zapowiedział możliwość
odstrzałów sanitarnych dzików na terenie parków narodowych, budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią i Ukrainą i zaostrzenie zasad bioasekuracji.
O czym powinien pamiętać hodowca?
Jakie są najważniejsze zasady zabezpieczenia hodowanej trzody chlewnej przed ASF? Fachowcy z branży weterynaryjnej apelują: ● nie kupuj świń
z niewiadomego pochodzenia, ● zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami,
● nie karm świń odpadkami kuchennymi, ● zabezpiecz pasze przed dostępem
zwierząt wolnożyjących, ● wyłóż maty
nasączone środkami dezynfekującymi
Foto RynekRolny.pl
przed wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa oraz przed wejściem do budynku inwentarskiego, ● nie pozwól wchodzić do budynku z trzodą osobom postronnym, ● zakładaj oddzielny strój i pozostawiaj go w chlewni,
● rejestruj świnie w bazie ARiMR i zgłaszaj ich przemieszczanie
w ciągu 7 dni od tego zdarzenia.
Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące objawy: ● liczne upadki
● sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; ● duszność, pienisty wypływ z nosa; ● wypływ
z worka spojówkowego; ● biegunka, często z domieszką krwi, wymioty; ● niedowład zadu; ● objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych; ● ronienia.
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego
zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego
lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza
weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).
Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do: ● izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam
zwierząt; ● wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania
produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych; ● nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego
(nasienia, komórek jajowych, zarodków); ● uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.
(opr. J. Strachocki)

Sport
Lekkoatleci trenowali
w Szczyrku
obozie treningowym przebywali od 23 lipca w SzczyrNa 10-dniowym
ku lekkoatleci LKS Omega Kleszczów. Pod okiem trenera Tomasza

Bednarskiego budowali swoją kondycję przed startami, które czekają ich jesienią oraz zimą.
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Sport
Zaproszenie dla kibiców

oznaliśmy terminy meczów, które w rundzie jesiennej piłkarze IV-ligowej drużyny LKS Omega

P Kleszczów będą rozgrywać na stadionie przy ul. Sportowej w Kleszczowie. Naszych zawodników
będziemy mogli wspierać gorącym dopingiem w następujące dni:

● 19 sierpnia, godz. 17.00 - mecz ze Stalą Niewiadów
● 26 sierpnia, godz. 17.30 - mecz z KS Paradyż
● 9 września, godz. 16.00 - mecz z GKS Orkan Buczek
● 16 września, godz. 17.00 - mecz z Borutą Zgierz
● 30 września, godz. 16.00 - mecz z Zawisza Pajęczno
● 14 października, godz. 15.00 - mecz z Włókniarzem Zelów
● 4 listopada, godz. 13.00 - mecz z Unią Skierniewice
● 18 listopada, godz. 13.00 - mecz ze Zjednoczonymi Bełchatów
***
W rozgrywkach seniorskiej klasy okręgowej występować będzie zespół LKS Omega II Kleszczów. Drużyna ta wystąpi w roli gospodarza podczas meczów rozgrywanych na boisku piłkarskim w Żłobnicy w następujących terminach:
● 15 sierpnia, godz. 17.00 - mecz ze Świtem Kamieńsk
● 26 sierpnia, godz. 15.00 - mecz ze Szczerbcem Wolbórz
● 10 września, godz. 15.00 - mecz z Kawalerią Tomaszów
● 16 września, godz. 15.00 - mecz ze Startem Lgota Wlk.
● 1 października, godz. 15.00 - mecz z Gorzkowicami
● 15 października, godz. 15.00 - mecz z Lechią II Tomaszów Maz.
● 29 października, godz. 14.00 - mecz z Włókniarzem Moszczenica.

Sport
Piłkarze polubili SOLPARK
ierpień zaczął nam się mocnym akcentem piłkarskim, ponieważ co do jednego miejsca w kompleksie mamy wypełnione zawodnikami tej dyscypliny – informował nas 2 sierpnia przedstawiciel
SOLPARKU, Tomasz Dawidziak. - Na obiektach trenuje akademia Juventusu Turyn z Torunia, Akademia
Sportu z Wojkowic oraz kolejna grupa z SMS Łódź. Pobyty te zaczęły się w ostatni weekend lipca i potrwają do pierwszego weekendu sierpnia.
Lista kolejnych drużyn piłkarskich, które z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwowały sobie miejsce
w SOLPARKU na przeprowadzenie obozów treningowych jest imponująca: Jutrzenka Bychlew, GOKSiR
Lipce Reymontowskie, Józefovia Józefów, KS Nadstal spod Warszawy, juniorzy Widzewa Łódź, LZS Justynów, Pogoń Imielin, FC Lesznowola oraz Zawisza Rzgów.
Na treningi w sierpniu przyjadą też do Kleszczowa zawodnicy niepełnosprawni: szermierze na wózkach oraz Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Dodatkowo pod koniec sierpnia na 3-dniowym szkoleniu organizowanym przez PZPN zbiorą się sędziowie.
(opr. JS)

S

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

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44)
731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 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.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
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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KLESZCZOWSKI

Kolorowo
spędzają lato

NR 15/464

Podziwiali ich wczasowicze,
a jury dało 3500 zł nagrody

ażda niedziela wakacji inna od po-

i 30 lipca odbywał się w Rowach
przedniej, ale też pełna ruchu i koK
29
Ogólnopolski Przegląd Paradnych
lorowa. Wszystko to za sprawą cyklu imprez „Kolorowe Lato w Kleszczowie”. Na
popołudniowe plenerowe animacje, konkursy i zabawy zgłaszają się rodziny z dziećmi,

nie tylko z terenu naszej gminy. Kilkulatki
znajdują tu możliwość rywalizacji z rówieśnikami, spotykają bajkowe postaci prowadzące zabawę, oglądają sceniczne występy, mają okazję do ruchu na świeżym
powietrzu.
Prezentujemy migawki z kolejnych kolorowych, wakacyjnych niedziel. Imprezy
trwają od godz. 15 do 18.

PROSTO Z SOLPARKU
Zabawa taneczna pod gołym niebem
19 sierpnia (sobota) SOLPARK zaprasza na zabawę taneczną z DJ’em, która odbędzie się na terenie amfiteatru. Impreza
jest planowana od godz. 18:00 i potrwa do
północy. Poza wspólnymi tańcami będzie
można schłodzić się zimnymi, kolorowymi
napojami oraz skosztować dań z mobilnego grilla, który stanie tego dnia na dziedzińcu SOLPARKU.
Zajęcia dodatkowe
SOLPARK przypomina mieszkańcom
Gminy Kleszczów o możliwości korzystania
z zajęć dodatkowych, takich jak aqua aerobik, aerobik, zumba, joga, kick-boxing. Wystarczy złożyć wniosek w kasach basenowych o wydanie specjalnego karnetu. Po
wniesieniu opłaty i otrzymaniu karnetu jedno wejście na dowolne zajęcia będzie Państwa kosztować zaledwie 3 zł. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej aktywności!

Orkiestr Dętych. Była to dziewiąta edycja

tego wydarzenia, które jest jedną z bardziej
widowiskowych imprez wakacyjnego sezonu w gminie Ustka. W tegorocznym przeglądzie wraz z innymi amatorskimi orkiestrami zaprezentowali się także muzycy
i mażoretki Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Kleszczów (na zdjęciu).
W sobotę w barwnej, ulicznej paradzie wszystkie orkiestry przemaszerowały sprzed kościoła do muszli koncertowej.
W ramach konkursu każdy zespół wykonał
obowiązkowy utwór („Czeremszyna” Stanisława Żuka do melodii ludowej), a oprócz
tego trzy dowolne kompozycje ze swojego
repertuaru.
Dzień później w muszli koncertowej wszystkie orkiestry wykonały wspólnie trzy utwory: „Od Tatr do Bałtyku”,
„Happy Marching” i „Orkiestry Dęte”. Ten
koncert poprowadził st. chor. szt. Mirosław
Chilmanowicz, który przez wiele lat był tamburmajorem w Orkiestrze Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego.
Po wspólnym występie zostały ogłoszone wyniki przeglądu orkiestr. Jury oceniało
dobór repertuaru, brzmienie, intonację, frazowanie, artykulację, technikę gry, a tak-

że ogólny wyraz artystyczny. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta w Kleszczowie zdobyła jedną z trzech trzecich nagród w przeglądzie
(2000 zł). Trzecie miejsca przypadły również Sanockiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Avanti oraz
Orkiestrze Dętej Rogozińskiego Centrum Kultury
im. E. Korybalskiego. Drugie nagrody zdobyły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
Sokółki i Radzymińska Orkiestra Dęta, a najwyżej
oceniona w przeglądzie została Sompoleńska Orkiestra Dęta.
Nagrodzono też te orkiestry, które zdecydowały się wystąpić w pokazie
musztry paradnej. Dwie równorzędne nagrody po 1500 zł otrzymała młodzieżowa

orkiestra z Kleszczowa i sanocka orkiestra
Avanti. Gratulujemy!
JS

