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Po raz trzeci - na piątkę

20 września Kleszczów już po raz trzeci gościł biegaczy, uczestniczących w ulicznym biegu na dystansie 5 kilometrów. „Kleszczów
na Piątkę” to ogólnopolska impreza organizowana przez LKS Omega
Kleszczów przy wsparciu sponsorów.
Najszybszym z ponad 319
zawodników, którzy ukończyli rywalizację, okazał się zawodnik RKS Łódź Tomasz Osmulski (czas - 15:15). Tuż za nim
był Radosław Kłeczek z Tomaszowic (15:18). Trzecie miejsce
przypadło Tomaszowi Szymkowiakowi z Wrześni (15:24).
Więcej na str. 14.

11 października
- XV Dzień Papieski
Gminny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II, uroczysta Msza św.,
okolicznościowy program słowno-muzyczny, a po nim - wręczenie nagród laureatom „papieskich” konkursów to główne elementy programu
obchodów XV Dnia Papieskiego w naszej gminie. Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy w niedzielę 11 października na godz. 17 do
kościoła Parafii p.w. NMP Anielskiej, a następnie do Gminnego Ośrodka Kultury.
Więcej na str. 11.

Dopalacze - wciąż
aktualny temat
Jednym z tematów, które głęboko poruszyły opinię publiczną w okresie minionych
wakacji, była fala zatruć po zażyciu dopalaczy. W mediach najczęściej mówiło się
wtedy o województwie śląskim, a zwłaszcza Katowicach, jednak problem nie ograniczał się wyłącznie do tego regionu. Był (i
jak należy przypuszczać ciągle jest) obecny w wielu miejscach Polski, także w naszym powiecie.
Więcej na str. 4 i 14.

Kolejna dyskusja
o strategii rozwoju
22 września po południu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyły się warsztaty strategiczne poświęcone
„Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów do roku 2030+”. Uczestników spotkania powitał wójt Sławomir Chojnowski. Zaprosił
do wysłuchania przygotowanych opracowań oraz do dyskusji.
Krzysztof Rosenkiewicz, reprezentujący firmę Lider Projekt sp.
z o.o. z Poznania, odpowiedzialną za opracowanie dokumentów strategicznych,
zaprezentował wyniki analizy SWOT. Określa ona
mocne i słabe strony gminy
oraz szanse i zagrożenia,
które będą wpływać na dalszy rozwój gminy.
Więcej na str. 7.

Wspólnie twórzmy strategię!
Na str.8, 9 i 10 zamieszczona została ankieta, która ma pomóc w opracowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów do
roku 2030+”. Każdy z mieszkańców gminy może włączyć się do
prac nad tym dokumentem. Wypełnione ankiety będą przyjmowane do 16 października włącznie - zarówno w Urzędzie Gminy,
jak też w domach kultury w poszczególnych sołectwach (w godzinach pracy świetlic).

Więcej kolorów
na placach
Place zabaw w Łękińsku przy ulicy
Poprzecznej (na zdjęciu) oraz w Łuszczanowicach (w sąsiedztwie przedszkola) stały się bardziej kolorowe, a przede
wszystkim bezpieczniejsze dla użytkowników. Wokół urządzeń zabawowych zostały ułożone na specjalnej podbudowie barwne i miękkie nawierzchnie z
poliuretanu. Mają łącznie ponad 500 m
kw. Plac zabaw w Łękińsku został też
zabezpieczony ogrodzeniem.

Przyłapali i …
wygrali
Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”, organizowanego po raz kolejny przez
Gminną Bibliotekę Publiczną. W konkursie wzięło udział 36 uczestników w trzech
grupach wiekowych. Wśród uczestników
w wieku powyżej 18 lat pierwszą nagrodę
przyznano pracy Klaudii Woźniak „Chwila
wytchnienia”.
Więcej na str. 6.
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Wybory parlamentarne ‘2015
W niedzielę 25 października po raz kolejny w tym roku pójdziemy
do lokali wyborczych. Tym razem będziemy wybierać 460 posłów
i 100 senatorów RP na kadencję 2015-2019. Z oficjalnego kalendarza wyborczego wynika, że dwie najważniejsze do tej pory daty to 7
i 15 września. Pierwsza data oznacza termin zawiadomienia PKW
o utworzeniu komitetu wyborczego; komitety mogły być tworzone
przez partie polityczne, koalicje partii oraz przez samych wyborców.
Do północy 15 września komitety mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów i senatorów. W tym miejscu warto przypomnieć, że
o mandat poselski może się ubiegać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat, a o mandat do Senatu - 30 lat.
Wszystkie obwieszczenia, komunikaty i zarządzenia, związane
z wyborami parlamentarnymi są publikowane na stronie gminnego
BIP w odpowiedniej zakładce tematycznej. Jedna z zamieszczonych tam informacji dotyczy terminu zgłaszania kandydatów do
pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Termin upłynął 2 października o godz. 15.30.

Kolejne ważne terminy

l

l

l
l
l
l

10 października rozpocznie się kampania w publicznych mediach; od tego dnia w radiu i telewizji będą emitowane bezpłatne
spoty;
do 12 października jest czas, by zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, a wójtowi - zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju;
do 16 października można składać wnioski ws. głosowania przez
pełnomocnika;
do 20 października będzie można dopisać się do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania;
do 22 października wyborcy przebywający za granicą będą mogli
się dopisywać do spisów wyborców w obwodach za granicą;
o północy z 23 października na 24 października zakończy się
kampania wyborcza; cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania 25 października.

Gdzie będą głosować
wyborcy z gminy Kleszczów?

Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów wydane 14 września
dotyczy informacji o numerach i granicach obwodów głosowania,
a także wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Oto szczegóły:
Numer
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej
obwodu
Komisji Wyborczej
głosowania
1

Antoniówka, Bogumiłów, Dębi- Dom Kultury w Żłobnicy,
na, Kamień, Kocielizna, Rogo- Żłobnica 25
wiec, Słok-Młyn, Stefanowizna,
Żłobnica

2

Kleszczów

Szkoła Podstawowa
w Kleszczowie, ul. Szkolna 4

3

Adamów, Czyżów, Łękińsko,
Wola Grzymalina Kolonia,
Wolica

Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul. Szkolna 20

4

Łuszczanowice,
Łuszczanowice Kolonia

Publiczne Przedszkole Samorządowe, Łuszczanowice
104B

Lokale Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kleszczowie oraz
nr 4 w Łuszczanowicach zostały dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, zostały też wyznaczone dla celów głosowania
korespondencyjnego.
W dniu głosowania tj. 25 października lokale wyborcze otwarte
będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
(opr. s)
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Nowy plac wokół
odnowionego budynku

przed dwoma laty siedziba domu kultury
W yremontowana
w Antoniówce oraz stojący obok niej gminny budynek miesz-

kalny będą mieć odnowione otoczenie. Do tej pory nawierzchnia
placu wykonana częściowo z barwionego na ciemnoczerwono asfaltu, a w części z kostki betonowej, prezentowała się raczej źle. W
wyniku przetargu ogłoszonego przez wójta gminy Kleszczów został
wybrany wykonawca, który przeprowadzi prace modernizacyjne.
Zgodnie z podpisaną 10 września umową po rozbiórce starych
nawierzchni i przygotowaniu
nowego podłoża układana jest
nawierzchnia ciągów jezdnych
i pieszych, wykonana w całości
z kostki betonowej. Ma ona liczyć łącznie ok. 1400 m kw. powierzchni.
Zadaniem wybranej w przetargu firmy wykonawczej (to
PPHU Marbud s.c. z Bełchatowa) będzie ponadto zagospodarowanie zieleni otaczającej dom kultury i komunalny budynek,
zakup i montaż elementów małej architektury (siedzisk i koszów),
a także montaż nowej altany śmietnikowej. Przy budynku komunalnym powstanie też taras z drewnianą barierką i podestem. Listę
zleconych przez gminę prac dopełnia: remont 180-metrowego odcinka ogrodzenia placu domu kultury (malowanie metalowych przęseł i odnowienie betonowej podmurówki), ogrodzenie sztachetami
PCV mini-placu zabaw, oraz wymiana fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej połączona z demontażem dwóch istniejących betonowych szamb.
Wszystkie te prace powinny zakończyć się z początkiem grudnia br. Cena ofertowa brutto, która zdecydowała o wyborze wspomnianej firmy to 343.395,03 zł.
(s)

Stacja trafo i kable w strefie
Kolejną z realizowanych w tym roku inwestycji z zakresu elektroenergetyki będzie rozbudowa gminnej sieci na terenie strefy
w Bogumiłowie. Termin przyjmowania ofert na przetarg, obejmujący wykonanie kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej
oraz odcinków kablowych linii energetycznych i odcinka kabla światłowodowego, ustalony został w Urzędzie Gminy do 6 października.
Stacja transformatorowa 30/0,4 kV stanie na gminnych działkach przy skrzyżowaniu ulicy T. Sendzimira z ulicą M. Skłodowskiej-Curie. Stacja będzie zasilana dwutorową linią kablową 30 kV
o długości prawie 150 metrów. Ze stacji do granic działek inwestorów zostaną poprowadzone kable energetyczne 30 kV o długości
770 mb.
W ramach inwestycji ma też być wykonana sieć światłowodowa,
która umożliwi sterowanie i nadzór nad stacją, a także zdalny odczyt danych z liczników.
(s)

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym,
którzy uczestniczyli we mszy świętej
oraz ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Aleksandra Jansona.
Za okazaną Zmarłemu pamięć, za modlitwę,
wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
składa Rodzina

16 IX - 15 X `2015

22

Informator

KLESZCZOWSKI

KOMUNIKATY

Wrześniowe posiedzenie rady

września odbyła się XII sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2014-2018.
Po zatwierdzeniu porządku obrad i przedstawieniu sprawozdań, które otwierają każdą sesję (sprawozdanie z wykonania uchwał rady podjętych na poprzedniej
sesji oraz informacje o działaniach wójta gminy i przewodniczącego RG w okresie
między sesjami) radni zajęli się pierwszym z projektów uchwał. Dotyczył on udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Szpital
otrzyma 63 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału rehabilitacyjnego wraz z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej. Zakupione wyposażenie ma
służyć głównie do rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego lub narządu ruchu.
W dalszej części radni dyskutowali nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018, a zwłaszcza nad zgłoszonymi przez referaty Urzędu Gminy, a także samorządowe szkoły i przedszkola wnioskami o zmniejszenie
lub zwiększenie kwot, zaplanowanych w tegorocznym budżecie. W przyjętej następnie
uchwale w sprawie zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2015 rok planowane dochody budżetu zostały zapisane w kwocie 272.846.597,40 zł, wydatki - 336.806.674,02
zł, zaś deficyt - 63.960.076,62 zł.
Po rozpatrzeniu wniosków, zgłoszonych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów, radni podjęli trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Strefie Przemysłowej Żłobnica nowym inwestorom. Zostaną one przeznaczone pod inwestycje firm: Kobzarenko sp. z o.o. (1,26 ha to teren potrzebny firmie z Woli Niechcickiej
na zbudowanie fabryki maszyn rolniczych), Makani sp z o.o. (2,59 ha przeznaczone na
budowę zakładu, w którym produkowana ma być liofilizowana żywność; przypomnijmy,
że wcześniej inwestor ten nabył grunty i budynki w Żłobnicy po upadłej firmie Drink Pol)
oraz FOOD KOSHER POLAND sp. z o.o. (0,8 ha na zakład produkujący koszerne produkty spożywcze). Cena sprzedaży gruntów, zapisana we wszystkich tych uchwałach
wyniesie 15 zł za 1 m kw.
Dwa kolejne tematy z porządku wrześniowej sesji to przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków podjętych przez komisje Rady Gminy w 2014 roku oraz przyjęcie
sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kleszczów na sesjach
w 2014 roku. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził podczas wakacji kontrolę w zakresie wykorzystania środków z budżetu gminy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie. Radni zostali zapoznani z protokołem z tej kontroli i przyjęli go.
(s)

1 do 30 sierpnia wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w ceOd nie
oleju napędowego, złożyło w Urzędzie Gminy 85 producentów rolnych. W

tych wnioskach wykazali prawie 780 ha użytków rolnych, na które przysługuje zwrot. Do
złożonych dokumentów zostały też dołączone faktury VAT na zakup blisko 30,33 tys. litrów oleju napędowego.
Wyliczona w oparciu o roczne limity i stawkę zwrotu kwota należnej rolnikom akcyzy wyniesie dokładnie 28.812,29 zł.
- Decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego wydawane są w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku – informuje Anita Mielczarek, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. - Zwrot akcyzy producentom rolnym będzie się odbywał do
31 października.
(s)
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września na tablicy ogłoszeń w urzędowym BIP-ie ukazało się obwieszczenie o tym, że wójt gminy wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowej inwestycji, którą będzie realizować spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Chodzi o budowę instalacji transportu popiołu oraz wytwarzania i transportu suspensji dla bloku energetycznego 858 MW
w Elektrowni Bełchatów. Inwestycja powstanie na terenie naszej
gminy w obrębach geodezyjnych Folwark, Rogowiec i Wola Grzymalina. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w ciągu 14
dni od daty podania do wiadomości.
(s)

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim
właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 października upływa termin zapłaty III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić:
• w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
• u inkasenta,
• przelewem na rachunek bankowy wskazany
w książeczce opłat.

Terminy przyjęć lekarza pediatry

Jak informuje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
w październiku lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie przyjmować pacjentów w następujące
soboty: 10, 17, 24 października w godz. 9.00-12.00
oraz we wtorki: 6, 13, 20, 27 października w godz.
8.00-10.00 w pokoju nr 103 w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Kleszczowie.

Psycholog i prawnik bezpłatnie

Dla mieszkańców gminy Kleszczów dostępne jest
nadal specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, organizowane z inicjatywy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Z bezpłatnych porad psychologa można korzystać w każdy piątek w godz. 15.00-17.00 w siedzibie Szkoły
Podstawowej w Kleszczowie (pokój nr 15 na parterze). Dyżury prawnika organizowane są w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 16.3020.00. Miejsce udzielania porad - siedziba Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie (ul.
Osiedlowa 2).

Termin ważny dla krwiodawców

Zwrot akcyzy – w październiku

Wydana decyzja
środowiskowa

3

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK w Kleszczowie, odbędzie się w piątek 9 października. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji organizatorzy zapraszają do SOLPARKU w godzinach
9.00-12.00.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że
w październiku Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Łuszczanowicach Kolonii będzie czynny - z wyjątkiem niedziel - w godzinach 9.00-19.00. Tel. kontaktowy
697-969-104.

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza

przetargi ograniczone ofertowe
na sprzedaż składników majątkowych

pochodzących z OSP Łuszczanowice i OSP Żłobnica
oraz wyposażenia w postaci zabawek pochodzących
z placu zabaw w Czyżowie oraz placu zabaw
w Łuszczanowicach przy bloku nr 47.
Składanie ofert do dnia 09 października 2015 roku
do godz. 12.00.
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 Urzędzie Gminy, ul. Główna 45 (pok. nr 5) wraz ze
wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny wywoławczej.
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Trwają zapisy
na zimowiska ‘2016

Przypominamy, że tylko do 12 października Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie prowadzi zapisy uczniów i studentów, którzy
będą chcieli wyjechać podczas przyszłorocznych ferii zimowych na
zorganizowany wypoczynek.
Oferta obozów zimowych dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży studiującej
(niepracującej) obejmuje:
• 7-dniowy obóz zimowy w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na
nartach,
• 7-dniowy obóz zimowy w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na
nartach,
• 7-dniowy obóz zimowy w górach dla uczniów gimnazjum, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie,
• 7-dniowy obóz zimowy w górach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (niepracujących), połączony z nauką
i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
Więcej szczegółowych informacji zostało podanych w nr 17
„Informatora Kleszczowskiego”. Można je też uzyskać pod nr tel.
44/ 731-32-30. Na stronie www.gok.kleszczow.pl znaleźć można
i pobrać formularze „Karta kwalifikacyjna” i „Oświadczenia”.

I

Są jeszcze miejsca
na bezpłatne badania

nformowaliśmy już o adresowanych do mężczyzn w wieku
od 50 do 75 lat bezpłatnych badaniach profilaktycznych, które pomóc mają we wczesnym wykryciu raka prostaty. Badania prowadzone są na zlecenie starostwa powiatowego. Wykonuje je przychodnia MegaMed przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Do końca
roku 2015 może w nich wziąć udział 800 mężczyzn. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy odbywają się pod numerami telefonów 44/ 635
29 02 i 44/ 635 29 01.
„Każda zgłaszająca się osoba musi przyjść do placówki medycznej dwukrotnie: po raz pierwszy na badanie laboratoryjne krwi,
po raz drugi na spotkanie z urologiem - informuje Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. - Badanie laboratoryjne krwi dotyczy poziomu
antygenu sterczowego (PSA). W przypadku podwyższonego ryzyka zachorowania pacjent zostanie skierowany na bezpłatne badanie USG. Osobom z rozpoznaniem raka prostaty zapewnia się konsultację ze specjalistą, mającą na celu omówienie dostępnych opcji
postępowania oraz przedstawienie rzetelnych informacji dotyczących korzyści oraz ryzyka związanego z ich zastosowaniem, aby
uwzględniając własne preferencje pacjent mógł w porozumieniu z lekarzem podjąć świadomą decyzję co do dalszego postępowania.
Mężczyźni z potwierdzoną chorobą zostaną skierowani do dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ”.
(s)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie

zatrudni nauczyciela na stanowisku
psycholog szkolny
z przygotowaniem pedagogicznym

na rok szkolny 2015/16 w wymiarze 1/2 etatu (12/24).
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można
uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 44/ 731-65-60).
Dokumenty (podanie, CV) należy składać w sekretariacie
szkoły w Kleszczowie, ul. Sportowa 8.
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Dopalacze
- wciąż aktualny temat

jednym z lipcowych komunikatów policji czytamy na przykład:
„Policjanci wspólnie z inspektorami sanitarnymi skontrolowali
16 lipca 2015 roku na terenie województwa łódzkiego 9 wytypowanych wcześniej punktów handlu „dopalaczami”. Na terenie trzech
powiatów - zgierskiego, bełchatowskiego i tomaszowskiego - zabezpieczono łącznie 162 opakowania różnych produktów, z czego
61 zabezpieczyli funkcjonariusze w Bełchatowie.
W dniu 16 lipca 2015 roku w kraju policjanci dotarli do 75 lokali, w których zabezpieczono 67 kilogramów nieznanych substancji
i substancji, które w ogólnym obrocie określane są jako „dopalacze”. W stosunku do 28 osób zostały podjęte czynności procesowe, jedna osoba już usłyszała zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
(…) Dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie jest obecnie w Polsce ustawowo zakazane. Sprzedawcy tych specyfików za wszelką
cenę próbują jednak obejść obowiązujące w tym zakresie przepisy i zakazane substancje oferują w nielegalnej sprzedaży jako produkty kolekcjonerskie czy kadzidła. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia”.

O dopalaczach słów kilka

Niewinna nazwa dopalacze oznacza po prostu narkotyki nowej
generacji, wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Mają one działanie psychoaktywne, co oznacza, że w organizmie stosujących je
osób mogą wywoływać określone stany, np. pobudzenia czy euforii, wywołują też halucynacje.
Jak można przeczytać w portalu Poradnikzdrowie.pl dopalacze mogą być pochodzenia naturalnego. W tym przypadku są to
preparaty ziołowe w postaci suszu albo ekstraktu, które zawierają głównie związki halucynogenne (np. oparte na wyciągach z muchomora czerwonego lub plamistego, powoju hawajskiego czy
szałwii wieszczej). Często jeden dopalacz zawiera w sobie związki pochodzące z różnych roślin, tworząc mieszankę o bardzo złożonym działaniu.
Dopalacze pochodzenia syntetycznego działają tak, jak istniejące już narkotyki (amfetamina, metamfetamina, marihuana czy
haszysz). Powodują gwałtowne zmiany nastroju, przejście ze stanu otępienia w stan euforii, mogą też powodować szybki wzrost
temperatury ciała, a w efekcie przegrzanie tkanek, głównie mózgu
i serca.
O zażyciu dopalaczy - jak informuje cytowany portal - mogą
świadczyć takie objawy, jak nadmierna potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany
lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy,
albo migotanie przedsionków.
Wpływ dopalaczy na cały organizm jest dość złożony. Mogą
uszkodzić wiele narządów wewnętrznych prowadząc np. do niewydolności wątroby czy nerek. Mogą powodować zawał serca,
udar mózgu albo śpiączkę. Groźne są zwłaszcza te, które wywołują wzrost agresji - może on prowadzić do śmierci samobójczej albo
atakowania innych osób.
Trzeba też wspomnieć o uzależniającym działaniu dopalaczy
oraz o tym, że są one szczególnie niebezpieczne dla osób w okresie rozwojowym - dzieci i młodzieży.

Profilaktyka w szkołach

Wakacyjna pora nie sprzyjała organizowaniu działań profilaktycznych przez powołane do tego instytucje i placówki. Wręcz przeciwnie – to właśnie w wakacje poza rodzicielską kontrolą młodzież
å ciąg dalszy na str. 14
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Pochwal się założoną firmą
Po raz ósmy Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza
konkurs „Moja firma, moja przyszłość”. Mogą w nim uczestniczyć
osoby, które:
• otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z PUP Bełchatów w okresie od 1 stycznia 2005 r.,
• rozliczyły się z urzędem po 12 miesiącach,
• nadal prowadzą działalność gospodarczą,
• nie uczestniczyły w poprzednich edycjach konkursu.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się do 12 października 2015 r. i złożenie do 26 października 2015 r. pracy konkursowej, prezentującej utworzoną firmę.
Jury na podstawie złożonych prac dokona oceny. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody. Ponadto, wszystkie złożone
w ww. terminie prace zostaną opublikowane w Folderze wydawanym przez PUP Bełchatów na okoliczność konkursu.
Celem konkursu jest promocja inicjatyw przedsiębiorczych na
terenie powiatu bełchatowskiego oraz wspieranie i rozwój dobrych
praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizowany
konkurs jest wyjątkową okazją do promocji ludzi przedsiębiorczych,
ambitnych, którzy chcą osiągać sukcesy, którzy tworzą miejsca pracy i upowszechniają dobre praktyki. Patronat honorowy nad konkursem objął starosta bełchatowski.
Ze strony internetowej PUP w Bełchatowie można pobrać regulamin oraz inne dokumenty konkursowe. Więcej informacji: Sylwia Kosędka, tel. 44/ 631-40-74, e-mail: projektyunijne@pupbelchatow.pl.

Bezpłatne szkolenie
z podstaw biznesu

do 15 października osoby planujące działalność
Od 13gospodarczą
będą mogły uczestniczyć w bezpłatnym

szkoleniu „ABC biznesu” w Piotrkowie Trybunalskim. Zorganizuje je Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Szkolenie odbywać się ma w godzinach 9.00-14.00 w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33.
• 13 października - blok tematyczny „Ja jako przedsiębiorca”
(jakie umiejętności i predyspozycje są przydatne do kierowania firmą, co jest niezbędne do uruchomienia własnej firmy),
• 14 października - blok tematyczny „Obowiązki przedsiębiorcy
wynikające z prowadzenia własnej firmy” (informacje przekazywać będą pracownicy piotrkowskich urzędów i instytucji:
PIP, US, Sanepid, ZUS, KRUS i UM),
• 15 października - blok tematyczny „Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości”
(oferta dotacji, pożyczek oraz innego pieniężnego i niepieniężnego wsparcia przedsiębiorczości w naszym regionie).
Szkolenie zakończy prezentacja przykładów dobrych praktyk przedsiębiorczości mieszkańców regionu piotrkowskiego.
Uczestnicy otrzymają też wydawnictwa książkowe - poradniki
dla początkujących przedsiębiorców.
Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.wuplodz.praca.gov.pl/-/1632569-seminarium-abc-biznesu oraz
w siedzibie CIiPKZ). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spotkania można
uzyskać pod numerem tel. 44/ 649-60-87, faks 44/ 647-74-01
oraz pod adresem e-mail: cizpt@wup.lodz.pl.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż pojazdów użytkowanych przez
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. m.in:

1. Autobus marki AUTOSAN H9-21/41 PKT 2941 (rok produkcji 1993,
przebieg 324.267 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących) - cena
wywoławcza 10.000 zł brutto.
2. Autobus marki AUTOSAN H9-21/41 PKT 2761(rok produkcji 1993,
przebieg 576.085 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących) - cena
wywoławcza 8.000 zł brutto.
Termin składania ofert upływa z dniem 13 października 2015 roku
o godz. 12.00.
Miejscem składania ofert jest Kancelaria ogólna UG w Kleszczowie.
Termin otwarcia ofert: 13 październik 2015 roku.
Osoby zainteresowane mogą oglądać pojazdy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8°°-14°° na terenie Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, ul.
Główna 41 w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy pokój nr 5 lub 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143 lub 138, ul. Główna
45 w Kleszczowie oraz Zakład Komunalny tel. 44/ 731 32 23, ul.
Główna 41 w Kleszczowie.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna
122
zaprasza do udziału w kursach dokształcających:
• AutoCad - poziom podstawowy
i średniozaawansowany
• Excel - poziom podstawowy
i średniozaawansowany
• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
• Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański
(różne poziomy)

Ponadto informujemy, że od miesiąca września przyjmujemy
zapisy na kursy zawodowe: l operator wózków widłowych,
l spawacz - podstawy i rozszerzenie, l operator maszyn
budowlanych, l prawo jazdy kat. B, C, l inne według
zapotrzebowania mieszkańców.

DOFINANSOWANIE: mieszkańcy gminy Kleszczów
mogą skorzystać z dofinansowania do kursu w wysokości
50% i 70%.

Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr
tel. 44/ 731 37 10, 727 500 728 oraz na stronie internetowej www.
arreks.com.pl.

Firma z branży budowlanej
zatrudni osobę
do pracy w dziale sprzedaży.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za: ● obsługę sklepu internetowego oraz sprzedaż Allegro, ●
składanie zamówień zakupu i zleceń wewnętrznych, ● kontakt
z klientem oraz obsługę magazynu, ● prowadzenie dokumentacji magazynowej.
Od kandydatów oczekujemy: ● znajomości edytora aukcji Allegro, ● dobrej znajomości j. angielskiego, ● bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie MS Office, ● umiejętności organizacji
pracy własnej, ● mile widziana znajomość zasad księgowania
i obiegu dokumentów księgowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV
ze zdjęciem i list motywacyjny) na adres e-mail: info@partner-hale.com.pl.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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Czytali „Lalkę”

Spotkanie z Katarzyną Żak

W sobotę 5 września w całej Polsce odbywała się IV edycja Narodowego Czytania. W tym roku honorowy patronat nad tą ogólnopolską kampanią, mającą na celu popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła,
wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych
przejawach, objęła Para Prezydencka - Agata i Andrzej
Dudowie.
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa zorga1 nizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie.
Fragmenty tej znakomitej powieści czytali m.in. przedstawiciele władz samorządowych i instytucji naszej gminy: zastępca wójta - Joanna Guc (fot. 1), radny gminy Mariusz Rożniatowski, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów - Michał Mazur. W gronie
uczestników głośnego czytania nie zabrakło także uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie (fot. 2) oraz Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta. Nie wszyscy uczniowie mieli okazję
pochwalić się umiejętnością pięknego czytania, bo w tym roku akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem i chętnych do czytania
było wielu.

5 września główną atrakcją dla mieszkańców gminy i setek
gości, przybyłych do Kleszczowa z całej Polski, były wyścigi motocrossowe. Jeśli ktoś nie zainteresował się imprezą firmowaną przez Red Bull mógł
sobotnie popołudnie spędzić
w SOLPARKU, gdzie z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej oprócz Narodowego
Czytania „Lalki” zorganizowany został recital śpiewającej
aktorki - Katarzyny Żak.
W czasie spotkania
z kleszczowską publicznością
wykonywała piosenki, których
teksty stworzyli Wojciech Młynarski i Agnieszka Osiecka.
Opowiadała również o sobie,
o swojej pracy i różnych przygodach, które spotykają aktorów podczas kręcenia zdjęć
do uwielbianych później przez widzów seriali. Spotkanie przebiegło w miłej, kameralnej i sympatycznej atmosferze. Na koniec
można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorką i otrzymać
jej autograf.
(s)

Kleszczowskie akcenty

2
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy Certyfikat Uczestnictwa w Narodowym Czytaniu „Lalki” Bolesława Prusa z pieczęcią
przysłaną specjalnie na tę okazję z Kancelarii Prezydenta RP oraz
pamiątkowy notes. O tym, jaka lektura stanie się przedmiotem Narodowego Czytania w przyszłym roku zdecydują Polacy. Tytuł dzieła ma być ogłoszony 1 lutego - w Międzynarodowym Dniu Języka
Ojczystego.

Wyniki konkursu
„Przyłapani na czytaniu”
Komisja konkursowa nagrodziła następujące prace:
Grupa wiekowa do lat 13: ● 1. „Przyjaciel też poczyta” - autor
Maria Widera, ● 2. „Moja ulubiona książka” - Wiktoria Zyrka, ● 3.
„Zaczytana” - Maja Rożniakowska.
Grupa wiekowa 14-17 lat: ● 1. „Książki wywołują niesamowite emocje” - Kamila Kapczyńska, ● 2. „Czerpać informacje” - Oliwia
Widera, ● 3. „Leśna ścieżka” - Magdalena Wójcik.
Grupa wiekowa powyżej 18 lat: ● 1.„Chwila wytchnienia” - Klaudia Woźniak, ● 2. „Domowy relaks” - Ewelina Jasińska, ● 3. „Marzenia, te duże i te maleńkie” - Beata Kokosińska.
Wyróżnienia otrzymały prace: ● „Rozbitek na bezludnej wyspie”
- Grzegorz Cieślak, ● „Żniwa z książką” - Agnieszka Łukasińska, ●
„Czytający Wodnik Szuwarek” - Anna Jardzioch.
Pozostali uczestnicy dostali nagrody rzeczowe za udział w konkursie. Wszystkie prace konkursowe można oglądać na wystawie
zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie.

Fotograficzny konkurs „Łap lato”, zorganizowany przez
bełchatowskie starostwo, przyniósł efekt w postaci ponad 20
zdjęć, wykonanych przez 9 autorów. Obrazki zostały uwiecznione
na terenie powiatu podczas tegorocznego, niezwykle upalnego
lata. Każdy z uczestników miał
prawo nadesłać trzy fotografie.
Do finałowego etapu jury wybierało jedno ze zdjęć. W sumie komisja konkursowa wyróżniła pięć
letnich obrazków.
Główną nagrodę zdobyła
Dorota Raczek za „Dwie tęcze
w drodze na górę Kamieńsk”. Na
nagrodzonym drugim miejscem
zdjęciu Lidii Wionczyk „Słok,
elektrownia” widzimy rower stojący na drewnianym pomoście słokowskiego zalewu, a w tle budynki, chłodnie i kominy elektrowni.
Piotr Lakowski - zdobywca
III nagrody na zdjęciu „Solpark
w Kleszczowie” uwiecznił małą
tancerkę w letnim amfiteatrze.
(s)

MM FIRMA
PRZEWÓZ OSÓB
Tel. 661-131-382, 605-505-035
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Kolejna dyskusja o strategii rozwoju
Kleszczów charakteryzują dziś następujące cechy: ●
G minę
bardzo korzystna sytuacja społeczno-demograficzna; ● bar-

dzo dobra pozycja w sferze kultury; ● wskaźniki przedsiębiorczości
wśród mieszkańców gminy na średnim poziomie, ● słabość rynku
pracy (uzależnienie od 2 dużych zakładów), ● wyższy niż w innych
gminach wskaźnik z zakresu pomocy społecznej; ● mniejsza średnia
zamożność mieszkańców; ● duży udział zabudowy rozproszonej; ●
względnie największa atrakcyjność Kleszczowa w stosunku do Łodzi
i miast położonych w kierunku południowym i południowo-wschodnim
(atuty Kleszczowa rosną, gdy wziąć pod uwagę miejscowości położone w odległości do 200 km); ● w przypadku oferty szerszej niż odpoczynek związany z wodą (także termalną), najkorzystniejszym kierunkiem ekspansji promocyjnej za granicą jest południe; ● do powstania
atrakcji o większego zasięgu jest konieczna rozbudowa bazy noclegowej i innej infrastruktury.
Z analiz wynika, że w zestawieniu z gminami sąsiednimi gmina
Kleszczów ma zdecydowaną przewagą, natomiast w skali ogólnopolskiej gminna pozycja lidera wynika bardziej ze względów społecznych niż gospodarczych. W Polsce lepszą pozycję gospodarczą mają
gminy zlokalizowane w sąsiedztwie większych miast.
Z przedstawionych materiałów można wywnioskować, że przyszła strategia rozwoju gminy powinna mieć charakter ofensywny,
oparty na korelacji mocnych stron i szans. Gmina powinna się rozwijać odważnie, intensywnie rozwijać nowe przyszłościowe kierunki. Jako główne szanse na przyszłość wskazano zachowanie przez
Kleszczów pozycji lidera zrównoważonego i inteligentnego rozwoju
oraz wykorzystanie terenów poodkrywkowych. To będzie się wiązało
z budowaniem nowego wizerunku samorządu.

Główne zagrożenie stanowi konkurencja innych samorządów
i wcześniejsze wygaszanie w Polsce energetyki opartej na węglu. To
może negatywnie wpłynąć na budżet. Opracowywana strategia ma

uwzględniać takie przyszłe fakty, jak zakończenie wydobycia węgla
w odkrywce, zlokalizowanej na terenie gminy (2020 r.), rozpoczęcie
zalewania wyrobiska (2026 r.) oraz zagrożenia i szanse z tym związane.
Autorzy prac zaproponowali następujące długookresowe cele
strategiczne dla gminy - do osiągnięcia w perspektywie 2030+:
• utrzymanie pozycji lidera w zakresie warunków życia,
• rozwój gospodarczy w oparciu o innowacyjne projekty gospodarcze (w tym kwalifikacje mieszkańców),
• zaplanowanie i rozwój gminy jako strefy wypoczynku (czasu wolnego).
• Średniookresowe cele strategiczne proponowane do osiągnięcia
do roku 2020 przedstawiają się następująco:
• racjonalizacja wydatków gminy (utrzymanie rozwoju przy mniejszej kwocie wydatków),
• rozwój komunalnego (gminnego) budownictwa mieszkaniowego,
• budowa modelu aktywizacji społeczności i rozwoju osobistego objętych nim osób,
• wdrożenie innowacji (nowych rozwiązań) na skalę krajową w zakresie ochrony środowiska i usług publicznych (np. edukacji),
• rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,
• rozwój produkcji na wyższym poziomie technologii (zamiast produkcji prostej stawianie na produkcję maszyn, narzędzi, leków),
• rozwój współpracy lokalnych podmiotów gospodarczych,
• rozwój produkcji energii z nowych źródeł,
• poprawa dostępności transportowej (budowa drogi przez wkop,
poprawa wykorzystania kolei),
• opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów poodkrywkowych,
• wykorzystanie wód geotermalnych.
Przedstawiona na spotkaniu wizja gminy zakłada utrzymanie
przez Kleszczów pozycji lidera zrównoważonego, inteligentnego rozwoju w Polsce przy zachowaniu najlepszych warunków pracy, zamieszkania i inwestowania. Wizja zakłada rozwój strefy wypoczynku.
Uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi m.in.:
wpływów gminy Kleszczów na koncepcję zagospodarowania terenów poodkrywkowych, przyciągnięcia przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o nowoczesne technologie, atrakcyjności gminy pod
względem zamieszkania, zatrudnienia i wypoczynku dla osób młodych, możliwości wzmocnienia potencjału sfery naukowej, dalszego
funkcjonowania kopalni i elektrowni Bełchatów, jak również możliwości w zakresie potencjałów energetycznych naszego regionu.
MSz

Kalendarium prac nad nową strategią rozwoju gminy
8.12.2014

Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kleszczów w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów

15.01.2015

Zarządzenie nr 120.2.2015 Wójta Gminy Kleszczów w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii

28.04.2015

Zawarcie umowy z firmą Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2030,
Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2020, studium wykonalności dla kierunków rozwoju Gminy Kleszczów

09.06.2015

Konferencja inaugurująca rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów do roku 2030+

17.06.2015

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród młodzieży, dotyczącego wizji rozwoju gminy Kleszczów

16.07.2015

Warsztaty strategiczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń rozwojowych (SWOT), połączone z prezentacją
wstępnej diagnozy społeczno-gospodarczej gminy oraz danych dotyczących jednostek porównywalnych dla gminy Kleszczów; dyskusja

27.07.2015

Zaproszenie mieszkańców gminy do udziału w badaniu ankietowym poświęconym analizie SWOT, zamieszczone wraz z formularzem
ankiety na gminnej stronie internetowej

22.09.2015

Drugie warsztaty strategiczne (ich omówienie zamieszczamy powyżej)

23-24.09.2015

Przeprowadzenie przez eksperta firmy Lider Projekt Sp. z o.o. indywidualnych wywiadów pogłębionych z liderami życia społecznego
i gospodarczego gminy Kleszczów

25.09.2015

Zaproszenie mieszkańców do wypełnienia formularza dot. identyfikacji potencjału rozwojowego i wskazania kierunków rozwoju gminy
Kleszczów (zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz w październikowym wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”)
opr. KK
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FORMULARZ KONSULTACYJNY
Konsultacje Koncepcji Systemu Polityki Rozwoju Gminy Kleszczów
Firma Lider Projekt z Poznania, na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie realizuje dokumenty strategiczne, kluczowe dla rozwoju
gminy, w tym Długookresową Strategię Rozwoju Gminy Kleszczów (Horyzont 2030+) i Program Rozwoju Gminy Kleszczów do roku 2020.
W celu lepszej realizacji tego zadania zwracamy się do Pani(a) z prośbą o odpowiedź na poniżej zamieszczone pytania. Uzyskane informacje pomogą nam m.in. w przygotowaniu proponowanych kierunków działań rozwojowych na tym terenie.
Ankieta ma charakter anonimowy. Wszelkie uzyskane dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby dokumentów rozwojowych gminy Kleszczów. Czas wypełniania kwestionariusza to ok. 10-15 minut. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

Metryczka:
1. Płeć

3. Wykształcenie

1. kobieta

1. podstawowe
i gimnazjalne

2. mężczyzna

2. zawodowe

2. Wiek

3. średnie (w tym
policealne)

1. 18 – 25 lat

4. wyższe (w tym
pomaturalne i licencjat)

2. 26 – 35 lat

5. odmowa

3. 36 – 45 lat

4. Miejscowość zamieszkania

4. 46 – 65 lat
5. powyżej 65 lat

……………………………………………

KWESTIONARIUSZ WŁAŚCIWY:
1.

Czy poniższe zagadnienia (sprawy) powinny być tematem strategii rozwoju gminy?

a.

Poprawa dostępności komunikacyjnej
gminy

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
b.

Dalsze funkcjonowanie kopalni i elektrowni „Bełchatów” (również z uwzględnieniem ich potrzeb korzystania ze
środowiska)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
c.

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
d.

Dopasowanie kwalifikacji kadr pracowni- Zdecydowanie
ków dla przyszłych inwestycji (innych niż
tak
przemysł wydobywczy)

¨

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
e.

Niedobór miejsc pracy dla kobiet

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
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Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
g.

Przekonanie, że gmina ma być inwestorem przedsięwzięć komercyjnych (prowadzić budowę) hotelu, akwaparku

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
h.

Mały potencjał turystyczny gminy

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
i.

Duży majątek trwały do utrzymania
przez gminę

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
j.

Zanieczyszczenie środowiska pyłami
z zakładów i dróg

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
Czy ma Pani/Pan inne propozycje (maksymalnie 3, prosimy o krótkie uzasadnienie):
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
2.

W Strategii Rozwoju Gminy proponuje się zapisać następujące długookresowe cele strategiczne (do osiągnięcia w perspektywie 2030+). Proszę ocenić, czy zgadza się Pani/Pan z tym, że wymienione cele zostały określone prawidłowo:

a.

Utrzymanie pozycji lidera w zakresie
warunków życia

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
b.

Rozwój gospodarczy w oparciu
o innowacyjne projekty gospodarcze (w
tym kwalifikacje mieszkańców)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
c.

Zaplanowanie i rozwój gminy jako strefy
wypoczynku (czasu wolnego)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
3.

W Strategii Rozwoju Gminy proponuje się zapisać następujące średniookresowe cele strategiczne (do osiągnięcia
do roku 2020). Proszę ocenić, czy zgadza się Pani/Pan z tym, że wymienione cele zostały określone prawidłowo:

a.

Racjonalizacja wydatków gminy (utrzymanie rozwoju przy mniejszej kwocie
wydatków)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
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Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
c.

Budowa modelu aktywizacji społeczności i rozwoju osobistego objętych nim
osób

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
d.

Wdrożenie innowacji (nowych rozwiązań) na skalę krajową w zakresie ochrony środowiska i usług publicznych (np.
edukacji)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
e.

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
f.

Rozwój produkcji na wyższym poziomie
technologii (zamiast produkcji prostej
stawianie na produkcję maszyn, narzędzi, leków)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
g.

Rozwój współpracy lokalnych podmiotów gospodarczych

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
h.

Rozwój produkcji energii z nowych źródeł

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
i.

Poprawa dostępności transportowej
(budowa drogi przez wkop, poprawa
wykorzystania kolei)

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
j.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów poodkrywkowych

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..
k.

Wykorzystanie wód geotermalnych

Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Ani tak
ani nie

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

¨

¨

¨

¨

¨

(jeśli nie, proszę o podanie krótkiego uzasadnienia)…………………………………………………………………………..

Dziękujemy za udział w badaniu, zapraszamy do zapoznawania się z wynikami i dalszego udziału w pracach
na rzecz rozwoju gminy Kleszczów!
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XV Dzień Papieski

rganizowany po raz szósty konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II odbędzie się 6 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zostali do niego zaproszeni uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie
ZSP. W tym roku dodatkowym tematem konkursu będą Światowe
Dni Młodzieży.
W niedzielę 11 października o godz. 17 w kleszczowskim kościele zostanie odprawiona Msza św. Jej uczestnicy udadzą się następnie pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożą kwiaty, zapalą
znicze i odśpiewają „Barkę”.
Kolejna część obchodów odbędzie się w sali widowiskowej
GOK. Rozpocznie ją program „Jan Paweł II – Patron Rodziny”, przygotowany przez uczniów ZSP w Kleszczowie. Później poznamy
laureatów konkursu wiedzy, a także konkursu plastycznego. Pokonkursową wystawę można będzie oglądać degustując kremówki.
Patronat nad „papieskimi” konkursami objął wójt gminy Kleszczów, zaś organizatorami XV Dnia Papieskiego są: ZSP w Kleszczowie, Parafia p.w. NMP Anielskiej oraz GOK w Kleszczowie.
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Szkolne wieści
Rajd w Tomaszowie
26 września członkowie SK PTSM przy Gimnazjum im. Wł. St.
Reymonta w Kleszczowie pod opieką Ilony Ziemby wzięli udział
w III Pieszym Rajdzie „A może byśmy tak... do Tomaszowa”.
Rajd umożliwia poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych
Tomaszowa Mazowieckiego i najbliższej okolicy, służy też
propagowaniu wśród młodzieży twórczości Juliana Tuwima.
Jak każda impreza rajdowa organizowana przez PTSM służy
też integracji członków poprzez wspólne zabawy i konkursy.
Kleszczowska drużyna w składzie: Weronika Zięba, Kinga
Wysocka, Łucja Tkacz, Maria Widera, Nikodem Podsiadły, Filip
Anszperger, Katarzyna Woźniak wzięła udział w grze terenowej
oraz w akcji „Sadzenie lasu”. Uczestnicy rajdu odwiedzili
również rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”. Najlepsze wyniki
w konkursach uzyskali: Filip Anszperger (I m. w konkursie
ekologicznym), Nikodem Podsiadły (III m. w konkursie wiedzy o J.
Tuwimie), Kinga Wysocka (III m. w konkursie wiedzy o PTSM),
drużyna: K. Woźniak, Ł. Tkacz, K. Wysocka, F. Anszperger (III m.
w zawodach na kręgielni).

Uczcili obrońców Gór Borowskich

SERWIS KOMPUTEROWY
Kleszczów, ul. Główna 122 (wejście od podwórka)
4 Instalacja i konfiguracja Windows
4 Serwis laptopów i komputerów stacjonarnych
4 Odzyskiwanie danych
4 Backup danych
4 Serwis mobilny u Klienta
4 Wykonywanie sieci komputerowych
i bezprzewodowych w domkach jednorodzinnych
4 Tworzenie stron internetowych
www.sieciit.pl 		
tel. 511-951-592
sieciit.pl@gmail.com		
tel. 501-388-811

Już kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie uczestniczyli w Regionalnym Marszu na Orientację
w Rocznicę Walk Obronnych Reduty „Góry Borowskie”. Impreza
zorganizowana przez Regionalne Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne wraz ze Stowarzyszeniem Sztabu Ratownictwa oraz
Grupą Rekonstrukcji Historycznej Infanterie – Regiment 73
odbywała się 12 września na trasie Grocholice - Kielchinów Borowa Góra. Na trasie marszu drużyny rywalizowały w strzelaniu
z broni pneumatycznej długiej, w rzutach granatem, w udzielaniu
pomocy przedmedycznej. Odbył się też quiz z wiedzy historycznej
poświęcony kampanii wrześniowej 1939 r. Spośród czterech
3-osobowych drużyn z ZSP w Kleszczowie najlepiej poradził sobie
team w składzie Adrian Pietrzyk, Kamil Zatorski, Mateusz Sołtys,
który zajął pierwsze miejsce. Zespół w składzie: Klaudia Tymińska,
Natalia Kurzydlak i Aleksandra Leśniak wywalczył II miejsce.

W poszukiwaniu nielegalnych składowisk
„Czysto wokół nas, czas posprzątać świat - czyli w poszukiwaniu
nielegalnych składowisk odpadów” to nazwa konkursu
ekologicznego, zorganizowanego dla uczniów klas IV - VI w Szkole
Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Zadanie postawione
przed 5-osobowymi grupami uczestników to inwentaryzacja
jednego nielegalnego składowiska odpadów, polegająca na
wykonaniu zdjęć „śmieciowiska” (odpadów, roślin tam rosnących,
å ciąg dalszy na str. 12

OGŁOSZENIE
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleszczowie
ogłasza przetarg ograniczony
ofertowy na sprzedaż składników
majątkowych GBP w Kleszczowie
i filii bibliotecznych.

Składanie ofert - do dnia 14 października
2015 roku do godz. 10.00.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu ze wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny wywoławczej dostępne są na stronie internetowej
www.biblioteka.bip.kleszczow.pl w zakładce
„Informacje bieżące” oraz w siedzibie biblioteki, ul. Sportowa 8, Kleszczów.
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Szkolne wieści

zauważonych zwierząt), wypełnieniu kart inwentaryzacyjnych
i stosownego oświadczenia oraz przygotowaniu prezentacji
multimedialnej. O wynikach ogłoszonego we wrześniu konkursu –
poinformujemy.

zwiedzanie radiowozu policyjnego oraz zapoznanie się ze sprzętem,
w jaki jest on wyposażony.

Biologiczne koło naukowe dla gimnazjalistów

W tym roku szkolnym w kleszczowskim gimnazjum działa wiele
kół przedmiotowych i zainteresowań. Nowością jest Szkolne Koło
Naukowe z biologii prowadzone przez Monikę Starygę. Skupia ono
uczniów szczególnie zainteresowanych naukami biologicznymi.
Profilaktyka na początek roku szkolnego
Prowadzone zajęcia będą służyć m.in. poszerzaniu wiedzy uczniów
z zakresu biologii eksperymentalnej i odkrywaniu tajników biologii
11 września w SP Kleszczów odbyły się dwa spotkania, podczas
poprzez doświadczenia, dotyczące m.in. wybranych partii materiału
których kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie - Jarosław
z gimnazjalnych lekcji biologii. Na zajęciach SKN uczniowie mają
Popławski przedstawił uczniom pierwszych klas podstawowe zasady
korzystać z platformy edukacyjnej www.eduscience.pl. Poza tym
bezpieczeństwa, ważne przy korzystaniu z dróg publicznych. Zajęcia
wezmą udział m.in. w Nocy Biologów, organizowanej przez Wydział
odbyły się na świeżym powietrzu, a uczniowie mogli w praktyce
przećwiczyć przekazane przez policjanta informacje. Prowadzący  Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
omówił zagrożenia, na jakie narażone są dzieci, które w niewłaściwy
przekazanych przez szkoły samorządowe
sposób
poruszają się po drodze. Finałem zajęć profilaktycznych było


Nowa
oferta zajęć GOK
Prezentujemy ofertę zajęć, kół i warsztatów,
które z myślą o różnych wiekowo grupach mieszkańców naszej gminy, będą organizowa
ne w sezonie 2015/16 w głównej siedzibie GOK oraz domu kultury w Łękińsku
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ARiMR przyjmie
nowe wnioski o dotacje

października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolOd 19nictwa
będzie można składać wnioski o przyznanie dotacji na

modernizację gospodarstw rolnych. W pierwszej kolejności dotacje będą
przeznaczane na dofinansowanie do produkcji prosiąt, bydła i krów mlecznych. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma punktów uzyskanych podczas oceny wniosków. Będą oceniane takie wskaźniki,
jak np. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, którego wsparcie dotyczy,
to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż
40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował, służy ochronie środowiska naturalnego.
Najwięcej (do 900 tys. zł) można będzie otrzymać na rozwój produkcji
prosiąt. Na rozwój produkcji mleka od krów mlecznych oraz rozwój bydła
mięsnego dotacje mogą wynieść do 500 tys. zł. Pomoc w postaci refundacji
części kosztów kwalifikowanych ma być przeznaczona na budowę, przebudowę, remont chlewni i obór, zakup lub leasing związany z przeniesieniem
prawa własności maszyn i urządzeń.
W dalszej kolejności mają być przyjmowane wnioski o dotacje na zakładanie sadów i plantacji wieloletnich np. krzewów owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Pierwszy nabór wniosków o pieniądze na modernizację
zakończy się 17 listopada.
(s)

Usuwania drzew i krzewów zmiana przepisów
W sierpniu br. zaczęły obowiązywać zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Ustawodawca dokonał obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew
lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował
wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy, uregulował kwestię
usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnił procedury
związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew. Zmiana przepisów
to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zbyt wysokich
i nieproporcjonalnych kar za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów
z ogrodów przydomowych, przy czym krzew zdefiniowano jako wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem, powalonych lub
złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz
inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
Ustawodawca ułatwił kwalifikację drzew, które podlegają obowiązkowi
uzyskania zezwolenia na usunięcie. W dotychczasowym brzmieniu przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 z obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez
wójta, burmistrza, prezydenta zwolnione były drzewa lub krzewy, których
wiek nie przekraczał 10 lat. W zmienionych przepisach określono wielkości obwodów pnia drzew. Obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia nie podlega obecnie usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zweryfikowano zakres wymogów formalnych
wniosku o wydanie zezwolenia. W związku z powyższym zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

J
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Pojechali na
skierniewickie święto

ak co roku spora grupa mieszkańców gminy Kleszczów (ponad 90 osób) skorzystała z oferty autokarowego wyjazdu na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw, połączone z Targami Ogrodniczo-Rolnymi. Była
to już 38. edycja imprezy, wyróżniającej się niezwykłymi kolorami i zapachami. Takie edukacyjne wyjazdy
dają możliwość poznania
nowości na polskim rynku ogrodniczym, pozwalają porozmawiać o uprawach z producentami
sadzonek roślin, sprzyjają też zakupom nowych
gatunków roślin.
Skierniewickie święto
otworzyła barwna parada Owocowe Corso. Prezentowały się podczas
niej m.in.: gminy powiatu skierniewickiego, instytucje, szkoły i prywatne przedsiębiorstwa. Nowe odmiany roślin oraz
owoców, a także kompozycje kwiatowe można było oglądać w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. W siedzibie Instytutu Ogrodnictwa odbywał się kiermasz ogrodniczy, prezentowano też materiał szkółkarski.
Wielkie powodzenie miały stoiska kół gospodyń wiejskich, gdzie zwiedzający mogli skosztować różnych smakołyków i napitków. Na wielu stoiskach twórcy chwalili się wyrobami reprezentującymi rękodzieło ludowe.
(s)

Co wiesz o wiejskim
gospodarstwie
domowym?

województwa łódzkiego (bez ograniczeń
M ieszkańcy
wiekowych) mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat

gospodarstw domowych na wsi. Zgłoszenia do XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, organizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, przyjmowane są
do 20 października.
Jak wynika z informacji przekazanych przez ŁODR
pytania konkursowe dotyczyć mają takich bloków tematycznych: ● zasady zdrowego i racjonalnego żywienia, ● agroturystyka i turystyka wiejska, ● zagrody edukacyjne, ● ekologia i ochrona środowiska na wsi, ● dziedzictwo kulturowe,
● produkt lokalny, tradycyjny i regionalny, ● sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa, ● przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, ● BHP w gospodarstwie rolnym, ● podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o PROW 2014–2020.
Olimpiada przebiegać będzie w dwóch etapach. Eliminacje zaplanowano na 22 października godz. 10.00 w Centrali ŁODR w Bratoszewicach oraz oddziałach w Piotrkowie
Trybunalskim i Kościerzynie. Finał odbędzie się 26 listopada w Centrali ŁODR w Bratoszewicach.
Finaliści uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.
Więcej informacji ŁODR Bratoszewice, tel.: 42/ 719 89 28
w. 321; 42/ 710 38 21; fax 42/ 719 66 99; e-mail: e.kijak@
lodr-bratoszewice.pl.
(s)
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Dopalacze
- wciąż aktualny temat
å ciąg dalszy ze str. 4
miała szanse częściej niż dotąd sprawdzać na własnych organizmach działanie różnych substancji psychoaktywnych. Wraz z nowym rokiem szkolnym uaktywniły się szkoły (także w naszej gminie), podejmując różne inicjatywy.
11 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się
profilaktyczne spotkania dla młodzieży i rodziców, poświęcone zagrożeniom związanym z używaniem dopalaczy i narkotyków. Spotkanie zorganizowane w ramach kampanii
społecznej „Dopalacze
kradną życie” poprowadził były policjant Jacek
Wrona, który przez wiele lat zajmował się zwalczaniem przestępczości
narkotykowej, a teraz
jest biegłym sądowym
oraz autorem publikacji
poświęconych narkomanii i przestępczości narkotykowej.
Podczas spotkania z uczniami ZSP w Kleszczowie, a następnie z ich rodzicami J. Wrona mówił zarówno o dopalaczach, jak też
o zagrożeniach wynikających z ich używania.
Szkoły włączają się też do innych ogólnopolskich inicjatyw. Gimnazjum w Kleszczowie zaprosiło swoich uczniów do udziału w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Przytomni”. Zadaniem
uczestników było nakręcenie filmowego spotu, propagującego styl
życia wolny od dopalaczy. Ten konkurs jest częścią rozpoczętej
w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze kradną życie”. Przebieg
kampanii warto śledzić na jej facebookowym profilu. Są na nim publikowane m.in. aktualności, informacje o działaniach policji oraz
zdjęcia osób, które dołączyły do inicjatywy. Mapa inicjatyw „antydopalaczowych” prezentuje podejmowane lub planowane działania profilaktyczne.

Ważne kontakty

Już w lipcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy także
w kwestiach związanych z dopalaczami. Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach
tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach,
w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony?
Skontaktuj się z jednym z poniższych numerów:
800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej
Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy
uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania
dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących
tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on
młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00-22:00, pomoc online dostępna na
www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami
psychoaktywnymi.
800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach
bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy chcieliby zyskać
fachowe wsparcie w zakresie przeciwdziałania: agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy, wykorzystywania seksualnego, kon-
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taktom z substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniom. Telefon
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00, pomoc online dostępna pod
adresem pomoc@800100100.pl lub www.800100100.pl/napisz.
W 2015 roku 61 kontaktów z tel. 800 100 100 dotyczyło kontaktów
dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw
Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-20:00. Po godzinie 20:00
oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania, w którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych
sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy
i informują na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach 16:00-21:00.
Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl, w której można
uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza psychiatry, psychologa
i prawnika. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
J. Strachocki

Sport
Pobiegli na piątkę

biegacz LKS Omega Kleszczów Radosław Berencz
N ajlepszy
zajął siódme miejsce. Mateusz Urbaniak uzyskał trzynasty

czas.
W klasyfikacji kobiet najszybsza była Ewa Jagielska z LKS Omega Kleszczów
(17:07) przed ubiegłoroczną
zwyciężczynią Justyną Korytkowską (17:10) z Łomży oraz
Karoliną Pilarską z Lublińca (17:17). W rywalizacji mężczyzn pierwszy linię mety przekroczył Tomasz Osmulski
z Łodzi z czasem (15:15). Zanim wystartował bieg główny na
krótkich dystansach rywalizowali młodsi biegacze w wieku
przedszkolnym i szkolnym (120
uczestników). Każdy uczestnik
na mecie otrzymał pamiątkowy
medal, a najlepsi statuetki oraz
okolicznościowe koszulki.
Szczegółowe wyniki oraz
informacje o imprezie znaleźć
można na stronie www.kleszczowna5.pl.
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Szkolna liga LA

ięć konkurencji indywidualnych: biegi na 100, 400, 800 m (dziewczęta) oraz na
1500 m (chłopcy), pchnięcie kulą i skok w dal oraz jedną drużynową (sztafeta 4
x 100 m dziewcząt i chłopców) rozegrano 18 września w Kleszczowie podczas lekkoatletycznych zawodów odbywających się w ramach Licealiady powiatu bełchatowskiego. Rywalizowali sportowcy reprezentujący 4 szkoły (w kat. dziewcząt) i 4 szkoły (w kat.
chłopców). Najlepsze wyniki w obu tych kategoriach uzyskał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, reprezentowany przez 15 dziewcząt i 15 chłopców. Obie drużyny awansowały do półfinałów wojewódzkich.

Sport
Medale w siatkonodze

w hali „Energia” w Beł15 września
chatowie odbyły się pierwsze mi-

strzostwa szkół powiatu bełchatowskiego
w siatkonodze. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowały trzy trójki chłopców oraz jedna trójka dziewcząt. Dziewczęta spisały się na
srebrny medal. Zdobyły go po wygraniu
trzech spotkań i jednej porażce. Dziewczęta grały w składzie: Angelika Gałkow-

ska, Barbara Janus oraz Oliwia Widera. Srebro wywalczyła też jedna z drużyn
chłopców w składzie: Błażej Miara, Mateusz Gałczyński, Sebastian Popiołek, Patryk Kołodziejczyk. Dorobkiem kolejnych
dwóch teamów były miejsca czwarte (Patryk Niedbała, Miłosz Podsiadły, Mateusz Zając, Dominik Stęplewski) oraz V-VI
(Bartłomiej Jamiński, Piotr Góra, Maciej
Uryszek).

Sport
Indywidualne przełaje

22

września w Zelowie w mistrzostwach powiatu w indywidualnych biegach przełajowych uczestniczyło dziewięć uczennic i jedenastu uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zawody odbywały
się w dwóch klasyfikacjach. Najlepsze miejsce w kategorii
dziewcząt z licencją PZLA uzyskały: Karolina Iznerowicz (kl.
II b), która zajęła I miejsce oraz Agnieszka Kuśmierek (kl. II
b) - III miejsce (obie na zdjęciu).
Dwie dziewczęta z kleszczowskiej szkoły stanęły także na podium w kategorii bez licencji PZLA. Aleksandra Kowalska (kl. I b) była druga, a Kinga Fryś (kl. II b) - trzecia. Te
wyniki zapewniły reprezentantkom ZSP awans do finału wojewódzkiego. Wśród chłopców najlepsze (ale nie premiowane awansem miejsce) zajął Aleksander Wolnowski (kl. II t).

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

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

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

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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GOK informuje i zaprasza
Pejzaże według NAStroju
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na wystawę
prac malarskich „Pejzaże według NAStroju”. Prezentowane są na
niej obrazy akrylowe i olejne na płótnie, wykonane przez uczestników zajęć z rysunku i malarstwa. Zajęcia dla młodzieży
i osób dorosłych prowadzone
były przez GOK w sezonie
2014/2015.
W świetlicy GOK w Kleszczowie można oglądać także prace małych artystów wykonane
w trakcie zajęć koła plastycznego.

Wędrujące stoisko GOK
Nie tylko podczas gminnych imprez GOK prezentuje prace z zakresu rękodzieła artystycznego. We wrześniu wystawowe stoisko
Gminnego Ośrodka Kultury mogli odwiedzać uczestnicy dwóch
ważnych imprez, odbywających się w regionie łódzkim. Podczas
Dożynek Prezydenckich w Spale instruktorzy GOK w Alei Twórców Ludowych prezentowali m.in. ceramikę artystyczną, filc, ręcznie malowane chusty na jedwabiu, koronkę szydełkową i kwiaty
z bibuły.
Tydzień później, 20 września w Aleksandrowie Łódzkim na „Festiwalu Sztuk Różnych” pokazane zostały prace instruktorów:
koronka szydełkowa, koronka, siatka filet, ceramika, makrama,
filcowane ozdoby oraz obrazy ze słomy.

Wycieczkowy relaks seniorów
W ramach trzydniowej wycieczki, zorganizowanej z okazji Dnia
Ludzi Starszych dla emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów, z wyjazdu w Pieniny i do Krynicy Zdroju skorzystało 77

Prosto z SOLPARKU
Ogłoszono zwycięzców
30 września zakończono Facebookowy Konkurs Vacu Activ. Walka na ilość kalorii utraconych na tej nowoczesnej bieżni, która nie
tylko pomaga zgubić zbędne kilogramy, ale poprawia też kondycję
i samopoczucie, trwała między paniami do ostatniego dnia. Nagrodę główną - karnet na 10 wejść na Vacu otrzymała Agata Prokop,
osiągając wspaniały wynik 1771 kcal. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Indywidualna nauka pływania
Indywidualne lekcje to najszybsza i najbardziej efektywna nauka pływania. Dla chcących nabyć nowe umiejętności, SOLPARK
organizuje kurs. Lekcje indywidualne przeznaczone są dla osób,
które chcą szybko nauczyć się pływać, odczuwają znaczny lęk
przed wodą, chcą poprawić technikę pływania i skorygować błędy.
Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 510 267 566.

Tańsze sauny dla mieszkańców
Przypominamy o możliwości nabycia karnetów (4 wejścia) na
saunę w SOLPARKU w niższych cenach. Promocja skierowana
jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Kleszczów. Stabilny stan
zdrowia i dobre samopoczucie są ważne dla wszystkich. Jak twierdzą znawcy korzystanie z sauny może mieć zbawienny wpływ na
nasze zdrowie, szczególnie w porze przesilenia jesiennego. Sauna wzmacnia system odpornościowy, zapewnia psychiczny odpoczynek i relaks. Cotygodniowe odwiedziny w saunie są pomocne
w codziennej pielęgnacji twarzy i ciała.

NR 18-19/421-422

osób. Zorganizowany przez GOK wyjazd odbył się w dwóch różnych terminach. Seniorzy rozpoczęli swoją turystyczną eskapadę
od trwającego ponad dwie godziny spływu po Dunajcu. Później po
krótkim spacerze po Szczawnicy odwiedzili pijalnię wód mineralnych i zwiedzili kościół św. Michała Archanioła w Dębnie, wpisany
(wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski)
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Drugi dzień uczestnicy wycieczki zaczęli od zwiedzania Zamku
Lubowelskiego w Starej Lubowli, wybudowanego pod koniec XIV
wieku. Na kartach jego historii wpisali się członkowie znaczących
węgierskich i polskich rodów szlacheckich. Następnym punktem
programu było zwiedzanie miejscowości Hniezdne - Nestville
Park i znajdującej się tam wytwórni whisky. W Niedzicy zwiedzano natomiast miejscową zaporę i elektrownię wodną. Zapora
w Niedzicy jest najwyższą w Polsce zaporą ziemną z centralnym
uszczelnieniem z gliny. Kolejnym punktem w programie zwiedzania był zamek w Niedzicy.
Trzeci dzień wycieczki został przeznaczony głównie na Krynicę
i jej okolice. Rozpoczął się od wjazdu koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką, skąd przy pięknej pogodzie rozpościera się
niesamowity widok na
panoramę Beskidów. Później nasi seniorzy udali się
na zwiedzanie Muzeum
Nikifora w Krynicy Zdroju
(na zdjęciu). Następnie
spacerowali po centrum
miasta i degustowali wody
mineralne w słynnej krynickiej pijalni. W Tyliczu
uczestnicy wycieczki udali
się ścieżkami różańcowymi na wzgórze Golgoty, by następnie zwiedzić miejscową cerkiew.
Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w obiektach pszczelarskich w Kamiannej, gdzie można poznać smak prawdziwych miodów naturalnych.

Będzie wyjazd na widowisko „Piotruś Pan”
17 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje wyjazd dla dzieci z rodzicami do łódzkiej Atlas Areny na widowisko
na lodzie „Piotruś Pan”. Zapisy osób chętnych są prowadzone do
16 października w GOK w Kleszczowie, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-19.00. Cena biletu 50 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie planowany jest na godz. 16.00.
(opr. s)

