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Zakończono przebudowę
dróg w Czyżowie

Nowy inwestor w Żłobnicy

9 kwietnia zakończył się odbiór robót przy rozbudowie układu
drogowego wraz z wykonaniem pełnego uzbrojenia
w miejscowości Czyżów.
Była to największa inwestycja infrastrukturalna gminy Kleszczów ostatnich lat.
Pod względem skali porównać ją można jedynie z prowadzonym kompleksowym
uzbrajaniem terenów strefy przemysłowej w Bogumiłowie.
å ciąg dalszy na str. 3

Pomogli spełnić
marzenie Angeliki
Kleszczowscy gimnazjaliści sprawili radość
choremu dziecku – tym razem dziewięcioletniej podopiecznej fundacji „Mam
marzenie”. Z kilkuletnią
Angeliką młodzież spotkała się 18 marca w łódzkim
szpitalu przy ulicy Spornej. Uczniowie mieli ze
sobą prezent dla marzycielki – upragniony przez
nią laptop.
å ciąg dalszy na str. 7

Będzie VI
Dyktando
Kleszczowskie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie zapowiedział tegoroczną,
już szóstą edycję Dyktanda Kleszczowskiego. Impreza pod honorowym patronatem wójta gminy Kleszczów odbędzie się 31
maja w auli SOLPARKU. Zmierzą się w niej
znawcy ortografii, miłośnicy literatury, osoby, którym zależy na tym, by na co dzień
używać poprawnie języka polskiego.
Więcej na str. 6.

Firma ZPHU Entro Sławomir Kaźmierczak, która od 2008 roku
prowadzi na terenie gminy Kleszczów działalność gospodarczą
w branży meblarskiej, zainwestuje na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy. W tym
celu 31 marca w Urzędzie Gminy doszło do
spotkania wójta Sławomira Chojnowskiego z Inwestorem oraz
reprezentującymi Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów prezesem
Zdzisławem Kuszczakiem i wiceprezesem
Tadeuszem Gajdą.
Więcej na str. 5.

Zarejestrowano
25 honorowych dawców
szpiku kostnego
Dwudziestu pięciu potencjalnych dawców szpiku kostnego zarejestrowano podczas akcji „Kleszczowska Szpikomania” zorganizowanej w dniu 26 marca w SOLPARKU Kleszczów
przez Gminny Klub HDK PCK
Kleszczów. Honorowymi dawcami zostali przede wszystkim
pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie, którzy zanim
oddali próbkę 5 ml krwi zostaå ciąg dalszy na str. 7

Poznajmy
„Regulamin altany
ekologicznej”
Wiosna sprzyja spędzaniu wolnego czasu w plenerze. Zorganizowane grupy szukają dobrze urządzonych miejsc na rekreacyjne spotkania, ogniska czy turystyczne
biwaki. Altana biwakowa położona w obrębie Rezerwatu Przyrody „Łuszczanowice”,
nazywana także altaną ekologiczną, to jedyne takie miejsce na terenie gminy Kleszczów. Została utworzona dzięki wspólnej
å ciąg dalszy na str. 9

Nie tylko zasiłki
i „becikowe”
Czy wiemy jak wielu mieszkańców naszej gminy korzysta ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? GOPS
w Kleszczowie przygotował sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za 2014 rok. Na jego podstawie możemy
poznać, jak duże jest w gminie Kleszczów
zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Dowiemy się też, na
które z zadań, realizowanych przez GOPS
wydawane są największe kwoty.
Więcej na str. 4.
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W urzędowym kalejdoskopie
Dofnansowanie inwestycji w Łękińsku

Urząd Marszałkowski w Łodzi pozytywnie zakończył weryfikację złożonej
przez gminę Kleszczów trzy miesiące temu dokumentacji o zwrot kwoty
235.367 zł za zrealizowaną inwestycję „Modernizacja infrastruktury
szerokopasmowego Internetu w miejscowości Łękińsko”. Pieniądze
z dofinansowania wpłyną na gminne konto po wykonaniu płatności przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto zadba o zieleń na terenie gminy?

Urząd Gminy powierzył Zakładowi Komunalnemu „Kleszczów” prace
dotyczące utrzymania i konserwacji zieleni na terenie gminy w zakresie
pielęgnacji trawników (m.in. koszenie, podlewanie, wertykulacja, dosiew
trawy), drzew (usuwanie pionowych, dzikich pędów i odrośli korzeniowych,
zwalczanie chorób i szkodników), skupin krzewów, pnączy i żywopłotów
(m.in. pielenie, cięcie formujące, zasilanie nawozem, podlewanie,
ściółkowanie korą), kompleksowej pielęgnacji różanek (m.in. okrycie
i kopczykowanie na zimę, odkrycie i rozkopczykowanie na wiosnę,
pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, podlewanie, ściółkowanie
korą) oraz koszenia terenów będących własnością Gminy. Termin
wykonania zleconych prac obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 listopada.
Kwota wynagrodzenia wyniesie 510.000 zł brutto.

Prace projektowe przy dwóch placach zabaw

Trwają prace projektowe związane z wymianą nawierzchni na placach
zabaw w Łękińsku przy ul. Poprzecznej oraz w Łuszczanowicach
naprzeciw Domu Kultury. Firma projektowa AS Studio z Bytomia wykonuje
dokumentację pozwalającą na zastąpienie dotychczasowej nawierzchni
z piasku podłożem poliuretanowym. W Łękińsku utwardzona zostanie
nawierzchnia na terenie całego placu zabaw, natomiast w Łuszczanowicach
będą to miejsca pod urządzeniami.

Minął termin zapłaty za odbiór odpadów

15 kwietnia upłynął termin zapłaty pierwszej raty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości oraz osoby
zobowiązane do uiszczenia opłaty mogą należną kwotę uiścić w kasie
Urzędu Gminy w Kleszczowie, u inkasenta lub przelewem na rachunek
bankowy wskazany w książeczce opłat.

Kwietniowe terminy otwarcia Punktu Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, że w kwietniu
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych
w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących terminach:
• 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29 kwietnia - 8.00-18.00
• 20, 21, 27, 28, 30 kwietnia - 8.00-16.00.

Wybory do Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2014 r. uchwałą Nr 9/2014 zarządziła termin wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015 r.
(niedziela) od godz. 8.00 do godz. 18.00. Dokumenty dla kandydatów do rejestracji są dostępne: ● na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego: http://izbarolnicza.lodz.pl; ● w Powiatowym Biurze Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Kościuszki
13, pokój nr 9; ● w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, pokój nr 26. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej
musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: ● zgłoszenie kandydata, ● oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, ● listę członków
zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Czytelnie wypełnione
dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11.05.2015 r., do godz. 15.30 do Okręgowej Komisji Wyborczej, która
mieści się siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów w pokój nr 26.

Na dzień 10 maja 2015 r. zarządzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy do wiadomości wyborców
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Numer
obwodu
głosowania
1
2

Granice obwodu
głosowania
Antoniówka, Bogumiłów,
Dębina, Kamień, Kocielizna,
Rogowiec, Słok-Młyn,
Stefanowizna, Żłobnica
Kleszczów

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Dom Kultury w Żłobnicy,
Żłobnica 25

Szkoła Podstawowa
w Kleszczowie, ul. Szkolna 4,
Kleszczów
3
Adamów, Czyżów, Łękińsko, Szkoła Podstawowa
Wola Grzymalina Kolonia,
w Łękińsku, ul. Szkolna 20,
Wolica
Łękińsko
4
Łuszczanowice,
Publiczne Przedszkole
Łuszczanowice Kolonia
Samorządowe
w Łuszczanowicach,
Łuszczanowice 104B
Lokale Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kleszczowie oraz
Nr 4 w Łuszczanowicach zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i są wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić wójtowi do dnia 27 kwietnia 2015 r.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie
za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego,
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie pokoje nr 7, 31, pod nr telefonu 44 7313110 lub na stronie
www.bip.kleszczow.pl.
Głosowanie odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny
dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Bezpłatne badanie słuchu
6 maja od godz. 10.00 mieszkańcy gminy Kleszczów będą
mogli uczestniczyć w bezpłatnych badaniach słuchu organizowanych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie w gabinecie nr
103. O kolejności przyjęć będzie decydowała kolejność przybycia.
W przypadku stwierdzenia wady, każdy pacjent zostanie poinformowany, gdzie może skorzystać z bezpłatnej konsultacji laryngologicznej bądź w jaki sposób i gdzie protezować niedosłuch. Z badań
mogą skorzystać dzieci powyżej 7 roku życia, u których rodzice podejrzewają wadę słuchu. Pacjenci niepełnoletni będą przyjmowani
wraz z rodzicem/opiekunem od godz.13.00. Badania wykona Specjalistyczny Gabinet Słuchu Otomed, filia - Bełchatowskie Centrum
Medyczne, ul. 19 Stycznia 12, Bełchatów. Szczegółowe informacje
dotyczące akcji można uzyskać pod nr tel. 43 824 70 08.

Sprzedam działkę
w Kolonii Łuszczanowice
0,5 ha wraz z domem.
Więcej informacji
pod numerem tel. 797777777
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marca odbyła się 6. sesja Rady Gminy Kleszczów obecnej kadencji.
Podjęte w trakcie tego posiedzenia uchwały dotyczyły następujących spraw:
• wyrażono pozytywną opinię w sprawie objęcia przez Gminę Kleszczów
nowych udziałów spółki „Eko-Region” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
(4000 udziałów o wartości 5000 zł za jeden udział). Kapitał przeznaczony
zostanie na przeprowadzenie inwestycji, które wzmocnią pozycję spółki
na rynku oraz spowodują dodatkowy wzrost wartości jej majątku. Obecnie
wartość nominalna jednego udziału wynosi 5000 zł i po takiej wartości będą
obejmowane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość rynkowa udziału według szacunków spółki kształtuje się na poziomie 10000
zł za sztukę. Podniesienie kapitału zakładowego przez gminę przełoży
się na uzyskanie przez nią pozycji wspólnika dominującego, którego głos
w sposób znaczący może kształtować przyszłe kierunki rozwoju spółki oraz
tworzenie nowych miejsc pracy,
• udzielono pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz
przyznano dotację placówkom medycznym. Gminie Sokolniki przyznano
30.000 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym
osprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół
w Tyblach. Gminie Lewin Kłodzki przyznano 200.000 zł z przeznaczeniem
na budowę budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów. Rada Gminy
Kleszczów udzieliła dotacji z budżetu gminy w wysokości 300.000 zł dla
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na zakup sprzętu diagnostycznego do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego. SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Marii Konopnickiej otrzymał dofinansowanie do zakupu
aparatury koniecznej do diagnostyki genetycznej chorób rzadkich, a Szpital Powiatowy w Radomsku 200.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do

•

•
•

•
•
•

•
•
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prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów
na lata 2015-2018 oraz zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Tegoroczne
planowane dochody wynieść mają 265.480.951,70 zł, a kwota zapisana
po stronie wydatków to 333.951.784,64 zł. Planowany deficyt budżetowy
wyniósł 68.470.832,94 zł,
Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok
2016 środków stanowiących fundusz sołecki,
umożliwiono wspólnotom mieszkaniowym posiadającym nieruchomości
na terenie gminy Kleszczów uzyskiwanie dofinansowania do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na
terenie gminy Kleszczów,
wyrażono zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,88 ha położonej w Żłobnicy,
jednorazową zapomogę ze środków własnych gminy z tytułu urodzenia się
dziecka, tzw. becikowe radni podwyźszyli do kwoty 4000 zł,
określono kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kleszczów. Szczegóły
przedstawimy po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
określono opłaty czynszowe od niektórych lokali użytkowych. Rada Gminy
ustaliła stawki czynszu za podnajem lokali gminnych wynajętych przez OSP.
Radni zapoznali się z informacją o wynikach audytu w Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów, który został przeprowadzony przez zewnętrzną kancelarię z Łodzi i obejmował lata 2010-2014. Przedstawiciele rady dopytywali
o sprawy związane z obsługą inwestorów, kosztami funkcjonowania fundacji oraz poniesionymi wydatkami promocyjnymi. Szczegóły można znaleźć
w relacji z sesji umieszczonej na stronie internetowej gminy Kleszczów
www.kleszczow.pl

Obchody XXV-lecia
Samorządu Terytorialnego

5-6 marca w Poznaniu odbył się Kongres XXV-lecia Samorządu TerytorialW dniach
nego. Wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem sześciu ogólnopolskich organi-

zacji samorządowych, tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - Unii Metropolii Polskich, Unii
Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP,
Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich
oraz Związku Województw RP.
Kongres połączony był z obradami Walnych
Zgromadzeń Organizacji. Wzięło w nim udział ponad
1000 samorządowców i gości: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie,
przedstawiciele samorządów oraz władz centralnych
i parlamentu. Gminę Kleszczów reprezentował wójt
Sławomir Chojnowski. W pierwszym dniu kongresu
Sala obrad kongresu
wyłoniono przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, którym został Marek Olszewski - wójt gminy Lubicz.
W dwudniowym kongresie udział wzięli między innymi: Bronisław Komorowski - prezydent RP, Ewa Kopacz - prezes Rady Ministrów, profesor Jerzy Buzek, Maria Wasiak - minister infrastruktury i rozwoju, Andrzej Halicki - minister
administracji i cyfryzacji. Kongres to ważne wydarzenie rozpoczynające Rok Samorządu Terytorialnego,
ogłoszonego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przez cały bieżący rok na terenie kraju organizowane będą debaty, konferencje, seminaria, koncerty, wystawy, konkursy, imprezy sportowe. W gminie
Kleszczów główne obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego planowane są na koniec maja. Z tej okazji, odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Kleszczów, podczas której samorządowcy oraz zaproszeni
goście podsumują osiągnięcia ostatnich 25 lat. Ponadto przygotowywane są mniejsze projekty z udziałem
W inauguracyjnym wystąpieniu były
młodzieży i lokalnej społeczności. O szczegółach poinpremier Jerzy Buzek mówił o osiąformujemy w kolejnych wydaniach „Informatora Kleszgnięciach i sukcesach samorządów
czowskiego”.

Zakończono
przebudowę dróg
w Czyżowie

zadania „Rozbudowa układu
W ykonawcą
drogowego wraz z budową pełnej infra-

struktury technicznej w miejscowości Czyżów”
była spółka SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
Umowę na realizację zadania podpisano 11 marca
2013 roku. Zapisana w umowie kwota
brutto za realizację
tego zadania wynosiła 35,7 mln zł.
Zakres prac,
jaki został wykonany w ramach inwestycji
w Czyżowie jest wyjątkowo obszerny. Obejmował budowę infrastruktury technicznej: wodociągu, kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), kanalizacji deszczowej, gazociągu, sieci
teletechnicznej i elektroenergetycznej (w tym linii kablowych 15
kV i 0,4 kV oraz
kontenerowych
stacji transformatorowych 15/0,4
kV), a następnie wykonanie nowej sieci lokalnych
dróg, chodników
i ścieżek rowerowych.
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WÓJT GMINY KLESZCZÓW OGŁASZA

KONKURS OFERT NA NAJEM
LOKALU
„DRINK – BAR”

W BUDYNKU DOMU KULTURY W KLESZCZOWIE
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym
przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy - minimum 1 rok.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim
urządzeń i wyposażenia.
4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku
od nieruchomości.
Od Najemcy oczekujemy:
• stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny –
ciekawy wystrój wnętrza (obrusy, serwety, karty menu),
• interesujące menu (w tym różnego rodzaju sałatki, ciasta,
desery lodowe, napoje alkoholowe - drinki, itp.),
• w lokalu będzie obowiązywać zakaz palenia.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: kuchni, pomieszczenia gospodarczego, WC dla personelu, WC męski, WC damski, korytarz, sala główna o łącznej powierzchni 160,63 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe,
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Od najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funkcjonowanie baru.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel.
44 731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać :
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję w zakresie jego waloryzacji,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwa
firmy,
• koncepcję funkcjonowania Drink – Baru w Kleszczowie,
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK – BAR
w Kleszczowie” należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r. do godziny 12°° włącznie w Kancelarii Ogólnej
Urzędu GMINY w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia
z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu
lub unieważnienia konkursu.

WÓJT GMINY KLESZCZÓW

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Bogumiłów, gmina Kleszczów, pow.
bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu
podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów
www.kleszczow.pl
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Skorzystaj z dofinansowania
na zakup sadzonek!

można składać wnioski na dofinansowanie ze środków buDo 31dżetusierpnia
Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych

z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. Zgodnie z ostatnią zmianą regulaminu dofinansowania, od bieżącego roku wnioski mogą składać także osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości znajdujących
się na terenie gminy, a nie są na jej terenie zameldowane. Dotacja wynosi 60%
łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 5000 zł. Aby otrzymać dotację w pierwszej kolejności należy złożyć do Urzędu Gminy wniosek, zawierający wykaz roślin planowanych do zakupu wraz z oświadczeniem o posiadanym
prawie własności lub kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.
Następnie, po weryfikacji wniosku, przygotowywana jest Umowa, na podstawie której wnioskodawca otrzymuje przelewem, na konto bankowe podane we
wniosku, wnioskowaną kwotę dotacji. Od tego momentu Wnioskodawca może
przystąpić do zakupu roślin. Ostatnim krokiem jest złożenie sprawozdania wraz
z kserokopią faktury/rachunku, na którym wyszczególnione zostaną rośliny objęte dotacją. W ciągu 3 lat od otrzymania dotacji Komisja Oceny Wniosków ds.
dofinansowania sadzonek drzew i krzewów ozdobnych dokonuje kontroli roślin
objętych dofinansowaniem.
Dofinansowanie na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych przyznaje
się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i dla podmiotu wskazanego we wniosku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://eko.kleszczow.pl/ lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 29, tel. 73131-10 wew. 146).

GOPS podsumował
ubiegłoroczne wydatki

zadań zleconych, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
W śród
Społecznej w Kleszczowie, największą pozycję stanowią świadczenia

rodzinne. W sprawozdaniu opisano szczegółowo 12 różnych świadczeń, które
w ciągu minionego roku GOPS wypłacał na rzecz podopiecznych. Przeznaczono na nie łącznie 711.583,20 zł. Dwie największe kwotowo pozycje to zasiłki rodzinne wypłacane 195 osobom (łącznie 247.087 zł) oraz zasiłek pielęgnacyjny.
Otrzymywało go 88 osób na kwotę 160.344 zł.
„Becikowe” czyli jednorazową zapomogę w kwocie 1000 zł z tytułu urodzenia
dziecka wypłacono 81 osobom. Inne świadczenia rodzinne to: dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (13 osób); dodatek z tytułu urodzenia dziecka (18 osób); dodatek do zasiłku
z tytułu samotnego wychowania dziecka (10 osób); dodatek do zasiłku z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka (12 osób); dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (34 osoby); świadczenie pielęgnacyjne (8 osób); dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej (31 osób); dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (78 osób); zasiłek dla opiekuna (3 osoby).
Wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego trafiły do 18 mieszkańców gminy Kleszczów, a ich łączna suma wyniosła 94.105,32 zł. GOPS opłacił też ponad 22 tys. zł składki ZUS
należnej od świadczeń rodzinnych.
Wśród zadań własnych realizowanych w minionym roku przez GOPS
w Kleszczowie jedną z większych kwot stanowi opłata za pobyt 17 osób w Domu
Pomocy Społecznej. Wyniosła ona 316.685,02 zł.
Na gminne „becikowe”, czyli jednorazową zapomogę w wysokości 3 tys. zł z tytułu urodzenia się dziecka wypłaconą rodzicom 87 dzieci, wydano łącznie 261 tys. zł.
Z kolei na zadanie „Zasiłki i pomoc w naturze” GOPS wydał 554.536,02 zł,
z czego najwięcej (396.761,34 zł) pochłonęły zasiłki pieniężne celowe dla 317
rodzin. Zasiłki pieniężne okresowe wypłacone dla 16 rodzin kosztowały ponad
20 tys. zł, zaś zasiłki pieniężne na zdarzenie losowe dla 58 rodzin ponad 35,9
tys. zł. Zasiłki pieniężne, wypłacone w ramach programu pomocy socjalnej dla
rolników, którzy ponieśli straty w uprawach, przekroczyły kwotę 28,6 tys. zł.
Na pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną GOPS wydał
72.994,68 zł. W tej grupie wydatków mieściły się np. wydatki na zakup węgla
å ciąg dalszy na str. 5

1 - 15 IV `2015

K

Informator

KLESZCZOWSKI

Cenna wiedza
dla pracodawcy

iedy zawieramy umowę o pracę, a kiedy z pracownikiem
można zawierać umowy cywilno-prawne? Czym jest ruchomy czas pracy i rozkłady czasu pracy? Jakie zmiany mają nastąpić w umowach na czas określony? Co zmienią nowe uregulowania
w zakresie badań lekarskich pracowniczych wstępnych i okresowych? Są to zagadnienia, które będą przedmiotem szkolenia adresowanego do pracodawców oraz służb kadrowych. Zorganizuje je 29
kwietnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi (Oddział w Piotrkowie
Trybunalskim) wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie.
Zajęcia poprowadzą inspektorzy OIP w Łodzi: Andrzej Cegła nadinspektor pracy, kierownik oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Tomasz Przybył - starszy inspektor pracy.
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00-13.00 w sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie.
Ze względów organizacyjnych należy zgłosić chęć uczestnictwa
w terminie do 24 kwietnia pod nr telefonu RIG 44/ 733-66-00; 516151-710; pocztą elektroniczną: biuro@rigbelchatow.bai.pl lub do
Biura Oddziału PIP w Piotrkowie Tryb. 44/ 649-52-15.
(s)

PUP na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

P

owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie rozpoczął realizację
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”. Projekt jest skierowany do osób
młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Bełchatów
jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. Za
osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: ● nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo); ● nie kształci się (tj.
nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
● nie szkoli się (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze
środków publicznych).
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 zakłada: ● realizację 6-miesięcznych
staży dla 338 osób, ● przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 21.000 zł dla 32 osób.
Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane są od 1-15 kwietnia, a wnioski
o zawarcie umowy o staż - od 13 kwietnia br. do wyczerpania limitu
środków przeznaczonych na ten cel.
Wnioski te należy składać w Sekretariacie PUP Bełchatów,
ul. Bawełniana 3, p. 1.12 (pierwsze piętro).
(s)

GOPS podsumował
ubiegłoroczne wydatki
å ciąg dalszy ze str. 4
(26.980,16 zł); zakup paczek świątecznych dla dzieci i osób samotnych (16.720,03 zł); koszty rehabilitacji leczniczej dla jednego dziecka (12 tys. zł); zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych
(5.356,49 zł); opłata za wyżywienie 9 dzieci w przedszkolu (2.181 zł).
Na zasiłki stałe, wypłacane przez GOPS dla 11 osób wydano łącznie
47.622,26 zł.
Ostatnia ze znaczących pozycji w ubiegłorocznych wydatkach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie to finansowanie pomocy sąsiedzkiej. Jest to świadczenie zaliczane do usług opiekuńczych. W gminie Kleszczów z pomocy sąsiedzkiej korzystało łącznie 12 osób, a wydatki na ten cel wyniosły w sumie 53.444 zł.
(s)
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Ostrzeżenie PGE Dystrybucja

korzystających z prądu dostarczanego przez spółDo klientów
kę PGE Dystrybucja S.A. skierowane zostało ostrzeżenie.

Stwierdzono w nim, że do odbiorców energii elektrycznej trafiają informacje o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku
bankowego, na który należy wpłacać należności za dostawy energii
elektrycznej. W komunikacie PGE Dystrybucja czytamy m.in.:
„Pragniemy poinformować, iż spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.
W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację,
dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw
energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.
W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest
przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A.,
prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką,
telefonicznie (tel. 81/ 710 57 02, 81/ 710 57 39) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl)”.
(s)

S

Powiatowy Geoportal

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie uruchomiło Geoportal,
który jest witryną internetową opracowaną z wykorzystaniem
funkcjonującego w starostwie systemu zarządzania danymi przestrzennymi. Po otwarciu strony www.belchatow.geoportal2.pl znajdziemy dane dotyczące numerów działek, adresów czy budynków,
prezentowane na tle OpenStreetMap, ortofotomapy albo mapy topograficznej. Część prezentowanych danych jest powiązana z danymi
opisowymi.
Szczegółowa instrukcja obsługi powiatowego Geoportalu wraz
z opisem poszczególnych narzędzi oraz sposobu wyszukiwania konkretnych danych znajduje się w zakładce „pomoc”.
Warto przypomnieć, że w 2013 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uruchomiony został Geoportal Województwa
Łódzkiego. Zawiera on zbiór cyfrowych map i danych, dotyczących
obiektów na terenie całego regionu. Po wejściu na stronę www.geoportal.lodzkie.pl mamy możliwość m.in. ustalenia położenia obiektu,
adresu, a nawet numeru działki. Geoportal wojewódzki zawiera osiem
działów tematycznych, tj. dział obiektów użyteczności publicznej, inwestora, społeczeństwa obywatelskiego, ortofotomap, łowiectwa,
map glebowo-rolniczych i geologicznych oraz udostępniania map.
(s)

Nowy inwestor w Żłobnicy

R

ozmowy zakończono podpisaniem trójstronnej umowy,
w której Gmina Kleszczów reprezentowana przez wójta zobowiązała się do zapewnienia niezbędnych mediów do działki inwestycyjnej oferowanej firmie Entro przez przedstawicieli Fundacji właściciela terenu. Zgodnie z podpisanym dokumentem w Żłobnicy
na działce o powierzchni 1,93 ha powstanie zakład produkujący stelaże gięte do mebli sypialnianych oraz hale magazynowe. W pierwszym etapie inwestycji planowane jest wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi
o łącznej powierzchni około 3000 m2. Dwa kolejne etapy związane
z powstaniem magazynów o powierzchni ponad 5000 m2, ostatecznie mają zostać zakończone do końca 2020 roku. Wartość inwestycji szacuje się na 12 mln zł. W zakładzie zatrudnienie znajdzie 40
osób, z czego przynajmniej połowę mają stanowić mieszkańcy gminy. W umowie zawarto klauzule, które umożliwiają Fundacji odkup
przedmiotowego terenu po cenie sprzedaży w przypadku, kiedy inwestor nie rozpocznie inwestycji w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy, albo kiedy nie zrealizuje przynajmniej dwóch z trzech
zakładanych etapów. Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości na rzecz inwestora odbyło się 8 kwietnia w kancelarii notarialnej w Bełchatowie. Akt notarialny z inwestorem podpisali
przedstawiciele zarządu FRGK.
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VI Dyktando Kleszczowskie

Kto może przystąpić do dyktanda?

Jak wynika z ogłoszonego już regulaminu tegoroczna edycja dyktanda
będzie - tak jak poprzednie - otwarta dla wszystkich chętnych, a uczestnicy - poza kosztami dojazdu do Kleszczowa - nie poniosą innych
kosztów. Aby wziąć udział w rywalizacji trzeba przesłać w terminie
do 29 maja na adres organizatora (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie, ul. Sportowa 8) wypełnioną kartę zgłoszenia. Można ją
też wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biblioteka@zspkleszczow.pl. Zbiorcze zgłoszenia swoich uczniów do udziału w dyktandzie
mogą też przesyłać szkoły.
Uczestnicy VI Dyktanda Kleszczowskiego zostaną przydzieleni do jednej z czterech kategorii: ● gimnazjalista (uczniowie gimnazjum); ●liceali-

Szkolne wieści
Znów gościli w Pałacu Prezydenckim
Po raz czwarty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie został uhonorowany statuetką najaktywniejszych szkół „Dnia Przedsiębiorczości 2014”. Podsumowanie XI edycji tego projektu odbyło się
24 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Kleszczowski ZSP
reprezentowali podczas gali: dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości Eliza Jagła oraz uczniowie: Natalia Kurzydlak, Zuzanna Piekarz, Janusz Koryciński i Mateusz
Strzelczyk. W gali rozdania statuetek
wziął udział prezydent RP Bronisław
Komorowski. Uczestnicy wysłuchali
koncertu muzycznego, mieli też okazję zwiedzić Pałac Prezydencki.
Dzień Przedsiębiorczości to projekt
skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Służy bezpośredniemu poznawaniu działalności firm
i instytucji, sprzyja podejmowaniu
przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu drogi edukacyjnej
i zawodowej. Szkoła z Kleszczowa to jeden z dwóch laureatów „Dnia
Przedsiębiorczości 2014” z całego województwa łódzkiego i jeden
z 20 z całej Polski. W tej edycji „Dnia Przedsiębiorczości” uczestniczyło w sumie 678 szkół, 44 615 uczniów oraz 18 050 firm i instytucji.

Kto „mistrzem genetyki”?
31 marca odbył się w gimnazjum pierwszy etap II szkolnego konkursu genetycznego „Mistrzowie genetyki”. Test konkursowy składał się
z 26 zadań testowych obejmujących zagadnienia z zakresu genetyki
(np. budowa DNA, budowa nukleotydów, replikacja DNA, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, dziedziczenie wielo- i jednogenowe).
Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 40 minut. Każdy z uczestników
å ciąg dalszy na str. 8
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sta (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych);● open (wszyscy chętni bez
ograniczeń wiekowych);● język migowy (dla osób niedosłyszących).
Regulamin zaznacza, iż „udziału w dyktandzie nie mogą brać osoby
zajmujące się zawodowo ortografią języka polskiego, w tym absolwenci filologii polskiej, nauczyciele języka polskiego, a także laureaci poprzednich edycji”.

Dyktando „od kuchni”

Przed rozpoczęciem dyktanda zostanie głośno odczytany cały jego
tekst. Każdy uczestnik otrzyma oryginalne kartki do pisania z własnym
kodem, przydzielonym podczas rejestracji. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie we fragmentach (każdy powtarzany dwa
razy). Po zakończeniu dyktanda tekst zostanie jeszcze raz odczytany
w całości. Tekst dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny
i wyraźny. Nieczytelne zapisy działać będą na niekorzyść uczestnika.
Poprawki należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny.
Podczas pisania nie można używać telefonów komórkowych i innych
pomocy. Ocenie będzie podlegać poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu. W przypadku wątpliwości głos decydujący będzie miał przewodniczący jury. Zgodnie z regulaminem słownikiem
rozstrzygającym wszelkie wątpliwości zapisu będzie Wielki Słownik Ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2012.

Kiedy wręczenie nagród?

Jury powołane przez organizatora wyłoni po jednym zwycięzcy w czterech kategoriach VI Dyktanda Kleszczowskiego, przyznając tytuł:
Kleszczowskiego Mistrza Ortografii oraz nagrodę ufundowaną przez
wójta gminy Kleszczów. Wyniki dyktanda zostaną ogłoszone 19 czerwca, a nagrody wręczone podczas tegorocznych Dni Kleszczowa.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o wyróżnieniu telefonicznie i drogą e-mail. Najliczniejsza grupa reprezentująca daną
szkołę (w poszczególnych kategoriach wiekowych) otrzyma nagrodę
specjalną, ufundowaną przez sponsora dyktanda, którym jest SOLPARK Kleszczów.

Miły przerywnik po trudach pisania

Rejestracja uczestników VI Dyktanda Kleszczowskiego prowadzona
będzie 31 maja od godz. 16.00. Na godz.17.00 wyznaczono rozpoczęcie dyktanda. Po zakończeniu nastąpi przerwa kawowa, zaś po niej (ok.
godz. 18.15) spotkanie autorskie z gościem. Takie spotkania są tradycją
dyktand kleszczowskich. W tym roku w auli SOLPARKU będzie można
posłuchać opowieści podróżnika i autora książek Mieczysława Bieńka.
Spotkanie autorskie nosi tytuł „Z podziemi w kolorowy świat”, a udział
w nim mogą brać także osoby nie uczestniczące wcześniej w dyktandzie. Wstęp wolny. Dodajmy, że wśród uczestników spotkania zostaną
rozlosowane upominki, ufundowane przez SOLPARK Kleszczów,
będzie też okazja kupić książki z dedykacją autora.
(s)
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25-lecie Caritas Polska

M

ieszkańcy gminy Kleszczów, którzy w minionym roku
przyłączyli się do prowadzonych w parafiach zbiórek
pieniędzy, organizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, mogą być dumni z tego, że dołożyli cegiełkę do znaczącego dzieła. Oto efekty trzech takich akcji, zorganizowanych
w roku 2014:
• Pomoc Ukrainie: 121 534,60 zł,
• Pomoc dla Bałkanów (po powodziach): 80 374 zł,
• Pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie: 100 308 zł.
Caritas Polska to instytucja charytatywna
Konferencji Episkopatu Polski. Działa w naszym kraju od 10 października 1990 roku,
a zatem jesienią będzie obchodzić 25-lecie. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP w grudniu 2014 r. Caritas
jest najpopularniejszą i najchętniej wspieraną organizacją charytatywną w Polsce. W badaniu przeprowadzonym na 402-osobowej grupie dorosłych osób chęć finansowego
wsparcia tej organizacji wskazało 43 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęły: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (32 proc.) i Polski Czerwony Krzyż (28 proc.).
O działalności Caritas Polska słyszymy najczęściej przy
okazji dużych, ogólnopolskich zbiórek prowadzonych na rzecz
ofiar klęsk żywiołowych. Tymczasem istotą pracy tej instytucji
jest prowadzenie różnorodnych placówek pomocowych, takich
jak m.in. noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna
życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, miejsca dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej. Aby wesprzeć ten obszar działalności Caritas warto
rozważyć przeznaczenie 1 proc. przy rozliczaniu rocznego PIT.
Organizowane w tym roku obchody jubileuszu mają być
okazją do uwrażliwienia Polaków na problemy potrzebujących,
do pokazywania tych sfer, w których pomoc jest sprawą najpilniejszą oraz do podkreślenia roli rodziny (jubileusz jest obchodzony pod hasłem „Caritas dla rodziny”). Główne uroczystości
odbędą się jesienią - 9 i 10 października.
(s)

Zarejestrowano
25 honorowych dawców
szpiku kostnego
å ciąg dalszy ze str. 1
li poproszeni o wypełnienie ankiety o stanie zdrowia i karty
zgłoszeniowej honorowego dawcy szpiku.
Teraz wyniki badań krwi wraz z danymi osobowymi będą
przekazane do światowej bazy BMDW i tą drogą udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie. W momencie, gdy układ zgodności tkankowej potencjalnego dawcy okaże się wstępnie zgodny z potrzebującym pacjentem
będzie to oznaczało, że może on zostać dawcą rzeczywistym i rozpocznie się
procedura ostatecznego doboru dawca biorca.
W tym samym
czasie przeprowadzono akcję krwiodawczą, w której uczestniczyło 25 osób.
W efekcie zebrano
11,250 litra krwi.
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Pięć lat temu

ragedia z 10 kwietnia 2010 roku, w wyniku której w Smoleńsku rozbił się polski samolot TU-154M zjednoczyła Polaków i wywarła silne piętno w naszej świadomości. Śmierć 96 osób, które z Prezydentem
RP Lechem Kaczyńskim na czele udawały się do Katynia, by uczcić 70-lecie dokonanej przez NKWD zbrodni na polskich oficerach, była wydarzeniem szokującym i niewiarygodnym. Pięć lat po tamtych traumatycznych
dniach nadal pamiętamy o smoleńskiej tragedii. Mają na to wpływ trwające
ciągle śledztwa (zarówno polskie, jak i rosyjskie), polityczne spory wokół
skali błędów i zaniedbań wokół wyjaśniania katastrofy, a także ogłaszane
co jakiś czas wyniki kolejnych badań specjalistów, którzy pracują nad odtworzeniem przebiegu ostatnich sekund tragicznego lotu.
Przypomnijmy, w jaki sposób 5 lat temu społeczność gminy Kleszczów
czciła pamięć osób, które zginęły w samolocie rozbitym na podejściu do
lotniska w Smoleńsku. Pierwsza msza święta w intencji ofiar odprawiona
została w Kleszczowie w niedzielne popołudnie 11 kwietnia. Następnego
dnia we wszystkich szkołach samorządowych gminy odbyły się okolicznościowe apele. 13 kwietnia w sali USC kleszczowskiego Urzędu Gminy została wyłożona księga kondolencyjna. Mieszkańcy gminy wpisywali do niej
słowa żalu i serdecznego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar katastrofy.
Księga dostępna była codziennie do godzin wieczornych aż do 18 kwietnia
- dnia uroczystego pogrzebu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Wczesnym rankiem 14 kwietnia Urząd Gminy zorganizował dla mieszkańców wyjazd do Warszawy, by mogli osobiście oddać ostatni hołd prezydenckiej parze i pokłonić się przed trumnami wystawionymi w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. W tym pamiętnym dla uczestników
wyjeździe wzięło udział prawie 50 mieszkańców gminy. Do dziś pamiętamy widok Krakowskiego Przedmieścia, wypełnionego tysiącami osób,
morze światła z setek zniczów zapalonych pod bramą pałacu oraz kwiaty
składane w tym miejscu.
Żałobna msza święta została odprawiona w kleszczowskim kościele w
południe 18 kwietnia, w dniu pogrzebu pary prezydenckiej. Wraz z dziesiątkami mieszkańców gminy brały w niej
udział poczty sztandarowe, delegacje jednostek gminnych, instytucji i organizacji, a
także Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Kleszczów. Po nabożeństwie wierni przeszli pod Pomnik Niepodległości, gdzie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar. Przy dźwięku werbli odbyło się złożenie wieńców i
kwiatów. Na chodniku prowadzącym do
pomnika ustawionych zostało 96 zapalonych zniczy. Zebrani w milczeniu wysłuchali „Marsza żałobnego” F. Chopina. To był
ostatni akcent czasu żałoby narodowej, którą pięć lat temu obchodziliśmy
także w Kleszczowie.
(s)

Pomogli spełnić
marzenie Angeliki

å ciąg dalszy ze str. 1
Nieskrywaną satysfakcję sprawił dziewczynce ponadto widok smoków,
w które na czas spotkania „przeobrazili” się gimnazjaliści. Angelika od razu
zaskarbiła sobie sympatię gości, gdyż okazała się niezwykle sympatyczną, radosną, otwartą kilkulatką, która całymi godzinami mogłaby rozmawiać o smokach i dinozaurach. Mimo różnicy wieku młodzież doskonale
rozumiała się z Angeliką. Wspólnie uruchomiono laptopa, którego ekran
szybko zapełnił się ulubionymi przez dziewczynkę stworami. W spotkaniu
uczestniczyli także wolontariusze fundacji „Mam marzenie” oraz rodzice
Angeliki, którzy wielokrotnie dziękowali mieszkańcom gminy Kleszczów za
ofiarność podczas akcji charytatywnej „Uwierz w marzenia – na nie nigdy
nie jest za późno”. Przypomnijmy, iż wspomnianą zbiórkę pieniędzy przeprowadziła młodzież gimnazjalna w pierwszej połowie stycznia, gromadząc potrzebną kwotę. Dzięki tak dużej hojności społeczność gimnazjalna
wkrótce spełni kolejne marzenie.
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Szkolne wieści

konkursu mógł zdobyć maksymalnie 26 punktów. Do kolejnego etapu
awansowali następujący uczniowie: Aleksandra Pierzak (IIIa), Wiktoria
Kurowska (IIIa), Natalia Woch (IIIc) i Paweł Pajęcki (IIIb).

Europejska współpraca szkół
Od 15 do 19 marca przedstawiciel Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie uczestniczył w szkoleniu, które poświęcone było
uruchomieniu trójstronnej współpracy polsko-niemiecko-ukraińskiej
oraz wymiany młodzieży. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W zajęciach uczestniczyli
przedstawiciele szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy. Nasze gimnazjum
wystąpiło wspólnie z ukraińską szkołą partnerską „Centrum Nadziei”
z Równego.

Pasjonaci matematyki
20 marca uczniowie ZSP w Kleszczowie wraz z opiekunem uczestniczyli w gali finałowej konkursu „Matematyka moja pasja”. Uroczystość
odbyła się w gmachu Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Matematyki
i Informatyki. Wyróżnienia odebrali uczniowie klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego - Dajana Mielczarek i Mateusz Kuśmierek.

Marcin Muskała awansował w turnieju
Od marca ruszyła rywalizacja młodzieży w turniejach wiedzy pożarniczej w etapach szkolnym i gminnym. Jak już informowaliśmy do konkursu powiatowego awansowało m.in. dwoje uczniów ZSP w Kleszczowie
- Krzysztof Przygoda i Marcin Muskała. Marcin (na zdjęciu odbiera nagrodę) wygrał etap powiatowy i awansował do turnieju wojewódzkiego,
który odbędzie się 24 kwietnia w Brzezinach.

Poznawali mikrosystem energetyczny
Uczniowie klasy I i II Technikum Nowoczesnych Technologii odwiedzili
Politechnikę Łódzką, gdzie oglądali m.in. laboratorium generacji rozproszonej w Instytucie Elektroenergetyki, laboratorium systemów automatyki budynkowej w Katedrze Aparatów Elektrycznych oraz laboratorium
robotyki. Jednym z ciekawszych tematów było zapoznanie się z budową i zasadą funkcjonowania mikrosystemu elektroenergetycznego, złożonego z takich urządzeń jak: panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe,
mikroturbina gazowa, ogniwa wodorowe oraz systemy magazynowania
energii (np. superkondensatory, koło zamachowe i baterie akumulatorów).
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Zwiedzą Awinion i Barcelonę
W dniach 19-24 maja zostanie zorganizowana doroczna wycieczka dla
najlepszych uczniów gimnazjum w Kleszczowie. W tym roku odwiedzą
oni Hiszpanię i Francję. Wstępny program przewiduje, że w pierwszym
z tych krajów uczniowie odwiedzą Montserrat, Barcelonę, Lloret de Mar,
Tossa de Mar orazGironę, zaś w drugim – Nîmes i Awinion.

Szkoła w Łękińsku uzyskała certyfikat
SP im. M. Kopernika w Łękińsku uczestniczy wraz z innymi szkołami
w programie „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”. Około 1600 placówek postawiło przed sobą ambitny cel: stworzenie warunków oraz kształtowanie postaw uczniów, sprzyjających realizacji
założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości oraz promujących
prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną. Certyfikat wieńczący udział
w projekcie szkoły uzyskują zwykle po dwóch latach, jednak w przypadku podstawówki w Łękińsku dokument ten został przyznany już po roku.
Zdecydowała o tym duża aktywność tej szkoły w realizacji programu
w roku szkolnym 2013/14.
Wręczenie certyfikatu „Szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej” stało się okazją do ponownego przypomnienia uczniom SP w Łękińsku zasad zdrowego żywienia. „Piramidzie zdrowego żywienia” dzieci i młodzieży oraz 10 zasadom zdrowego żywienia dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym poświęcona była prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczniów kl. VI: Kamila Kałużnego, Konrada Kałużnego
i Kingi Przybyło.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Z

Otwarty dzień w ZSP

godnie z zapowiedzią 1 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zorganizowano kolejny Dzień
Otwarty. Służył on prezentacji dotychczasowego dorobku szkoły
i przybliżeniu placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom.
Można było wziąć udział w rozgrywkach sportowych, prezentacjach, konkursach oraz zajęciach mechatronicznych,
prowadzonych w nowocześnie wyposażonych pracowniach (na fotografii).
Najbardziej widowiskowe prezentacje
doświadczeń naukowych można było zobaczyć w pracowniach biologicznej, chemicznej i fizycznej.
Na scenie auli SOLPARKU uczniowie zaprezentowali niemieckojęzyczne przedstawienie „Hansel und
Gretel” (fot. na str. 9). O rekrutacji i profilach poszczególnych klas
informowało stanowisko w dolnym hallu szkoły. Tu uczniowie i ich
å

Sprzedam działkę
z rozpoczętą budową w Łękińsku.
Proszę o kontakt
pod tel. 608-409-840.

Kupię mieszkanie
w bloku
na osiedlu Łuszczanowice.
Proszę o kontakt: 608-409-840.
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å
rodzice mogli pytać o wszystkie sprawy związane z nauką w kleszczowskiej szkole. W pracowniach przedmiotowych nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat możliwości, jakie daje nauka w klasach
o konkretnym profilu.
Dzień Otwarty został połączony z Dniem Talentów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki temu można było oglądać wystawę prac plastycznych oraz fotograficznych uczniów, słuchać muzyki
w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego, ocenić
umiejętności młodych tancerzy. Po wielu atrakcjach można było odpocząć i posilić się
w szkolnej kawiarence. Specjalnie z okazji Dnia Talentów powstał film promocyjny
wyreżyserowany, nakręcony i zmontowany w całości
przez uczniów ZSP.
Wietrzna i chłodna pogoda nie zniechęciła gimnazjalistów do
odwiedzenia technikum i liceum w Kleszczowie. Wśród odwiedzających nie zabrakło też absolwentów tych szkół. Chętnie włączali
się do rozmów, poprowadzili też pokaz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jak szkoła podsumowuje Dzień Otwarty?„Dzięki współpracy
wielu nauczycieli i uczniów ZSP rzetelnie zaprezentował swoje atuty - czytamy na internetowej stronie. - Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych
i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym, a zatem
do zobaczenia we wrześniu”.
(s)

Sprzedam drewno opałowe
sosnowe suche.
Tel. 693-938-017.
Sprzedaż piasku budowlanego
i ziemi ogrodowej,
wzbogaconej torfem i próchnicą,
wraz z transportem.
Tel. 693-938-017.
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
poszukuje do współpracy osobę posiadającą
wykształcenie geologiczne bądź górnicze
i stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji

kierownika ruchu
zakładu górniczego wydobywającego
kopaliny otworami wiertniczymi.
Osoby spełniające wymagania proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Spółki, tj. ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów,
pok. Nr 1 (sekretariat), bądź droga elektroniczną: sekretariat@
zkkleszczow.pl .
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Poznajmy „Regulamin
altany ekologicznej”

å ciąg dalszy ze str. 1

inicjatywie samorządu gminy oraz Nadleśnictwa Bełchatów. Mogą
z niej korzystać osoby fizyczne, szkoły, a także firmy i instytucje.
Warto wiedzieć, że ze względu na położenie w chronionym
kompleksie leśnym jest to miejsce, w którym obowiązują określone
zasady zachowania i ustalony sposób zgłaszania chęci skorzystania z altany. Zostało to określone w regulaminie, podpisanym przez
wójta gminy Sławomira Chojnowskiego oraz nadleśniczego Jarosława Zająca.

REGULAMIN

korzystania z Altany Ekologicznej w Łuszczanowicach

1.Teren Altany Ekologicznej służy do edukacji ekologicznej, wypoczynku i rekreacji odwiedzających osób.
2. Na obszarze Altany Ekologicznej obowiązuje ZAKAZ:
• zaśmiecania terenu,
• płoszenia ptactwa i zwierzyny,
• niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
• niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
• zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych
użytkowników Altany Ekologicznej i okolicznych mieszkańców,
• wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów i pojazdów uprzywilejowanych,
• handlu i usług bez zezwolenia administratora,
• umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
• organizowania imprez oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez
zgody administratora.
3. Korzystający z Altany Ekologicznej
nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania
z urządzeń Altany innym użytkownikom.
4. Naruszenie postanowień Regulaminu
podlega karze przewidzianej w prawie
o wykroczeniach.
5. Obowiązki administratora terenu Altany pełni Nadleśniczy.
6. Z Altany Ekologicznej mogą korzystać osoby fizyczne, szkoły, jednostki organizacyjne i jednostki prawne.
7. Chęć skorzystania z Altany Ekologicznej przez podmioty wymienione
w pkt.6 należy zgłosić upoważnionemu przedstawicielowi administratora Leśniczemu Leśnictwa Łuszczanowice co najmniej 5 dni przed datą korzystania.
Administrator ma prawo do odmówienia korzystania z Altany podmiotowi wyłącznie w przypadku wcześniejszego naruszenia zasad przez Korzystającego.
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
• datę i godzinę w których podmiot zamierza korzystać z Altany,
• dane podmiotu zgłaszającego, telefon kontaktowy oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania pomiotu,
• dane osoby odpowiedzialnej oraz telefon kontaktowy.
Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej.
9. Wszystkie organizowane spotkania nie mogą trwać dłużej jak do godziny 2.
10. Nadleśnictwo Bełchatów nie uczestniczy bezpośrednio w organizacji spotkań, w związku z powyższym, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
zdarzenia z nimi związane.
Gmina Kleszczów
LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Bełchatów

Posiadam do wynajęcia

glebogryzarkę i wertykulator.
Tel. 609-336-035.
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Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg
ograniczony ofertowy na
sprzedaż kostki betonowej „behaton”,
krawężników betonowych oraz wiaty przystankowej
pochodzących z modernizacji drogi w Czyżowie
i parkingu w Łękińsku.

1. Informacje ogólne. Kostka brukowa oraz krawężniki znajdują się w Żłobnicy – baza Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.
2. Cena sprzedaży oraz termin przetargu: składanie ofert do dnia 30
kwietnia 2015 r. do godz. 12.00.
 6,8 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 68 zł
 13,6 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 136 zł
 20,4 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 204 zł
 27,2 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 272 zł
 34 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 340 zł
 40,8 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 408 zł
 47,6 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 476 zł
 6 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 60 zł
 12 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 120 zł
 18 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 180 zł
 24 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 240 zł
 5 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 50 zł
 10 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 100 zł
 15 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 150 zł
 20 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 200 zł
 10 m2 kostki brukowej szarej, gr. 8 cm, typ Behaton, za cenę wywoławczą 100 zł
 10 szt. krawężników betonowych szarych, wym. 15x30x100 cm, za cenę 20 zł
 15 szt. krawężników betonowych szarych, wym. 15x30x100 cm, za cenę 30 zł
 25 szt. krawężników betonowych szarych, wym. 15x30x100 cm, za cenę 50 zł
 30 szt. krawężników betonowych szarych, wym. 15x30x100 cm, za cenę 60 zł
 Wiata przystankowa, wym. 3,60 x 2,40, wys.2,00-2,50 za cenę 150 zł

3. Termin realizacji. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz
uiszczeniu należności w Kasie Urzędu lub przelewem na konto bankowe
Nr 72 8978 0008 0000 0244 2000 0030 Bank Spółdzielczy Kleszczów.
4. Elementy składowe oferty. Oferta składa się z oferty cenowej (wg załączonego wzoru). Wymaga się składania oddzielnych ofert cenowych
na każdy ze składników majątkowych.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści,
- ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,
- ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,
- wymaga się, by oferta była podpisana,
- wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą
dokonania poprawki,
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych,
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Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Przetarg na sprzedaż kostki, krawężników i wiaty przystankowej dnia 30
kwietnia 2015 r.
i przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczów ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu - Kancelaria Ogólna
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2015 r. w siedzibie UG w Kleszczowie.
6. Kryteria oceny i ich znaczenie. Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent,
który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
7. Postanowienia końcowe. Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży. Wszelkich dodatkowych informacji
udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44 731-31-10 wew. 140,
ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
( miejscowość, data )
OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych – kostki betonowej, krawężników betonowych
oraz wiaty przystankowej pochodzących z modernizacji drogi w Czyżowie
i parkingu w Łękińsku.
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu 30 kwietnia
2015 r. na: ……………………………………………………………… ……………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………… i proponuję cenę:
Cena brutto
Słownie:……………………………………
………………………………….... ……………………………………………zł
Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składników
majątkowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na
do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej
umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
			

…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)
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Zwycięstwo ZSP w turnieju piłkarskim
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kwietnia w Bełchatowie odbyły się
zawody w piłce nożnej chłopców
powiatu bełchatowskiego w ramach Licealiady. W rywalizacji uczestniczyło dziewięć
drużyn. Zawodnicy ZSP w Kleszczowie
przegrali pierwszy mecz z III LO Bełchatów
3:1. W kolejnym spotkaniu wygrali z ZSP
nr 3 aż 6:0. W finałowej rozgrywce chłopcy
zremisowali z II LO 1:1 i wygrali z reprezen-

tacją Szczercowa 1:0 zajmując ostatecznie I miejsce w całym turnieju. Szkołę reprezentowali: Łukasz Danielski, Dominik
Stępień, Adam Mielczarek, Tobiasz Stolarski, Kacper Lipertowicz, Mateusz Roczek, Przemysław Dawid, Hubert Zarzeczny, Krzysztof Miller, Radosław Klewin,
Miłosz Dąbrowski, Patryk Pawlak, Jakub
Kuśmierski, Przemysław Aleksandrowicz.

LKS Omega wygrywa kolejne mecze

4

kwietnia trzecioligowy zespół LKS Omega Kleszczów wygrał w Nowym Dworze
Mazowieckim z rezerwami Legii Warszawa 1:0 w spotkaniu 22. kolejki III ligi łódzko-mazowieckiej. Zwycięskiego gola strzelił w 32 minucie meczu Krystian Kolasa. W ramach 23. kolejki rozgrywek trzeciej ligi podopieczni Tomasza Jaworskiego pokonali 11
kwietnia w Otwocku miejscowy Start 2:0. Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Krystian Kolasa i Marcin Kabziński. Kolejnym rywalem Omegi Kleszczów będzie Pilica Białobrzegi.
Mecz można będzie obejrzeć 19 kwietnia o godz.
16.00 na kleszczowskim stadionie.
Zwycięstwo odniosły również rezerwy Omegi.
W meczu 17. kolejki piotrkowskiej klasy okręgowej podopieczni Marcina Zimocha pokonali Stal
Niewiadów 3:1. Dwie pierwsze bramki zdobył najlepszy zawodnik spotkania Dominik Cukiernik,
jedną Przemysław Krawczykowski.

Zwycięska Alfa

w meczu piłkarskim roz11 kwietnia
grywanym w Wolicy Alfa Klesz-

czów zwyciężyła z EBE SPN Bełchatów
3:0. Zwycięskie bramki zdobyli: Jarosław
Ciesielczyk, Łukasz Błasiński oraz Bartosz Kuśmierek. Kolejny wyjazdowy mecz
zawodnicy Alfy zagrają 19 kwietnia z LKS
Warta-Carbo Pławno.

Informacje sportowe opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez kluby sportowe oraz szkoły

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

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

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

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Oldboje z Łuszczanowic
z pucharem

SOLPARK Kleszczów zorganizowany został haW kompleksie
lowy turniej piłki nożnej amatorów EKO 2015, w którym wzięły

udział drużyny z gminy Kleszczów, Radomska i Częstochowy. Bardzo
dobrze zaprezentowali się przedstawiciele gminy Kleszczów - Oldboje Łuszczanowice, którzy wygrali całe zawody. Najlepszym strzelcem turnieju został Patryk Szermer. Łuszczanowiccy piłkarze pokonali: Dask-Invest 5:1, Eko-Centrum 3:2 i Żubry Vitral 1:0. Ostatni mecz
przyniósł porażkę z Zorzą 1:2, ale nie miało to już wpływu na końcowy triumf. Oto skład zespołu z Łuszczanowic: Bogusz Buresz (bramkarz), Piotr Muszyński, Marcin Szymak (1 bramka), Patryk Szermer (4
bramki), Damian Bujacz, Marcin Krzaczyński (2 bramki), Piotr Jabłoński, Krzysztof Łętos, Grzegorz Sobociński (3 bramki), Roman Urbański, Tomasz Miarka, Arkadiusz Sypniewski, Jan Gałwiaczek.

Szóste miejsce Sylwii w Limie

D

ziesięciu kilogramów w dwuboju zabrakło Sylwii Oleśkiewicz
do brązowego medalu w rozpoczętych w Limie Mistrzostwach
Świata do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. W konkurencji wśród juniorek
zawodniczka LKS Omega Kleszczów zajęła szóste miejsce w wadze
do 44 kilogramów. Sylwia osiągnęła
w dwuboju 135 kilogramów. W rwaniu dźwignęła 60 kilogramów, a w
podrzucie - 75. Mistrzynią świata
została Chinka Yimei Gao - 155 kg.

Prosto z SOLPARKU
Turniej bowlingowy w SOLPARKU
SOLPARK Kleszczów zaprasza dwuosobowe drużyny (męskie, żeńskie lub mieszane) do udziału w turnieju bowlingowym
o Puchar Prezesa SOLPARKU. Zawody odbędą się 24 kwietnia o godz. 17:00 w kręgielni SOLPARKU. Do rozgrywek przyjętych zostanie pierwszych 16 drużyn, które zgłoszą swój udział do
17 kwietnia. Koszt udziału w turnieju wynosi 40 zł od drużyny. Dla
najlepszych zawodników przewidziano atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia oraz dodatkowe zapytania można kierować na e-mail: tomasz.dawidziak@kompleks-solpark.pl.

Nabór na rehabilitację w wodzie

W kwietniu SOLPARK Kleszczów wzbogacił swoją ofertę o zajęcia rehabilitacyjne w wodzie. Szczegółowe informacje oraz zapisy
prowadzone są pod nr tel. 511 196 726.

NR 7/410

GOK informuje i zaprasza
„Majowo – Kolorowo”

Wiele atrakcji przygotowanych przez GOK w Kleszczowie czeka na
mieszkańców gminy 2 maja podczas organizowanej na terenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie imprezy „Majowo – Kolorowo”.
Program majówki:
l godz. 13.00-18.00 - urządzenia rekreacyjne, gry i zabawy na powietrzu,
l godz. 15.00 - nordic walking, połączony z instruktażem i ćwiczeniami
(zapisy uczestników do dnia 24 kwietnia w działających ośrodkach
GOK w Kleszczowie od wtorku do niedzieli w godz. 14.00-20.00),
l godz. 16.00 - spektakl teatralny dla dzieci „Władca Skarpetek”, w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu (darmowe wejściówki na
spektakl można odbierać w kasie GOK w Kleszczowie od 20 kwietnia
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, we wtorek do 18.00),
l godz. 18.30 - wernisaż wystawy warsztatów tkackich.

„W koło ceramiki...”

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza osoby dorosłe na
warsztaty toczenia na kole garncarskim, prowadzone przez garncarza pana Jana Konopczyńskiego. Początki garncarstwa rodziny Konopczyńskich z Bolimowa sięgają pierwszej połowy XIX wieku i są kultywowane
przez kolejne pokolenia do dnia dzisiejszego. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami modelowania form na kole
garncarskim.
Warsztaty odbędą się w następujących terminach:
l Pierwsze zajęcia: 28 kwietnia w godz. 12.0015.00, dla osób pracujących w godz. 16.0018.00 oraz 29 kwietnia w godz. 10.00-13.00.
l Drugie zajęcia: 5 maja w godz. 12.00-15.00,
dla osób pracujących w godz. 16.00-18.00 oraz
6 maja w godz. 10.00-13.00.
Zapisy na warsztaty w GOK w Kleszczowie do
dnia: 24.04.2015 r. Opłata za udział wynosi 10 zł
(nie dotyczy uczestników zajęć cyklicznych).

Wycieczka dla seniorów do najpiękniejszych
zakątków Opolszczyzny

Członkowie Klubów Seniora zainteresowani jednodniową wycieczką szlakiem najpiękniejszych zakątków Opolszczyzny, która planowana jest
6 maja i 8 maja, proszeni są o zapisywanie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie do 24 kwietnia. W programie przewidziano zwiedzanie Opola, zamku w Musznej, wyspy Pasieki oraz wiele innych atrakcji. Odpłatność
za wycieczkę wynosi 81 zł (przy dofinansowaniu 50%) lub 48zł (przy dofinansowaniu 30%). Szczegóły związane z wyjazdem znajdują się na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie www.gok.kleszczow.pl.

Spektakl “Misterium…”

W dniu 31 marca uczniowie klas IV i V szkół podstawowych z Kleszczowa i Łękińska zostali zaproszeni do
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie na spektakl “Misterium…” teatru Łątka z Łodzi.
Spektakl przedstawiał życie Chrystusa od Ostatniej Wieczerzy do ukazania się Marii Magdalenie przy pustym
grobie. Ideą spektaklu było zestawienie cyklu zdarzeń, poprzez które
Chrystus otworzył wrota Królestwa
Bożego.
Zasadniczym celem “Misterium…”
było przybliżenie uczniom tajemnicy
odkupienia jako czegoś bliskiego, bardzo osobistego, a zarazem wspólnotowego. Autorzy i aktorzy angażowali widzów do rozmaitych zadań, takich jak
wspólne śpiewy, modlitwy, wznoszenie okrzyków, noszenie sztandarów.

