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Jan Paweł II – już święty

Dziesięć lat w Unii

Gminne obchody związane z 10-leciem członkostwa Polski
w Unii Europejskiej odbyły się w środę 30 kwietnia w auli kompleksu SOLPARK. Organizatorami uroczystości, którą otworzył znany
już filmowy spot „10 lat świetlnych” oraz polski hymn państwowy,
a zakończył hymn Unii Europejskiej, były Urząd Gminy w Kleszczowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

26 kwietnia, w przeddzień kanonizacji Jana Pawła II odbyła się
w Kleszczowie okolicznościowa wieczornica, która miała przygotować wiernych do głębszego przeżycia transmitowanej z Watykanu
w niedzielne przedpołudnie uroczystości kanonizacyjnej.

Więcej na str. 7.

Więcej na str. 12.

Terminy i miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - strona 3.

25 maja - wybory do Parlamentu Europejskiego.

XVII Dni Kleszczowa
31 maja-1 czerwca

Plac rekreacyjny przy kompleksie boisk w Łękińsku
(ten sam, na którym organizowane były zeszłoroczne Gminno-Powiatowe Dożynki) będzie miejscem tegorocznych Dni Kleszczowa. Jakie gwiazdy ubarwią
plenerowy festyn? W sobotni wieczór wystąpi zespół
ŁZY, zaś w niedzielę – grupa BAD BOYS BLUE. Oto
najważniejsze punkty programu:

Sobota 31 maja

● 18.30 - koncert Mateusza Mijala z zespołem
● 19.40 - oficjalne otwarcie XVII Dni Kleszczowa i pokaz pirotechniki scenicznej ● 19.45
- koncert zespołu ŁZY ● 21.15 - spektakl „In
Blue” w wykonaniu teatru AKT ● 22.00 - koncert
zespołu TOTENTANZ.

Niedziela 1 czerwca

● 16.00 - prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży ● 17.30 - program COUNTRY SHOW dla
dzieci ● 18.45 - turnieje, zabawy ● 19.30 - koncert zespołu BAD BOYS BLUE ● 20.40 - wręczenie nagród laureatom konkursów ● 20.50
- koncert zespołu WEEKEND.

Oznakuj dobrze
swój dom!
Wojewoda łódzki w piśmie rozesłanym
do wójtów, burmistrzów i prezydentów zaapelował o właściwe oznakowanie placów
i ulic oraz wpłynięcie na mieszkańców, by
na swoich budynkach lub ogrodzeniach posesji umieszczali numery. „Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne
ich ponumerowanie jest niezmierne ważne
w pracy zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się do szybszego
dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia” - argumentuje wojewoda.
Jakie jeszcze obowiązki mają właściciele zabudowanych posesji?
Więcej na str. 9.

Najschludniejsze
posesje

Wójt Gminy Kleszczów ogłosił kolejną
edycję konkursu na najschludniejszą posesję. Regulamin i kartę zgłoszeń zamieszczamy na str. 4 i 9.

Więcej na str. 2.

Można się
jeszcze
zgłaszać

W niedzielę 18 maja o godz.
17.00 w auli SOLPARKU rozpocznie się rywalizacja osób, które będą
chciały sprawdzić swoją znajomość
ortografii pisząc tekst Dyktanda
Kleszczowskiego. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 16 maja
w godz. 10.00-18.00, pod nr tel.
44/731-36-54 oraz na adresy e-mail:
biblioteka@kleszczow.pl lub biblioteka@zspkleszczow.pl.
Więcej na str. 8.

Parafialny
Piknik
24 maja odbędzie się zapowiadany już na naszych łamach I Piknik
Parafialny „Spotkanie z Papieżem”.
Początek - o godzinie 15.00 przy kościele NMP Anielskiej w Kleszczowie.
Więcej na str. 12.
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Ile dopłacamy do oświaty?
lasy z niewielką liczbą uczniów, bogate wyposażenie szkolnych pracowni, duży
wachlarz organizowanych zajęć pozalekcyjnych to niektóre z przyczyn znaczącego „dokładania” do gminnej oświaty z pieniędzy budżetowych. Przekazywana przez rząd
subwencja oświatowa pokrywa tylko niewielką część kosztów utrzymania szkół w gminie
Kleszczów. Dokładne dane, które pozwalają porównać nakłady oświatowe poszczególnych
samorządów, znaleźć można w rankingu opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska przeanalizowali wydatki na
edukację w latach 2009-2012. W tym okresie przeciętna kwota, którą rocznie dokładał do
nauki jednego ucznia samorząd gminy Kleszczów wynosiła 14.332,32 zł. Kolejną w tym zestawieniu gminą wiejską, która nie szczędziła środków na cele oświatowe był Lubin z kwotą 11.924,43 zł.
Wśród miast wojewódzkich na pierwszym miejscu rankingu znalazła się Warszawa
(2444,06 zł dopłaty rocznej na głowę jednego ucznia), wśród miast powiatowych Polkowice
(7383,48 zł), a wśród małych miast Międzyzdroje (8250,94 zł). Autorzy rankingu nie znaleźli zbyt wielu miejsc, w których subwencja oświatowa pokrywała w pełni koszty nauczania.
Samorządy od lat zwracają uwagę na coraz większy rozziew między kwotą otrzymywanej
subwencji a faktycznymi wydatkami na szkoły. Do oświaty dopłaca obecnie 99 proc. miast
powiatowych oraz 97 proc. małych miast i gmin wiejskich.
(s)

K

W dniu św. Floriana

P

aradny przejazd po terenie gminy pojazdami, jakimi dysponują gminne jednostki
OSP oraz uroczysta Msza św. w intencji wszystkich druhów i ich rodzin, a potem
– okolicznościowe spotkanie w SOLPARKU, podczas którego wręczane były odznaczenia
– tak pokrótce wyglądały obchody Dnia Strażaka, zorganizowane w Kleszczowie 4 maja.
Medale i odznaki wręczał Wojciech Jeleń – komendant PSP w Bełchatowie w towarzystwie
przedstawiciela zarządu powiatowego OSP.
Oto lista uhonorowanych członków OSP z naszej gminy:
• Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Ryszard Komorowski i Dariusz Woszczyk.
• Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Lech Krawczyk, Jan Olczak, Janusz
Piestrzyński, Grzegorz Urbański i Tomasz Zięba.
• Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Krzysztof Bugajski, Krzysztof Michałek,
Karol Muskała i Bogdan Osiewicz.
• Brązowy medal „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej powiatu bełchatowskiego”:
Józef Bartoszewski, Karol Bugajski i Józef Sulikowski.
• Odznaka „Strażak Wzorowy”: Krzysztof Bęczkowski, Bogdan Czyżycki, Maciej Fryś,
Krzysztof Podawca i Grzegorz Włoch.
Odznaką „Za wysługę 65 lat” został odznaczony Józef Sulikowski, a „Za wysługę 50 lat”
- Czesław Urbański.
Po oficjalnej ceremonii strażacy zgromadzeni w auli SOLPARKU mieli okazję do
obejrzenia występu kabaretowej grupy.
(s)

Nie zaginął
Na stronie www.gminakleszczow.
info zamieszczony został materiał odnoszący się do tematów poruszonych
podczas sesji Rady Gminy Kleszczów
w dniu 25 kwietnia. Jeden z wątków
dotyczył rzekomego „zniknięcia” dokumentów odnoszących się do budowy
III etapu gminnej obwodnicy. Sprawę tę
poruszali też zupełnie nie zorientowani w temacie anonimowi komentatorzy
na forum portalu. Wójt gminy Sławomir
Chojnowski zdecydował się odnieść do
sprawy i w tym celu 29 kwietnia przesłał
do redaktora naczelnego portalu tekst
oświadczenia, z prośbą o jego zamieszczenie na stronie gminakleszczow.info.
W przesłanej odpowiedzi redakcja
odmówiła zamieszczenia oświadczenia.
Jego treść publikujemy więc poniżej.

OŚWIADCZENIE
Wobec
usilnie
podejmowanych
prób wykazania, że w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie „zniknęły” dokumenty
związane z budową III etapu obwodni-

Badania oczu
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
w Bełchatowie organizuje badania w zakresie profilaktyki chorób oczu, adresowane
do mieszkańców gminy Kleszczów. Badanie służy sprawdzeniu czy pacjent jest zagrożony zwyrodnieniem plamki czyli centralnej części siatkówki, odpowiedzialnej
za ostrość widzenia, rozpoznawanie przedmiotów i barw oraz postrzeganie kontrastów.
Badania osób po 40 roku życia są wykonywane na Oddziale Okulistycznym w kolejne poniedziałki i czwartki maja w godz.
12.00-14.00. Osoby zainteresowane mogą
å ciąg dalszy na str. 4

Gdzie zagłosujesz w wyborach do PE?

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
● Przewodnicząca komisji - Alfreda Tarnowska, ● Zastępca
przewodniczącej - Elżbieta Frankowska, ● Członkowie: Magdalena Fryś, Wioletta Stępień, Dorota Michalska, Piotr Stokłosa i Katarzyna Pajęcka.
Siedziba - Dom Kultury, Żłobnica 25. W tym lokalu głosować będą mieszkańcy Antoniówki, Bogumiłowa, Dębiny,
Kamienia, Kocielizny, Rogowca, Słoku-Młyna, Stefanowizny
i Żłobnicy.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
● Przewodnicząca komisji - Bożena Szczepanik, ● Zastępca
przewodniczącej - Wiesława Dudzińska, ● Członkowie: Klaudia Kacperek, Marzena Bąk, Agnieszka Kędzierska, Oskar
Chybiński i Joanna Guc.
Siedziba - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna
4. W tym lokalu głosować będą mieszkańcy Kleszczowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
● Przewodnicząca komisji - Ilona Bujacz, ● Zastępca przewodniczącej Grażyna Pękala, ● Członkowie: Paulina Zaremba, Katarzyna Jabłońska,
Ilona Stawska, Małgorzata Roczek-Wachnik i Aleksandra Rejek.
Siedziba - Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul. Szkolna 20. W tym lokalu głosować będą mieszkańcy Adamowa, Czyżowa, Łękińska, Kolonii
Wola Grzymalina i Wolicy.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
● Przewodniczący komisji - Kamil Jarząbek, ● Zastępca przewodniczącego - Magdalena Głowacka, ● Członkowie: Żaneta Rośniak, Izabela
Tatara, Agnieszka Mazur, Anna Graczyk i Paulina Nocoń.
Siedziba - Publiczne Przedszkole Samorządowe, Łuszczanowice
104 B. w tym lokalu wyborczym głosować będą mieszkańcy Łuszczanowic i Łuszczanowic Kolonii.
Głosowanie w wyborach polskich posłów do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w niedzielę 25 maja w godzinach od 7 do 21.
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żaden dokument
cy Kleszczowa, uprzejmie wyjaśniam, że
kreowany „skandal” nie ma nic wspólnego
z rzeczywistością. Jednoznacznie i kategorycznie stwierdzam, że żaden dokument
dotyczący tej inwestycji nie zaginął. Gmina
zleciła właściwemu instytutowi technicznemu wykonanie ekspertyzy dotyczącej
wielu elementów technicznych tej drogi
i protokolarnie przekazała związaną z tym
dokumentację techniczną. Część dokumentacji została przekazana w oryginale.
Informuję ponadto, że każdy z dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji
III etapu gminnej obwodnicy jest również
w posiadaniu nadzoru budowlanego jak
i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który przyznawał dofinansowanie.
Wspomniana ekspertyza techniczna
przygotowana dla Urzędu Gminy potrzebna jest po to, by bronić każdej złotówki
z uzyskanego od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania. Jest też niezbędna, by
w razie potrzeby prowadzić skutecznie poparty dowodami spór z wykonawcą drogi.
Dyskusja zainicjowana podczas ostatniej sesji przez Przewodniczącego Rady

Gminy pokazuje, że niektórzy tak bardzo
szukają okazji do wywołania skandalu, że
tracą racjonalne postrzeganie rzeczywistości
i gotowi są szukać haka na wójta, nie patrząc przy tym na ewentualne straty Gminy
Kleszczów. Na siłę tworzy się wrażenie, że
w Gminie panuje bałagan, a wójt Chojnowski odpowiada za możliwy zwrot 10-milionowej dotacji. To nie służy wizerunkowi
Gminy.
Chciałbym uświadomić osobom komentującym sprawę to, że wsparta unijną
dotacją budowa odcinka obwodnicy zakończyła się w 2008 roku, a więc sześć lat
przed tym, nim zostałem wybrany wójtem
Gminy Kleszczów. Teraz wszyscy związani
z samorządem Gminy powinni podejmować roztropne działania, by interesy Gminy obronić. Nie warto przy tym obnosić się
z trudnościami, ale zbierać jak najsilniejsze
argumenty i dowody, które posłużą obronie
gminnych racji.
Z poważaniem
Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów

Przyczyny przedłużania się prac
W nawiązaniu do wniosków, zgłoszonych podczas kwietniowej sesji Rady Gminy, Urząd
Gminy w Kleszczowie przekazuje mieszkańcom informację o powodach przedłużania się realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:
1. Uzupełnienie odcinka ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej przez Antoniówkę.
W trakcie prac projektowych dotyczących brakującego odcinka ścieżki rowerowej (ok. 500
metrów), łączącego Antoniówkę z wykonaną już ścieżką rowerową od strony Sulmierzyc, okazało się, że wymaga ustalenia, kto zarządza pasem drogowym na tym odcinku – czy Powiat
Bełchatowski czy też Powiat Pajęczański. Trwają prace geodezyjne zmierzające do wyjaśnienia sytuacji. Na ten czas konieczne było wstrzymanie prac projektowych. Sprawę niezgodności w ewidencjach gruntów i budynków, prowadzonych przez Starostwa Powiatowe w Bełchatowie i w Pajęcznie wyjaśniają pracownicy tych starostw.
2. Rozbudowa drogi w Żłobnicy (tzw. Warszawki)
Przedłużanie się prac projektowych związanych z rozbudową tej drogi na odcinku ok. 1100
metrów i wykonaniem infrastruktury towarzyszącej wynika z problemów dotyczących podziału
nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego. W trakcie przygotowywania operatu podziałowego okazało się, że dwie z działek przeznaczonych do podziału zostały zablokowane, bo
ich właściciele zlecili wcześniej dokonanie rozgraniczenia swoich nieruchomości. Sprawa rozgraniczenia zbliża się do końca. Kiedy decyzja stanie się ostateczna urząd będzie mógł wznowić prace geodezyjne, związane z podziałem nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego. Po dokonaniu podziałów zostaną wznowione prace projektowe.
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Terminy letniego
wypoczynku

Znamy już terminy i miejsca letniego wypoczynku uczniów z terenu
gminy. W tym roku zorganizowane pobyty, dofinansowane z budżetu gminy,
odbędą się w lipcu. Gminny Ośrodek
Kultury przekazał informacje, które są
ważne nie tylko dla uczniów, ale też
dla ich rodziców, planujących letnie
urlopy. Oto szczegóły:
1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych - obóz taneczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim
w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w Sianożętach - termin 14-27
lipca. Organizator - Biuro Podróży
„Kon-Tiki” z Wrocławia.
2. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych - obóz artystyczno-rekreacyjny w górach - hotel „Monttis”
w Suchej Beskidzkiej - termin 1-7
lipca. Organizator - Biuro Usług
Turystycznych „Ogończyk Travel”
z Częstochowy.
3. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - obóz taneczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim
w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w Sianożętach - termin 14-27
lipca. Organizator - Biuro Podróży
„Kon-Tiki” z Wrocławia.
4. Uczniowie gimnazjum - obóz artystyczno-rekreacyjny nad Morzem
Bałtyckim w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w Sianożętach - termin 30.06-13.07. Organizator - Biuro Podróży „Kon-Tiki” z Wrocławia.
5. Uczniowie gimnazjum - obóz
edukacyjno-rekreacyjny w hotelu
„Laguna” w Augustowie, połączony
z nauką żeglarstwa na Pojezierzu
Suwalskim - termin 30.06-13.07.
Organizator - Biuro Podróży „Animator Travel” z Warszawy.
6. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (niepełnoletni) - obóz
turystyczno-edukacyjny w hotelu
Ezustpart*** w Siofok, połączony
poznawaniem kultury Węgier - termin 6-19 lipca. Organizator - Biuro
Podróży „Linda” z Częstochowy.
Terminy i miejsca pozostałych wyjazdów zostaną podane po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów.

Nowy projekt szkoleniowy – zapisy w GCI
„Nowy zawód Twoją szansą” to projekt, dzięki któremu osoby bezrobotne nie dłużej niż od 6 miesięcy mogą bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje. Projekt jest adresowany do mieszkańców
województwa łódzkiego. Oprócz porad psychologa i doradcy zawodowego organizator zapewnia szkolenie zawodowe z językiem
angielskim. Można wybrać jeden z trzech kierunków: ● logistyk/
spedytor, ● organizator ruchu turystycznego, ● projektant stron internetowych.
Po zakończeniu szkoleń organizatorzy zapewniają 3-miesięczny staż zawodowy, podczas którego stażysta otrzyma wy-

nagrodzenie 1600 zł brutto. Uczestnik może także liczyć m.in. na
bezpłatne materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz do miejsca odbywania stażu. Rekrutacja uczestników
prowadzona jest także w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, w dni robocze w godz. 8-16 do 30 maja włącznie. Biuro
projektu „Nowy zawód Twoją szansą” działa w Łodzi, a szkolenia
i staże zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawowy wymóg to pozostawanie osobą bezrobotną lub
nieaktywną zawodowo prze okres krótszy niż 6 miesięcy.

4

Informator

KLESZCZOWSKI

Badania oczu

å ciąg dalszy ze str. 2

zapisywać się na te badania telefonując wcześniej na nr tel. 44/ 635
83 63 lub 512 030 462. Ze względu na specyfikę badań pacjent powinien dojechać do szpitala z osobą towarzyszącą (kierowcą).

CAT POLSKA Sp. z o.o.
Poszukujemy do pracy w Rogowcu
pracownika na stanowisko

POMOCNIK MECHANIKA
Oczekiwania:
• min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• dobra znajomość elektryki i mechaniki samochodowej,
• gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
• prawo jazdy kat. B (min. 3 lata praktyki).
Zakres obowiązków:
• naprawa nowych samochodów (wymiana elementów
karoserii),
• prace wulkanizacyjne: wymiana opon, wyważanie kół,
• doposażenie pojazdów w różne akcesoria, np. alarmy,
czujniki cofania, kamery cofania itd.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV do dn. 30.05.br.: na
adres Konrad.matysiak@groupecat.com.

REGULAMIN

konkursu na najschludniejszą posesję
na terenie Gminy Kleszczów
Konkurs będzie rozpatrzony w dwóch kategoriach:
1. Posesja w gospodarstwie rolnym. 2. Posesja siedliskowa.
Cel konkursu: podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ekologicznych posesji.
Czas trwania konkursu: 15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku.
Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni
właściciele posesji na terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy
spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych
w ostatnich ośmiu latach, ● posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie stosownych umów), ● złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego roku
włącznie.
UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1 hektara.
Na terenie posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rolne muszą znajdować się
budynki związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji,
ogrodzenia) - pkt. 0-5
b. Infrastruktura posesji (stan tech. urządzeń wod. kan., gazowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego) - pkt. 0-5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne, karmniki, domki dla
ptaków) pkt. 0-5
d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją pkt. 0-5
e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych - pkt. 0-5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) - pkt. 0-5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych,
balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej - pkt. 0-5
h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania
zwierząt - pkt. 0-5
å ciąg dalszy na str. 9
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1,
w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia,
że wpłynął wniosek Pana Bohdana Setkowicza, Biuro Inżynierskie
„KONSSOFT” - Bohdan Setkowicz, działającego z upoważnienia firmy KNAUF Bauprodukte Polska Sp. z o.o. zs. w Rogowcu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja zasilania pieca obrotowego pyłem z węgla
brunatnego wraz z zabudową silosów na pył z węgla brunatnego” na terenie KNAUF Bełchatów Sp. z o. o. i KNAUF Bauprodukte Polska Sp. z o. o. ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec, gmina Kleszczów, na działkach o nr ewid. 1054/187 i 1054/188 obręb Rogowiec,
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Postanowienia i opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dn. 3 października 2013 roku, znak: PPIS-ZNS-440/41/13;
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 4 września 2013 roku, znak: WOOŚ.4240.673.2013.MM.3;
postanowienie Wójta Gminy Kleszczów z dnia 4 października 2013
roku, znak: OŚG.6220.13.2013. Organem właściwym do wydania
decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi
do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania
uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 30.04.2014 r. do 20.05.2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

Siódma edycja
projektu GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie rozpoczyna realizację siódmej edycji projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej” .W projekcie weźmie udział 8 kobiet i 2 mężczyzn bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących gminę
Kleszczów oraz korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.
W 2014 roku kwota dofinansowania projektu wynosi 77.954,50
zł natomiast wkład własny GOPS - 9.145,50 zł. Oznacza to więc, że
całkowita wartość projektu wyniesie 87.100 zł. W maju rozpoczną
się spotkania grupowe oraz indywidualne uczestników projektu z
psychologiem i doradcą zawodowym. Potrwają one do lipca. W
sierpniu rozpoczną się szkolenia, które uczestnikom projektu dostarczą nowych umiejętności zawodowych.
Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym…” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Szkolne wieści
Uczcili Szare Szeregi
Aż 13 uczniów SP w Kleszczowie - członków Szkolnego Koła
PTSM wyjechało 5 kwietnia na rajd „Wiosna w Czarnocinie”. Już
tradycyjnie uczestnicy
złożyli kwiaty i zapalili
znicze przy tablicy pamiątkowej ku czci Batalionu „Zośka” z Szarych
Szeregów.
Poza rekreacyjnymi spacerami w programie rajdu znalazły się
gry sportowe, konkursy wiedzy ekologicznej
oraz wiedzy o Czarnocinie i PTSM. Weronika
Frankowska z klasy V c zdobyła pierwszą nagrodę w profilaktycznym konkursie plastycznym.

Olimpiada Dobrej Formy
30 kwietnia hala sportowa SOLPARKU była miejscem Olimpiady Dobrej Formy, zorganizowanej przez kleszczowskie gimnazjum w ramach projektu „Zachowaj równowagę”. Każdą klasę
reprezentowało 6 uczniów, których zadaniem było pokonanie toru,
składającego się z 11 przeszkód. Najwięcej emocji wzbudzały skoki
w workach i pokonywanie płotków. Zwycięzcy otrzymali zestawy do
gry w badmintona, skakanki oraz jabłka.

Święto Konstytucji 3 Maja
O kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w tym roku
223.) pamiętały samorządowe szkoły. Historyczne wydarzenie
uczciły na różne sposoby. Np. w gimnazjum klasa I a zaprezentowała okolicznościowe przedstawienie. Rocznicową akademię ubarwiły występy wokalne dwojga uczniów: Oliwii Piechury i Mikołaja
Lasoty. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych społeczność szkoły
obejrzała specjalny montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się:
pokaz filmu poświęconego realizacji obrazu „Konstytucja 3 Maja
1791” pędzla Jana Matejki, znany utwór „Witaj majowa jutrzenko”,
a także wiersze „3 maj” oraz „Ojczyzna”.

„Zwierzęta są naszymi przyjaciółmi”
29 kwietnia w szkole w Łękińsku odbyły się zajęcia służące
uwrażliwianiu uczniów oraz ich rodzin na los zwierząt. W programie
Dnia Zwierzaka nie zabrakło wystawy zwierząt hodowanych przez
uczniów, spotkania z kierownikiem bełchatowskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt, a także prezentacji zwierząt z tegoż schroniska, przeznaczonych do adopcji. Był także wybór najsympatyczniejszego pupila „Super zwierzak” i podsumowanie prowadzonej przez
kilka dni w szkole akcji „Paka dla zwierzaka”, która polegała na zebraniu karmy, koców oraz zabawek dla zwierząt przebywających
w bełchatowskim schronisku.

Świetny występ uczniów ZSP
Wśród 20 zespołów, które 25 kwietnia rywalizowały w wojewódzkich zawodach „Sprawni jak żołnierze” były dwie drużyny reprezentujące ZSP w Kleszczowie. Uczniowie strzelali do tarcz, rzucali granatami, pokonywali tor przeszkód. Musieli też pokazać, że
potrafią udzielać pierwszej pomocy i przebiec trzy kilometry, odnajdując zaznaczone na mapie punkty. Drużyna dziewcząt (Aleksandra Trajdos, Natalia Walicka, Klaudia Kowalska) zajęła piąte
miejsce, a chłopcy (Łukasz Danielski, Dominik Stępień, Mateusz
Roczek) – trzecie. W klasyfikacji indywidualnej triumfował Mateusz
Roczek z Kleszczowa.
å ciąg dalszy na str. 6
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż kabla światłowodowego.

1. Cena sprzedaży - kabel światłowodowy o długości 948 mb.
za cenę wywoławczą 1.896 zł z VAT.
Termin przetargu - 23 maja do godz. 14.30.
2. Termin realizacji - w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu
umowy oraz uiszczeniu należności.
3. Elementy składowe oferty - oferta cenowa (wg wzoru z załącznika nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów).
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
• sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
• złożona w jednym egzemplarzu.
Wymaga się, by oferta była podpisana, a 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,
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją: Dotyczy przetargu w dniu 23 maja 2014 roku i przesłać na adres:
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu - Kancelaria Ogólna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu w siedzibie UG w Kleszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej
ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
6. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Inwestycji
i Zamówień Publicznych - pokój nr 30, piętro II, tel. 44/ 731-3110 wew. 124, ul. Główna 47 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Wójt Gminy Kleszczów
			
…………………………….
			
(miejscowość, data)
OFERTA CENOWA
Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych - kabla światłowodowego będącego
własnością Gminy Kleszczów
……………….....…………………………………………………….
………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym
w dniu 23 maja 2014 r. na zakup kabla światłowodowego o długości 948 mb. i proponuję cenę:
Cena brutto z VAT
………………......….

Słownie:……………………………
……………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w wyposażenia, 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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Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
W 25. Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, zorganizowanych
przez bełchatowski oddział PCK rywalizowało 9 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. W kilku miejscach Bełchatowa przygotowane
były specjalne stacje, służące do sprawdzenia wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Drużyna nr 1 (Albert Pagacz, Julia Derek, Marta Jagieła, Natalia Kurzydlak, Wiktoria
Pingot) z ZSP Kleszczów zajęła VI miejsce, zaś drużyna nr 2 (Justyna Botór, Martyna Szmigielska, Natalia Walicka, Arkadiusz Mazurczyk) – III.

Gimnazjaliści w RCKiK
28 kwietnia uczniowie gimnazjum dzięki inicjatywie Gminnego
Klubu HDK w Kleszczowie odwiedzili Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, gdzie zdobywali podstawową
wiedzę na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa i dawstwa szpiku kostnego.

NR 9/388

J

Nie tylko o Miziołku

oanna Olech - znana autorka i ilustratorka książek dla dzieci była 24 kwietnia gościem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie. Spotkała się tu z 33 uczniami klas IV-VI Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Pisarka opowiadała
o swojej twórczości
i o bohaterach swoich książek. Spotkanie przebiegało w żywej i bardzo
przyjaznej atmosferze.
Odbyły się też
konkursy, quizy rysunkowe a nawet…
wybory „Mister Miziołka”. Uczestnicy wykazali się dużą znajomością książek Joanny Olech. Atrakcją była bez wątpienia możliwość zdobycia autografu autorki. Część uczniów uzyskała podpis w zakupionych
wcześniej książkach, inni - na specjalnie przygotowanych kartkach z miziołkową, smoczą i prosiaczkową pieczęcią.

Majówkowe różności
maja Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorgani2 zował na placu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Żłobni-

Zwiedzili m.in. punkt pobrań krwi, płytek krwi i osocza, a następnie Dział Preparatyki, w którym mogli zobaczyć, jak z pomocą nowoczesnej aparatury oddzielane są poszczególne składniki krwi.
W Dziale Ekspedycji poznawali warunki przechowywania zapasów
krwi oraz przygotowania jej dostaw do szpitali.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

40 maturzystów

zakończyli rok szkolny uczniowie ostatnich klas
25 kwietnia
LO i TNT. Były wyróżnienia i nagrody (m.in. gminne sty-

pendia motywacyjne dla 23 absolwentów), listy gratulacyjne dla rodziców i tort na osłodę przykrego momentu żegnania się ze szkołą.

Od tego dnia 40 uczniów klas maturalnych przyzwyczajało się
do częstego chodzenia w strojach galowych. Ponownie włożyli je
5 i 6 maja (na egzaminie z języka polskiego i matematyki) oraz
w dniach kolejnych egzaminów maturalnych.
(s)

cy majowy piknik „Majowo-kolorowo”. W jego programie znalazły
się m.in. przedstawienie „Czarnoksiężnik
z krainy Oz”, zajęcia
plastyczne dla dzieci,
coroczny maraton nordick walking pod okiem
instruktora. Goście
częstowali się przygotowanym popcornem
i cukrową watą.
Impreza spotkała się ze sporym zainteresowaniem - mimo
wietrznej pogody z imprezy piknikowej skorzystało 70 osób.
(s)
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Dziesięć lat w Unii
części prezentacji, prowadzonej przez dwoje
W pierwszej
uczniów ZSP, przypomniane zostały najważniejsze daty w hi-

storii podjętych przez Polskę starań o unijną akcesję. Zaprezentowany został m.in. spot, który w 2003 roku zachęcał Polaków do udziału w referendum, decydującym o przynależności Polski do unijnej
wspólnoty. Później mowa była o korzyściach gospodarczych, politycznych i społecznych odniesionych dzięki członkostwu naszego
kraju w UE.
W dynamicznej i zróżnicowanej prezentacji znalazło się też miejsce na krótki film zrealizowany przez uczniów ZSP w gminnych
przedszkolach. Pokazywał on, jaką wiedzą o Unii dysponują naj-

W

Nagrodzona wiedza o UE

związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą wstąpienia Polski do wspólnoty europejskiej uczniowie szkół
z terenu naszej gminy zostali zaproszeni do udziału w konkursie
wiedzy o Unii Europejskiej. Tematyka 35 konkursowych pytań
odnosiła się do historii powstania i rozwoju przestrzennego UE,
unijnych symboli, instytucji UE, ojców-założycieli UE, ogólnej wiedzy
na temat geografii, kultury, obyczajów państw
członkowskich itp. Organizacją zajął się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie,
a patronat nad konkursem przyjął wójt gminy,
Sławomir Chojnowski.
W poszczególnych
placówkach szkolnych najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:
• Szkoła Podstawowa w Łękińsku: 1. Olga Kępa, 2. Piotr Augustyńczyk.
• Szkoła Podstawowa w Kleszczowie: 1. Maria Widera, 2. Nikodem Podsiadły.
• Gimnazjum w Kleszczowie: 1. Aleksandra Pierzak, 2. Magdalena Kochanowska.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: 1. Dajana Mielczarek, 2. Piotr Zbies.
(s)
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młodsi mieszkańcy naszej gminy,
którzy urodzili się kilka lat po przystąpieniu Polski do UE.
Kolejnym punktem programu
uroczystości było wręczenie nagród
laureatom konkursu wiedzy o Unii
Europejskiej, przeprowadzonego
w kleszczowskich szkołach podstawowych, w gimnazjum, liceum i technikum. Nagrody wręczyli: wójt gminy
Sławomir Chojnowski i dyrektor ZSP
Agnieszka Nagoda-Gębicz.
Otwierając część uroczystości,
poświęconą wykorzystaniu unijnych funduszy wójt S. Chojnowski
powiedział:
- Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed polskimi gminami, powiatami i regionami możliwość przyspieszenia rozwoju. Unijne fundusze pomogły przeprowadzić wiele inwestycji. Także nasza gmina, Gmina Kleszczów od momentu wstąpienia Polski
do Unii podejmowała wiele razy starania o pozyskanie unijnych środków. Inwestycje, na które pozyskaliśmy wsparcie, zostaną Państwu
za chwilę szerzej przedstawione.
Środki unijne to nie tylko pieniądze na budowę dróg, sieci
teletechnicznych czy oczyszczalni ścieków. To także pieniądze,
które dają Polakom możliwość rozwoju zawodowego oraz
rozwijania własnych pasji. Mam nadzieję, że w latach 2014-2020,
a więc w okresie, kiedy będą wydawane pieniądze z nowej unijnej
puli zarówno gmina, jak też działające na naszym terenie firmy
oraz mieszkańcy będą z sukcesem starać się o pieniądze z Unii
Europejskiej.
Obszerniejsza prezentacja multimedialna, przedstawiona przez
Annę Borowik z Urzędu Gminy w Kleszczowie, skupiła uwagę zebranych w auli SOLPARKU na efektach wykorzystania funduszy
UE przez gminę Kleszczów (zarówno przedakcesyjnych, jak i strukturalnych). Ogólna kwota unijnych pieniędzy, które umożliwiły dofinansowanie inwestycji i projektów modernizacyjnych oraz organizację i prowadzenie projektów szkoleniowych, pozyskanych do tej pory
przez gminę Kleszczów wyniosła 12,96 mln zł.
Końcowa część obchodów 10-lecia Polski w UE to mini-quiz,
dotyczący podstawowej wiedzy o Unii, przeprowadzony wśród siedzących na widowni osób. Poprawne odpowiedzi były nagradzane.
Pomiędzy kolejnymi pytaniami na ekranie pojawiały się podawane
w skondensowanej formie informacje, m.in. o roli i kompetencjach
Parlamentu Europejskiego, o strefie euro, a także o zbliżających się
wyborach do PE. Dla części uczestników gminnej uroczystości te
wybory, planowane na 25 maja, będą pierwszymi wyborami w życiu.
(s)

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l naprawy powypadkowe
l instalacje LPG
l serwis klimatyzacji

l kompleksowa naprawa
zawieszeń
l części zamienne - opony

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ
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Obowiązki
właściciela posesji

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647,
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/278/2012 Rady Gminy Kleszczów
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2014 r. do 20
maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w godzinach urzędowania tj. pn, śr. czw. pt. 7.30 – 15.30, wt. 9.00 – 16.00 (pokój nr 28).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2014 r. Pisma należy kierować na
adres Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5
w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu
miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem
stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej
do Wójta Gminy Kleszczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia
3 czerwca 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym
postępowaniu jest Wójt Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Można się jeszcze zgłaszać
przewiduje ocenę prac uczestników w czterech różR egulamin
nych kategoriach (gimnazjalista; licealista; open; VIP). Po to,

by umożliwić wzięcie udziału w tej rywalizacji osobom niedosłyszącym i głuchym, organizatorzy postarali się o tłumaczenie tekstu dyktanda na język migowy (SJM).
Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie (zorganizowane już
po przeprowadzeniu dyktanda) spotkanie z aktorką Krystyną Sienkiewicz. Będzie to prawdziwy relaks po stresach dyktanda, bo pani
Krystyna znana jest m.in. z wielu występów kabaretowych.
Wyniki V Dyktanda Kleszczowskiego zostaną ogłoszone 21
maja, a wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Dni
Kleszczowa. Nagrody rzeczowe dla laureatów to sprzęt elektroniczny (w ub. roku były to m.in. czytniki e-booków).
(s)

amiana ciasnego mieszkania w bloku na własny dom, otoczony
zadbanym ogrodem, to marzenie niejednej osoby. Szczęśliwym
właścicielom jednorodzinnych domów warto przypomnieć o obowiązkach, które są związane z posiadaniem takich nieruchomości (w przypadku wielorodzinnych budynków dbał o te sprawy administrator).

Z

Numer porządkowy na nieruchomości

Jak wynika z prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić w widocznym dla wszystkich miejscu tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy lub placu, przy których znajduje się budynek. Taka tabliczka powinna
także być utrzymywana w odpowiednim stanie.
Nadawaniem i ustalaniem numerów porządkowych zajmuje się administracja samorządowa. Aby go uzyskać należy w urzędzie złożyć
wniosek z załączoną mapą, która pokazuje aktualny stan zabudowy.
Co nam grozi, jeśli nie dostosujemy się do przepisów? Za zignorowanie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości grozi grzywna do 250 zł.

Porządek na chodniku

Właściciel nieruchomości ma obowiązek dbać o porządek na przylegającym do niej chodniku. Oznacza to oczyszczanie chodnika z lodu
i śniegu, a po zimie - usuwanie piasku, błota i innych zanieczyszczeń.
Zaniedbanie tego obowiązku może być kosztowne. Grzywna nakładana przez policję może wynieść nawet 5 tys. złotych. Jeszcze więcej
zapłacimy, jeśli z powodu naszych zaniedbań ktoś dozna uszczerbku
na zdrowiu np. przez upadek na śliskim chodniku. Kwota odszkodowania może być wtedy naprawdę wysoka.

Skrzynka na listy

Przepisy prawa pocztowego nakazują zamontowanie przy domu
skrzynki na listy. Nowelizacja tego prawa wprowadzona w 2013 roku
przewiduje nakładanie kar pieniężnych za brak skrzynki pocztowej. Wysokość grzywny wynosi od 50 zł do… 10 tys. zł.
Przepisy regulują także wymiary skrzynki. Jej wielkość powinna pozwolić na zmieszczenie w niej koperty formatu C4 (23 cm x 32,4 cm)
i przesyłek o łącznej grubości 60 mm. Skrzynka powinna być wyposażona w zamek dostępny tylko dla adresata. W przypadku ogrodzonej
działki i zamykanej bramy do posesji skrzynka musi być powieszona
na ogrodzeniu, by listonosz miał do niej dostęp podczas nieobecności mieszkańca.
(opr. s)
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REGULAMIN

å ciąg dalszy ze str. 4
i. Sposób przechowywania sprzętu rolniczego - pkt. 0-5
UWAGA: kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
Wybór zwycięzców: zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym
Komisja Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla posesji siedliskowych i 45 pkt. dla posesji
w gospodarstwie rolnym.
Komisja konkursowa: powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów
w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy.
Nagrody:
Posesje w gospodarstwie rolnym: ● I m. - 3.500 zł, ● II m. - 3.300 zł, ● III m.
- 3.000 zł.
Posesje siedliskowe: ● I m. - 3.000 zł, ● II m. - 2.700 zł, ● III m. - 2.500 zł.
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy. Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
Ogólne: Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku
małego zainteresowania lub miernego poziomu estetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja
konkursowa zostaje rozwiązana.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy.

ZGŁOSZENIE

do konkursu
„Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”
__________________________________________________
Imię i nazwisko zgłaszającego
__________________________________________________
Adres
__________________________________________________
Telefon
Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
________________________________
podpis zgłaszającego
Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie.

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łuszczanowicach
przy ul. Miłej.
Nr tel. 691-124-309.

Sprzedam dom
– stan surowy,
Wolica.
Tel. 503 148 593.
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OGŁOSZENIE
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
zawiadamiam
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Kleszczów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15
maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy
ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r. w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 czerwca 2014 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.
2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia
projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu
na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które
mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną
bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane
przez Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Sprzedam
działkę budowlaną
o powierzchni 8 ar
w miejscowości Łękińsko.
Tel. 604-962-510.
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Prosto z SOLPARKU
Siatkarski Turniej o Puchar Prezesa SOLPARKU
Do 30 maja przyjmowane są zgłoszenia drużyn siatkarskich, które
będą chciały rywalizować w zapowiedzianym na sobotę 14 czerwca
Turnieju o Puchar Prezesa SOLPARKU. Do turnieju mogą zgłaszać
się drużyny męskie, żeńskie oraz mieszane (co najmniej 2 kobiety
na boisku). Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny. Oprócz głównego
trofeum (pucharu prezesa) przewidziane zostały nagrody dla drużyn
i zawodników indywidualnych.
Szczegółowe informacje na temat imprezy można uzyskać, kontaktując się poprzez mailowy adres tomasz.dawidziak@kompleks-solpark.pl lub telefonicznie - nr 669 316 101. Formularze zgłoszeniowe
można pobrać na stronie internetowej SOLPARKU lub w kasach.

SOLPARK wypożycza rowery
Wypożyczenie roweru w SOLPARKU na całodzienną przejażdżkę
to koszt 15 zł. Rowery dostępne są w godzinach: ● poniedziałek piątek 10.00-22.00, ● sobota - niedziela 9.00-22.00. Szczegółowe
informacje - w punkcie obsługi klienta oraz pod numerem tel. 44/
731 65 01.

Zmiany w terminach zajęć
Od 5 maja SOLPARK wprowadził zmiany w harmonogramie zajęć
zumby i aerobiku. Zajęcia zumby odbywają się teraz w poniedziałki
i czwartki od godz. 20.00, a zajęcia aerobiku - w poniedziałek od
godz. 18.00, w środę od godz. 19.00 i w piątek od godz. 19.30. Harmonogram pozostałych zajęć nie uległ zmianie.

Zalety aquacyclingu…
… czyli jazdy na „podwodnym” rowerze docenia wielu klientów
SOLPARKU. Specjalnie przystosowane
rowery umożliwiają trening, dzięki któremu możliwa staje się nie tylko utrata
zbędnych kilogramów, ale także likwidacja cellulitu i zwiększenie wytrzymałości
organizmu.
Zajęcia są organizowane codziennie
z wyjątkiem wtorków i niedziel w godzinach: ● poniedziałek 17.30 i 18.30,
● środa 17.30 i 18.30, ● czwartek 11.00,
● piątek 17.00 i 18.00, ● sobota 10.30
Prezentacja roweru
i 11.30.
do aquacyclingu
(s)

4

Usługa koparko-ładowarki

4

Układanie kostki brukowej

4

Sprzedaż: kamienia, żwiru,
piasku, ziemi
Tel. 505-827-143

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łuszczanowicach
o pow. 1200 m2.

Tel. 607-163-373, 601-405-491.
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Sport
Alfa poprawiła skuteczność
w rozgrywkach II grupy okręgowej klasy B piłW ystępująca
karska drużyna KS Alfa Kleszczów gra w rundzie wiosen-

nej znacznie lepiej niż jesienią. Oto wyniki kolejnych, rozegranych
przez nią meczów:
• 29 marca - LKS Błękitni Chabielice - KS Alfa Kleszczów 2:3,
• 5 kwietnia - KS Alfa Kleszczów - KS Grocholice Bełchatów 3:0,
• 19 kwietnia - LZS Piast Krzywanice - KS Alfa Kleszczów 2:1,
• 26 kwietnia - KS Alfa Kleszczów - KS EBE SPN Bełchatów 3:3,
• 3 maja - LKS Warta-Carbo Pławno - KS Alfa Kleszczów 0:2.
Po 15 rozegranych kolejkach Alfa zajmuje 9 miejsce w tabeli z dorobkiem 17 pkt. Tyle samo punktów zgromadził LZS Świt Kamieńsk,
który jest na miejscu 8.

Kupię nieduży dom
lub działkę budowlaną
do 7 arów
na terenie Kleszczowa.
Tel. 506 844 782
lub 501 983 568.

Opiekun dzienny
zaopiekuje się dziećmi
w wieku do lat trzech.

Posiadam przestronny duży dom
z ogrodem w Łuszczanowicach.
Tel. 692-013-317.

Poszukuję mieszkania
lub pokoju do wynajęcia
- Kleszczów i okolice.
Proszę o kontakt telefoniczny
796 151 919.
Sprzedam dom
o pow. 200 m kw.
na działce 14 ar,
na osiedlu Zacisze w Kleszczowie.
Tel. 601-405-491, 605-080-854.

SPRZEDAM
• ziemię ogrodową
• piasek budowlany
Tel. 693 938 017
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Sport
Rywalizowali najmłodsi tenisiści

w Szkole Podstawowej
30 kwietnia
w Kleszczowie odbył się gminny

turniej tenisa stołowego. Wzięło w nim
udział ponad 30 zawodników w trzech
kategoriach wiekowych. W kategorii wczesnoszkolnej wygrała Karolina Olczyk, drugie miejsce zajął Bartosz Pulwert, a trzecie - Wiktor Falas.
Wśród zawodników z klas I-IV najlepsi
okazali się:
• dziewczęta: 1. Amelia Masłowska,
2. Ewa Śluga, 3. Wiktoria Żebrowska,
• chłopcy: 1. Mateusz Miarka, 2. Wojciech Michałek, 3. Jakub Kokosiński.

W kategorii obejmującej zawodników
z klas V-VI miejsca na podium zajęli:
• dziewczęta: 1. Łucja Tkacz, 2. Katarzyna Olczak, 3. Kinga Wysocka,
• chłopcy: 1. Jakub Miarka, 2. Mateusz
Morawski, 3. Marcel Kozłowski.
Organizatorem turnieju był LKS
Omega Kleszczów. Dla zawodników
z pierwszych trzech miejsc klub ufundował nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników turnieju - słodycze.
Wręczał je prezes klubu Jan Gurazda.
Zawody przeprowadził trener Kamil Jarząbek.

Sport
O krok od medalu
awodniczka LKS Omega Kleszczów Sylwia Oleśkiewicz wystąpiła w składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Podnoszeniu Ciężarów Juniorek
i Juniorów do lat 17. Mistrzostwa rozgrywane były w Ciechanowie. Sylwia walczyła w kategorii do 44 kilogramów. Zajęła piąte miejsce. Od brązowego medalu dzieliły ją zaledwie
dwa kilogramy. W dwuboju uzyskała 127 kilogramów (58 w rwaniu, 69 w podrzucie).
Próbowała podnieść w podrzucie sztangę o wadze 71 kilogramów, ale spaliła trzy kolejne podejścia.

Z

Sport
Lekkoatletki ZSP na 15. miejscu

27 kwietnia
łu Szkół

uczennice
ZespoPonadgimnazjalnych
w Kleszczowie uczestniczyły w łódzkich
zawodach International Vena Cross
Festiwal 2014. Nasze lekkoatletki uplasowały się na XV miejscu. W biegu
sztafetowym szkołę reprezentowały:

Klaudia Kowalska, Justyna Botór, Klaudia Jagusiak, Aleksandra Trajdos, Monika Szymańska, Patrycja Kłys, Marta
Kłodawska, Patrycja Hajduk, Joanna
Wojewoda, Karolina Nowak. Opiekunem
uczennic podczas zawodów był Robert
Pawlicki.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

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. 695-122-863 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
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
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 „Imperial”
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
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
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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Jan Paweł II – już święty

przygotowanie wieczornicy włączył się Urząd Gminy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gminny Ośrodek Kultury
oraz Parafia p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Mszę św. poprzedziło przypomnienie działalności obu kanonizowanych papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. Prowadzące tę część uroczystości
uczennice ZSP podkreślały zwłaszcza zmiany jakie dzięki otwartości obydwu następców św. Piotra zaszły w funkcjonowaniu samej
Stolicy Apostolskiej, a potem kościoła na całym świecie. Nie zabrakło też liczb ilustrujących pielgrzymią aktywność polskiego papieża.
Wokalną ozdobą wieczornicy były pieśni
śpiewane przez
grupę 7 uczennic ZSP, a także występ Kleszczowskiego
Chóru Mieszanego „Sonore”, który hymnem „Gaude Mater Polonia”
(„Ciesz się Matko Polsko”) otworzył uroczystą
Mszę św. Odprawił ją ks. Sławomir Bednarski, zachęcając już na wstępie, by każdy z uczestników
„wzbudził w swoim sercu i głowie wspomnienia chwil i wydarzeń,
które wiążą się z osobą Jana Pawła II”.
Wygłoszona homilia poświęcona została pierwszej encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis” („Odkupiciel człowieka”).
Kapłan przeanalizował
cztery najważniejsze
tezy zawarte w tym dokumencie, podkreślając konsekwencję, z jaką
Jan Paweł II realizował ich treść przez cały
okres swojego pontyfikatu. Namawiał wiernych
do poświęcenia czasu na
przeczytanie tej właśnie
encykliki.
Kiedy zakończyła się
Msza św. wójt gminy Sławomir Chojnowski wręczył nagrody laureatom dwóch „papieskich”
konkursów. Inspiracją do ich zorganizowania stała się właśnie zapowiedź kanonizacji Jana Pawła II. Dziesięć 3-osobowych drużyn,
złożonych z gimnazjalistów, rywalizowało w prezentacji utworów
poetyckich autorstwa Papieża - Polaka. O wynikach tego konkursu
informowaliśmy w poprzednim wydaniu „IK”.

Do przedszkolaków i młodszych uczniów adresowany był konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”. W najmłodszej
grupie (przedszkola i klasy „O”) nagrodzeni zostali: 1. Julia Lizak,
2. Aniela Frankowska, 3. Filip Grzybek. W gronie uczniów kl. I-III podział nagród wyglądał tak: 1. Katarzyna Dwornik, 2. Zuzanna Rudzka, 3. Miłosz Stawiak. W najstarszej grupie (kl. IV-VI) laureatami zostali: 1. Jakub Pustelnik, 2. Kacper Fryś, 3. Konrad Fryś. Wystawa
pokonkursowa została przygotowana w przedsionku kościoła.

Na zakończenie wieczornicy zgromadzeni w kościele przeszli
pod pomnik Jana Pawła II. Delegacje samorządu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy gminy złożyli na cokole pomnika wiązanki kwiatów, zapalili też znicze. Przy akompaniamencie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej odśpiewano „Barkę”.

Parafialny Piknik
Program pikniku „Spotkanie z Papieżem”, którego organizacja to społeczna inicjatywa podjęta przez grupę parafian, wypełnią różne atrakcje, także nie związane z Papieżem. Będzie m.in. ● otwarcie wystawy fotograficznej, ●
koncert, ● gry i zabawy rodzinne, ● pokaz udzielania pierwszej pomocy, ● atrakcje motoryzacyjne. Organizatorzy zapewniają, że będzie też co nieco do zjedzenia.
I serdecznie zapraszają na ten piknik nie tylko osoby
związane z Parafią p.w. NMP Anielskiej, ale wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Kleszczów.

W nocy papieski pomnik i otaczający go plac oświetlone zostały z pomocą niewielkich reflektorów i zawieszonych na drzewach
lampionów.
(s)

