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Dożynkowe
święto

„Dożynki są świętem, które poprzez
swoją szczególną oprawę pozwala podziękować Bogu za zebrane plony. Dziękujemy też za ciężką pracę, którą w ciągu całego roku wykonali nasi rolnicy, by
zebrać wszystko to, czym obdarzają nas
pola, ogrody i sady” - mówił wójt Sławomir Chojnowski, zwracając się do uczestników Gminnego Święta Plonów, które
25 sierpnia odbyło się w Wolicy.
Więcej na str. 2-3

Powrót do szkoły

2 września po wakacyjnej przerwie zaludniły się placówki oświatowe. Rozpoczęty nowy rok szkolnej edukacji potrwa do 26
czerwca 2020 roku. Niektórzy uczniowie
policzyli skrupulatnie, że w szkolnych ławkach trzeba będzie spędzić 188 dni. Pierwsza dłuższa przerwa w zajęciach nastąpi
od 21 grudnia do 1 stycznia. Zaraz potem
zaczną odliczać dni dzielące ich od zimowych ferii. Województwo łódzkie znalazło
się w tej grupie regionów, w których już 13
stycznia (a faktycznie od 11 stycznia) szkoły zaczną dwutygodniową przerwę.

Zaliczyli
„Dziesiątkę”, nie
dali się upałowi

W niedzielne południe 1 września
temperatura sięgała 33 st. C. Nie zważając na żar do rywalizacji na 10-kilometrowej trasie przystąpili biegacze.
Zwycięzca biegu potrzebował 32 minut
i 9 sekund na pokonanie tego dystansu. Ostatni uczestnik sklasyfikowany na
pozycji nr 172 dobiegł na ul. Sportową
z wynikiem 1:25:20.
Więcej na str. 10

Zakończony
ważny etap
Na ostatnim odcinku przebudowywanej ulicy
Głównej została położona wierzchnia warstwa masy
bitumicznej. Nie oznacza to jeszcze finału tej długotrwałej, powodującej różnorodne utrudnienia inwestycji. Trwają m.in. prace przy chodnikach, a także
przy zabudowie schodów oraz wejścia do siedziby GOK.

Więcej na str. 2

Jakie wsparcie
dla uczniów?
Oprócz 300-złotowej wyprawki uczniowie wraz z rozpoczęciem nowego roku nauki mogą liczyć na inne formy socjalnego
wsparcia: zasiłek szkolny albo stypendia.
Więcej na str. 8

Projekt
„Stop suszy!”…
… rodził się od ponad dwóch lat. Poświęcona mu strona internetowa powstała w sierpniu 2017 roku
i jest pełna informacji na
temat działań, podejmowanych na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym
dla stworzenia sensownego planu przeciwdziałania skutkom suszy.
We wrześniu rozpoczyna się najważniejszy
etap społecznych konsultacji tego planu.
Więcej na str. 9
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W szkołach znów gwarno
iało-granatowe stroje, poczet sztandarowy, odśpiewanie hymnu narodowego, prezentacja nowych nauczycieli, życzenia zaproszonych gości kierowane do uczniów
i nauczycieli – to oficjalna otoczka uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
Sala sportowa Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie w poniedziałkowe
przedpołudnie wypełniona była po brzegi. Nic dziwnego. W tej placówce w 26 oddziałach
klasowych będzie się kształcić
469 uczniów.
Dyrektor tej szkoły Mariola
Świderska-Kulka obok zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i dzieci szczególnie serdecznie witała uczniów pierwszych
klas. Zebranym w sali uczestnikom inauguracji roku szkolnego 2019//2020 przedstawiła
też sześć nowych nauczycielek.
Zwracając się do pierwszoklasistów powiedziała m.in.
- Wkraczacie w czas odkrywania tajemnic wiedzy i zdobywania umiejętności, które pozwolą Wam wspaniale się rozwijać. Życzę Wam, kochane pierwszaczki, byście jak najszybciej zadomowili się w naszej
szkole. Macie wspaniałe wychowawczynie, które otoczą Was opieką i zawsze pomogą.
Początek września to w historii Polski czas przypominania wojennego dramatu II wojny
światowej. Zgromadzeni na uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich poległych
w czasie tego kataklizmu. O 80. rocznicy wybuchu wojny wspomniał także zastępca wójta
gminy Michał Michałek. Podkreślił starania szkół gminy Kleszczów o patriotyczne wychowanie uczniów. Złożył życzenia na nowy rok nauki:
- Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we
własne możliwości. Życzę sukcesów w pracy i nauce.
Przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów, Katarzyna Biegała wyraziła nadzieję, że nowy
rok szkolny przyniesie stabilizację zawodu nauczyciela. Życzyła „aby zawód nauczyciela
przestał być rozgrywką na arenie rządzących”.
Głos zabrała również obecna na rozpoczęciu roku przedstawicielka zarządu Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów, a także księża proboszczowie kleszczowskich parafii.
JS

B

KRÓTKO
Sześciu chętnych do rozbudowy szkoły

Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę siedziby Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Tym
razem oferty złożyło sześciu przedsiębiorców z branży budowlanej: trzy firmy częstochowskie oraz firmy z Radomska, Jędrzejowa i Bełchatowa. 3 września w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona została informacja o rozstrzygnięciu przetargu. Na wykonawcę tej ważnej i oczekiwanej inwestycji wybrane zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Maziarz z Myszaków, koło Bełchatowa. Wartość robót, które mają
być realizowane w ramach gminnego zamówienia firma ta wyceniła na 12.485.000 zł.

Dożynki powiatu bełchatowskiego

1 września Zelów gościł uczestników Powiatowych Dożynek. Bełchatowskie starostwo zorganizowało je
wspólnie z gminą Zelów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w zelowskim kościele skąd korowód dożynkowy przeszedł na plac targowy. Tu odbyło się przekazanie wieńców gospodarzom dożynek, zostali też uhonorowani wyróżniający się rolnicy powiatu bełchatowskiego. W tym gronie znalazł się rolnik z Łękińska, Przemysław Frukacz, który prowadzi 80-hektarowe gospodarstwo i specjalizuje się w uprawie zbóż.
Gminę Kleszczów na powiatowym święcie plonów reprezentowała delegacja Gminnego Ośrodka Kultury
z wieńcem. Jedno ze stoisk ze swojskim jadłem przygotowały panie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi
Żłobnica.

Pielgrzymkowy sierpień

Przez teren gminy Kleszczów prowadzą trasy sierpniowych pielgrzymek pieszych, których uczestnicy zmierzają na Jasną Górę, by
uczestniczyć w dwóch maryjnych świętach 15 i 26 sierpnia. Mieszkańcy naszej gminy zdecydowani na piesze pokonanie trasy, dzielącej ich od Częstochowy, dołączają do grup z innych parafii, np.
w Sulmierzycach.
Rzymskokatolicka parafia w Kleszczowie na przełomie sierpnia
i września zorganizowała tradycyjną pielgrzymkę rowerową do Częstochowy. Pątnicy wyruszyli 30 sierpnia i powrócili do Kleszczowa
1 września.
JS

Upalne
czestnicy dożynkowego korowodu zgromadzili się przed Wiejskim
Ośrodkiem Kultury w Wolicy. Zanim rozpoczął się uroczysty przemarsz na miejscowe boisko sportowe, nastąpiła ocena wieńców, które zostały zgłoszone do gminnego
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Gminne Święto Plonów rozpoczęło się
od dziękczynnej mszy świętej. Kazanie
wygłosił proboszcz Parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela w Łękińsku. Mówiąc o dożynkowej tradycji wspomniał o książce „Rok polski” Zofii Szczuckiej, poświęconej opisaniu
typowo polskiej obrzędowości.

U

- Jakże wiele zwyczajów już nie istnieje, a te które pozostały są świadectwem
tego wszystkiego, co nasi ojcowie przekazali nam, tutaj obecnym. Dawniej rolnik pracował w polu i nie myślał czy starczy mu paliwa do kombajnu czy też ciągnika. Bardziej
zwracał się ku niebu prosząc o zdrowie dla
siebie i dla swoich najbliższych, bo to wła-

Wybory
parlamentarne
już 13 października

rezydent RP zarządził wybory posłów i senatorów do polskiego parlamentu na niedzielę 13 października. Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy w tym dniu będą uprawnieni do
oddania głosu, swojego faworyta do uzyskania
mandatu posła będą szukać wśród osób kandydujących z list zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 10. Obejmuje on tę część województwa łódzkiego, którą tworzą powiaty: bełchatowski,
opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski,
skierniewicki, tomaszowski oraz miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice. W tym okręgu mandaty uzyska 9 posłów.
Jeśli chodzi o wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej gmina Kleszczów znalazła się
w obrębie okręgu wyborczego nr 28, który obejmuje powiaty: bełchatowski, piotrkowski, radomszå ciąg dalszy na str. 4
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dożynkowe święto
śnie jego mięśnie, a przede wszystkim głowa służyła do tego, aby
uczynić swoistego rodzaju strategię. Zofia Kossak porównuje rolnika do filozofa.
Po zakończeniu nabożeństwa nastąpiło poświęcenie dożynkowych wieńców. Następnie ze słowami podziękowań za tegoroczną
pracę oraz zebrane plony zwrócił się do obecnych na uroczystości
rolników wójt gminy Kleszczów. Podkreślił trudy gospodarowania
na słabych i osuszonych glebach naszej gminy. Mówił o zrealizowanym w tym roku programie wsparcia, udzielonego z gminnego budżetu dla dotkniętych suszą gospodarstw. Podziękował instytucjom,
które pomogły rolnikom w przeprowadzeniu żniw. Zwrócił też uwagę
na potrzebę ekologicznego korzystania ze środowiska:
- Rolnicy odgrywają w tym zakresie bardzo dużą rolę i mają
ogromny wpływ na stan ekologii. To Wasza praca odbywa się w ścisłym związku z przyrodą, z naturą. O stanie środowiska decyduje
sposób, w jaki postępujecie z odpadami komunalnymi. Ważne znaczenie mają używane przez Was środki chemicznej ochrony roślin
i odpowiedzialne podejście do produkcji zdrowej żywności. Nie bez
znaczenia jest też troska o oszczędne zużycie wody w gospodarstwach.
Zachęcam mocno do tego, by każdy rolnik i generalnie każdy
mieszkaniec gminy miał świadomość tego, że swoimi działaniami
wpływa na stan ekologii.
Rozrywkową część dożynkowej imprezy rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. Po niej z krótkim programem
tanecznym wystąpił dziecięcy zespół ludowy, który działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
W dalszej części festynu uczestnicy mieli okazję posłuchać występu kapeli PIECZARKI, koncertu w wykonaniu Tomasza Niecika,
a następnie koncertu zespołu BABSZTYL (świętującego niedawno
jubileusz 40-lecia istnienia). Gwiazdą dożynek w gminie Kleszczów
był zespół VARIUS MANX z Kasią Stankiewicz.
Dodajmy, że jeszcze w części oficjalnej gminnej uroczystości
odbyło się ogłoszenie wyników konkursów na najpiękniejszy dożynkowy wieniec, konkursu na najsmaczniejsze ciasto z dodatkiem
warzyw, na największe lub najdziwniejsze warzywo, a także kolejnej edycji „Konkursu na najschludniejszą posesję w Gminie Kleszczów”. Z rąk wójta gminy oraz przewodniczącej Rady Gminy Kleszczów laureaci odebrali nagrody.
Organizatorzy w ramach dodatkowych atrakcji zaprosili wesołe
miasteczko z oryginalnym zestawem urządzeń zabawowych. Wielkim powodzeniem cieszyły się warsztaty pieczenia chleba. Na przygotowanych stoiskach można było oglądać przykłady rękodzieła,
wykonywanego przez uczestników zajęć, prowadzonych w placówkach kultury gminy Kleszczów.
J. Strachocki
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KOMUNIKATY
Warto korzystać z Alertownika albo SMS Alert

Komunikaty informujące o ważnych wydarzeniach, a także ostrzeżenia pogodowe, rozsyłane przez Urząd Gminy trafiają bezpośrednio do tych mieszkańców,
którzy zdecydowali się na korzystanie z aplikacji Alertownik. Ta bezpłatna aplikacja, pobrana na własnego smartfona, umożliwia też mieszkańcom zgłaszanie
do Urzędu Gminy np. informacji o niebezpiecznych dziurach w drodze, o uszkodzonych urządzeniach na placu zabaw, o niepalącej się latarni.
Z aplikacji Alertownik można korzystać, pobierając ją bezpłatnie ze strony
https://alertownik.pl/. Można też ją pobrać za darmo ze sklepów Google Play
i AppStore.
Mieszkańcy naszej gminy, którzy nie będą chcieli w swoich smartfonach instalować wspomnianej aplikacji, mogą otrzymywać ważne powiadomienia z Urzędu Gminy za pośrednictwem SMS. Aby zamówić subskrypcję SMS należy wysłać esemesa o treści Al.Kleszczow.tak na numer 4628. W dowolnym momencie
można dezaktywować powiadomienia SMS, wysyłając tekst Al.Kleszczow.nie
na numer 4628.
Aktywacja SMS Alert kosztuje mieszkańca gminy tyle, co jednorazowa opłata za
zwykły SMS (zgodna z cennikiem operatora).

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców!

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli
masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach.
Jeżeli nie znajdziemy swojego nazwiska w rejestrze wyborców to należy złożyć
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkamy.

Najszybsza informacja z GOK - poprzez SMS

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie namawia mieszkańców Gminy Kleszczów do tego, by korzystali z możliwości otrzymywania informacji o wydarzeniach, organizowanych przez GOK, za pośrednictwem wiadomości SMS.
Aby korzystać z takiej formy powiadamiania należy pobrać ze strony GOK „Kartę zapisu SMS”, wypełnić ją i dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury (Kleszczów, ul. Główna 74).

Grupa wsparcia dla chorych na nowotwory

W środę 2 października będą wznowione spotkania osób, które zmagają się
z chorobą nowotworową. Planowane jeden raz w miesiącu takie spotkania mają
być okazją do wzajemnego wspierania się. Spotkanie ma charakter otwarty, służy dzieleniu się doświadczeniami z walki z chorobą, ale ma też umożliwić porozmawianie o innych interesujących tematach.
Miejscem spotkania będzie Dom Kultury w Żłobnicy, początek - godz. 18. Więcej informacji - Lesław Jańczyk, tel. 513-041-299.
(opr. JS)

Nieodpłatna pomoc prawna
Przypominamy, że Urząd Gminy w Kleszczowie jest jednym
z tych miejsc, w których funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym roboczym dniu tygodnia mogą się do niego zgłaszać
następujący uprawnieni: ● młodzież do 26 roku życia, ● osoby powyżej 65 roku życia, ● osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, ● osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
● kombatanci i weterani, ● osoby w trudnej sytuacji (wystarczy, że pisemnie oświadczą, iż nie stać ich na płatną pomoc prawnika).
W zakres nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzą sprawy: ●
administracyjne, ● rodzinne, ● cywilne, ● karne, ● z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, ● z zakresu prawa podatkowego, ● związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna polega na: ● poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie uprawnieniach,
a także obowiązkach, ● wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, ● udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym, ● sporządzeniu
projektu pisma: o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kleszczowie (ul.
Główna 47, tel. 44/ 731-31-10 wew. 53) jest dostępny w następujących terminach:
● poniedziałek 		
8.00-12.00
● wtorek 			
13.00-17.00
● środa 			
8.00-12.00
● czwartek 			
11.00-15.00
● piątek 			
11.00-15.00
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Archiwiści świętują 100-lecie

dokumentów, zgromadzonych w archiwach państwowych
sięgają najczęściej urzędy oraz osoby fizyczne, starające
się uregulować sprawy własnościowe, odszkodowawcze, a także
emerytalne. Archiwalne zbiory stanowią też ważne źródło dla badań
historycznych oraz poszukiwania naszych przodków.

Do

Cel - odzyskać historyczne dokumenty

W tym roku minęło 100 lat od wydania dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Naczelnik Państwa
- Józef Piłsudski podpisując ten dokument był świadom, że dla pełnego odtworzenia historii minionych lat, spędzonych pod zaborami
Polska musi zgromadzić zachowaną dokumentację w placówkach
archiwalnych. Toteż już w pierwszym rozdziale wspomnianego dekretu przed Wydziałem Archiwów Państwowych obok opieki nad
zbiorami instytucji publicznych, postawiono zadanie odzyskania dokumentacji wywiezionej przez państwa zaborcze i ratowanie zbiorów archiwalnych, zachowanych na ziemiach polskich. Dotyczyło to
zarówno dokumentów znajdujących się w instytucjach prywatnych,
w archiwów rodowych oraz kościelnych.
Oprócz pięciu archiwów centralnych z siedzibami w Warszawie
powstały państwowe archiwa w Lublinie, Piotrkowie, Płocku i Lwowie. Do roku 1939 sieć archiwów, działających pod nadzorem państwa tworzyło 18 placówek.
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Wybory parlamentarne
już 13 października
å ciąg dalszy ze str. 2
czański oraz miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski. W tym okręgu zostanie wybrany jeden senator.

Najważniejsze daty w wyborczym harmonogramie

● do 13 września - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji,
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez
pełnomocników komitetów wyborczych,
● do 22 września - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy,
● do 28 września - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
● od 28 września do 11 października do godz. 24.00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze,
● do 3 października - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz
zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
● do 4 października - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
● do 8 października - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
● 11 października o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej,
● 13 października godz. 7.00-21.00 – głosowanie.

Jak będziemy głosować?

Fot. www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Pierwszym kierownikiem utworzonego w 1919 roku Archiwum
Państwowego w Piotrkowie został mianowany Wacław Gizbert
Studnicki. Po nim kierowanie placówką przejął dr Adam Próchnik.
Kolejnym szefem archiwum piotrkowskiego został Ignacy Świątkowski. Każda z wymienionych osób zmagała się z problemem
bezpiecznego ulokowania pozyskiwanych dokumentów. Zbiory archiwum przez prawie 20 lat mieściły się w kilku pomieszczeniach
na terenie miasta. Dopiero w 1939 r. placówka pozyskała siedzibę
w budynku Sądu Okręgowego przy ulicy Toruńskiej 4. Funkcjonuje w niej do dziś.

Historia sprzedawana na wagę

Z chwilą powołania do życia Archiwum Państwowe w Piotrkowie otrzymało zadanie zabezpieczenia rozsianej w całym regionie
dokumentacji, wytworzonej przez byłe władze rosyjskie, austro-węgierskie i niemieckie. Trzeba było działać szybko, bo dokumenty pozostawione często w nieładzie przez władze okupacyjne sklepikarze wykorzystywali do… pakowania produktów spożywczych.
Bezcenne świadectwa historii były też bezpowrotnie niszczone we
wcześniejszych latach. W okresie I wojny światowej władze okupacyjne organizowały nawet specjalne aukcje, na których sprzedawane były papierowe dokumenty wytworzone przed 1914 rokiem.
„Jedna z takich aukcji miała miejsce w dniu 6 maja 1918 r. w Zelowie. Na niej to za kwotę 175 marek kupiec Józef Słama nabył akta
zelowskiego urzędu pocztowego. Oczywiście dokumentacja miała
w planach nabywcy stać się materiałem na opakowania do różnych
towarów. W połowie roku 1919 archiwalia te zarekwirowane zostały
przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie przy asyście policji” - czytamy na stronie internetowej piotrkowskiego archiwum, w zakładce
poświęconej historii tej placówki.
„W maju 1919 r. podczas przesłuchania niejaki Pietrusiewicz zeznał, iż w czasie okupacji austrowęgierskiej w obrocie handlowym
znajdowała się porzucona na pastwę losu dokumentacja Rządu
Gubernialnego Piotrkowskiego sprzed 1914 r. Ów Pietrusiewicz na
przełomie lat 1917/1918 nabył ok. 60-70 funtów (tj. ok. 30-35 kg) dokumentów papierowych, częściowo zużywając ja na własne potrzeå ciąg dalszy na str. 8

Głosujący dostaną dwie karty. Na karcie dotyczącej wyborów do Sejmu znajdą umieszczone listy komitetów wyborczych z nazwiskami kandydatów. Na drugiej karcie (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.
Oddanie głosu polega na postawieniu dwóch przecinających się linii (najlepiej znaku X) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden
w wyborach do Senatu. To oznacza, że na każdej z kart do głosowania można postawić jeden znak X.
Informujemy, że wszystkie dokumenty, dotyczące nadchodzących wyborów
parlamentarnych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce WYBORY (https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/21831375).
(opr. JS)

Kurs spawalniczy
w Bełchatowie

które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie minimum
O soby,
podstawowe lub gimnazjalne mogą zgłaszać się do udziału w pro-

jekcie, dzięki któremu uzyskają uprawnienia spawalnicze w wybranych
dwóch metodach oraz zdobędą kwalifikacje: MG 20 - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; MG 17 - montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
Zgodnie z informacją, zamieszczoną na stronie pupbelchatow.pl,
koszty kształcenia i płatności to: - wpisowe 200 zł w formie kaucji, zwrotne po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym terminie; - koszt
kształcenia i egzaminów na tytuł zawodowy i IS: 0 zł; - koszt badań lekarskich: 35 zł.
Projekt szkoleniowy o nazwie „Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa maszyn i urządzeń II” jest realizowany przez firmę Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes.
Zainteresowani projektem mogą składać wypełnione formularze
w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 96.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w ZSP nr 1 w Bełchatowie, ul.
Czapliniecka 96. Dokładny termin spotkania będzie ustalony po zakończonej rekrutacji (liczba miejsc ograniczona).
JS
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 2 października 2019 roku
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie oznaczone w ewidencji gruntów
obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki podane w zestawieniu
tabelarycznym

1
2
3
4
5
6
7
8

Nr
NR
Podziałki KW wierzchnia [ha]
ul. Zygmunta III Wazy
Łuszczanowice Kolonia 686
0,1386
Łuszczanowice Kolonia 687
0,1277
Łuszczanowice Kolonia 688
0,1280
Łuszczanowice Kolonia 691/1
0,1328
Łuszczanowice Kolonia 763/1
0,1904
Łuszczanowice Kolonia 764
0,1301
Łuszczanowice Kolonia 765
0,1302
Łuszczanowice Kolonia 768
0,1306
Księga Wieczysta
PT1B /00053234/7

L.p. Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Cena wy- Wadium
[zł
woławcza
netto [zł]

66 528,00
61 296,00
61 440,00
58 432,00
83 776,00
62 448,00
62 496,00
62 688,00

6 700,00
6 200,00
6 200,00
5 900,00
8 400,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnię-
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 16 października 2019
roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow.
bełchatowski, woj. łódzkie oznaczone w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego
14, oznaczone jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym
L.p.

Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr
NR Powierzch- Cena wydziałki KW
nia [ha] woławcza
netto [zł]
ul. Jana III Sobieskiego

Wadium
[zł]

1 Łuszczanowice Kolonia 697

0,1883

82 852,00 8 300,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,1381
0,1273
0,1275
0,1282
0,1395
0,1303
0,1301
0,1302
0,1230

66 288,00
61 104,00
61 200,00
61 536,00
66 960,00
57 332,00
57 244,00
57 288,00
54 120,00

Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia

696
695
694
693
776
775
774
773
771/1

Księga Wieczysta
PT1B/00053234/7

1 - 15 IX `2019

6 700,00
6 200,00
6 200,00
6 200,00
6 700,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
5 500,00

ty trawą i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitar1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty tranej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek,
wą i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz
przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowadzone są do
z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
granicy pasa drogowego.
wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne,
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem
energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodaXLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów
rowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr
Działki zaznaczone kolorem niebieskim przeznaczone są
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 lido zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczozmiany miejscowego planu zagospodastopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
nych w dniu 02 października 2019 roku.
rowania przestrzennego miejscowości
zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁuszŁuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Działki zaznaczone kolorem pomarańczowym przeznaczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013r.
Łódzkiego z 2013r. poz. 5798), gdzie czone są do zbycia w drodze ustnych przetargów niepoz. 5798) gdzie działki oznaczone numerami: 693,
działki oznaczone numerami: 686, 687, ograniczonych w dniu 16 października 2019 roku.
694, 695, 696, 697, 771/1, 773, 774, 775, 776 znajdują
688, 763/1, 764, 765, 768, znajdują się
się w strefie 12MN i 13MN o przeznaczeniu terenu - tew strefie 12MN i 13MN o przeznaczereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
niu terenu - tereny zabudowy mieszkaNa działkach nr 773, 774 i 775 w granicach oznaniowej jednorodzinnej;
czonych na rysunku planu znajduje się granica strefy
Dla działek nr 686, 687, 688, w graniochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
cach oznaczonych na rysunku wyznaw której wszelkie roboty ziemne wymagają postępowacza się w odległości 150 m od terenu
nia zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi
oznaczonego na rysunku planu symsię do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony
bolem ZC, strefę ochrony pośredniej
konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której
cmentarza, dla której ustala się:
wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeoloa)
zakaz lokalizacji i korzystania
gicznego.
z ujęć wody,
Ponadto dla działek nr 693, 694, 695, 696, 697, w grab)
obowiązek podłączenia do sieci
nicach oznaczonych na rysunku wyznacza się w odlewodociągowej wszystkich obiektów wygłości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu
magających zaopatrzenia w wodę.
symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla
Obsługa komunikacyjna wszystkich niektórej ustala się:
ruchomości jest przewidziana jednym
a)
zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
zjazdem z drogi gminnej 101136E Łuszb)
obowiązek podłączenia do sieci wodociągoczanowice – Antoniówka, ulicą Jana III
wej wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia
Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.
w wodę.
Szczegółowe informacje w przedmiocie
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest
zagospodarowania nieruchomości można
przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 101136E
uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów,
Łuszczanowice – Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskiew Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel.
go i Bolesława Chrobrego.
44 731-66-50.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47
można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47,
dnia 2.10.2019 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Nabywca danej nieruchopok. 28, tel. 44 731-66-50.
mości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia
towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.), do ceny nabycia usta16.10.2019 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Nabywca danej nieruchomości zgodnie
lonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wyz przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U.
sokości obowiązującej w dniu sprzedaży a także ponieść koszty związane
z 2018r. poz. 2174 ze zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany
z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy
a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów oraz publikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce Gojest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Puspodarka Nieruchomościami.
blicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul Główul Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok.
na 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel.
26 lub pod tel. 44 731-66-31 lub 44 731-66-55.
44 731-66-31 lub 44 731-66-55.
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DOŻYNKOWE ŚWIĘTO

Wójt wraz z przewodniczącą Rady Gminy typują swoich
faworytów wśród wieńców, zgłoszonych na konkurs
Korowód na miejsce dożynek
poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Kleszczów
Wieńce ustawione pomiędzy
sceną i miejscami dla
uczestników stanowiły piękną
dekorację rolniczego święta

å

W uroczystym nabożeństwie udział brali przedstawiciele samorządu gminy,
wykonawczynie wieńców, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy

Dożynkowy chleb znalazł swoje miejsce na ołtarzu, przy
którym odprawiona została dziękczynna Msza święta
Rozległe boisko piłkarskie w Wolicy pomieściło nie tylko dużą scenę
z zapleczem i miejsca dla uczestników gminnego święta, ale również
część gastronomiczną i urządzenia zabawowe

Wójt Sławomir Chojnowski jako gospodarz dożynek podziękował
rolnikom za ich pracę, a z rąk starostów odebrał bochen chleba

Na scenie odbyło się wręczenie nagród paniom, które wykonały
wieńce nagrodzone w konkursie

1 - 15 IX `2019
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W OBIEKTYWIE

Tradycją dożynek w gminie Kleszczów jest również ogłaszanie
wyników i nagradzanie laureatów corocznego konkursu na
najschludniejszą posesję
Wójt swoją nagrodę przyznał
niezwykłej kompozycji ze zbóż,
kwiatów i ziaren, wykonanej przez
mieszkanki z Wolicy – po dożynkach
to dzieło trafiło do Urzędu Gminy

Praktyczne warsztaty z pieczenia
chleba to wyjątkowy i cieszący się
zawsze wielkim zainteresowaniem
element pozascenicznego
programu dożynek
å

Dzięki wysokiej temperaturze i prawie bezwietrznej aurze najbardziej mokra
atrakcja w wesołym miasteczku cieszyła się wzięciem do późnego wieczora

Starsi rolnicy mogli sobie przypomnieć,
jakim sprzętem pracowało się w polu
jeszcze 30 lat temu
Występy muzyczne przyciągnęły przed
scenę publiczność w różnym wieku

å
Kawał znakomitego koncertu dała grupa Babsztyl, znana
z pikników country i przeglądów piosenki turystycznej

Zespół Varius Manx zagrał, a Kasia Stankiewicz wyśpiewała
najważniejsze przeboje, z których znana jest ta grupa muzyczna
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Archiwiści świętują 100-lecie Socjalna pomoc dla uczniów
å ciąg dalszy ze str. 4
by (opakowania na towary), resztę zaś
odsprzedał wraz ze sklepem”.
Aby ratować dokumenty, jakie jeszcze były w posiadaniu prywatnych
właścicieli, prowadzono w 1919 roku
z pomocą regionalnej prasy akcję informacyjną. Tłumaczono w niej zadania archiwum państwowego i zachęcano do
zabezpieczania dokumentacji, która pozostała po rosyjskich władzach zaborczych oraz okupacyjnej administracji.

Ponad 420 tys. jednostek

Główną część zasobów Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Tryb. tworzą
obecnie materiały, które zostały wytworzone przez administrację państwową
i samorządową oraz instytucje gospodarcze, funkcjonujące w XIX i XX stuleciu.
„Najstarsze dokumenty - ukazujące dzieje Piotrkowa Trybunalskiego przed 1795 r., reprezentowane są przez „Kopiarz Sulejowski” (księga z 1618 r., zawierająca pierwszą pisemną wzmiankę o Piotrkowie datowaną na 1217 r.) oraz dyplomy wystawione dla
miasta przez polskich królów elekcyjnych” - informuje piotrkowska
placówka.
Wielkość zbiorów archiwalnych określa się w metrach bieżących oraz jednostkach archiwalnych. Rozmiar zasobu Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Tryb. na koniec roku 2018 wyniósł
5.801,60 m.b., mieszczących 421.254 j.a. W Piotrkowie Trybunalskim zgromadzono 3.748,96 m.b. (277.777 j.a.), a w Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim - 2.052,64 m.b. (143.477 j.a.)
Bardzo duże straty polskie archiwa poniosły w okresie II wojny
światowej. Prawie całkowicie zostały zniszczone wszystkie archiwa
centralne i Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy. W znacznym
stopniu spustoszone zostały również archiwa w Poznaniu i Płocku.
W sieci archiwów, która powstała po zakończeniu wojny, znalazły się m.in. placówki z terenów b. Rzeszy Niemieckiej, przyłączonych do Polski. Poza naszymi granicami pozostały natomiast
cenne zasoby archiwów w Grodnie, Wilnie i Lwowie. Obecnie sieć
państwą tworzy 30 archiwów o zasięgu regionalnym. Kolejne trzy
placówki mają status centralny i siedzibę w Warszawie. Archiwum
Główne Akt Dawnych przechowuje akta władz centralnych wytworzone do 1918 r. Archiwum Akt Nowych gromadzi dokumenty wytworzone po 1918 roku przez władze centralne, instytucje
i stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim oraz spuścizny po
wybitnych działaczach politycznych i społecznych. Narodowe Archiwum Cyfrowe przechowuje dokumentację foto- i fonograficzną,
a także filmową, powstałą od początków XX wieku.

Do archiwum przez Internet

Dzięki rozwojowi technologii teleinformatycznych zmieniają się
możliwości udostępniania zbiorów archiwalnych. Coraz częściej
możemy do nich sięgać poprzez internet. Zasoby cyfrowych kopii
archiwaliów szybko rosną, dzięki realizacji „Programu digitalizacji
materiałów archiwalnych”. W pierwszej kolejności archiwa zaczęły
udostępniać w formie skanów akta stanu cywilnego, ewidencje ludności, księgi ziemskie i grodzkie, akta miast i gmin, dokumentację
kartograficzną i geodezyjną.
O tym, jakie akta są udostępniane w poszczególnych placówkach archiwistycznych w formie papierowej, a jakie w postaci możliwych do ściągnięcia z każdego miejsca skanów, możemy dowiedzieć się przeszukując serwis szukajwarchiwach.pl. Umieszczono
w nim wykaz skanów dokumentów archiwalnych z 49 instytucji.
Łączna liczba skanów, które obecnie znajdują się na portalu przekracza 37 milionów. W tej ogromnej ilości dokumentów dostępnych
poprzez Internet znajdziemy ponad 4100 skanów odnoszących się
do terenów gminy Kleszczów. Są to przede wszystkim księgi ludności stałej poszczególnych miejscowości z lat 1883-1930.
JS

● Stypendium szkolne jest przeznaczone dla uczniów, w których rodzinach dochód netto na osobę nie przekracza 528 zł. Trzeba
udokumentować wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających zakup książek,
podręczników, artykułów biurowych, stroju sportowego, butów sportowych, komputera, drukarki itp. Wnioski można składać w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie do 16 września.
● Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu
zdarzenia losowego (np. poważne zachorowanie, śmierć rodzica, pożar domu itp.) - jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
O zasiłek można się ubiegać nie później niż w dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę
ocenę wpływu skutków zdarzenia losowego na warunki życia rodziny,
w której zamieszkuje uczeń.
● Stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadpodstawowych są
wypłacane z budżetu Gminy Kleszczów. Przysługują niepracującym
uczniom, mającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów
od co najmniej 1 roku: ● znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, (kryterium dochodowe - 674 zł netto na osobę w rodzinie); ● posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, (bez względu na dochód przypadający na członka
rodziny). Wniosek o stypendium socjalne na pierwszy semestr trzeba złożyć do 30 września.
Szczegółowe informacje dotyczące przyznania wymienionych rodzajów wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731-6625 lub w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
JS
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Konsultacje na temat
zapobiegania suszy

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych

pochodzących z Biblioteki w Żłobnicy, LKS Omega Kleszczów, Solpark Kleszczów,
Gimnazjum Kleszczów, SP Kleszczów, SP Łękińsko, GOPS, PPS Kleszczów, PPS
Łuszczanowice.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 11.00. Miejsce przetargu
- garaż w Kleszczowskiej Przychodni SALUS, przy ul. Osiedlowej 2.
Lp. Nazwa wyposażenia/ nr
inwentarzowy
1. Regał na czasopisma UG/
BKL/4
2. Atlas Marcy Magnum 5
Hobmag UG/LKS/13 (w
częściach)
3. Ławka do ćwiczeń fitness
prohorom UG/LKS/15
4. Pufa czarna UG/LKS/8
5. Pufa czarna UG/LKS/8
6. Stołeczek z tworzywa IL/
HO/202
7. Stół owalny 160x80x73 UG/
SPŁ/DZ VI/25/52
8. Stolik komputerowy KSP-1
120x80, UG/SPŁ/DZ VI/21/252
i 253
10. Stolik SB 160x80, szt. 10
UG/SPŁ/DZ VI/21/254-263
11. Ławka regulowana do ćwiczeń
UG/GK/56 (uszkodzona
regulacja)
12. Krzesło tapicerowane UG/
SPK/755,760 i 739-754
14. Krzesło (skay) UG/SPK/761-764
15. Gitara solowa HEUSFELD UG/
SPK/II d/11
16. Gitara akustyczna HS20 UG/
SPK/II d/13
17. Gitara bas HEUSFELD UG/
SPK/II d/10
18. Perkusja UG/SPK/II d/1
19. Biurko UG/X/1/20/1
i UG/X/1/25/1
21. Stolik UG/X/2/11/5
22. Segment niebieski,
UG/PSK/991
23. Regał biblioteczny skośny UG/
PPSŁU/104,148,59
26. Pojemnik na kółkach UG/
PPSŁU/151,107,146(3szt. brak
kółek)
29. Pojemnik na książki UG/
PPSŁU/152,108
31. Szatnia modułowa UG/
PPSŁU/191
32. Szafka dwustronna drewniana
4- półkowa UG/PPSŁU/89
33. Regał dwustronny pod
akwarium UG/PPSŁU/115
34. Regał otwarty 4 półkowy UG/
PPSŁU/123
35. Szafa z półkami UG/
PPSŁU/141
36. Regał otwarty 4 półkowy UG/
PPSŁU/46,88
38. Wieża Eltra UG/SPK/
IIj/2(uszkodzone CD)
39. Video Panasonic UG/
SPK/1016

Miejsce
pochodzenia
Biblioteka
Kleszczów
(Żłobnica)
LKS Omega
Kleszczów

Rok
Cena wy- Warproduk- woławcza tość
cji (przy- za 1 szt./ postąkpl
pienia
jęcia)
1996 r.
10,00
1,00

Ilość
szt./
kpl.
szt. 1

2006 r.

150,00

10,00 szt. 1

2006 r.

30,00

5,00 szt. 1

2006 r.

8,00

1,00 szt. 1

LKS Omega
Kleszczów
LKS Omega
Kleszczów
LKS Omega
Kleszczów
Solpark/Hotel

2006 r.

5,00

1,00 szt. 1

2000 r.

4,00

1,00 szt. 5

SP Łękińsko

1996 r.

20,00

5,00 szt. 1

SP Łękińsko

1997 r.

25,00

5,00 szt. 2

SP Łękińsko

1998 r.

25,00

5,00

Gimnazjum

2001 r.

25,00

szt.
10
5,00 szt. 1

SP Kleszczów

1996 r.

8,00

2,00 szt. 7

SP Kleszczów
SP Kleszczów

1996 r.
1995 r.

10,00
50,00

2,00 szt. 3
5,00 szt. 1

SP Kleszczów

1995 r.

35,00

5,00 szt. 5

SP Kleszczów

1995 r.

50,00

5,00 szt. 1

SP Kleszczów
GOPS

1995 r.
2007 r.

45,00
20,00

5,00 szt. 1
5,00 szt. 2

GOPS
PPS Kleszczów

2008 r.
1998 r.

15,00
30,00

5,00 szt. 1
5,00 szt. 1

PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice

2002 r.

8,00

2,00 szt. 7

2002 r.

5,00

1,00

PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice
PPS
Łuszczanowice
SP Kleszczów

2002 r.

7,00

1,00 szt. 4

2002 r.

30,00

5,00 szt. 1

2002 r.

10,00

2,00 szt. 2

2002 r.

10,00

2,00 szt. 1

2002 r.

10,00

2,00 szt. 2

2002 r.

10,00

2,00 szt. 1

2002 r.

8,00

2,00 szt. 4

1995 r.

30,00

5,00 szt. 1

2000 r.

20,00

5,00 szt. 1

SP Kleszczów

szt.
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Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po
przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy
- pokój nr 13, tel. 44/ 731-66-43, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

9

2020 r. planowane są społeczne konsulDo 15tacjelutego
w sprawie planu przeciwdziałania skutkom su-

szy. Odbędą się w 15 największych polskich miastach. Każdy
może zgłosić swoje uwagi. Projekt planu został udostępniony
drogą elektroniczną 15 sierpnia. Można go znaleźć na stronie
www.stopsuszy.pl.
Jakie wnioski będzie można zgłaszać w trakcie konsultacji? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które prowadzi projekt strategiczny „Stop suszy!” informuje, że
uwagi i wnioski mają się odnosić do 4 głównych elementów:
● analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów
wodnych, ● propozycja budowy lub przebudowy urządzeń
wodnych, ● propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej
retencji, ● katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy - zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin.
Spotkanie konsultacyjne w Łodzi jest planowane 13 listopada.
JS

„Odpoczywaj na wsi”

ereny wiejskie mają spory potencjał w zakresie tworzenia miejsc do spędzania urlopu i wolnego od pracy
czasu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych. Celem jest m. in. promowanie
wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku, na którym znaleźć można zróżnicowane i całoroczne atrakcje.
Szkolny etap konkursu ma się zakończyć 21
września przekazaniem trzech najlepszych prac
z dwóch grup wiekowych (I grupa: klasy 0-III; II
grupa: klasy IV-VIII) do Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła. Zebrane prace zostaną tu ocenione i po trzy
najlepsze w każdej grupie wiekowej trafią do końcowej oceny w ministerstwie. Uroczyste wręczenie nagród laureatom
szczebla krajowego odbędzie się 21 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw.
JS
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Jeszcze o wakacjach
ora na podsumowanie wakacyjnych wyjazdów, o których organizację zadbał Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Tego lata trzy grupy uczniów przebywały na obozie edukacyjno-rekreacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Grupa najmłodsza (klasy I-III) liczyła 27 osób,
natomiast dwie grupy uczniów z klas IV-VI miały 40 i 36 uczestników.
Dwutygodniowe obozy były wypełnione atrakcjami. Oprócz plażowania i kąpieli dzieci odbyły całodniową wycieczkę do Świnoujścia. Płynęły promem, zwiedziły Muzeum Rybołówstwa
Morskiego oraz Port Gerharda, weszły na latarnię
morską. Dla części obozowiczów niezapomnianą
atrakcją okazał się rejs statkiem po morzu, dla innych - wizyta w parku linowym. Nie zabrakło konkursów, dyskotek oraz wieczornego ogniska, połączonego oczywiście z pieczeniem kiełbasek.
Elementem obozowego programu zajęć było
poznawanie zasad sztuk walki: nauka koncentracji, współpraca z rówieśnikami w grupie, nauka dyscypliny. Poprzez zabawę dzieci poznawały techniki samoobrony, poprawiały też swoją sprawność
fizyczną.
Kolejna grupa, złożona z 59 uczniów klas I-III
przebywała na siedmiodniowym obozie edukacyjno-turystycznym. Pobyt w miejscowości Bocheniec pozwolił im na odbywanie wędrówek po Górach Świętokrzyskich, zwiedzanie zamku
w Chęcinach oraz najbliższych okolic. Nie obyło się bez wizyty w aquaparku oraz parku linowym. Seans w kinie, gry, zabawy, dyskoteka i ognisko wypełniły wolny czas.
W tegorocznym programie wakacyjnych wyjazdów znalazł się również obóz edukacyjno-rekreacyjny z elementami survivalu na Pojezierzu Mazurskim. Dwie grupy (łącznie 88 osób)
z klas IV-VI wyjechały do Olsztyna. Zajęcia z survivalu obejmowały m.in. naukę rozpalania ogniska, zajęcia z topografii, określanie kierunków geograficznych różnymi metodami. W planie zajęć znalazły się też takie elementy, jak plażowanie, kąpiele, wizyta w parku linowym, konkursy, quizy, dyskoteki.
Najstarsi uczniowie (klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści) wybrali się w tym
roku nad Morze Bałtyckie do miejscowości Mielno-Unieście. W 14-dniowym obozie edukacyjno-rekreacyjnym brało udział łącznie 105 uczestników. Także ta grupa poznawała podstawowe
elementy sztuk walki, służące do skutecznej samoobrony. W programie pobytu w nadmorskim
ośrodku znalazły się też inne atrakcje, typowe dla takiej lokalizacji i letniej pory.
W tegorocznych obozach wakacyjnych, zorganizowanych w Polsce brało łącznie udział 355
uczestników z gminy Kleszczów.
Wspomnijmy jeszcze o wyjazdach zagranicznych, na które wybrało się ok. 200 osób z grona starszej młodzieży. Uczestnicy podzieleni na dwa turnusy (I - osoby niepełnoletnie ze szkół
ponadgimnazjalnych, II - osoby pełnoletnie ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci) wyjechali do Toskanii. 14-dniowy pobyt na obozie edukacyjno-turystycznym we Włoszech służył nie
tylko korzystaniu z plażowania oraz kąpieli w Morzu Liguryjskim, ale sprzyjał poznawaniu kultury i historii jednego z najbardziej urokliwych regionów Italii.
Młodzież w drodze do miejsca pobytu (Lido di Camaiore) pierwszy nocleg odbyła w okolicach Wenecji, dzięki czemu na początek mogła zwiedzić to właśnie miasto na wodzie. Później
odbyła wycieczki do Florencji i Pizy, bawiła się w Mirabilandii, na wieczorze regionalnym oraz
na dyskotekach.
W tym podsumowaniu nie może zabraknąć informacji o krótkich, jednodniowych wycieczkach, jakie miały miejsce podczas minionych wakacji. W sześciu takich wyjazdach uczestniczyło łącznie 277 przedszkolaków oraz uczniów. Były to: ● trzy wycieczki dla dzieci z przedszkoli
oraz ich opiekunów (dwa wyjazdy do „Sadów Klemensa” w okolicach Rawy Mazowieckiej, jeden
- do łódzkiego Muzeum Włókiennictwa oraz Candy Parku w Rzgowie), ● wycieczka dla dzieci
z klas I-III po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ● dwie wycieczki dla starszych uczniów (klasy
IV-VIII i gimnazjum) do Legendii - Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie.
(opr. JS na podstawie informacji GOK)
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Nie dali się upałowi,
iegowe imprezy organizowane w Kleszczowie (zarówno na 5,
jak i 10 km) służą nie tylko rywalizacji dorosłych biegaczy. Mają też popularyzować bieganie wśród najmłodszych. Dzieci
i młodzież walczą o zwycięstwo na krótszych, kilkusetmetrowych trasach. Biegi
dla dzieci, towarzyszące tegorocznej edycji „Dziesiątki” rozgrywano od godz. 10.30.
Na asfaltowej, już mocno rozgrzanej nawierzchni ulicy Sportowej z wyznaczonym
dystansem oraz własnymi siłami zmierzyło się łącznie 87 najmłodszych biegaczy tyle nazwisk widnieje na liście sklasyfikowanych.
W grupie wiekowej 2018-2013 wygrali
w swoich kategoriach Lena Hałaczkiewicz
z Bełchatowa i Aleksander Zgoda z Pabianic. W grupie 2012-2010 zwycięstwo odniosła łodzianka Ines Sobczak oraz pabianiczanin Franciszek Zgoda. Wśród dzieci
z roczników 2009-2007 zwycięzcami zostali Oliwia Świerkowska i Kacper Szymański (oboje z Pabianic), natomiast w grupie
najstarszej (2006-2004), gdzie zgłoszeń
było najmniej, główne miejsca na podium
zajęli Łucja Matuszczyk (Piotrków Trybunalski) oraz Michał Koszur (Kleszczów).
Uczestnicy biegu głównego rozpoczęli rywalizację kilka minut po godz. 12. Organizatorzy zadbali o ulokowanie na 3 i 7 kilometrze oraz na mecie punktów z wodą.
Dodatkowo na półmetku znajdowała się
przynosząca odrobinę ulgi „deszczownica”.
Jako pierwszy dobiegł na metę Ukrainiec Pavel Veretskyi. Na drugiej pozycji znalazł się łodzianin Tomasz Osmulski (0:32:37), a trzeci Aleksander Dragan
z Kielc (0:32:46). W klasyfikacji kobiet
zwyciężyła szósta na mecie Walentyna Kiliarska (0:35:09).
Najlepszymi biegaczami z gminy
Kleszczów okazali się Radosław Berencz
(0:39:42), Sebastian Koniarski (0:41:22)
oraz Dawid Milczarek (0:41:57).
Wielu uczestników biegu pozostało
w Kleszczowie na niedzielne popołudnie,
by skorzystać z możliwości relaksu na basenach SOLPARKU, a także atrakcji organizowanych w ramach obchodów 10-lecia
kompleksu SOLPARK. Bezpłatne wejściówki do strefy basenowej były jednym
z elementów tzw. pakietu startowego.
JS
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
T. Osmulski i A. Dragan na drodze „pod lasem”
ARR
„ARREKS”
731-37-31
- jednym z nielicznych zacienionych odcinków
trasy
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Dawid Milczarek (40) i Sebastian Koniarski (41)
biegli dobrym, równym tempem
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Najszybszą spośród kobiet
Kamil Bąkowicz (Kamieńsk) i Sa- Gminny Ośrodek Kultury
Pavel Veretskyi z Ukrainy 731-32-30
triumfator „Kleszczowskiej
okazała się 29-letnia Walentyna bina Jarząbek (Kielce) dobiegli do
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
mety na 10 i 11 miejscu
Dziesiątki”
Kiliarska (Ukraina)
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
W kilku punktach na trasie biegaczy
Nadleśnictwo
Bełchatów 	
635-72-03
dopingowali kibice
Zdzisław Kluf (Bełchatów) na mecie
Państwowa Straż Pożarna
10-kilometrowego biegu
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Gratulacje dla najszybszych kleszczowian
635-86-01
Nagrodzeni młodzi biegacze - kiedyś zaczną
rywalizować na dłuższych dystansach
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
Szpital Wojewódzki
na stronie www.omegakleszczow.pl
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
731-66-10,731-31-10
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
731-66-20, 731-31-20
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Urząd Pocztowy
632-30-83
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
2
2
Urząd
Skarbowy
w
Bełchatowie
632-49-56
• z dodatkowym kolorem 1 cm - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm - 0,36 zł/netto
Zakład
Komunalny
„Kleszczów”
731-32-22
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wyZespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
731-65-60
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Taka impreza zdarza się raz na 10 lat

ajlepszym prezentem, o jakim kierownictwo kompleksu SOLPARK mogło marzyć planując obchody jubileuszu 10-lecia
działalności była słoneczna, prawdziwie letnia aura. Przy takiej właśnie pogodzie przebiegała dwudniowa impreza w kleszczowskim
SOLPARKU. W ostatni dzień sierpnia i pierwszy dzień września było
upalnie, prawie bezwietrznie, a perspektywa kończących się wakacji
zachęciła setki osób - mieszkańców okolicznych powiatów do spędzenia kilku wolnych godzin właśnie w Kleszczowie.
Szczególną frajdę mieli hodowcy kotów, piesków, ptaków, ryb i innych stworzeń (także egzotycznych). Wykupując wejściówkę na
ANIMALIA mogli m.in. posłuchać fachowych rad, obejrzeć prawdziwe psie i kocie piękności, kupić pokarm dla domowych zwierzaków.
Kolejną grupą pasjonatów, zachwyconych programem przygotowanym przez SOLPARK, byli miłośnicy zabytkowych czterech
albo dwóch kółek. Stowarzyszenie Klub Weterani Szos Radomsko zajęło dziedziniec centralny pod wystawę zabytkowych pojazdów i motocykli. W SOLPARKU pojawiły się również wątki kultury japońskiej - wystawa broni
samurajskiej oraz niezwykłej kolekcji
roślin bonsai.
O liczne atrakcje dla milusińskich zadbał Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, który włączył się do
jubileuszu SOLPARKU ze swoim piknikiem na zakończenie wakacji. Były
więc zabawy i gry, prowadzone przez
animatorów oraz skoki na eurobungee. Chętni mogli obejrzeć seans w kinie 9D.

N

Szkoła Galileusz w Kleszczowie
zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

● KURSY do egzaminów:
● maturalnego, ● ósmoklasisty

Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia, biologia,
geografia, historia, j. polski, j. angielski, j. niemiecki,
j. hiszpański

● PRZYGOTOWANIE do konkursów
i olimpiad ze wszystkich przedmiotów
● ZAJĘCIA na poziomie akademickim
dla studentów
● POMOC przy odrabianiu prac domowych

(szkoła podstawowa)
W naszej szkole uczysz się tego, na czym najbardziej
Ci zależy. Zapewniamy skuteczność i miłą atmosferę.
Zapraszamy również do korzystania z największej w internecie
bazy arkuszy maturalnych oraz ósmoklasisty www.sqlmedia.pl.

Zachęcamy do zapisów na zajęcia:
Kleszczów, ul. Różana 8,
e-mail: kleszczow@galileusz.com.pl,
tel. 601-692-345 lub tel. 882-687-096.

www.galileusz.com.pl/kleszczow

Prezentujemy kilka fotograficznych migawek z dwudniowego
święta. Takiej pogody i takiej liczby odwiedzających życzymy SOLPARKOWI na kolejne lata działalności!
Po więcej zdjęć, filmów, informacji odsyłamy na facebookowy
profil SOLPARKU.
J. Strachocki

