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Budowa boiska

W Antoniówce rozpoczęły się prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego połączonego z placem zabaw.
Ten nowy obiekt rekreacyjno-sportowy o łącznej powierzchni
ponad 2300 m kw. powstanie w sąsiedztwie miejscowego boiska piłkarskiego, od którego będzie oddzielony tylko drogą dojazdową.
Boisko w Antoniówce będzie
miało nawierzchnię z poliuretanu,
podobnie jak dwie
wyodrębnione strefy placu zabaw.
Jedna z nich przeznaczona ma być
dla najmłodszych,
a druga - dla starszych dzieci. Zgodnie z projektem
budowlanym, wykonanym przez firmę A.S. Studio z Bytomia, odrębną część tego obiektu będzie
stanowić strefa fitness, wyposażona w urządzenia do ćwiczeń
siłowych. Zostanie ona urządzona na trawiastym podłożu.
å ciąg dalszy na str. 2

Pora żniw
Zaczyna się najpracowitszy dla rolników
okres roku – pora żniw. Zakład Komunalny
„Kleszczów” będzie świadczył usługi żniwne w takich cenach, jak przed rokiem. Pełny
cennik wraz z harmonogramem pracy kombajnów w poszczególnych sołectwach podajemy na str. 3. Przypominamy też rolnikom,
że już w sierpniu będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju napędowego, zakupionego do
maszyn rolniczych. Warto już teraz zadbać
o zbieranie faktur za zakupione paliwo.
Więcej na str. 9.

Wójt wybrany w pierwszej turze

7 lipca odbyły się przedterminowe wybory wójta gminy Kleszczów. Uprawnionych do głosowania było 3956 wyborców. Lokale wyborcze działające w trzech obwodach głosowania (w Kleszczowie,
Łękińsku i Żłobnicy) odwiedziło 2762 uprawnionych. Frekwencja wyborcza wyniosła więc 69,8 proc. Wyborcy oddali 2722 ważne głosy.
Jak wiadomo o stanowisko wójta gminy Kleszczów ubiegało się
czworo kandydatów. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
• Sławomir Chojnowski – 1807 (66,39 proc.)
• Andrzej Głowacki – 158 (5,80 proc.)
• Tomasz Łuczyk – 48 (1,76 proc.)
• Renata Skalska – 709 (26,05 proc.)
Taki wynik oznacza, że nie będzie drugiej tury wyborów, a na
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kleszczów, zwołanej na 17 lipca
przez komisarza wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, ślubowanie złoży nowo wybrany wójt – Sławomir Chojnowski.
(s)

Wizyty przed decyzją

W dniach 17 maja oraz 28 czerwca na zaproszenie Kazimierza Kozioła, dyrektora Oddziału KWB Bełchatów, przyjechali do Kleszczowa przedstawiciele społeczności lokalnej i samorządowej z gmin Gubin i Brody (woj. lubuskie). Na terenie tych dwóch nadgranicznych gmin
zalegają bogate złoża węgla brunatnego, szacowane na ok. 2 mld ton.
å ciąg dalszy na str. 3

Roboty
w Czyżowie

Kończy się trzeci miesiąc prac, związanych z największą obecnie inwestycją gminną czyli rozbudową układu drogowego połączoną z budową pełnej
infrastruktury technicznej w miejscowości
Czyżów. Od 11 lipca przy jednej z dróg
prowadzone są wykopy i rozpoczęło się
układanie sieci kanalizacji deszczowej.
Firma podwykonawcza zatrudniona
przez generalnego wykonawcę inwestyå ciąg dalszy na str. 2

Najlepsi
w szkołach

Absolwent klasy czwartej SP Kleszczów,
Filip Anszperger to jeden z tych szczęśliwców, którzy w dniu zakończenia roku szkolnego zostali uhonorowani gminnym stypendium. Po odbiór pieniążków, na które
zapracował solidną nauką, przyszedł do kasy
Urzędu Gminy razem z mamą. Z dumą prezentował także nagrodę książkową, otrzymaną za świadectwo z czerwonym paskiem.
Nazwiska liderów wszystkich klas
w szkołach gminy Kleszczów prezentujemy
na str. 8.
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Bogatsze place zabaw

W rankingu „Wspólnoty”

ak co roku w pierwszej połowie lipca poznaliśmy zestawienie
najzamożniejszych samorządów. Ranking, którego autorem
niezmiennie od początku czyli od 11 lat jest profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, Paweł Swianiewicz, ogłoszony został w samorządowym piśmie „Wspólnota”. „To jedno najstabilniejszych zestawień
przygotowywanych przeze mnie do „Wspólnoty” - komentuje autor. Oczywiście zdarzają się przesunięcia (czasem nawet spektakularne),
ale układ miejsc w czołówce najczęściej powtarza się od lat”.
W czterech kategoriach od początku wygrywają te same miejscowości:
• Warszawa wśród miast wojewódzkich (za rok 2012 z wynikiem
5401,70 zł dochodów budżetowych na głowę mieszkańca),
• Sopot wśród pozostałych miast na prawach powiatu (5511,50 zł),
• Polkowice wśród miast powiatowych (8892,87 zł),
• Kleszczów wśród gmin wiejskich (44 288,18 zł).
Wśród małych miast pierwsze miejsce przypadło Krynicy Morskiej (18 773,59 zł). Wśród powiatów zwyciężył powiat człuchowski
(1138,23 zł), zaś w gronie województw – woj. lubuskie. Dodajmy,
że wśród gmin wiejskich oprócz Kleszczowa na podium znalazły się
dwie nadmorskie gminy: Rewal (9050,73 zł) i Stepnica (7188,70 zł).
(s)

U

Przebudowa garażu OSP

rząd Gminy ogłosił przetarg na przebudowę budynku garażowego OSP Żłobnica. Ten wolnostojący budynek ma powierzchnię zabudowy ponad 310 m kw. i kubaturę przekraczającą
1000 m sześć.
W ramach prac remontowych zostanie
m.in. wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy wjazdowe. Planowana jest
także wymiana pieca olejowego na gazowy oraz remont instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej
i c.o. Budynek garażowy zostanie docieplony. Wszystkie prace mają być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.
(s)

Podziękowanie i pożegnanie

Szanowni Państwo,
Kończę swoją trzynastomiesięczną służbę na stanowisku
osoby pełniącej funkcję wójta gminy Kleszczów. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomagały mi w odpowiedzialnym wykonywaniu związanych z tym zadań. Bez ich życzliwości
i współpracy trudno byłoby realizować prace, wynikające z planów budżetowych i układać plan budżetu na kolejny rok.
Mam nadzieję, że mieszkańcy, którzy w ciągu minionego
roku załatwiali swoje sprawy w Urzędzie Gminy byli usatysfakcjonowani z obsługi gminnej administracji.
Wyrażam przekonanie, że nowy wójt wybrany 7 lipca
w przedterminowych wyborach dysponując silnym mandatem
społecznym, będzie mógł podejmować decyzje o charakterze strategicznym, sprzyjające rozwojowi gminy Kleszczów przez kolejne
lata.
Z wyrazami szacunku
JACEK ROŻNOWSKI

sierpnia Urząd Gminy będzie przyjmował oferty firm zaDo 7interesowanych
przetargiem na dostawę nowych urządzeń

na place zabaw w kilku sołectwach. Ogłoszenie o przetargu spotkało
się ze sporym zainteresowaniem. Do 15 lipca dokumentację przetargową ze strony http://eurzad.kleszczow.pl/ pobrano ponad 320 razy.
W ramach tego zamówienia zostanie przywiezione i zamontowane na wskazanych placach zabaw 36 nowych urządzeń, wśród nich
m.in. te najbardziej popularne: huśtawki, karuzele, piaskownice i „bujaki”, a także wielofunkcyjne zestawy zabawowe dla najmłodszych
oraz ścianki wspinaczkowe. W ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy nowe urządzenia pojawią się na następujących placach
zabaw: ● Antoniówka (przy domu kultury), ● Czyżów, ● Kleszczów
(przy ul. Wysokiej), ● Kleszczów (os. Zacisze), ● Kleszczów (przy ul.
Tulipanowej), ● Łękińsko
(przy ul. Północnej), ●
Łękińsko (przy ul. Poprzeczn e j ), ● Ł u szcza n o w i ce
(przy przedszkolu), ●
Łuszczanowice (przy
blokach nr 44 i 45), ● Rogowiec, ● Wolica. ● Żłobnica
(przy rondzie), ● Żłobnica
(przy domu kultury).
Przetarg obejmuje
Nowe urządzenia trafią
też wymianę nawierzchni
także na ten plac w Żłobnicy
trawiasto-piaszczystych na
nawierzchnię z poliuretanu.
Te nowe nawierzchnie wykonane zostaną na placach zabaw w
Łękińsku (przy ul. Północnej), w Wolicy oraz w Żłobnicy (przy domu
kultury).
(s)

Budowa boiska
å ciąg dalszy ze str. 1
Na boisku wielofunkcyjnym można będzie grać w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Zaplanowane zostały też m.in. utwardzone ciągi piesze, miejsca do siedzenia, trawniki z kompozycją krzewów. Teren zostanie ogrodzony, przy czym w strefie boisk
ogrodzenie będzie podwyższone. Boisko i plac zostaną wyposażone w oświetlenie.
W rozstrzygniętym na początku maja przetargu na wykonanie
tej inwestycji okazało się, że z sześciu uczestniczących w nim firm
najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła warszawska spółka Moris–
Sport. Ten wykonawca podjął się realizacji zadania za ponad 1,125
mln zł. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace powinny zakończyć się do 23 sierpnia br. Inwestycja obejmuje także dostawę
urządzeń i wyposażenia na place zabaw i plac fitness.
(s)

Roboty w Czyżowie
å ciąg dalszy ze str. 1
cji w Czyżowie (spółkę SKANSKA S.A.) ustawia betonowe studnie, łącząc je rurami o przekroju 400 mm.
Po zakończeniu robót przygotowawczych (takich jak np. wycięcie drzew pod poszerzenie
pasa drogowego) trwa „korytowanie” tych odcinków nowych dróg,
przy których nie będzie budowana sieć infrastruktury technicznej.
Wkrótce drogowcy zaczną
układać tu warstwę tłucznia. Jego
sterty piętrzą się już na skraju
miejscowości Czyżów, w pobliżu
„starej” drogi do Łękińska.
(s)
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Wizyty przed decyzją

å ciąg dalszy ze str. 1
Koncern PGE GiEK S.A. stara się o uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Gubin oraz budowę na tych terenach kopalni węgla brunatnego i elektrowni konwencjonalnej. Organizatorzy przyjazdu do Kleszczowa chcieli na przykładzie naszej gminy
przekonać mieszkańców do budowy na ich terenie kompleksu kopalniano-energetycznego.
Program pobytu obejmował zwiedzanie działającej na terenie
Kleszczowa kopalni i elektrowni, wizytę na tarasie widokowym w Żłobnic oraz spotkanie z władzami gminy Kleszczów. Goście mieli okazję zobaczyć Kleszczowskie Strefy Przemysłowe, zwiedzili również
kompleks SOLPARK. Jacek Rożnowski pełniący funkcję wójta gminy
Kleszczów omówił (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) historię i rozwój gminy, a także wpływ kopalni na jej rozwój.
Gości z Gubina i Brodów zainteresowały takie kwestie, jak m.in.
budżet gminy, wysokość gminnych podatków i opłat. Mowa była też
o korzyściach i zagrożeniach, jakie niesie za sobą sąsiedztwo dużych
zakładów przemysłowych. W odpowiedzi na pytanie „Jakie było nastawienie mieszkańców gminy Kleszczów, kiedy powstawała kopalnia
i elektrownia?” goście usłyszeli, że w tamtych czasach nikt mieszkańców o zdanie nie pytał. Żyliśmy w gospodarce centralnie kierowanej,
a decyzje były podejmowane w Warszawie.
Z Kleszczowa goście udali się na górę Kamieńsk, gdzie mogli zobaczyć jak po rekultywacji teren kopalniany został wykorzystany do
celów sportowo-rekreacyjnych.
M. Sz.

Ulga dla portfeli rodziców

P

roszę nie kupować książek do języka angielskiego i niemieckiego. Rada Gminy Kleszczów zadecydowała, że
książki do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego) zapewnia szkoła (dla każdego ucznia) – taki komunikat zamieszczony został w ostatnich dniach czerwca na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej w Łękińsku. Podobne informacje, kierowane do rodziców i uczniów, pokazały się też na stronach internetowych innych
szkół naszej gminy.
Decyzję o ufundowaniu darmowych podręczników do nauki języków obcych dla wszystkich uczniów klas I-VI szkół podstawowych
oraz dla uczniów gimnazjum radni przyjęli w formie wniosku podczas sesji Rady Gminy Kleszczów w dniu 27 czerwca. Zamówieniem, zakupem i rozdysponowaniem podręczników zajmą się same
szkoły. Ich dyrektorzy zostali poinformowani przez Jacka Rożnowskiego, pełniącego funkcję wójta gminy Kleszczów o potrzebie dostosowania rocznych planów finansowych do realizacji wydatków
na zakup podręczników.
Darmowe podręczniki do nauki języków obcych to często ponad sto złotych zaoszczędzone w przypadku jednego ucznia. Podręczniki generalnie są drogie, a zmieniające się programy szkolne znacznie utrudniają odsprzedaż używanych książek uczniom
z młodszych roczników.
(s)

3

Terminy odbioru odpadów
Osobom, które w ostatnich miesiącach sprowadziły się na teren
gminy Kleszczów, a także tym, które gdzieś zawieruszyły otrzymane od bełchatowskiej spółki Eko-Region terminarze na rok 2013,
podajemy kiedy przeprowadzany będzie odbiór odpadów z terenu
gminy Kleszczów.
Miejscowości: Adamów, Antoniówka, Czyżów, Kol. Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice, Kol. Łuszczanowice, Rogowiec (ul. Wiejska), Słok-Młyn, Wolica, Stefanowizna, Kocielizna:
• odpady komunalne: ● 12 sierpnia, ● 9 września, ● 14 października, ● 12 listopada, ● 9 grudnia.
• surowce suche: ● 19 sierpnia, ● 16 września, ● 21 października, ● 18 listopada, ● 16 grudnia.
• szkło: ● 21 października.
Miejscowości: Dębina, Kamień, Kleszczów (cała miejscowość),
Żłobnica:
• Odpady komunalne oraz surowce suche: ● 13 sierpnia,
● 10 września, ● 8 października, ● 13 listopada, ● 10 grudnia.
• Szkło: ● 15 października.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że w drugiej połowie lipca Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
• 25 lipca - 10.00-21.00
• 17 lipca - 10.00-21.00
• 26 lipca - 10.00-21.00
• 18 lipca - 10.00-21.00
• 27 lipca - 9.00-21.00
• 19 lipca - 10.00-21.00
• 29 lipca - 12.00-20.00
• 20 lipca - 9.00-21.00
• 30 lipca - 12.00-20.00
• 22 lipca - 12.00-20.00
• 31 lipca - 10.00-20.00
• 23 lipca - 12.00-20.00
• 24 lipca - 10.00-21.00

Informacja o żniwach

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, że koszenie zbóż będzie przebiegało tak, jak w latach ubiegłych, pole obok
pola, według poniższej kolejności:
1) Czyżów; Żłobnica
2) Wolica; Łękińsko
3) Łuszczanowice; Kleszczów
4) Dębina; Antoniówka
5) Kamień; Rogowiec.
Ceny usług:
• kombajn zbożowy .................................................... 294,84 zł/godz.
• kombajn zbożowy z rozdrabniaczem ........................329,40 zł/godz.
• prasa do słomy ze sznurkiem ...................................195,48 zł/godz.
• kombajn zbożowy New Holland ................................329,40 zł/godz.
• kombajn zbożowy New Holland z rozdrabniaczem ..374,76 zł/godz.
Podane ceny są cenami brutto.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Z ogromną radością przyjęliśmy wynik wyborczy Sławomira
Chojnowskiego. Uważamy, że jest to sukces przede wszystkim znacznej
większości mieszkańców, którzy oddali swój głos 7 lipca br. na nasz
program i naszego kandydata. Dziękujemy za przychylność i sympatię okazywaną podczas bezpośrednich zebrań i spotkań z Wami. Dziękujemy za wysoką frekwencję, która potwierdziła konieczność zmian.
Prosimy także o dalszą przychylność i życzliwą współpracę dla dobra
naszej gminy.
W imieniu
KWW RAZEM DLA GMINY
Pełnomocnik Andrzej Tkacz

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za tak liczny
udział w wyborach. Oznacza to, że sprawy
dotyczące naszej małej Ojczyzny są Państwu
bliskie. To rodzi moją nadzieję na współpracę
Państwa z nowym wójtem i radą.
Wspólnie możemy osiągnąć bardzo wiele.
Naprawdę chcę reprezentować
wszystkich Państwa. Życzę Państwu i sobie,
aby nam się udało.
Sławomir Chojnowski
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Zintegrowany
Informator Pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Zintegrowany InDoskonalenia Zawodowego „Adept”, funkcjonujący
1 lipca
formator Pacjenta. Ten portal składa się z części: „OgłoszeO środek
w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks”, zania i komunikaty”, „Informacje o świadczeniach”, „Recepty i leki”,

kończył w czerwcu kolejne długoterminowe kursy, których realizacja
rozpoczęta była w lutym. Szkolenie o nazwie „Pracownik kadrowo-płacowy”, trwające 70 godzin ukończyło 15 osób. „Adept” prowadził
też 60-godzinne kursy językowe:
• „Język niemiecki dla początkujących” - kurs ukończyło 8 osób,
• „Język angielski dla początkujących” - kurs ukończyło 7 osób,
• „Język rosyjski dla dorosłych - poziom A2” - kurs ukończyły
4 osoby.
Każdy uczestnik po zaliczeniu testów i sprawdzianów otrzymał zaświadczenie potwierdzające
uczestnictwo w kursie i jego
ukończenie. Do 29 lipca
kontynuowane będą zajęcia „Język angielski poziom
elementary z elementami
języka biznesowego”. Na
ten 60-godzinny kurs rozpoczęty w marcu uczęszKońcowy sprawdzian na kursie
cza 10 osób. Dodajmy jeszjęzyka niemieckiego
cze, że zajęcia z języka
angielskiego i niemieckiego prowadzone były przez Szkołę Językową GLOBE, natomiast kurs języka rosyjskiego poprowadziła p. Ewa
Bindas.
Zgodnie z zapowiedzią „Arreksu” po wakacjach planowana jest
organizacja kolejnych szkoleń językowych – zarówno na poziomie
zaawansowanym, jak i dla początkujących.
(s)

Dyrektor
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
ogłasza nabór (na czas zastępstwa) na stanowisko:
starszy referent do spraw kadr i płac – 0,5 etatu
w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zakresu
obowiązków można uzyskać osobiście, tel. 44/ 731-33-45 lub na
www.bip.gimkleszczow.wikom.pl.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie gimnazjum lub przesyłać pocztą na adres: Gimnazjum
im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410
Kleszczów z dopiskiem: dotyczy naboru na zastępstwo na
stanowisko: Starszy referent do spraw kadr i płac w terminie
do 31.07.2013 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
ogłasza nabór (na czas zastępstwa) na stanowisko:
starszy referent do spraw kadr i płac – 0,75 etatu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zakresu obowiązków można uzyskać osobiście, tel. 44/ 731-65-60 lub na www.
zsp.bip.kleszczow.pl.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w
siedzibie ZSP lub przesyłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów z dopiskiem: dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko: starszy referent do spraw kadr i płac w terminie do
08.08.2013 r.

„Poznaj swoje prawa”, „Leczenie za granicą”, „Prawo do świadczeń”.
Aby uzyskać dostęp do ZIP trzeba osobiście odebrać login i hasło w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Łodzi. Należy przy tym okazać dowód osobisty lub paszport. Hasło i login dostaniemy w specjalnej, zamkniętej kopercie. Gdy
zechcemy skorzystać z ZIP, będąc już w domu przy swoim komputerze, najpierw musimy wejść na stronę: https://zip.nfz.gov.pl
Wniosek o dostęp do ZIP można złożyć także rejestrując się samodzielnie na zip.nfz.gov.pl, ale po odbiór loginu i hasła musimy zgłosić się we wskazanym oddziale NFZ.
Z nowego portalu ubezpieczeni poznają historię swojego leczenia, poczynając od 2008 r. W portalu zapisywane są takie dane jak:
miejsce i okres leczenia, wykaz recept, wydanych pacjentowi przez
lekarzy, wartość dofinansowania do leków udzielonego przez NFZ.
Są to dane, dzięki którym pacjent sam będzie mógł sprawdzić czy
informacje na temat udzielonych mu porad lekarskich, wykonanych
zabiegów i leków przepisanych przez lekarzy były zgodne z rzeczywistością.
(s)

Kiedy nieczynne gabinety?
W lipcu i sierpniu nastąpią kilku- bądź kilkunastodniowe przerwy w działalności gminnych gabinetów stomatologicznych. Oto
szczegóły:
l Gabinet w Łękińsku - nieczynny do 23 lipca
l Gabinet w SP Kleszczów - nieczynny w dniach 12-23 sierpnia
l Gabinet w Łuszczanowicach - nieczynny w dniach 16-27
sierpnia
l Gabinet w GOZ Kleszczów - nieczynny w dniach 19-28 sierpnia

Zapisy na bezpłatne szczepienia
Do 31 lipca potrwają zapisy mieszkańców Gminy Kleszczów na
bezpłatne szczepienia w sezonie 2013. Szczepienia sfinansowane
z budżetu gminy w ramach prozdrowotnych działań profilaktycznych zrealizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie. W tym roku dostępne będą następujące szczepienia:
•
przeciwko grypie dla całej populacji mieszkańców,
•
przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 2-5 lat,
•
przeciwko meningokokom dla całej populacji mieszkańców (dla osób, które wcześniej się nie zaszczepiły).
Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmowane są w rejestracji
NZOZ w Kleszczowie. Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731 30 80.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie
ogłasza nabór na stanowisko:
psycholog szkolny – 0,25 etatu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zakresu
obowiązków można uzyskać osobiście, tel. 44/ 731-65-60 lub na
www.zsp.bip.kleszczow.pl.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie ZSP lub przesyłać pocztą na adres: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410
Kleszczów z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko:
psycholog szkolny w terminie do 08.08.2013 r.
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Trwa ekspansja BEWY

1993 r. spółka rozpoczęła produkcję wody mineralnej i
napojów. Woda czerpana jest z jednego z najgłębszych
ujęć w kraju, sięgającego 312 m w głąb ziemi do utworów geologicznych sprzed 70. mln lat. Produkty spółki znane są pod nazwą
5 Plus oraz ORSI. Czy domyślają się Państwo, o której spółce jest
mowa w tym cytacie?
Towarzystwo Gospodarcze BEWA sp. z o.o. (bo o nie chodzi)
było w przeszłości jedną z najbardziej efektywnych i szybko rozwijających się spółek-córek Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Firma, która notowała regularnie wzrost obrotów (dla przykładu: w 2001 r. – 27 mln zł, w 2006 r. – 69 mln zł) korzystała z trzech
studni głębinowych, wydobywając z niej jedną z najlepszych jakościowo wód. Przy tym stale rozbudowywała swój potencjał produkcyjny i magazynowy. Szczególnie dynamiczny rozwój firma
przeżywała po roku 2006. Zainwestowała wtedy m.in. w wykonanie trzeciej studni, zbudowała ogromną halę magazynową o powierzchni 11 tys. m kw.
Leon Wojnowski - prezes zarządu zapowiadał wówczas kolejne inwestycje, które miały być realizowane na pozyskanych przez
spółkę 12 hektarach terenu. W wywiadzie zamieszczonym w magazynie „Węgiel Brunatny” mówił m.in. o planach uruchomienia nowej linii produkcyjnej o wydajności 38 tys. butelek na godzinę.

D

5

Krytyczni przedsiębiorcy

ziałające na terenie gminy Kleszczów, bądź w inny sposób związane z naszą gminą firmy: PHU „Agatrans”, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny
Sp. z o. o., ELBIS Sp. z o.o., Elektrownia Bełchatów, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., Warsztat Produkcyjno-Przemysłowy Z. Lityński, P.H.U.P. MAXHURT Sp. z o.o. oraz Ramb Sp.
z o.o. to tylko część z grona 65 podmiotów gospodarczych, które są członkami Regionalnej Izby Gospodarczej, funkcjonującej
od 2008 roku w Bełchatowie. Funkcję prezesa Rady Izby pełni
Mirosław Marszał.
„Istotną rolą Izby Gospodarczej jest organizowanie pomocy dla przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków finansowych,
rozwijaniu przedsiębiorczości, współpracy z jednostkami rządowymi, samorządowymi i instytucjami z którymi przedsiębiorstwa utrzymują kontakty” – czytamy na internetowej stronie RIG
(http://www.rigbelchatow.bai.pl).
14 czerwca w ramach Walnego Zgromadzenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie odbyła się narada gospodarcza z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu oraz
Powiatowego Urzędu Pracy. Goście zostali zapoznani z przygotowanym przez Biuro RIG materiałem, dotyczącym aktualnej
sytuacji przedsiębiorstw naszego regionu.
„Zebrani przedsiębiorcy bardzo krytycznie ocenili sytuację
w przedsiębiorstwach. Brak frontu robót, fatalna ustawa o zamówieniach publicznych, brak pomocy ze strony banków, jak
również małe zainteresowanie samorządów lokalnych tworzeniem nowych miejsc pracy, jak również ochroną lokalnego rynku
pracy. W tej sytuacji w przedsiębiorstwach następuje drastyczne pogorszenie wyników finansowych, zwiększanie się upadłości firm oraz zwolnień pracowników” – czytamy w podsumowaniu zgromadzenia. Uzupełnieniem tych mało optymistycznych
refleksji było wystąpienie lekarza, reprezentującego Klinikę Psychiatryczną WOLMED. Mówił on o tym, jak na zdrowie osób bezrobotnych wpływa fakt utraty zatrudnienia.
Jedną z propozycji, przyjętych przez zebranych przedsiębiorców była potrzeba udziału w następnych wyborach samorządowych kandydatów na radnych z grona przedsiębiorców, reprezentujących RIG. Mogliby oni lepiej zadbać o stworzenie warunków
sprzyjających funkcjonowaniu lokalnych przedsiębiorstw.
(s)

W 2010 r. BEWA stała się jedną z pierwszych spółek sprzedanych przez grupę kapitałową PGE. Działo się to w ramach oddzielania działalności podstawowej prowadzonej przez PGE (czyli wydobycia węgla
brunatnego oraz wytwarzania energii elektrycznej) od tzw. działalności pozaenergetycznej.
Wkrótce po tym, jak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE KWB
Bełchatów wyraziło zgodę na zbycie wszystkich
udziałów nabywcą produkującej wodę spółki
został Marek Jutkiewicz
– jeden z najbogatszych
Polaków (na tegorocznej
liście tygodnika „Wprost”
zajmuje 81 miejsce z majątkiem wycenianym na
330 mln zł). To przedsiębiorca, który posiada
spore doświadczenie w branży spożywczej (w przeszłości udziałowiec produkującej napoje firmy Hoop, udziałowiec firm Mispol
i Makarony Polskie), zainwestował też w sieć siedmiu klinik medycznych i - jak informuje tygodnik „Wprost” - buduje w Warszawie
szpital onkologiczny.
W tekście „Marki własne szturmują wodę”, zamieszczonym
w marcu 2011 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” nowy właściciel
BEWY informował o planach uruchomienia kolejnych linii produkcyjnych, których koszt wyniósł ok. 10 mln euro.
„Za pięć lat zamierzamy wytwarzać ich ok. 1 mld butelek rocznie – zapowiada Marek Jutkiewicz. Do tego czasu obroty Bewy powinny się zwiększyć kilkakrotnie. W tym roku przekroczą 100 mln
zł i będą o ok. 40 mln zł wyższe niż w 2010 r.” – czytamy w tekście
z „Rzeczpospolitej” sprzed 2 lat.
Większość wody, produkowanej w działającej w Piaskach BEWIE, trafia od lat do dużych sieci handlowych: Kaufland, Auchan,
Eurocash, Biedronka czy Carrefour.
(s)

Wyższa moc,
mniejsza emisja

mln zł firma Alstom Power dokona modernizacji bloZa 108
ku nr 2 w Elektrowni Bełchatów. Dzięki przeprowadzeniu

tzw. retrofitu turbiny i generatora moc wytwórcza tego bloku zwiększy się o 20 megawatów (MW), a ilość emitowanego do atmosfery CO2 zmniejszy się o 100.000 ton rocznie. Dodatkowym efektem
wprowadzonych technologicznych ulepszeń będzie wydłużenie
okresu użytkowania urządzeń energetycznych turbozespołu nr 2
o kolejne 25 lat.
Warto przypomnieć, że firma Alstom zajmuje się teraz modernizacją bloków 7-12 Elektrowni Bełchatów. Prace obejmują retrofit
turbiny wraz z układami związanymi, a także unowocześnienie generatora i elektrofiltra. Wcześniej w tej elektrowni wykonany został
retrofit bloków nr 3-6.
Robert Butzke, wiceprezes zarządu Alstom Power w Polsce
wypowiadając się dla portalu WNP.pl na temat takiego sposobu
zwiększania mocy i żywotności bloków energetycznych stwierdził,
że dzięki modernizacjom przeprowadzonym w latach 1990-2012
moc bloków energetycznych w Polsce wzrosła o 1146 MW. Teraz
realizowane są projekty, dzięki którym przybędzie kolejne 280 MW.
(s)
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25 czerwca w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku był Dniem Rodziny, Profilaktyki i Sportu Szkolnego. Na pamiątkowym, grupowym zdjęciu z tego wydarzenia doliczyć się można 75 osób.

Szkoła integruje rodziny
Ta organizowana kolejny rok impreza przebiegała tym razem pod
hasłem „Rodzinne wędrowanie” i miała na celu integrację społeczności szkolnej poprzez udział w rekreacji rodzinnej i wspólnym, czynnym spędzaniu czasu wolnego. „Dzień
Rodziny…” szkoła zorganizowała we
współpracy z Kołem
Łowieckim „Sokół”,
Radą Rodziców, Nadleśnictwem Bełchatów i Samorządem
Uczniowskim.
Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów na miejscu
zbiórki stawiło się nie
tylko wielu uczniów,
ale i ich rodziców.
Po wspólnym przejściu ekologiczną ścieżką łowiecką i wysłuchaniu opowieści na temat flory Góry Kamieńsk, turyści dotarli do domku myśliwskiego, gdzie przygotowany został poczęstunek. Kolejnym
punktem programu był profesjonalny pokaz sokolniczy. Zanim ptaki
pokazały swoje umiejętności ich opiekun opowiedział o każdym ciekawą historię: skąd pochodzą, czym się żywią, jak polują i itp.

Salon Fryzjerski
damsko-męski

Kleszczów, ul. Główna 2B
Tel. 44/ 731-44-93
Tel. 534-296-807
Czynne: pn-pt: 9.00-17.00,
sob. 8.00-13.00

Ostatnim akcentem
„Dnia Rodziny…” było
wspólne, pod opieką
leśników z Adamowa,
wejście turystów na
szczyt Góry Kamieńsk,
skąd rozciągał się piękny widok na okolicę.
Za naszym pośrednictwem społeczność
Szkoły Podstawowej
w Łękińsku składa podziękowania Kołu Łowieckiemu „Sokół”
i Nadleśnictwu Bełchatów za pomoc i zaangażowanie w organizację imprezy.
(s)

Eurokorzyści - podziel się
swoją historią

Rozwoju Regionalnego wspólnie z TVN Media
M inisterstwo
i TVN S.A. organizuje konkurs „Eurokorzyści – podziel się

swoją historią”. Na jego zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda w postaci wycieczki po stolicach Unii Europejskiej. Wystarczy podzielić
się swoją historią na temat zmian, jakie powstały dzięki funduszom
europejskim. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które podzielą
się własnymi doświadczeniami na temat zmian, jakie - dzięki dotacjom unijnym - zaistniały w ich codziennym życiu.
Historie można przesyłać do 25 lipca 2013 r. (do godziny 23.59).
Aby zgłosić konkursową pracę wystarczy wejść na konkursową
stronę www i dodać swoją historię. Spośród wszystkich nadesłanych historii zostanie wyłonionych 10 najlepszych, które będą walczyć o nagrodę główną. Szczegóły konkursu na stronie: www.eurokorzysci.tvn.pl.
W konkursie nagradzani będą także głosujący (pięć osób), którzy nadeślą najlepsze i najbardziej oryginalne (zdaniem jury konkursu) uzasadnienie oddanego przez siebie głosu. Wysokość tych nagród ma wynieść po 2504 zł brutto.
(s)
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W wakacje nie zapomną o graniu
tygodnie po powrocie z festiwaktóre zgłosiły się do tegorocznej edycji zaplaW dwa
lu w Inowrocławiu kleszczowska ornowane zostały w okresie od 15 czerwca do

kiestra wyjechała do śląskiej gminy Ciasna,
by uczestniczyć w obchodach 15-lecia działającej tu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Jubileusz MOD Ciasna połączony wraz ze świętowaniem 10-lecia zespołu mażoretek wpisany
został do programu Dni Gminy Ciasna. Obok
kleszczowian do udziału w święcie zaproszone zostały orkiestry z Wręczycy Wielkiej i Starokrzepic.
– Najpierw był wspólny przemarsz wszystkich orkiestr z kościoła parafialnego na miejscowe boisko piłkarskie – opowiada kapelmistrz Sławomir Szafrański. – Po oficjalnym
otwarciu Dni Gminy Ciasna nasza orkiestra

jako pierwsza zaprezentowała się publiczności. Był to 40-minutowy, gościnny występ.
Choć w tegoroczne wakacje orkiestra nie
wyjedzie na tradycyjny krajowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny naszym muzykom nie grozi wakacyjny rozbrat z instrumentami. Prawie
dwa lipcowe tygodnie (od 14 do 25 lipca) spędzą nad Morzem Czarnym w Bułgarii, uczestnicząc w przeglądzie Balkan Folk Fest w miejscowości Kiten. Zamieszkają w hotelu Neva.
Balkan Folk Fest to bałkański festiwal,
w którym biorą udział zespoły folklorystyczne, orkiestry, chóry i grupy taneczne. Impreza ma w tym roku 19 edycję, przy czym po raz
siódmy odbywa się w Bułgarii. Z roku na rok
przyjeżdża nań coraz więcej zespołów. O ile
w 2007 roku w programie znalazły się występy 97 zespołów z 9 krajów, to w 2012 roku
już 214 zespołów z 15 krajów. Występy grup,

5 września.
Festiwalowa część pobytu naszych muzyków w bułgarskich nadmorskich kurortach
ograniczy się do trzech koncertów, z których jeden będzie oceniany jako prezentacja konkursowa. Czas wolny zespoły mogą
przeznaczyć na kąpiele i plażowanie nad ciepłym Morzem Czarnym, natomiast dni wolne
od koncertów na rejsy statkiem lub wycieczki – czytamy na stronie http://www.balkanfolkfest.eu.
Mieszkańcy gminy, a także fani Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów najbliższą szansę obejrzenia jej „w akcji” będą
mieli dopiero podczas PowiatowoGminnych Dożynek, które odbędą
się w Kleszczowie 25 sierpnia.
Tym, którzy nie chcą czekać
tak długo polecamy wejście na
stronę http://www.youtube.com/
watch?v=7WBzEHZmTe4. Na
początku lipca został tu umieszczony festiwalowy występ MOD
z Inowrocławia. Liczący ponad
10 minut film zmontowany został
z materiału z dwóch kamer. Pokazuje musztrę paradną, za którą
nasz zespół zdobył pierwszą nagrodę.
(s)

7

Tydzień
Ewangelizacyjny
w Zelowie

Ta wszystkim członków wspólno-

informacja zainteresuje przede

ty Parafii Ewangelicko-Reformowanej
w Kleszczowie, choć nie tylko. Od 21 do
28 lipca w Zelowie odbywać się będzie
kolejny Tydzień Ewangelizacyjny. Organizatorami tej - prowadzonej od 2006 roku
inicjatywy - są głównie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany.
Program tygodnia wypełniają przedpołudniowe półkolonie dla dzieci, popołudniowe seminaria oraz wieczorne koncerty ewangelizacyjne (tzw. koncerty
z newsem). Podczas seminariów omawiane będą m.in. takie tematy jak: Stary Testament, starzejące się społeczeństwo, komunikacja w małżeństwie, sekty.
Wykonawcami koncertów będą natomiast
w kolejne wieczory „Zelowskie dzwonki”, Robert Kasprowicz, „Bęsiu”, „Hagada”, Schola „Laudate Dominum” i chór
„Kairos”.
Bardziej szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie www.zelandia.pl.
(s)

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).
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Szkoły są z nich dumne

Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie lista
W Szkole
stypendystów za II semestr liczy 30 nazwisk. Najwyższą śred-

nią ocen w poszczególnych klasach uzyskali tu następujący uczniowie: IVa - Daria Gajda (5,27); IVb - Oliwia Ciesielska (5,45); IVc - Filip
Anszperger, Julia Płomińska, Kinga Wysocka (wszyscy po 5,45); Va
- Nikodem Podsiadły (5,40); Vb - Kamil Bujacz (4,90); VIa - Karolina
Cieślak (5,91); VIb - Patrycja Szczepanik (5,45).
Dyrektor Ewa Stawiak-Kołba odrębnymi nagrodami uhonorowała
uczniów, którzy rozsławiali imię szkoły, uczestnicząc w zewnętrznych
konkursach, festiwalach i zawodach sportowych. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Karolina Cieślak, Julia Kotynia, Marta Nowacka, Patrycja Szczepanik i Mikołaj Lasota.
W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku 17
uczniów spełniło w minionym roku szkolnym warunki regulaminowe, konieczne do otrzymania gminnego stypendium. W klasach IV
najwyższą średnią ocen (5,10) uzyskał Paweł Oleszczyk. W klasach
V dwie uczennice osiągnęły średnią 5,33. To Julia Muskała i Julia Pabich. W klasach VI najwyższą średnią (5,27) może pochwalić się Magdalena Muskała.
Tradycją tej szkoły jest honorowanie listami gratulacyjnymi wyróżniających się uczniów, którzy kończą pierwszy bądź drugi etap podstawowej edukacji. W klasie III takie listy z rąk dyrektor Agnieszki Biernackiej-Oleszczyk otrzymali: Bartłomiej Bednarz, Julia Blada, Kamil
Misiak, Kinga Bartyzel, zaś w klasie VI: Magdalena Muskała, Wiktoria
Bębnowska, Patrycja Krawczykowska, Milena Gierach, Mateusz Knysiak i Dominika Wojewoda.
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie miało po II semestrze zakończonego już roku szkolnego 61 stypendystów. W poszczególnych klasach najwyższą średnią ocen uzyskali: Ia - Aleksandra Pierzak i Hubert Gawłowski (5,15); kl. Ib - Marcin Rogoziński
(4,85); Ic - Magdalena Wysocka (5,23); IIa - Kinga Fryś (5,56); IIb Klaudia Zielińska (5,63); IIc - Emilia Frach (5,31); IIIa - Marcin Muskała (5,56); IIIb - Weronika Kostrzewa (5,22); IIIc - Klaudia Kowalska (5,00).

Na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dyrektor
Ryszard Ciągło zaprosił grono rodziców, którzy otrzymali listy gratulacyjne z wyrazami uznania i szacunku za wzorowe wychowanie dzieci.
Listy otrzymali rodzice następujących gimnazjalistów: Weronika Chojka, Karolina Kil, Natalia Koper, Weronika Kostrzewa, Klaudia Kowalska, Katarzyna Morawiec, Marcin Muskała, Mateusz Roczek, Wojciech Skalski i Emilia Włodarczyk.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych lista stypendystów jest
wyjątkowo długa i liczy w sumie 69 nazwisk. Najwyższą średnią ocen
w poszczególnych klasach uzyskali: Ia - Dajana Mielczarek (5,37); Ib
- Klaudia Kowalska (5,00); It - Piotr Wilk (4,44); IIa - Klaudia Kozieł
(5,17); IIb - Justyna Botór (4,54); IIt - Maciej Szymczak (4,82); IIIt - Sebastian Sewerynek (4,25).
Grupa 26 uczniów nie musiała czekać aż do 28 czerwca na odbiór gminnych stypendiów motywacyjnych. Wypracowane nauką pieniądze odebrała bowiem dwa miesiące wcześniej. Kto znalazł się w tej
uprzywilejowanej grupie? To najlepsi uczniowie tegorocznych klas
maturalnych. W ich gronie najwyższą średnią ocen uzyskali: klasa IIIa
LO - Monika Makowska (5,12); klasa IIIb LO - Izabela Pabich (4,35);
klasa IVt TNT - Jakub Ślusarek (4,60).
Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz wyróżniła dodatkowo grupę
uczniów za szczególne zaangażowanie w działalność kulturalno-artystyczną. W ich gronie znaleźli się: Klaudia Czank, Klaudia Jagusiak,
Ewa Makówka, Adam Mielczarek, Karolina Sewerynek, Magda Szafrańska i Jakub Troczyński.
***
Dodajmy na koniec, że łączna kwota gminnych stypendiów motywacyjnych, wypłaconych dotychczas za średnią ocen wyniosła
123.120 zł. Ale to nie koniec stypendialnych „żniw”. W połowie lipca Gminna Komisja Stypendialna kończyła rozpatrywanie kolejnych
wniosków, dotyczących przyznania stypendiów: motywacyjnych za
wyniki w nauce uzyskane przez mieszkających na terenie naszej gminy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, działających poza gminą; motywacyjnych za osiągnięcia sportowe, konkursy przedmiotowe itp.
oraz stypendiów socjalnych.
(s)

Wakacje 2013

Sierpień w Gminnej Bibliotece Publicznej
Termin imprezy

Tematy zajęć

Uczestnicy

Miejsce

2 sierpnia - godz. Balonowe stworki - zajęcia
14.00-16.00
plastyczne

najmłodsze dzieci

Filia w Łękińsku

7 sierpnia - godz. Papierowe akwarium - zajęcia
12.00-14.00
plastyczne

dzieci z opiekunem GBP
i młodzież szkolna w Kleszczowie

9 sierpnia - godz. Wakacyjny decoupage - zdobienie
14.00-16.00
przedmiotów techniką serwetkową

dzieci z opiekunem Filia w Łękińsku
i młodzież szkolna

14 sierpnia
- godz. 12.0014.00

Pocztówka z wakacji - zajęcia
plastyczne

dzieci z opiekunem GBP
i młodzież szkolna w Kleszczowie

16 sierpnia 14.00-16.00

Muszelkowy zawrót głowy - zajęcia
plastyczne

dzieci z opiekunem Filia w Łękińsku

20 sierpnia 13.00-15.00

Łąka na szkle - warsztaty plastyczne dzieci z opiekunem Filia w Żłobnicy
i młodzież szkolna

21 sierpnia
- godz. 12.0014.00

Zdobienie metodą quilling - zajęcia
plastyczne

dzieci z opiekunem GBP
i młodzież szkolna w Kleszczowie

27 sierpnia
- godz. 13.0015.00

Wakacyjna pocztówka - bronowanie
i czesanie

dzieci z opiekunem Filia w Żłobnicy
i młodzież szkolna

28 sierpnia
- godz. 12.0014.00

Pudełko na wakacyjne skarby dzieci z opiekunem GBP
zajęcia plastyczne (na zajęcia należy i młodzież szkolna w Kleszczowie
przynieść pudełko, które będzie
ozdabiane)

Do 17 września można składać prace na konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. Szczegóły - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie, tel. 44/ 731-36-54.

Nowości
do wypożyczenia

to dobra pora do odwiedzenia GminW akacje
nej Biblioteki Publicznej. Nawet jeśli nie

jesteś jeszcze jej czytelnikiem. Bogate i ciągle
uzupełniane zbiory książek, a także zasoby mutimedialne zadowolą nawet najbardziej wymagających.
W pierwszych dniach lipca w zbiorach kleszczowskiej GBP pojawiły się takie nowości jak:
„Błysk rewolwru” Wisławy Szymborskiej, „Kronos”
Witolda Gombrowicza, „Ścigając pamięć” Grażyny
Szapołowskiej, „Towarzyszka Panienka” Moniki Jaruzelskiej, „W krzywym zwierciadle” Macieja Stuhra. Na półki trafiły nowe powieści innych polskich
autorów: Katarzyny Michalak, Marii Ulatowskiej,
Marcina Szczygielskiego, Martyny Wojciechowskiej i Katarzyny Grocholi. W nowościach mogą
też przebierać młodsi pasjonaci czytania, bo biblioteka wzbogaciła się o książki dla dzieci i młodzieży, zarówno polskich autorów (Joanna Olech, Rafał Kosik, Andrzej Maleszka, Dariusz Rekosz), jak
i pisarzy zagranicznych (Rosi Rushton, Elizabeth
Chandler, Trudi Canavan).
I jeszcze informacja dla miłośników filmów. Nowości na półkach GBP w Kleszczowie to: „Bejbi blues” w reż. Katarzyny Rosłaniec, „Django”
(reż. Quentin Tarantino), „Drogówka” (reż. Wojciech Smarzowski), „Jasne, błękitne okna” (reż.
Bogusław Linda), „Lincoln” (reż. Steven Spielberg),
a także „Szklana pułapka 5”.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
użytkowanych przez Drink Bar Kleszczów
oraz GOK Kleszczów.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2013 r. (czwartek)
o godz. 13.30 - Drink Bar Kleszczów.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140,
ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wykaz wyposażenia przeznaczonego do sprzedaży w przetargu:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa

Krzesło drewniane
Stół
Stół
Stół ze zlewozmywakiem
Stół bez półki
Stół dostawczy 1,20x1,00
Stół dostawczy 1,80x1,00
Ława do siedzenia
Ława do siedzenia
Lustra w boazerii
Lustra w boazerii
Hoker (krzesło barowe)
Krzesła
Stół Respol
Stolik
Drzwi pełne w kolorze białym
70-lewe
17. Drzwi w kolorze białym lewe
WC-70
18. Drzwi w kolorze białym prawe
WC-60
19. Drzwi w kolorze białym lewe
WC-60

Ilość
(szt.)
13
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
8
20
4
2
1

Cena wywo- Wysokość postąławcza (zł
pienia
za szt.)
(w zł)
12,00
3,00
15,00
5,00
15,00
5,00
100,00
10,00
25,00
5,00
70,00
10,00
80,00
10,00
150,00
10,00
100,00
10,00
25,00
5,00
30,00
5,00
25,00
5,00
15,00
5,00
70,00
10,00
15,00
5,00
10,00
1,00

1

10,00

1,00

2

8,00

1,00

1

8,00

1,00

Do właścicieli psów
Apelujemy, by psy wyprowadzane były na spacer na uwięzi,
a jeśli są agresywne - także w kagańcu. Na terenie posesji należy sprawdzać zamknięcie bram i furtek, aby czworonogi bez naszej
wiedzy nie mogły wydostawać się na zewnątrz. Nie wolno wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, ani na tereny
przeznaczone do zabaw dla dzieci i do uprawiania sportu.
Właściciele zwierząt są zobowiązani usuwać odchody pozostawiane przez psy. Te nieczystości należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, a następnie wyrzucić do specjalnego pojemnika lub do
kosza na odpady komunalne. Pojemniki wraz z opakowaniami na
psie odchody zostały zamontowane w centrum Kleszczowa (w pobliżu targowiska) oraz na osiedlu Zacisze przy zbiegu ulic: ● Źródlanej z Kwiatową, ● Sportowej z Brzozową, ● Słonecznikowej z Różaną, ● Wschodniej z Poziomkową.

Bezdomne psy
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje mieszkańców, że jeśli w
okolicach swojej posesji zauważą bezdomnego psa powinni zgłosić
ten fakt do sołtysa swojej miejscowości. Sołtys po ustaleniu czy pies
faktycznie nie ma właściciela informację o bezdomnym zwierzęciu
przekazuje do Urzędu Gminy.
Jeśli okaże się, iż zgłoszony i zabrany pies nie był bezdomny,
mieszkający na terenie gminy właściciel zostanie obciążony kosztami jego odbioru i utrzymania w schronisku.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
użytkowanych w Urzędzie Gminy
Kleszczów.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2013 r. (czwartek)
o godz. 11.00 - Urząd Gminy w Kleszczowie - Sala USC.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew.
140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wykaz wyposażenia przeznaczonego do sprzedaży w przetargu.
Lp.

Nazwa i numer
inwentarzowy

Ilość

Cena
Wysokość
wywoławcza postąpienia
zł za szt./kpl
(w zł)

1.

Komputer DELL
6 szt.
PTIPLEX GX 280 +
monitor DELL E173 FP
UG/4/194
UG/4/195
UG/4/196
UG/4/197
UG/4/199
UG/4/200

45,00

5,00

2.

Komputer DELL OPTI
PLEX 170L + monitor
DELL E173 FP
UG/4/203
UG/4/204
UG/4/205

3 szt.

45,00

5,00

3.

Telefon z systemem
ISDN 2B+d cyfrowy

1 szt.

10,00

5,00

Warto pamiętać o fakturach

rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych
K ażdy
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbie-

rać faktury VAT – zwłaszcza teraz, kiedy rozpocznie się najbardziej
intensywny czas prac żniwnych. W terminie od 1 do 31 sierpnia należy
złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków
rolnych.
Przypominamy, że:
• za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym,
• za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione
lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
• w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu
współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
(s)
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NR 14/369

Terminy wyjazdów na obozy letnie

perfekcyjnie i atrakcyjnie
OFERUJEMY:
kotłowni i pomp ciepła;
instalacji centralnego ogrzewania;
instalacji wentylacji i klimatyzacji;
instalacji wodno-kanalizacyjnych;
instalacji kolektorów słonecznych.
Przyjedziemy, doradzimy, wykonamy!

3 montaż
3 montaż
3 montaż
3 montaż
3 montaż
Zadzwoń:

tel. 669 445 524

P & A Sp. z o.o.

ul. Głowna 122 | 97-410 Kleszczów
tel. +48 669 445 524 e-mail: biuro@p-and-a.eu

Wynajem pokoi
dla pracowników firm
Tel. 793-744-418
Tel. 888-125-710

TRANSPORT
węgla, materiałów sypkich
Wywrotka do 3,5 T
Tel. 500 090 888
Usługi Transportowo-Budowlane
Krzysztof Gawor
97-410 Kleszczów, Antoniówka 33

PRZEWOZY AUTOKAROWE –
WYNAJEM
Tel. 605 505 035, 887 040 240
www.finezjabus.pl
e-mail: biuro@finezjabus.pl

Usługi koparko-ładowarką
Ceny od 70 zł mtg.
U. T. B. Krzysztof Gawor
97-410 Kleszczów,
Antoniówka 33
Tel. 500 090 888

Pierwszego sierpnia wyjedzie pierwsza, a 17 sierpnia – ostatnia z grup dzieci i młodzieży, uczestniczących w wakacyjnych obozach, których organizatorów
wybrał – jak co roku – Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Wszystkie grupy
wyjeżdżać będą z tego samego miejsca czyli z parkingu obok Kompleksu SOLPARK. Oto szczegółowe terminy wyjazdów, podane przez GOK w Kleszczowie:
L.p.
Grupa
Miejsce Termin
Termin
pobytu
pobytu
wyjazdu
1. Uczniowie klas I-III szkół
Jastrzębia
15-28.08.
15.08.
podst.
Góra
godz. 7:30
2. Uczniowie klas I-III szkół
Orawka
17-23.08.
17.08.
podst.
godz. 9:00
3. Uczniowie klas IV-VI szkół Sianożęty
01-14.08.
01.08.
podst.
godz. 8:00
4. Uczniowie klas IV-VI szkół Olsztyn
12-25.08.
12.08.
podst.
godz. 9:00
5. Uczniowie gimnazjum
Poddąbie
10-23.08.
10.08.
godz. 7:30
6. Uczniowie szkół
Lloret de Mar 10-23.08.
10.08.
ponadgimnazjalnych
godz. 12:15
(niepełnoletni)
7. Uczniowie szkół
Lloret de Mar 08-21.08.
08.08.
ponadgimnazjalnych
godz. 12:30
(pełnoletni) – I grupa
8. Uczniowie szkół
Lloret de Mar 17-30.08.
17.08.
ponadgimnazjalnych
godz. 12:30
(pełnoletni) – II grupa

Prosto z SOLPARKU
Wystawa obrazów

Od 1 lipca w foyer SOLPARKU dostępna jest wystawa prac malarskich, których
autorkami są Nina Soboń i Małgorzata Roczek. Tę ekspozycję można oglądać
(bezpłatnie) do ostatniego dnia sierpnia.

Wakacyjny aerobik

W okresie wakacyjnym zajęcia aerobiku odbywają się: l w poniedziałki o godz. 18.00, l w środy i piątki - o godz. 19.00.

Zapisy na naukę pływania

We wrześniu w SOLPARKU ruszą zajęcia nauki pływania dla niemowląt (od
3 miesiąca życia), dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nauka pływania będzie
prowadzona we wtorki, począwszy od dnia 3 września. Podział na grupy i ustalenie dla nich godzin rozpoczęcia zajęć nastąpi po zakończeniu zapisów.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731 65 01.

Bezpłatnie do sauny i groty solnej

SOLPARK Kleszczów zaprasza mieszkańców gminy, posiadających aktywne
„karnety mieszkańca”, do bezpłatnego korzystania z sauny (4 wejścia po 30
minut w miesiącu) i groty solnej (3 seanse po 45 minut w miesiącu). Po odbiór
karnetów na te atrakcje zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta w SOLPARKU.
Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 44/ 731-65-01 lub 44/ 73165-17.

Wakacje w SOLPARKU
Data
19 lipca (piątek)
23 lipca (wtorek)
26 lipca (piątek)
30 lipca (wtorek)
2 sierpnia (piątek)
6 sierpnia (wtorek)
9 sierpnia (piątek)
13 sierpnia (wtorek)
16 sierpnia (piątek)
20 sierpnia (wtorek)
23 sierpnia (piątek)

Godzina
16.00
11.00
16.00
11.00
16.00
11.00
16.00
11.00
16.00
11.00
16.00

Rodzaj zajęć
Zabawy z animatorem
Turniej piłki wodnej
Gry i zabawy ruchowe
Turniej tenisa stołowego
Turniej piłki plażowej
Gry i zabawy ruchowe
Turniej gry w kręgle
Zajęcia na siłowni
Zabawy z animatorem
Turniej piłki wodnej
Zawody w najszybszym
zjeździe na zjeżdżalni
27 sierpnia (wtorek)
11.00
Turniej tenisa stołowego
30 sierpnia (piątek)
16.00
Gry i zabawy ruchowe
Informujemy, że udział we wszystkich tych zajęciach jest bezpłatny. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 731-65-01 lub 44 731-65-17.
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Sport
Kiedy
sparingi?

Wyniki plebiscytu
na najlepszego
sportowca ZSP
L.p.

Imię i nazwisko

Suma
punktów

1.

Justyna Botór

192

2.

Patrycja Kłys

189

3.

Marta Kłodawska

184

4.

Dominik Stępień

178

5.

Monika Szymańska

165

6.

Martyna Szmigielska

164

7.

Łukasz Danielski

153

8.

Justyna Kluba

145

9.

Marta Olczyk

131

10.

Sebastian Mozdrzeń

122

KLESZCZOWSKI

N ac jzból iwż s zs ep at er irnmgi noyw my ceh-

z udziałem III-ligowej drużyny
LKS Omega Kleszczów:
1. L K S O m e g a - H e t m a n
Włoszczowa - 20 lipca, godz.13.00, boisko
w Kleszczowie.
2. LKS Omega - GKS Bełchatów II - 27 lipca, godz.
11.00, boisko w Kleszczowie.
3. LKS Omega - Skra Częstochowa - 3 sierpnia, godz. 11.00, boisko
w Łękińsku.

Sport
LKS Omega Kleszczów zaprasza

P

odajemy więcej szczegółów o imprezach sportowo-rekreacyjnych
planowanych w okresie wakacyjnym
przez klub Omega Kleszczów, a także
o ich miejscu i terminie:
1. Turniej w Piłce Plażowej Mężczyzn
o Puchar Prezesa LKS „Omega”
Kleszczów - boisko Żłobnica, 20 lipca
(sobota), godz.10.00.
2. Turniej pływacki dla dzieci i młodzie-

ży - basen SOLPARKU, 23 lipca (wtorek), godz. 10.00.
3. Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych - stadion w Kleszczowie, 3 sierpnia (sobota), godz. 14.00.
4. Międzyzakładowy turniej piłki nożnej
drużyn z terenu gminy Kleszczów - boiska piłkarskie w Żłobnicy i Antoniówce, 10 sierpnia (sobota), godz. 9.00.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 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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Sprzedam dom
we wsi Marcinów 2 –
Chorzenice
(gmina Sulmierzyce)

wraz z zabudowaniami gospodarczymi
i działką rolną
55 arów.
Tel. 608 208 082
oraz 660 661 065.

Sprzedam
działkę
budowlaną

w miejscowości
Łękińsko.

Powierzchnia 0,1 ha.

Tel. 606-279-652.

Wynajem
i montaż
rusztowań
Tel.

500 090 888

GAMA Cecylia Gawor
97-410 Kleszczów
Antoniówka 33

Sprzedam dom
na terenie gminy
Kleszczów
w miejscowości
Łuszczanowice.
Tel. 691-736-143.

12 I n f o r m a t o r
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KLESZCZOWSKI

Wyróżnienie dla ZSP
w Kleszczowie

czerwca odbyło się w Łodzi podsumowanie pierwszej edycji kampanii DRUGIE ŻYCIE. Jak już informowaliśmy w
działaniach promujących ideę przekazywania narządów do przeszczepu brali też udział wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Główną nagrodą, ufundowaną przez organizatora kampanii, firmę Fresenius Medical Care Polska (FMCP)
były czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy. Trzy uhonorowane nimi szkoły ponadgimnazjalne (jedna z Łowicza i dwie z Wielunia) przekazały je na wybrane cele
charytatywne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie znalazł się w gronie czterech wyróżnionych placówek.
Do kampanii promującej przeszczepianie narządów przystąpili w
regionie łódzkim uczniowie 32 szkół
ponadgimnazjalnych. Wyposażeni przez organizatorów w komplet
materiałów promocyjnych (oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy
edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki) samodzielnie wymyślali i realizowali działania wpisane w główny cel kampanii.
Dlaczego tak ważne jest zachęcanie Polaków do składania
oświadczeń woli, w których deklarują oddanie swoich narządów do
transplantacji? Organizatorzy tłumaczą to w ten sposób: „W Polsce
na przeszczep czeka ok. 2400 osób. Najwięcej, bo ponad 1,8 tys.,
na transplantację nerek lub wątroby (dane: Poltransplant, grudzień
2012). Czas, który upływa od momentu wpisania na listę oczekujących na transplantację do samej operacji, przekroczył w naszym kraju 11 miesięcy. Dla wielu chorych to za długo. Umierają, nie doczekując nowego narządu”.
(s)

Sierpniowy piknik

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zaprasza na piknikowe zabawy z GOK-iem
w piątek 2 sierpnia.
Impreza odbędzie się w parku w Kleszczowie,
w godz. od 13.00 do 18.00.
Szczegółowe informacje o programie zostaną podane
na odrębnych afiszach.

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

NR 14/369

D

Prawda o Pacanowie

wie grupy przedszkolaków pod opieką rodziców miały okazję odwiedzić Pacanów i działające tam Europejskie Centrum Bajki. Gminny Ośrodek Kultury zebrał zgłoszenia i wpłaty od
44 dzieci i 38 rodziców. Dwie grupy wyjechały do położonej w województwie świętokrzyskim miejscowości 3 i 10 lipca.
Wizyta w rodzinnych stronach Koziołka Matołka rozpoczęła
się warsztatami artystycznymi. Dzieci poznały wierszyki i piosenki
o Koziołku Matołku, rozwiązywały też zagadki dotyczące klasycznych bajek („Czerwony Kapturek”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Jaś i Małgosia”). Kolejną
atrakcją było zwiedzanie wystawy poświęconej najróżniejszym
bajkom polskim i zagranicznym.
Był więc zaczarowany ogród, podróż magicznym pociągiem, wejście przez szafę do Krainy Narni,
a także przejście przez zaczarowane lustro.
Dzieci obejrzały fragment
„Przygód Koziołka Matołka”. A na
koniec dowiedziały się, że nikt nigdy w Pacanowie nie podkuwał
kóz. Było natomiast trzech braci
kowali, którzy nosili nazwisko Koza. Stąd wzięło się powiedzenie:
„W Pacanowie Kozy kują”.

S

Konkurs fotograficzny

tarostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ogłosiło
dziewiątą edycję konkursu fotograficznego „Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna w obiektywie”. Celem konkursu jest
pokazanie najciekawszych zakątków powiatu oraz odkrywanie nowych miejsc, a także nowe spojrzenie na to, co z pozoru wydaje
się codzienne i opatrzone.
Do konkursu można zgłaszać fotografie w następujących kategoriach tematycznych: Powiat Piotrkowski ● na lądzie, ● na wodzie, ● z lotu ptaka. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń wiekowych.
Termin nadsyłania prac mija 31 października 2013 r. Regulamin konkursu zainteresowani znajdą na stronie http://www.powiat-piotrkowski.pl.
(s)

