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Uczniów jest znowu więcej
2 września w szkołach gminy Kleszczów tak jak w wielu innych
polskich miastach i gminach rozpoczęty został nowy rok szkolnej
nauki. Ogólna liczba uczniów wszystkich szkół wynosi w tym roku
761 i jest o prawie 5 procent większa niż rok temu.
- Takie zjawisko cieszy, bo oznacza że na nasz teren, teren gminy Kleszczów sprowadza się dużo młodych rodzin. W sytuacji, kiedy
w szkołach jest więcej uczniów nie trzeba zwalniać nauczycieli. Wiem,
że dla wielu samorządowców decyzja o wprowadzeniu redukcji w kadrze nauczycielskiej była w tym roku jedną z trudniejszych decyzji.
å ciąg dalszy na str. 7

Kolejne rondo na finiszu

W pierwszych dniach października możliwe będzie otwarcie
dróg w rejonie budowanego ronda na skrzyżowaniu w pobliżu
GPZ Kleszczów. Drogowcy ułożyli w tym miejscu ostatnie fragmenty ścieralnej warstwy asfaltu. Otwarcie dróg będzie nie tylko
ułatwieniem dla kierowców, ale też dla pasażerów gminnej i regionalnej komunikacji. Ponownie będą mogli korzystać z ulokowanego w pobliżu ronda przystanku.

Powaga, stres, ciekawość – mieszane emocje towarzyszą
najmłodszym uczniom w dniu inauguracji nowego roku nauki

Mixer czyli jarmark
Nowa lokalizacja (tereny wokół hali
Atlas Arena), a także nowa nazwa – Mixer Regionalny (zamiast dawnej: Jarmark
Wojewódzki) nie przysłużyły się frekwencji wystawców i publiczności tej największej
w zamyśle promocyjnej imprezy regionu
łódzkiego. Była to kolejna zmiana lokalizacji, która przez organizatorów (Urząd Marszałkowski w Łodzi) tłumaczona jest trwającym od ubiegłego roku remontem ulicy
Piotrkowskiej. To na niej jarmark odbywał
się w poprzednich latach.
Więcej na str. 7.

„Kleszczów
na piątkę”

W niedzielę 22 września po raz pierwszy w historii naszej gminy zorganizowany został ogólnopolski bieg uliczny. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia dystans
5 kilometrów. Stąd wzięła się nazwa imprezy „Kleszczów na piątkę”. Na listę startową
wpisało się wielu utytułowanych biegaczy –
wśród nich m.in. Artur Kozłowski z Sieradza
- mistrz Polski na 5000 metrów z 2013 r.,
łodzianin Tomasz Osmulski - zdobywca III
miejsca w mistrzostwach Polski w biegach
przełajowych na dystansie 4000 m oraz
Agnieszka Mierzejewska, mistrzyni Polski
’2013 na 10 tys. metrów i srebrna medalistka na 5 tys. metrów.

Trwają
zebrania wiejskie

Na wniosek wójta gminy Kleszczów sołtysi
poszczególnych sołectw zwołują zebrania wiejskie. Pierwsze z nich odbyło się 24 września
w Kleszczowie. W kolejnych dniach wójt gminy
spotykał się z mieszkańcami Łękińska, Wolicy
i Żłobnicy. Główne punkty organizowanych obecnie zebrań wiejskich to: ● omówienie najważniejszych kierunków działań Gminy Kleszczów,
● zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na
2014 rok, ● dyskusja, ● wnioski, ● sprawy różne.

Pomyśl już
o feriach
Województwo łódzkie znalazło się
w grupie tych regionów, w których ferie zimowe w tym roku szkolnym rozpoczną się
najwcześniej. Zimowa przerwa w nauce
potrwa od 20 stycznia do 2 lutego. Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie przyjmuje
już zapisy uczniów i studentów na zorganizowany wypoczynek. Zapisy prowadzone
są do 4 października włącznie.
Więcej szczegółów – na str. 8.
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W urzędowym kalejdoskopie
Trwają zebrania wiejskie
•
•
•
•
•
•

Terminy i miejsca zebrań w sześciu następnych sołectwach:
01.10. - Rogowiec - godz. 18.00 - świetlica wiejska
02.10. - Dębina - godz. 18.00 - Dom Kultury
03.10. - Kamień - godz. 18.00 - remiza OSP
07.10. - Czyżów - godz. 18.00 - świetlica wiejska
08.10. - Antoniówka - godz. 18.00 - Dom Kultury
10.10. - Łuszczanowice - godz. 18.00 - Dom Kultury

„Edukacyjne Wrota” otwarte także dla Kleszczowa

Sprzęt wart ok. 220 tys. zł (7 laptopów, 7 interaktywnych tablic, 7 projektorów, a także 2 wielofunkcyjne urządzenie skanująco-drukujące,
2 serwery oraz 2 zestawy oprogramowania) to nowe wyposażenie szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku. Do końca
2014 roku zostanie ono zakupione dzięki
uczestnictwu gminy Kleszczów w projekcie „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” i dzięki dofinansowaniu ze środków
zewnętrznych w wysokości 85 proc.
Liderem projektu „Edukacyjne Wrota”, który niedawno został zatwierdzony do realiJeden z projektorów pozyzacji przez Zarząd Województwa Łódzkieskanych przez SP Kleszczów
go, jest Województwo Łódzkie, a partneradzięki już zrealizowanemu
projektowi „Cyfrowa szkoła” mi - 5 powiatów oraz 42 gminy. Wsparciem
objętych będzie łącznie 209 szkół.

Odzyskają prawie 30 tys. zł

Od 1 do 31 sierpnia Urząd Gminy przyjmował składane przez rolników
wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju
napędowego. W 100 złożonych wnioskach producenci rolni wykazali
ponad 756 ha użytków rolnych, na które przysługiwał im zwrot paliwowej akcyzy. Do wniosków dołączone zostały faktury VAT na zakup
ponad 31,5 tys. litrów oleju napędowego. Kwota podatku akcyzowego,
który zostanie zwrócony na podstawie złożonych w sierpniu wniosków
wyniesie 29.957,92 zł. Wypłata należnych rolnikom pieniędzy nastąpi
w październiku, po otrzymaniu przez Urząd Gminy dotacji na ten cel.

Nagrody artystyczne i sportowe

We wrześniu decyzją wójta gminy zostały przyznane nagrody dla
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sportowców, trenerów, członków chóru i Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Z finansowych premii „za osiągnięcie wysokich wyników sportowych”
oraz za „osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” cieszyło
się w sumie 87 osób.
Wręczenie nagród i listów gratulacyjnych
dla lekkoatletki Weroniki Chojki i jej trenera
Tomasza Bednarskiego oraz dla pływaczki
Barbary Wasilewskiej
i jej trenera Roberta
Pawlickiego odbyło
Wójt gminy wraz z nagrodzonymi
się 6 września, natosportowcami
miast krótkie spotkanie wójta oraz radnych gminy z członkami MODGK oraz śpiewakami
Kleszczowskiego Chóru Mieszanego „Sonore” miało miejsce 24 września. Ubarwił je muzyczny występ nagrodzonych.

Wyprawka szkolna x 25

Z rządowego programu „Wyprawka szkolna ‘2013”, dotyczącego
dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów skorzysta w tym
roku 25 uczniów, uczęszczających do szkół gminy Kleszczów. Środki na sfinansowanie wyprawek (na razie Urząd Gminy otrzymał tylko
ich część – dokładnie 3389 zł) przekazywane są za pośrednictwem
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie oczekiwana jest druga
transza pieniędzy na pokrycie kosztów wszystkich wyprawek.

„Zielona” edukacja

W sierpniu międzynarodowe targi roślin i ogrodów „Zieleń to życie”
w Warszawie odwiedziło 46 mieszkańców gminy Kleszczów, natomiast 14 września na edukacyjny wyjazd do Skierniewic, zorganizowany w trakcie odbywającego się w mieście dorocznego Święta
Kwiatów, Owoców i Warzyw, wyjechało 92 mieszkańców. Wielu z nich
nie ograniczyło się tylko do zbierania informacji i oglądania wystaw.
Chętnie kupowali też sadzonki do ozdobienia swoich posesji. Obydwa
wyjazdy zorganizował Urząd Gminy w Kleszczowie.
(s)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczów
20 września w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ukazało się zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kleszczów w okręgu wyborczym Nr 4. Wybory są konieczne, bowiem
radny reprezentujący dotychczas ten okręg – Sławomir Chojnowski został 7 lipca wybrany wójtem gminy Kleszczów.
Data wyborów uzupełniających została wyznaczona na niedzielę 24 listopada. W załączniku do zarządzenia wojewody
określone zostały terminy wykonania kolejnych tzw. czynności
wyborczych. A oto szczegóły:
KALENDARZ WYBORCZY
• do 5 października - podanie do publicznej wiadomości,
w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym,
numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Kleszczowie,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych,
• do 7 października - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu
kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej (GKW)
w Kleszczowie,
• do 10 października - powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie,

• do 25 października do godz. 24.00 - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie list kandydatów na radnych,
• do 1 listopada - zgłaszanie Wójtowi Gminy Kleszczów kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej (OKW)
w Kleszczowie,
• do 3 listopada - podanie do publicznej wiadomości, w formie
obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie OKW w Kleszczowie,
- przyznanie przez GKW w Kleszczowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych,
• do 9 listopada - rozplakatowanie obwieszczenia GKW
w Kleszczowie o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych,
• do 10 listopada - powołanie przez GKW w Kleszczowie
OKW w Kleszczowie,
- sporządzenie spisu wyborców,
• do 14 listopada - składanie wniosków o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania,
• 22 listopada o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej,
• 23 listopada - przekazanie Przewodniczącemu OKW
w Kleszczowie spisu wyborców,
• 24 listopada godz. 8.00-22.00 - przeprowadzenie głosowania.

16 IX - 15 X `2013

30

Informator

KLESZCZOWSKI

Sierpniowa sesja

sierpnia odbyła się 39. w tej kadencji sesja Rady Gminy Kleszczów. Na jej wstępie, kiedy wnoszone są uwagi do zaproponowanego wcześniej porządku obrad, radny Paweł Bujacz
zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia
wysokości długoterminowej pożyczki udzielonej
z budżetu gminy Fundacji „Servire Homini”. Głównym uzasadnieniem dla takiej decyzji miał być
fakt zbyt późnego przekazania radnym materiałów związanych z wydatkowaniem wcześniejszej,
przyznanej fundacji jeszcze w poprzedniej kadencji rady, 3-milionowej pożyczki na budowę domu
pomocy społecznej w Kleszczowie.
Wniosek radnego uzyskał poparcie większości radnych i punkt dotyczący sprawy ewentualnego udzielenia pożyczki został z porządku usunięty. Nie pomogła argumentacja zastępcy wójta
Kazimiery Tarkowskiej (dom pomocy społecznej
jest w Kleszczowie potrzebny; jego powstanie zostało wpisane do uchwalonej 15 lat temu strategii rozwoju gminy; na miejsca w domu oczekują
przyszli pensjonariusze, jest też duże zainteresowanie mieszkanek gminy nowymi miejscami pracy). Z uwagami na temat zbyt późnego dostarczenia dokumentacji radnym nie zgodził się sekretarz
gminy, Kazimierz Hudzik, wyjaśniając, że zebrane
przez pracowników Urzędu Gminy materiały oddane zostały do dyspozycji radnych w biurze Rady
Gminy na wiele dni przed sierpniową sesją.
Merytoryczny punkt, który nie wszedł do porządku sesji, stał się paradoksalnie najważniejszym tematem tego posiedzenia Rady Gminy
Kleszczów - przynajmniej dla przedstawicieli jednego z tygodników i jednego z portali, którzy na tę
sesję przybyli, a niedługo potem salę konferencyjną opuścili.
Pierwszym z szeregu merytorycznych punktów sierpniowej sesji stało się rozpatrzenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz placówkom
medycznym, które o takie wsparcie z Kleszczowa
wystąpiły. Rada zdecydowała się udzielić pomocy
z budżetu gminy na następujące przedsięwzięcia:
• zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie – 350 tys. zł,

• zakup elektromiografu dla kliniki pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi – 150 tys. zł.
Zgodnie z wnioskami z wcześniejszego posiedzenia komisji budżetu planowane było też przyznanie zwrotnej pomocy w wysokości pół miliona
złotych dla Powiatu Bełchatowskiego na dokończenie jeszcze w tym roku remontu drogi Słok-Biłgoraj. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nasza gmina miałaby odzyskać tę kwotę w 2014 roku
w postaci dotacji z powiatu do proekologicznych
inwestycji. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Rady Gminy informacji, że w trakcie sesji Rady Powiatu stosowna uchwała w tej sprawie
została zdjęta z porządku obrad, odłożono decyzję
o udzieleniu zwrotnej dotacji na przyspieszenie remontu tego, tak potrzebnego odcinka drogi w pobliżu Elektrowni Bełchatów.
Po podjęciu dwóch wspomnianych uchwał
o udzieleniu dotacji podmiotom leczniczym radni
przyjęli uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata
2013-2016, a następnie wprowadzili zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2013 rok. O wprowadzenie tych zmian wnioskowali kierownicy referatów Urzędu Gminy, bądź szefowie niektórych
jednostek organizacyjnych gminy (GOPS, szkoły
bądź przedszkola).
W uchwale z marca br. dotyczącej terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni wprowadzili jedną zmianę, polegającą na ustaleniu, kto
będzie inkasentem tych opłat oraz jak będzie wysokość inkasa za zebrane od mieszkańców pieniądze.
Kolejne z przyjętych na sierpniowej sesji
uchwał dotyczyły:
• wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
nieokreślony nieruchomości gruntowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy (sprawa dotyczyła pięciu działek, dzierżawionych w Kolonii Łuszczanowice
i Kleszczowie przez Zakład Komunalny „Kleszczów” pod zadania związane z inwestycjami
geotermalnymi),
• wyrażenia zgody na nabycie do zasobów gminy nieruchomości gruntowej w obrębie geodeå ciąg dalszy na str. 5

To nie są składowiska
dla wszystkich odpadów!
Ogólnodostępne punkty do selektywnej zbiórki odpadów (tzw. „gniazda”) służyć mają
do zbierania konkretnych rodzajów odpadów. Tymczasem mieszkańcy gminy zgłaszają do
Urzędu Gminy przypadki pozostawiania w pobliżu „gniazd” niewłaściwych odpadów. Pokazuje to załączona fotografia.
Przypominamy, że rozstawione na terenie gminy pojemniki służą do selektywnego pozbywania się wyłącznie
następujących odpadów:
• opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET,
butelki plastikowe po chemii gospodarczej, itp.) i to wyłącznie takie, które zmieszczą się w otworze wrzutowym,
• opakowania ze szkła białego (butelki, słoje itp.),
• opakowania ze szkła kolorowego (butelki, słoje itp.).
Zabronione jest pozostawianie jakichkolwiek odpadów
poza pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów.
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Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, że dnia 15 października 2013 r. upływa termin uiszczenia opłaty za
III kwartał. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu
Gminy w Kleszczowie, przelewem na rachunek
bankowy 17 8978 0008 0000 0244 2000 0050
lub u inkasenta.

Zapisy na akcje profilaktyczne
– tel. 535 011 383

Informujemy mieszkańców gminy Kleszczów,
że od 1 października zgłoszenia osób do lekarzy przyjmujących w ramach akcji profilaktycznych prowadzone są pod nowym numerem telefonu. Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu
Gminy w Kleszczowie pod numerem telefonu
535 011 383 od poniedziałku do piątku w godz.
10.00-13.00.
Numer telefonu do rejestracji do lekarzy ze Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi pozostaje bez
zmian (44/731 30 15). Rejestracja prowadzona jest w dniu przyjazdu lekarzy z WAM w godz.
7.00-15.00.

Profilaktyczne badania USG

• 12 października (sobota - USG piersi - 9.0014.00
• 12 października (sobota) - USG dzieci/ ortopeda - 14.00-17.00
• 19 października (sobota) - USG tarczycy/
jamy brzusznej - 9.00-14.00
Zapisy na wizyty: Urząd Gminy, tel. 535 011 383,
pon.-pt. 10.00-13.00.

Terminy przyjęć lekarzy pediatrów

• 5 października (sobota) - od godz. 9.00 - zapisy tel. 535 011 383
• 10 października (czwartek) - od godz. 13.00 zapisy 44/ 731 30 15
• 19 października (sobota) - testy na alergię od godz. 9.00 - zapisy tel. 535 011 383
• 24 października (czwartek) - od godz. 13.00 zapisy 44/ 731 30 15
• 26 października (sobota) - od godz. 9.00 - zapisy tel. 535 011 383.

NZOZ prowadzi szczepienia

Od 24 września w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie trwa akcja
bezpłatnych, profilaktycznych szczepień dla
mieszkańców gminy Kleszczów. Przypomnijmy,
że są to 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).
Szczepienia prowadzone są do 4 października
włącznie w godzinach pracy lekarzy. Wszelkich
informacji udziela rejestracja NZOZ w Kleszczowie pod nr tel. 44/ 731 30 80.
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów
EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 7 i 8 października od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji
według następującego harmonogramu:
7 października
(poniedziałek)
Rogowiec
Kamień
Dębina
Żłobnica
Antoniówka
Łuszczanowice
Łuszczanowice Kolonia
Wolica
Czyżów
Kocielizna
Stefanowizna

8 października (wtorek)
Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła, ● ul. Ustronna, ● ul.
Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa,
● ul. Szkolna.
Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tylna,
● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska,
● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ● ul. Sportowa, ● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ●
ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna, ● ul. Kalinowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ●
ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa, ● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa,
● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabrowa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul.
Wiśniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa.
Miejscowości i ulice zostały ułożone według kolejności przejazdu.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do
drogi dojazdowej.
W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony z samochodów osobowych,
• złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki - listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
• odpady zielone - powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• akumulatory.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą
odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
NA KURS
„OPIEKUN OSÓB STARSZYCH,
CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Miejsce szkolenia: teoria – Kleszczów; praktyka Bełchatów.
CENA SZKOLENIA 1.500 zł + VAT (brutto 1.845 zł)
Kurs trwa 120 godz. dydaktycznych. Rozpoczęcie - październik 2013 r.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia na druku
MEN i dwóch certyfikatów - w języku polskim i angielskim.
Ponadto dysponujemy jeszcze miejscami na kursy językowe: ● angielski, ● niemiecki, ● hiszpański, ● rosyjski
– na różnych poziomach.
Możliwa odpłatność za kursy w ratach.
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie
Agencji Rozwoju Regionalnego ARREKS SA w Kleszczowie lub pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej
www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest - eternit.
UWAGA !
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych
w danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy
nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6.00 rano
w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 44/ 633 08 15 wew. 221.

Szkolenia w FRGK
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że do 15
października prowadzone są zapisy na szkolenia i kursy dla
mieszkańców gminy Kleszczów. Jak wynika z dokonanych już
zgłoszeń jest zainteresowanie na szkolenia w zakresie:
• prawa jazdy kat. C i E
• przewozu rzeczy
• uprawnień SEP
• obsługi wózków widłowych
• obsługi maszyn ciężkich – ładowarki, koparki, spycharki
Ponadto Fundacja informuje, że przyjmuje zapisy na każdego
rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców gminy.
Zostaną one zorganizowane pod warunkiem zebrania przynajmniej
15-osobowej grupy chętnych.
Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów
udziału w szkoleniach wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów
w wysokości 50 proc., a bezrobotnym mieszkańcom - 70 proc.
Warunkiem uczestnictwa w kursie, oprócz stałego zameldowania
na terenie gminy Kleszczów, jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł.

Restauracja w Kleszczowie
zatrudni
kierowcę do rozwozu cateringów/
konserwatora.
Więcej informacji pod numerem
tel. 44/ 731-31-37.
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Sierpniowa sesja
å ciąg dalszy ze str. 3
zyjnym Łękińsko, z przeznaczeniem pod przepompownię kanalizacji sanitarnej,
• nabycia na własność gminy nieruchomości w obrębie geodezyjnym Żłobnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej.
Kolejna decyzja Rady Gminy dotyczyła ustalenia wynagrodzenia dla wybranego 7 lipca w przedterminowych wyborach nowego wójta gminy Kleszczów. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto ustalone zostało na
poziomie 5,4 tys. zł, dodatek funkcyjny – 1,9 tys. zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a ponadto dodatek za staż pracy, zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników samorządowych.
Rada wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Kleszczów do projektu partnerskiego dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych
oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP. Zgoda radnych umożliwia zawarcie przez naszą gminę stosownego porozumienia (o projekcie informowaliśmy w jednym z wydań „IK”).
Ze względu na zwiększoną liczbę oddziałów i liczbę dzieci przyjętych
w nowym roku szkolnym do przedszkola w Łękińsku konieczne okazało się
wprowadzenie zmiany w uchwale z kwietnia 2008 r., regulującej m.in. zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. Z kolei wprowadzona przez radę
zmiana w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów, podyktowana
była uwagami do dotychczasowych regulacji, zgłoszonymi przez Łódzki Urząd
Wojewódzki.
Ostatnia z przyjętych na tym posiedzeniu uchwał dotyczyła wygaszenia
mandatu radnego Sławomira Chojnowskiego w związku z jego wyborem na
stanowisko wójta gminy.
(s)
Informujemy, że zapisy wideo z posiedzeń Rady Gminy Kleszczów dostępne są pod adresem: http://www.kleszczow.pl/sesje-rady-gminy.

Cykl spotkań z sędzią
A. M. Wesołowską
Sędzia Anna Maria Wesołowska przyjedzie do Kleszczowa w piątek 4 października. W tym dniu zaplanowane są cztery spotkania informacyjno-edukacyjne z panią sędzią łódzkiego Sądu Okręgowego, IV
Wydział Karny (obecnie w stanie spoczynku). Wielu osobom nie trzeba
przypominać, że występowała ona w dokumentalnym cyklu „Sędzia
Anna Maria Wesołowska”, znanym z anteny telewizji TVN. W latach
2006-2012 powstały 634 odcinki w 12 seriach (obecnie powtarzane
w TVN 7).
Sędzia A.M. Wesołowska to m.in. współautorka ustawy o świadku
koronnym, ekspert ds. przestępczości zorganizowanej, autorka cyklu
felietonów prawniczych dla młodzieży. Promując edukację prawną
wprowadziła m.in. program uczestniczenia w rozprawach sądowych
uczniów w wieku 15-18 lat.
Wspólną tematyką kleszczowskich spotkań z panią sędzią będzie
zagadnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szczegółowy harmonogram:
• 11.00 - spotkanie z uczniami Gimnazjum w Kleszczowie,
• 12.30 - spotkanie z uczniami ZSP w Kleszczowie,
• 14.30 - spotkanie z nauczycielami, pedagogami i wychowawcami
wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy,
• 16.30 – otwarte spotkanie z rodzicami uczniów i zainteresowanymi mieszkańcami gminy. W imieniu organizatorów (Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu i zadawania
pytań.
Miejscem otwartego spotkania będzie aula kompleksu SOLPARK.
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Trzy pytania…
…do wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego
– W ostatnim tygodniu września rozpoczęły się zebrania wiejskie.
W takim terminie nie były jeszcze zwoływane. Czemu zdecydował się Pan
je przeprowadzić właśnie teraz?
– W czasie kampanii przed lipcowymi wyborami wójta gminy zapowiedziałem, że będę chciał się konsultować z mieszkańcami poszczególnych sołectw
w sprawie planów inwestycji gminnych na przyszły rok. Do połowy listopada
wójt ma obowiązek opracować projekt budżetu. Chciałbym do tego projektu
wstawić przynajmniej część zgłaszanych przez mieszkańców pomysłów i potrzeb. Trwające zebrania służą więc przede wszystkim takim konsultacjom. Regularnych zebrań wiejskich nie było w gminie Kleszczów właściwie od początku
2011 roku. Z tego co wiem, w tym roku sołtysi lub rady sołeckie zwołały takie
zebrania tylko w dwóch sołectwach – Łuszczanowicach i Żłobnicy.
– W rozmowie przeprowadzonej w sierpniu tego roku mówił Pan m.in.
o słabej realizacji tegorocznego planu inwestycji. Czy udało się ruszyć
od tamtej pory z nowymi zadaniami?
– Podpisane zostały umowy na rozbudowę trzech dróg gminnych. Do końca tego roku ma być zbudowana kanalizacja deszczowa i chodnik przy ulicy
Spacerowej w Kleszczowie. Dwa większe zadania – rozbudowa drogi „przy
starej szkole” i drogi „przy starej karczmie” w Wolicy potrwają odpowiednio do
końca lipca i sierpnia przyszłego roku. Zakres robót jest większy, bo będą tam
budowane wszystkie sieci podziemne.
Wkrótce zostanie też rozstrzygnięty przetarg na dokończenie rozbudowy ulic Słonecznej i Sosnowej. Wykonawca, którym była bełchatowska
firma z branży drogowej nie był w stanie dokończyć tej inwestycji. Po
przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonanych już prac trzeba było ogłosić
nowy przetarg.
Jeśli chodzi o przetargi z innych dziedzin to chciałem zwrócić uwagę na
dwa z nich. Jeden dotyczy dostawy tak oczekiwanych przez mieszkańców
kompostowników. W sumie mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie na prawie
350 sztuk. Po raz drugi ogłosiliśmy przetarg na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji, która ma się nazywać „Termy Kleszczów – Park Sportu,
Rekreacji, Relaksu i Rozrywki”. Był już jeden przetarg dotyczący tego tematu,
ale nie doszło do wyboru wykonawcy. Może to i lepiej, bo teraz uwzględniliśmy
uwagi zgłaszane w czasie tamtego postępowania.
– Podjął Pan decyzję o zawieszeniu w obowiązkach Kazimiery Tarkowskiej, która jest Pana zastępcą. Nie była to chyba łatwa decyzja?
– Decyzja była rzeczywiście trudna, bo jest teraz wiele pracy przy projektowaniu budżetu. Liczyłem na fachowe wsparcie pani Tarkowskiej przy
planowaniu budżetu i przygotowaniu planów inwestycji na przyszły rok. Sąd
Rejonowy w Bełchatowie wydał postanowienie w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu pełnienia przez nią funkcji zastępcy
wójta. Kilka dni temu otrzymałem odpis postanowienia sądu w tej sprawie. Nie
jest ono prawomocne, ale sąd nadał mu klauzulę wykonalności. Należy jednak
się spodziewać, że na decyzję sądu rejonowego zostanie złożone zażalenie.
– Dziękuję za rozmowę.
(s)

Z okazji Dnia Papieskiego…

… odbędzie się w Kleszczowie kolejna, już czwarta edycja konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach bł. Jana Pawła II. Zmagania uczestników konkursu
rozpoczną się 9 października (środa) o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
O tym, kto w tej edycji wykazał się największą znajomością konkursowych tematów dowiemy się w niedzielę 13 października, kiedy zostaną ogłoszone wyniki. Wręczenie nagród laureatom poprzedzi montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Kleszczowie „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.
Ten program można będzie obejrzeć po zakończeniu popołudniowej Mszy św.
w kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Dodajmy, że ogłoszone zostaną także wyniki konkursu plastycznego dla uczniów najmłodszych klas szkół
podstawowych, organizowanego z okazji Dnia Papieskiego. W kleszczowskim
kościele odbędzie się też wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów.
Program XIII Dnia Papieskiego zakończy się - już tradycyjnie - złożeniem
kwiatów pod pomnikiem bł. Jana Pawła II w Kleszczowie.
Organizatorzy obchodów - ZSP w Kleszczowie i Parafia p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do udziału w
tym wydarzeniu.
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Prosto z GOK
Różne barwy wakacji
Podczas minionych wakacji Gminny Ośrodek Kultury zaproponował
dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym wiele ciekawych form
spędzenia wolnego czasu. We wszystkich placówkach GOK w godzinach popołudniowych zainteresowane osoby mogły skorzystać z przygotowanych przez instruktorów zajęć plastycznych. Uczestnicy wykonywali kukiełki z drewnianych łyżek, artystycznie przerabiali stary ubiór,
uczyli się stworzyć album na zdjęcia w kształcie pudełka, budowali też
domki z pocztówek. Prowadzone były również zabawy sportowo-rekreacyjne - głównie z piłką, skakanką, hula-hop. Tematem jednej z zabaw
były też wiersze Juliana Tuwima.
Uczestnicy zajęć z rękodzieła artystycznego uczyli się tworzenia siatki filet, filcowania na jedwabiu, filcowania na mokro, haftu matematycznego, ozdabiania
starych przedmiotów metodą decoupage, a nawet… recyklingu, wykonując np.
ozdoby dekoracyjne z płyt CD czy wyklejanki ze starych guzików. Tworzyli też kolorowe rozety czy kartki okolicznościowe
wykonane metodą quillingu, uczyli się
efektownego ozdabiania świec.
W placówkach GOK przez cały okres wakacji mieszkańcy każdej miejscowości począwszy od tych młodszych, a na seniorach skończywszy
mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach „Tradycja polska”, w trakcie
których wykonywali dekoracje związane z dożynkami. W pracowni ceramiki w WOK w Łękińsku odbyły się poza tym zajęcia „Wieniec dożynkowy”. Chętne osoby podjęły się trudu wykonania z gliny ceramicznego
wieńca, co nie było łatwym zadaniem i wymagało niesamowitej precyzji
i dokładności w wykańczaniu zdobieniami. Pozostali uczestnicy zajęć
wykonywali wazony z gliny, zdobione przeróżnymi ażurami. Odbyły
się także zajęcia z ceramiki dla dzieci („Świnki skarbonki”, „Kolorowe,
mozaikowe motyle”), a podczas ostatnich zajęć dzieci szkliwiły swoje
rękodzieła.
Ze wszystkich zajęć proponowanych w wakacyjnym okresie przez placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie skorzystało ogółem
898 osób.

Mazurskie klimaty
Z okazji Dnia Ludzi Starszych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zorganizował trzydniową wycieczkę na Mazury dla emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów. Chętnym zaproponowano dwa terminy: 2-4 września oraz 9-11 września. Z wyjazdu skorzystało łącznie 77
osób. Bogaty program wycieczki wypełniły różne atrakcje. W pierwszym
dniu uczestnicy wyjazdu m.in. obejrzeli miejsce bitwy pod Grunwaldem.
Zwiedzili też miasto Olsztyn i jego zabytki. Po dotarciu do gospodarstwa
agroturystycznego - miejsca noclegu,
seniorzy
wybrali się nad
jezioro Dadaj.
W drugim dniu
wycieczki
seniorzy zwiedzili
Lidzbark
Warmiński, a w nim Zamek Biskupów
Wa r m i ń s k i c h .
Z
zachwytem
podziwiali ten zabytek, należący
do architektury
reprezentującej
styl gotycki. Z dużym zainteresowaniem spotkał się też pokazowy koncert organowy w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce, gdzie koncer-
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tują wybitni polscy i zagraniczni organiści. Ostatnim punktem w programie zwiedzania był Wilczy Szaniec – główna kwatera Hitlera.
Trzeciego dnia nasi seniorzy zwiedzali Mikołajki. Spacerowali po tym
pięknym miasteczku i kupowali pamiątki. Na zakończenie wycieczki został zorganizowany półtoragodzinny rejs statkiem po jeziorze Śniardwy.

GOK – koła w ruch
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wznowi w październiku działalność kół zainteresowań. Podajemy szczegółowe informacje na temat terminów spotkań organizacyjnych i terminów zajęć.
W dniu 1 października - pierwsze spotkanie dla dzieci i młodzieży
zainteresowanych udziałem w:
l zajęciach koła wokalnego - godz. 16:00 w WOK w Łękińsku,
l zajęciach koła informatycznego - godz. 16:00 w WOK w Łuszczanowicach.
W dniu 3 października odbędą się pierwsze spotkanie dla dzieci
i młodzieży zainteresowanych udziałem w:
l zajęciach koła multimedialnego - godz. 16:00 w WOK w Łękińsku,
l zajęciach nauki gry na keyboardzie - godz. 16:00 w WOK w Łękińsku.
W dniu 4 października odbędą się pierwsze spotkanie dla dzieci
i młodzieży zainteresowanych udziałem w:
l zajęciach nauki gry na gitarze - godz. 16:00 w WOK w Łękińsku,
l zajęciach koła teatralno-recytatorskiego - godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Łękińsku.
Zapisy na w/w zajęcia będą przyjmowane przez instruktorów prowadzących zajęcia podczas pierwszych spotkań.
Zapisy osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach: ● koła fotograficznego, ● koła filmowego, ● koła tanecznego dokonywane będą w siedzibie GOK (Łękińsko, ul. Szkolna 2) od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-15:00 lub telefonicznie pod nr tel.: 44/ 731-32-30.
Terminy innych zajęć:
malowanie na jedwabiu dla dorosłych - w każdy piątek w godz.
17:00-19:00 w WOK w Łękińsku,
l ceramika artystyczna dla dorosłych: ● we wtorki w godz. 13:0016:00, ● w środy w godz. 10:00-13:00, ● w czwartki w godz. 10:0013:00 w pracowni ceramiki w WOK w Łękińsku,
l ceramika dla dzieci - w środy w godz. 16:00-17:30 w pracowni ceramiki w WOK w Łękińsku,
l malarstwo i rysunek dla dorosłych - w czwartki w godz. 16:0018:00 w WOK w Łękińsku,
l zajęcia plastyczne dla dzieci - w piątki w godz. 16:00-17:30 w WOK
w Łękińsku.
l

USŁUGI HYDRAULICZNE
•
•
•
•
•
•
•
•

w zakresie

Instalacji WOD-KAN i CO
Kotłów CO i kominków z płaszczem wodnym
Odkurzaczy centralnych
Kolektorów słonecznych
Powietrznych pomp ciepła
Przydomowych oczyszczalni ścieków
Przyłączy wody i kanalizacji
Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- rekuperacji

Wykonujemy prace w budynkach jednorodzinnych,
również w halach i budynkach o dużym metrażu.
Dojazd na miejsce, dokładna i szybka wycena, rzetelna,
fachowa i czysta praca.

INST-KRUP Tomasz Krupski
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce
Tel. 512 394 550
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Uczniów jest znowu więcej

å ciąg dalszy ze str. 1
Najwięcej, bo o 14 procent zwiększyła się liczba uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Oznacza to, że w liceum
i technikum uczy się łącznie o 26 osób więcej niż w poprzednim roku
szkolnym. Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz podczas inauguracji
nowego roku szkolnego poinformowała o tym, że kadra szkoły powiększyła się o dwie osoby – szkolnego psychologa i nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Kleszczowskie szkoły ponadgimnazjalne przyciągają uczniów nie
tylko z pobliskich gmin, ale i z dalszej okolicy. Wśród przyjętych w tym
roku są uczniowie m.in. z Przedborza, Wolborza, Zelowa, Bełchatowa,
Radomska i Pajęczna.
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie liczba uczniów wzrosła
w tym roku o 21 osób. Szczególnie duży wzrost widać zwłaszcza
w grupie pierwszoklasistów. Po raz pierwszy zostały więc utworzone aż
cztery oddziały klas pierwszych. Wszyscy pierwszoklasiści dostąpili zaszczytu prezentacji na forum szkoły. Ich nazwiska odczytywała dyrektor
Ewa Stawiak-Kołba, a szkolna społeczność odpowiadała oklaskami.
Uczestniczący w inauguracji roku szkolnego wójt Sławomir Chojnowski przypomniał słowa Alberta Einsteina, który stwierdził, że „nauka to cenny dar, nie zaś ciężki obowiązek”. I do takiego podchodzenia
do zdobywania wiedzy zachęcał wszystkich uczniów, życząc im zarazem dobrych ocen, osiągania sukcesów sportowych i cieszenia się
z nawiązywanych w szkole nowych przyjaźni.
Jedyna szkoła, w której odnotowano zmniejszenie liczby uczniów
to gimnazjum w Kleszczowie. Nowy rok nauki w tej szkole rozpoczęło
13 uczniów mniej niż to było rok temu.
W Szkole Podstawowej w Łękińsku nowy rok rozpoczęło 78
uczniów, przy czym dziesięcioro z nich to pierwszoklasiści (na zdjęciu).

W czasie inauguracyjnej uroczystości czuli się pewniej wiedząc, że tuż
za plecami siedzą ich rodzice.
(s)

Z

Nagroda za „Dzień
przedsiębiorczości”

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie został wyróżniony jako „Najaktywniejsza szkoła” w 10 edycji „Dnia
przedsiębiorczości”. Nagrodzonych zostało jedynie 17 szkół z całej Polski. Warto zaznaczyć, że w tym gronie nasza placówka zajęła 6 miejsce i była jedyną szkołą powiatu bełchatowskiego i jedną
z dwóch szkół województwa łódzkiego. ZSP od początku istnienia
bierze co roku udział w tym przedsięwzięciu, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. „Dzień przedsiębiorczości” jest objęty honorowym patronatem Prezydenta RP.
Przypomnijmy, że „Dzień przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma pomóc młodym ludziom w podjęciu dobrych decyzji w sprawie dalszej edukacji i zawodu.
- Jest to szansa na przyjrzenie się wymarzonym zawodom poprzez odbycie kilkugodzinnych praktyk - mówi doradca zawodowy
w ZSP w Kleszczowie, Katarzyna Wojtania. - Uczniowie uzyskali również informacje na temat studiów, które należy ukończyć, by
móc pracować na danym stanowisku.
å ciąg dalszy na str. 8

Do

Mixer czyli jarmark
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udziału w imprezie Urząd Marszałkowski zaprosił samorządy z całego regionu. Te, które skorzystały z zaproszenia,
mogły 7 i 8 września promować swoje walory turystyczne i inwestycyjne, pokazywać dorobek placówek kultury, a także lokalnych twórców i… przysmaki. Obecne były także instytucje, firmy i organizacje funkcjonujące w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa publicznego.
Część wystawiennicza Mixera
zlokalizowana została na terenach
wokół hali. Stanęła tam również
(choć w mało widocznym miejscu)
scena, na której przez dwa dni
prezentowali się artyści regionalni, zaproszeni przez Łódzki Dom
Kultury. Na scenie wewnątrz Atlas
Areny prezentowały się gwiazdy większego formatu - Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski,
Krzysztof Kiliański, zespoły Riverside, Lao Che, Kim Nowak, Łąki Łan, Kamp!, Little White Lies i inni wykonawcy. Ich rolą było przyciągnięcie głównie młodszego pokolenia.
Większość koncertów w hali zaczynała się jednak po południu, kiedy
stoiska wystawowe samorządów były już zamykane.
Gmina Kleszczów zaprezentowała się i barwnie, i ciekawie.
Urząd Gminy do współpracy przy urządzeniu i zagospodarowaniu stoiska zaprosił Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki temu drewniany domek wystawowy, udostępniony przez organizatora zapełnił się
zróżnicowanymi i chętnie przez łodzian oglądanymi przykładami rękodzieła artystycznego, powstającego podczas warsztatów w placówkach kleszczowskiego GOK. Prezentowane były przykłady prac
z filcu, kwiaty z bibuły, kwiaty z juty, słoneczniki z nasion dyni. chusty
malowane na jedwabiu, wyroby z ceramiki oraz koronka szydełkowa
i siatka filet. Wiele z tych prac mieszkańcy gminy mogli oglądać w Łękińsku na stoisku GOK podczas sierpniowych dożynek. A mieszkańcy Łodzi oglądali je po raz pierwszy i dopytywali pomagające w obsłudze stoiska promocyjnego pracownice GOK o szczegóły techniczne
wielu tych prac i tajniki ich wykonania. Stoisko gminne cieszyło się
naprawdę dużym zainteresowaniem. Odwiedzili je także tacy goście
jak marszałek województwa Witold Stępień oraz senator Ryszard Bonisławski.
Nie będzie
przesadą stwierdzenie, że apogeum tego zainteresowania
nastąpiło w niedzielne południe,
kiedy przybyła tu
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.
Nasi muzycy zdominowali na ponad
pół godziny uwagę publiczności,
ale też obecnych
na Mixerze mediów. Najpierw był kilkunastominutowy koncert przed
głównym wejściem do Atlas Areny, potem przemarsz w zwartym szyku pomiędzy domkami wystawowymi przed stoisko gminy Kleszczów, sąsiadujące ze stoiskiem powiatu bełchatowskiego. Tu nasi
muzycy koncertowali jeszcze przez kilkanaście minut, zbierając życzliwe oklaski publiczności po każdym zagranym „kawałku”.
Miejmy nadzieję, że za rok impreza powróci na „Pietrynę”, dzięki czemu Mixer (a może lepiej ponownie Jarmark Wojewódzki, bo ta
nazwa jest bardziej trafna – komuś, kto nigdy nie był na tej imprezie
wystarczy przejrzeć liczne dostępne galerie w Internecie) przyciągnie
uwagę znacznie liczniejszej rzeszy łodzian i mieszkańców regionu.
J.S.
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Zapisy na wypoczynek zimowy
Dla uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży studiującej (niepracującej) Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie planuje zorganizować podczas najbliższych ferii zimowych następujące formy wypoczynku:
I. Uczniowie szkół podstawowych z klas I-III - 7-dniowy wypoczynek zimowy w górach. W programie - nauka i doskonalenie
umiejętności jazdy na nartach.
II. Uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI - 7-dniowy wypoczynek zimowy w górach. W programie - nauka i doskonalenie
umiejętności jazdy na nartach.
III. Uczniowie gimnazjum - 7-dniowy wypoczynek zimowy w górach. W programie - nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na
nartach lub snowboardzie.
IV. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (niepracujący)
- 7-dniowy wypoczynek zimowy w górach. W programie - nauka
i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie.
V. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów 7-dniowy pobyt szkoleniowo-rekreacyjny w górach. W programie: zajęcia muzyczne i taneczne, nauka i doskonalenie jazdy
na nartach lub snowboardzie.
UWAGA!
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wypoczynku.
2. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież ucząca
się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia. Konieczne
jest posiadanie stałego zameldowania oraz stałe zamieszkiwanie wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy
Kleszczów – przez okres co najmniej 1 roku do dnia zapisu.
3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy wypoczynku są przyjmowane w siedzibie WOK w Łękińsku w następujących dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od
godz. 7.30 do godz. 15.00, wtorek od godz. 7.30 do godz.
19.00. Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych
(15.00-19.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia
wpłaty na wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedłoże-

Sprzedam
działkę budowlaną
1027 m kw. w Kleszczowie,
ul. Wschodnia, wszystkie media.
Tel. 730-146-193.
Kupię odzież używaną
dla dziewczynki 6-letniej
od rozmiaru 116.
Kontakt: 500 147 285.

KOREPETYCJE
● fizyka ● chemia

Tel. 601 692 345.

nia dowodu wpłaty podczas zapisu.
4. Przy dokonywaniu zapisu prosimy o:
• podanie danych osobowych uczestnika,
• przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,
• złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,
• uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty,
• złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretariatach szkół i siedzibie WOK w Łękińsku.
6. Odpłatność za wypoczynek w kwocie 120 zł.
7. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – wyjazd bezpłatny.
8. Zapisy wyłącznie do dnia 04.10.2013 roku - zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.
9. Warunkiem zorganizowania poszczególnych form wypoczynku
jest zapisanie się przynajmniej 20 osób na daną formę.
10. Konkretny termin oraz miejsce wypoczynku podane zostaną po
rozstrzygnięciu przetargu.
11. Bliższe informacje dotyczące wypoczynku udzielane są w siedzibie WOK w Łękińsku lub pod numerem telefonu 44/ 731-3230.

Nagroda za „Dzień
przedsiębiorczości”
å ciąg dalszy ze str. 7
W „Dniu przedsiębiorczości” zorganizowanym wiosną tego roku
wzięło udział łącznie 155 uczniów z liceum i technikum w Kleszczowie. Wielu uczniów chciało zobaczyć, jak wygląda praca nauczyciela. Umożliwiło im to nasze gimnazjum, a także przedszkole w Kleszczowie. Uczniowie sprawdzali się również w zawodach takich jak:
pielęgniarka, informatyk, policjant, ekonomista czy rolnik. Wśród
przedsiębiorstw, w których uczniowie odbyli praktykę znalazły się
lokalne firmy i instytucje: Posterunek Policji w Kleszczowie, Colep
czy Urząd Gminy. Poza terenem gminy uczniowie odbywali praktyki
m.in. w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, w Teatrze Powszechnym w Łodzi, Ośrodku Szkolenia Służb Więziennych oraz w Banku
Zachodnim WBK.
Zwieńczeniem „Dnia przedsiębiorczości” jest gala, podczas której wręczane są statuetki i nagrody dla najaktywniejszych szkół
i firm. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się ona w październiku. Oprócz odebrania statuetek i nagród, licealiści mają szansę
na zwiedzenie Pałacu Prezydenckiego, który jest miejscem odbycia gali.
J.R.

Zlecę wykoszenie trawy
i wyrównanie działki
1000 m kw.
Tel. 501-436-557.
Sprzedam
działkę budowlaną 650 m2
w Kleszczowie.
Tel. 886 656 576.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na
najem lokalu „Drink-Bar” w budynku
Domu Kultury w Łuszczanowicach

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem lokalu
usługowego w budynku komunalnym
w Kleszczowie, ul. Główna 45/1
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do
wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.000 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od
nieruchomości.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia
usługowego, WC i korytarza o łącznej powierzchni 17,01 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe,
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni
powszednie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie ,ul. Główna 45 lub pod nr
tel. 44/ 731-31-10, wew. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane Oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL
ul. GŁÓWNA 45/1 w KLESZCZOWIE” należy składać w terminie do dnia 09 października 2013 r. do godziny 14°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia
z oferentami dodatkowych negocjacji. O wynikach konkursu
wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu
lub unieważnienia konkursu.

Szkoła językowa

Cool English School
zaprasza na kursy językowe dla

v dzieci od 3 lat – nauka poprzez zabawę
v dzieci od 9 lat metodą komunikatywną
z elementami gramatyki

v młodzieży metodą Direct Teens
v dorosłych nowoczesną metodą Direct English
v maturzystów
oraz kursy Business English.
Zapisy od 20 sierpnia w sekretariacie szkoły (we wtorek,
środę, czwartek) na ul. Głównej 80 w Kleszczowie lub
codziennie pod nr tel. 505 890 354.
Dowiedz się więcej i sprawdź rabaty na
www.coolenglishschool.pl.
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Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym przez
Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 3 lata.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu.
4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od
nieruchomości.
6. Najemca udostępni bezpłatnie raz w tygodniu salę główną
baru Klubowi Seniora z Łuszczanowic, pod rygorem rozwiązania umowy najmu. Termin wynajęcia pozostawiamy do uzgodnienia między Najemcą i Klubem Seniora.
Od Najemcy oczekujemy:
• stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny
– ciekawy wystrój,
• interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatki, ciasta, desery lodowe, napoje alkoholowe - drinki itp.),
• w lokalu będzie obowiązywać zakaz palenia.
Lokal o łącznej powierzchni 142,66 m² po bieżącym remoncie
składa się z następujących pomieszczeń: sala główna z barem,
pomieszczenie socjalne, trzy pomieszczenia gospodarcze, WC
dla personelu, WC męski, WC damski, korytarz.
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje gazowe, wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne
ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Do dyspozycji najemcy: stoły, krzesła, lodówka, zamrażarka,
zmywarka, kuchnia gazowa.
Od najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funkcjonowanie baru.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel.
44/ 731-31-10 wew. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję w zakresie jego waloryzacji,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa firmy,
• koncepcję funkcjonowania Drink-Baru w Łuszczanowicach
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK-BAR
w Łuszczanowicach” należy składać w terminie do dnia 09
października 2013 r. do godziny 1400 włącznie w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia
z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.

DIETETYK – porady i konsultacje:
●
●
●
●

żywienie
żywienie
żywienie
żywienie

w nadwadze i otyłości
w chorobach
kobiet w ciąży
dzieci, dorosłych i osób starszych

Tel. 603 929 521

MASAŻE – mgr fizjoterapii
Tel. 603 698 489
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż studni telekomunikacyjnych wraz z pokrywami
w ilości 10 kpl. pochodzących z rozbiórki dotyczącej zadania „Rozbudowa dróg
gminnych- ul. Ustronna i ul. Rolna w Łękińsku wraz z pełną infrastrukturą techniczną
- łączna długość dróg 1591,06 mb”, będącego przedmiotem przetargu ofertowego
nieograniczonego.
1.Informacje ogólne.
Studnie telekomunikacyjnych wraz z pokrywą w ilości 10 kpl. znajdują się w Żłobnicy – baza Zakładu
Komunalnego „Kleszczów”.
2. Cena sprzedaży oraz termin przetargu.
15 października 2013 roku do godz. 12.00 na ilość 10 kpl. studni telekomunikacyjnych wraz
z pokrywami za cenę wywoławczą 600,00 zł
3. Termin realizacji.
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu należności w kasie Urzędu Gminy.
4. Elementy składowe oferty.
Oferta składa się z oferty cenowej (wg wzoru Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów)
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- w języku polskim - pod rygorem nieważności,
- w jednym egzemplarzu,
- wymaga się, by oferta była podpisana,
- wszelkie poprawki mają być dokonywane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące
ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki,
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją
Sprzedaż składników majątkowych - dotyczy przetargu w dniu ………………….2013 roku
i przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, bądź złożyć osobiście
w siedzibie Urzędu Gminy - pokój nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
7. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg, sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10,
wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
WZÓR OFERTY CENOWEJ
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego
na sprzedaż składników majątkowych – studni telekomunikacyjnych wraz z pokrywami w ilości 10
kpl. pochodzących z rozbiórki dotyczącej zadania „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Ustronna i ul.
Rolna w Łękińsku wraz z pełną infrastrukturą techniczną - łączna długość dróg 1591,06 mb” będących
przedmiotem przetargu ofertowego nieograniczonego.
……………………………………………………………………………………..............................…………..
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
……………………………………………………………………………….................................……………..
……………………………………………………………………………...................................……………..
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym w dniu …………..........................……
na 10 kpl. studni telekomunikacyjnych wraz z pokrywami i proponuję cenę.
Cena brutto
Słownie:……….........................…………
……………………....................
……………..........................……………zł
Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w studni telekomunikacyjnych wraz z
pokrywami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze oferty.
………..............................…………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Sport
Igrzyska LZS w Ełku

do 31 sierpnia odbywał się
Od 29w Ełku
finał XVI Ogólnopolskich

Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych.
Ogółem w igrzyskach udział wzięło 900
sportowców z 16 województw. Rywalizowano w następujących konkurencjach: piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, siatkówka
plażowa, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn oraz zawody sportowe dla niepełnosprawnych.

W generalnej punktacji igrzysk na I
miejscu znalazło się województwo wielkopolskie, na II miejscu – woj. lubelskie, na III
miejscu – woj. łódzkie. Nasze województwo
wywalczyło I miejsce w zawodach dla osób
niepełnosprawnych. Do tego sukcesu przyczynili się m.in. dwaj zawodnicy LKS Omega Kleszczów, którzy zdobyli łącznie aż 8
medali. Mirosław Krzympiec wywalczył 4
złote, 1 srebrny i 2 brązowe krążki, a Lesław
Jańczyk - 1 brązowy. Medale zawodnikom
wręczał przewodniczący Rady Głównej
Krajowego Zrzeszenia LZS, minister pracy
W. Kosiniak-Kamysz.

Sport
Indywidualne
biegi przełajowe

w Zelowie w ramach Li18 września
cealiady 2013/2014 odbyły się in-

dywidualne biegi przełajowe. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowała bardzo liczna drużyna składająca się z 16 dziewcząt i 20 chłopców. Wśród
dziewcząt najlepiej zaprezentowały się
Marta Olczyk (kl. II b) - I miejsce i Weronika
Chojka (kl. I b) - II miejsce. Wśród chłopców
II miejsce wywalczył Dominik Stępień, a V
- Kamil Kubiak (obaj kl. II b). Cała czwórka
awansowała do finału wojewódzkiego, który
odbędzie się 2 października w Tomaszowie
Mazowieckim.
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Sport
Jak grają piłkarze?
IV runda Pucharu Polski, okręg piotrkowski:
• Zjednoczeni Gmina Bełchatów - Omega Kleszczów 2:4
• Omega II Kleszczów - GKS II Bełchatów 2:5
Klasa okręgowa
• 15.08. ZLKS WOY Bukowiec Opoczyński Omega Kleszczów 2:3
• 18.08. Omega Kleszczów - GUKS Gorzkowice 4:1
• 25.08. Omega Kleszczów - LKS Mniszków 3:2
• 31.08. Skalnik Sulejów - Omega Kleszczów 2:0
• 8.09. Omega Kleszczów - UMKS Grabka Grabica 3:2
• 15.09. MGKS Gerlach Drzewica - Omega
Kleszczów 3:2
• 22.09. Omega Kleszczów - PKS Polonia Piotrków Trybunalski 3:1
Klasa B
• 7.09. KS Alfa Kleszczów - LZS Piast Krzywanice 1:2

• 14.09. KS EBE SPN Bełchatów - KS Alfa
Kleszczów 5:4
• 21.09. KS Alfa Kleszczów - Warta-Carbo
Pławno 1:1
III liga
• 17.08. WKS Wieluń - Omega Kleszczów
2:1
• 24.08. Omega Kleszczów - Sokół Aleksandrów Łódzki 3:1
• 1.09. Legia II Warszawa - Omega Kleszczów 2:0
• 4.09. Omega Kleszczów - GKP Targówek
Warszawa 2:0
• 7.09. Mechanik Radomsko - Omega Kleszczów 0:4
• 14.09. Omega Kleszczów - Widzew II Łódź
1:3
• 18.09. Pilica Białobrzegi - Omega Kleszczów 3:1
• 21.09. Omega Kleszczów - Broń Radom 1:0

Sport
Zawody strzeleckie

w trakcie imprezy towarzy25 sierpnia
szącej Dożynkom Gminno-Powiato-

wym w Łękińsku Okręgowy Klub Strzelectwa
Sportowego „10-ka” z Radomska zorganizował
zawody strzeleckie. W strzelaniu z karabinka pneumatycznego rywalizowały łącznie 132
osoby. Uczestników podzielono na 4 kategorie.

S

Zwycięzcami zostali: juniorki - Oliwia Kędzierska
(63 pkt.), juniorzy - Konrad Fryś (84 pkt.), seniorki
- Agnieszka Rutkowska (87 pkt.), seniorzy - Piotr
Kalle (89 pkt.). Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami, pucharami oraz upominkami. Sędzią głównym zawodów był Sławomir Dziegieć - instruktor
strzelecki.

Sport
Zapisy do sekcji karate

ekcja Shorin Ryu Karate przy LKS Omega Kleszczów prowadzi nabór chętnych do uprawiania
tej dyscypliny sportu. Zapisy i zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. Treningi odbywać się
będą w poniedziałki i środy w godzinach 16.00-18.30 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
Informacji udziela i zapisy prowadzi instruktor Zbigniew Berłowski. Telefon 695 540 956.

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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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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NR 18-19/373-374

„Kleszczów na piątkę”

Trasa biegu prowadziła wokół osiedla „Zacisze”. Uczestnicy biegu głównego
(49 kobiet i 168 mężczyzn) wystartowali w samo południe ze
stadionu gminnego
przy ulicy Sportowej.
Stąd pobiegli w kierunku kleszczowskiego ronda, potem częścią ulicy Głównej,
ulicą Miłą, fragmentem drogi przez Łuszczanowice i ulicą Sportową. Miejscem mety biegu „Kleszczów na piątkę” był gminny stadion. W gronie uczestników gmina Kleszczów reprezentowana
była przez 4 kobiety i 23
mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła
Agnieszka Mierzejewska
(MKS MOS Sosnowiec)
z czasem 16:43. Najlepszymi biegaczkami z gminy Kleszczów okazały
się Marta Olczyk (6. miejsce) i Marta Barańska (7).
Wśród mężczyzn najszybciej pokonał trasę Artur
Kozłowski (Asclepios Poltraf Team Sieradz) – mistrz Polski w biegu na 5 tys. m. Jego czas
to 14:37. Najwyższe lokaty spośród biegaczy z gminy Kleszczów
zajęli: Mateusz Urbaniak (8. miejsce w klasyfikacji mężczyzn)
i Radosław Berencz (10.).
Organizatorem biegu był gminny klub LKS Omega Kleszczów,
a wsparcia udzieliły Urząd Gminy w Kleszczowie, SOLPARK
Kleszczów oraz Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Nagrody
dla najlepszych biegaczy wręczali: wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski, prezes LKS Omega Jan Gurazda i prezes SOLPARKU Piotr Kołba.

ANGIELSKI HISZPAŃSKI NIEMIECKI ROSYJSKI
• zajęcia dla najmłodszych (poprzez zabawę z magicznym światem pacynek)
• zajęcia w małych grupach (4-5 osób)
• nowoczesne technologie (zajęcia z komputerem, wizualizacje multimedialne, konwersacje on line)
• szkolenia in company
• kursy gimnazjalne i maturalne
• 8 lat doświadczenia i współpraca z wieloma firmami (m.in. ARREKS SA, KWH Pipe POLAND)
• różnorodne metody nauczania (każda metoda jest u
nas wykorzystywana i dopasowana do indywidualnych
potrzeb ucznia)

www.euroglobe.pl
KLESZCZÓW, ul. Główna 44 (budynex MAXBUD)
Tel. 606-327-887

Dodajmy, że godzinę przed biegiem głównym zostały zorganizowane biegi dla dzieci i młodzieży. Przedszkolaki rywalizowały na dystansie 100 m, uczniowie klas I-III na 200 m, klas IV-VI na 400 m, a gimnazjaliści na 800 m. Łączna liczba najmłodszych biegaczy to 77 osób.
„Każdy z zawodników dostał oryginalny medal, posiłek serwowany w restauracyjnym ogródku i okolicznościową koszulkę na pamiątkę tego wydarzenia. Po biegu zawodnicy mogli obejrzeć kopalnię
odkrywkową węgla brunatnego z poziomu tarasu widokowego” –
czytamy w portalu maratonczyk.pl. Zainteresowani znajdą tam również obszerne galerie zdjęć, wykonanych przez Dorotę Świderską.
Relację z biegu oraz kilkadziesiąt zdjęć zamieszczonych zostało także w portalu belsport.pl.
(s)

Nagrody za konkursowe zdjęcia
23 września trzyosobowa komisja konkursowa dokonała
oceny prac złożonych przez uczestników IV edycji konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”, zorganizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie. Konkurs podzielony
został na 3 kategorie wiekowe. Nagrodzono następujące prace:
• w grupie wiekowej do 13 lat: 1. „Książki zbliżają” - autor: Karolina Cieślak, 2. „Wierzbowy zakątek” - autor: Marta Koch,
3. „Słoneczne popołudnie” - autor: Magdalena Wójcik.
• w grupie wiekowej 14-17
lat: 1. „Słodki relaks w sadzie” - autor: Natalia Mularczyk.
• w grupie wiekowej powyżej 18 lat: 1. „Na plaży” autor: Agnieszka Kukieła,
2. „Rozkosze czytania”
- autor: Artur Kokosiński,
3. „eBooki czyli to, co tygryski lubią najbardziej” autor: Wojciech Kuc.
Oprócz nagród książkowych To zdjęcie zdobyło I nagrodę
laureaci otrzymali nagrody w najmłodszej kategorii
rzeczowe. Były to:
• za I miejsce - cyfrowe aparaty fotograficzne,
• za II miejsce - tablety,
• za III miejsce - czytniki e-book.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Wszystkie nagrody
ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Prace
będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w siedzibie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie (ul. Sportowa 8)
oraz na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.kleszczow.pl).

