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Mówili „Reymontem”

do 7 października odbywał się w Kleszczowie XVI Zlot Szkół Reymontowskich.
Od 5Uczestniczyły
w nim delegacje z blisko 20 szkół podstawowych, gimnazjów oraz

szkół ponadgimnazjalnych, które wybrały sobie na patrona polskiego noblistę, autora „Chłopów”. Obowiązki organizatora tego zlotu gimnazjum w Kleszczowie wzięło na siebie już
w ubiegłym roku. Wtedy główną nagrodę w konkursie recytatorskim (to stały element programu reymontowskich zlotów) wygrała uczennica z Kleszczowa – Izabela Tatara. Pisaliśmy już o tej nagrodzie – zrealizowanym na początku czerwca wyjeździe do Kanady, gdzie
działa The W. Reymont Foundation.
å ciąg dalszy na str. 7

Obawy i nadzieje
Kilkadziesiąt osób związanych z gminą Brody w województwie lubuskim, odwiedziło 5 października gminy Rząśnia i Kleszczów, by przekonać się na własne oczy, jak
wygląda odkrywkowa kopalnia węgla i jaki
wpływ wywiera ona na pobliskie tereny.
Więcej na str. 5.

Wszystko o Korczaku
To rysunek Weroniki Wójcik, przekazany na
konkurs plastyczny, zorganizowany przez
Szkołę Podstawową w Kleszczowie z okazji
10. rocznicy nadania szkole imienia Janusza Korczaka. Do końca „Roku Korczakowskiego” pozostało 11 tygodni. Co jeszcze
planuje na ten okres SP Kleszczów?
Więcej na str. 6.

Ceremonia wręczenia głównych nagród najlepszym recytatorkom

Mistrz nagrodzony
Spotkania, wywiady, gratulacje, autografy, wspólne zdjęcia – to wszystko za sprawą zdobytego na Igrzyskach Paraolimpijskich złotego
medalu. 26 września
Patryk Chojnowski gościł w Urzędzie Gminy, gdzie przed sesją
Rady Gminy odebrał
gratulacje z okazji swojego sukcesu. Ten sukces miał także wymiar
finansowy.
Więcej na str. 2.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy
wszystkim nauczycielom samorządowych szkół
i przedszkoli Gminy Kleszczów serdeczne życzenia,
dziękując za pełnienie odpowiedzialnych ról
w procesie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym
dzieci i młodzieży. Najlepsze życzenia kierujemy też
do pracowników szkół i przedszkoli, dziękując za
obsługę placówek oświatowo-wychowawczych.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Pełniący Funkcję
Wójta Gminy
JACEK ROŻNOWSKI

2

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 19/351

W urzędowym kalejdoskopie
BĘDZIE CIEPLEJ. Rozpoczęły się prace, związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej 2 i Głównej 122 w Kleszczowie. W przetargu ogłoszonym przez Urząd
Gminy o zdobycie tego zamówienia rywalizowały trzy firmy budowlane: z Częstochowy, Bełchatowa i Włocławka. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” z Włocławka.
Za 516 352,19 zł brutto firma ma wykonać do 10 grudnia: ocieplenie elewacji budynków 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej (wraz z naniesieniem nowej warstwy zewnętrznej wyprawy), montaż granitowych płyt na cokole budynku, wymianę orynnowania, obróbek blacharskich
i parapetów, a także wymianę opaski wokół budynków. Prace obejmą też malowanie balustrad
balkonów, remont daszków nad wejściami i sprawdzenie stanu technicznego pokrycia dachowego (w tym ewentualną wymianę fragmentów blachy lub obróbek blacharskich).
Prace realizowane są w oparciu o projekt techniczny, który na zlecenie Urzędu Gminy opracowany został na początku tego roku.
REMONT BLIŻEJ FINISZU. PBM „BUDMONT” z Włocławka jest też wykonawcą modernizacji komunalnego budynku w Antoniówce, w którym ma swoją siedzibę miejscowa OSP, działa
dom kultury, mieszczą się 2 mieszkania oraz sklep. Po wymianie wszystkich okien i zewnętrznych drzwi ściany docieplane są 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej. 8 października część elewacji miała już nowy wygląd,
ale spora powierzchnia zewnętrznych ścian
wymagała jeszcze docieplenia i końcowego zgodnego z projektem - wykończenia.
Kontynuowane były też prace we wnętrzu
budynku, głównie w sali widowiskowej, gdzie
poza wymianą podwieszanego sufitu wraz
z oświetleniem przerabiano także system
ogrzewania.
ALTANA BIWAKOWA – W NAPRAWIE. Altana biwakowa na terenie Rezerwatu

Przyrody „Łuszczanowice” w gminie Kleszczów zbudowana została blisko 10 lat temu.
Korzystają z niej m.in. uczniowie, przybywający na zajęcia przyrodnicze na urządzonej w rezerwacie ścieżce edukacyjnej, korzystają też zorganizowane grupy turystyczne. Wyposażenie altany w ławy, stoły, miejsce do palenia ogniska oraz zadaszony kominek umożliwia organizowanie
tu biwaków i przygotowywanie posiłków.
W ciągu kilku najbliższych miesięcy altana zostanie poddana pracom remontowym. W pierwszej
kolejności odnowiona będzie pokryta drewnem połać dachowa, wzmocniona konstrukcja altany
oraz zamontowane rynny. Ta część robót ma być wykonana do 30 listopada br. Drugi etap, obejmujący wymianę posadzki i remont m.in. paleniska oraz urządzonego w altanie kominka, a także
prace związane z utwardzeniem terenu i wykonaniem instalacji elektrycznej przewidywany jest
dopiero wiosną 2013 r. (do 30 kwietnia).
W przetargu ogłoszonym przez Urząd Gminy w Kleszczowie remontu altany chciały się podjąć
trzy firmy budowalne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Kamieńska, która za wykonanie
prac oczekuje wynagrodzenia w kwocie 220 tys. zł brutto.

ISO UTRZYMANE. Komisja techniczna ZETOM-CERT Sp. z o.o. wydała 26 września decyzję o utrzymaniu certyfikatu ISO dla Urzędu Gminy w Kleszczowie. Podstawą do wydania takiej
decyzji były wyniki audytu, przeprowadzonego w urzędzie 7 września.
INWESTYCJE NA DROGACH. 5 października odbył się odbiór techniczny wyremon-

towanego odcinka drogi, biegnącej obok siedziby firmy CAT Polska w Rogowcu. Trwają prace
związane z przebudową i modernizacją kilku innych dróg. W Wolicy na 400-metrowym odcinku
drogi przy boisku trwa obecnie budowa sieci kanalizacji deszczowej. Największa z prowadzonych teraz inwestycji drogowych ma miejsce przy ulicach Sosnowej i Słonecznej w Kleszczowie.
Trwa układanie krawężników (na zdjęciu), rozpoczęła się też budowa nowego, 2-metrowego
chodnika. Do połowy listopada pracownicy
piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A. mają wykonać 480-metrowy odcinek ścieżki rowerowej z Rogowca
do Nowego Janowa, poprawiając przy okazji
nawierzchnię drogi, przy której budowana jest
ścieżka. Koszt wykonywanych w Rogowcu robót wyniesie 248,8 tys. zł brutto.
(s)
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Wspólne
„Złote Gody”

września w Urzędzie Gminy w Kleszczowie odbyło się uroczyste spotkanie
z udziałem czterech (z sześciu zaproszonych
na uroczystość) par małżeńskich, obchodzących
w roku 2012 jubileusz 50-lecia związku. Nadane
przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz listy gratulacyjne wręczył
świętującym „Złote Gody” parom pełniący funkcję
wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski. Wcześniej, wspólnie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie Krystyną Norman, złożył
jubilatom serdeczne życzenia.
å ciąg dalszy na str. 12

Uznanie dla tenisisty
i jego trenera

26

września w Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie, na które pełniący funkcję
wójta gminy, Jacek Rożnowski zaprosił do swojego gabinetu mistrza XIV Igrzysk Paraolimpijskich, Patryka Chojnowskiego oraz odkrywcę
jego talentu, pierwszego trenera Longina Wróbla. Rozmowa dotyczyła w większości niedawnych igrzysk, najgroźniejszych rywali Patryka
Chojnowskiego, przebiegu codziennych treningów, a także sytuacji w polskim tenisie stołowym. Obaj goście zostali potem zaproszeni na
salę konferencyjną, gdzie tuż przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy odbyła się uroczystość
wręczenia zawodnikowi i trenerowi listów gratulacyjnych. Treść obydwu listów odczytał J. Rożnowski. Wcześniej życzenia w imieniu własnym
i w imieniu radnych gminy złożył przewodniczący
Henryk Michałek.
P. Chojnowski z okazji olimpijskiego sukcesu został nagrodzony najwyższą w historii gminy nagrodą finansową, jaką może przyznać wójt
za znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej.
Otrzymał 25 tys. zł brutto. Trener L. Wróbel, prowadzący tenisistę przez dziewięć pierwszych lat
zawodniczej kariery, został nagrodzony kwotą
4500 zł brutto.
Pochodzący z Kleszczowa tenisista zaprezentował zebranym w sali radnym, sołtysom oraz
pracownikom Urzędu Gminy obydwa przywiezione z Londynu medale (złoty zdobyty w rozgrywkach indywidualnych i srebrny – w drużynowych).
Trener Longin Wróbel powiedział m.in.:
– Jestem trenerem od ponad 30 lat. W swej
karierze wychowałem wielu mistrzów Polski i reprezentantów kraju, ale tak uzdolnionego zawodnika jak Patryk jeszcze nie miałem. Jestem
przekonany, że gdyby Patryk miał zdrową nogę
walczyłby o medale na igrzyskach olimpijskich
z pełnosprawnymi.
Wyraził też słowa uznania ojcu Patryka – Sławomirowi Chojnowskiemu za to, że przez 9 lat
dowoził syna na treningi pokonując odległość 60
km, że finansował sprzęt sportowy oraz wyjazdy
krajowe i zagraniczne.
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We wrześniu na sesji

R

adni gminy Kleszczów podczas
wrześniowej sesji podjęli trzy
uchwały o przekazaniu pomocy finansowej.
Wsparcie (76.650 zł) uzyska Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, na opłacenie kosztów naprawy i kalibracji mammografu. Gmina Sulmierzyce dzięki pomocy
w kwocie 600 tys. zł przystąpi do budowy
ścieżki pieszo-rowerowej od granic gminy
Kleszczów do centrum Sulmierzyc. Inwestycja będzie realizowana wzdłuż drogi powiatowej nr 1500E i ma stanowić uzupełnienie planowanej przez naszych sąsiadów
modernizacji tej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Z tego programu pochodzą środki na tzw.
schetynówki. Trzecia z podjętych uchwał
ma umożliwić sfinansowanie zakupu 10
łóżek rehabilitacyjnych z materacami dla
Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
O pomoc w wysokości 20 tys. zł wnioskowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
Podczas sesji wprowadzone zostały
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Kleszczów, a także w budżecie gminy na rok 2012. Po tych zmianach
budżet po stronie dochodów zamyka się
kwotą 261.476.110,78 zł, a po stronie wydatków – 246.355.146 zł. Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec i sporządzenia miejscowego planu dla części obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina. Ma to związek
z przygotowaniami spółki PGE GiEK SA do
budowy rurociągu transportującego dwutlenek węgla z Elektrowni Bełchatów do miejsca podziemnego składowania (o tej inwestycji informowaliśmy obszerniej w jednym
z poprzednich wydań „IK”).
W trakcie sesji radni wyrazili zgodę na
zakup do zasobów gminy nieruchomości
gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice. Następna uchwała
dotyczyła podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów oraz
granic. W miejsce dotychczasowych trzech
radni przyjęli podział na 4 obwody głosowania. Czwarty obwód obejmować będzie
miejscowości Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonia, a jego siedzibą będzie przedszkole w Łuszczanowicach.
Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienia na okres 5 lat na rzecz spółki Solpark Kleszczów nieruchomości, na której
znajduje się dawny hotel Imperial. W kolejnej uchwale radni zgodzili się też na wydzierżawienie na okres 5 lat 5-arowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębach
geodezyjnych Łuszczanowice Kolonia
i Kleszczów.
Kolejne, skumulowane w jednej części sesji punkty porządku obrad, dotyczyły zajęcia przez radę stanowiska w kwe-

stiach związanych z wnioskami, złożonymi
przez KWB Bełchatów oraz spółkę Elbis
i odnosiły się do: kwestii wydzierżawienia
kopalni części gminnej linii energetycznej
wysokiego napięcia, sprawy budowy drogi gminnej przez zwałowisko wewnętrzne
oraz sposobów rozliczenia ewentualnej likwidacji drogi gminnej przez Dębinę, a także uwzględnienia w nowym planie zagospodarowania przestrzennego zmian, które
pozwolą budować farmę wiatrową w obrębie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów. Po dłuższej dyskusji na te tematy,
w której uczestniczył także pełniący funkcję
wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski,
odczytane zostało, a potem przyjęte większością głosów stanowisko radnych Klubu „Rozwój”.
Została w nim wyrażona zgoda: na wydzierżawienie kopalni (nie dłużej niż na 5
lat) fragmentu linii wysokiego napięcia; na likwidację gminnych dróg (przez Dębinę oraz
części gminnej obwodnicy w pobliżu Dębiny) za odszkodowaniem, uwzględniającym
wartość inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą; na umieszczenie w Studium
Uwarunkowań…, a potem w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
terenów przeznaczonych na budowę farmy
wiatrowej, a także terenu przeznaczonego
na umieszczenie zbiornika na gips (wniosek w tej sprawie złożyła wcześniej Elektrownia Bełchatów). Zgoda została uzależniona od jednej kwestii – zbudowania
przez PGE S.A. do 30 czerwca 2014 r. drogi „przez wkop”, bądź sfinansowania jej budowy, jeśli inwestorem nie będzie PGE S.A.
W stanowisku zawarta została także deklaracja „woli wykupu od PGE Dystrybucja linii
niskiego i średniego napięcia w celu ujednolicenia cen energii na terenie całej gminy
dla wszystkich mieszkańców”.
W kolejnej uchwale radni do przyjętego w tym roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kleszczów wprowadzili zmiany, dotyczące wyznaczenia w Czyżowie terenów
usług sportowo-rekreacyjnych.
Ze względu na zmianę podstawy prawnej (zmiana ustawy o pomocy społecznej)
radni podjęli też uchwałę, odnoszącą się
do programu bezpłatnego dożywiania dzieci z terenu naszej gminy. Zakres tego dożywiania (obejmujący prawo każdego ucznia
do jednego gorącego posiłku dziennie oraz
herbatę w okresie od listopada do marca w
szkołach podstawowych i gimnazjum) nie
ulegnie zmianie.
W końcowej części sesji radni przyjęli
informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 r. Przyjęli
także sprawozdanie z działalności Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów w I półroczu br.
(s)
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KOMUNIKATY
Odżywiaj zdrowo swoje dziecko!

W czwartek 8 listopada w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie o godz.
17.00 rozpocznie się pierwsze z cyklu spotkań
informacyjnych, adresowanych do rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jego
tematem będzie wiedza z zakresu zdrowego
i świadomego odżywiania. Rodzice dowiedzą się:
• o wpływie spożywanych produktów na rozwój
i funkcjonowanie dzieci,
• o potrzebie zapewnienia dziecku dostępu do
wartościowych produktów spożywczych,
• o tym, jak przestrzegać zasad zdrowego odżywiania się,
• o tym, dlaczego ważna jest odpowiednia ilość
i dobra jakość posiłków spożywanych przez
dziecko,
• o kształtowaniu u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych.
Cykl spotkań informacyjnych, które otrzymały
wspólny tytuł „Akademia jedzenia” organizowany
jest na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie
i będzie realizowany przez specjalistów z łódzkiego gabinetu dietetycznego fit & You.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Bezpłatne porady

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać
z bezpłatnych porad psychologa i prawnika.
• Dyżury psychologa organizowane są w każdy czwartek w godz. 15.00-18.00 w siedzibie
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
• Do prawnika możemy się udać w drugi
i czwarty wtorek miesiąca w godz. 16.0019.00. Miejsce dyżurów to siedziba GOPS
w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).
To specjalistyczne poradnictwo organizowane
jest z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w ramach „Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie bełchatowskim na lata
2011-2015”.

Pomoc dla Czadu

Młodzież gimnazjum w Kleszczowie postanowiła
przyłączyć się do wsparcia odbudowy Centrum
Kulturowego, działającego w jednej z parafii
w afrykańskim Czadzie. W takim centrum dzieci
i młodzież mają możliwość spotykania się, zapominając o istniejących różnicach kulturowych,
które bardzo często niosą za sobą bagaż nietolerancji i nienawiści.
Budynki starego centrum od ponad 10 lat nie są
użytkowane. Po takim okresie wymagają modernizacji. Potrzebne jest wykonanie nowego
dachu, tynków, instalacji elektrycznej oraz zakup
wyposażenia. Szacuje się, że całość przedsięwzięcia to koszt 150 tys. zł.
Gimnazjaliści z Kleszczowa, pragnąc dopomóc
swoim afrykańskim rówieśnikom zorganizują 11
listopada br. Niedzielę Misyjną. W tym dniu po
mszach św. w kościołach w Łękińsku i Kleszczowie uczniowie pod kierunkiem p. Moniki Starygi
będą zbierać datki. Wraz z wolontariuszami kwestować mają przedstawiciele Fundacji „Kapucyni
i Misje”. Przy tej okazji misjonarze poczęstują
wiernych… prawdziwą afrykańską kawą.
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ARiMR nie wyśle decyzji

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że nie będzie już listownie informować właścicieli gruntów o przyznaniu płatności bezpośrednich. ARiMR będzie się kontaktować z rolnikami tylko wtedy, kiedy stwierdzi nieprawidłowości w złożonych wnioskach. Są to zmiany wprowadzone w wyniku
nowelizacji ustawy o płatnościach.
ARiMR nie będzie doręczać decyzji, jeżeli rolnikowi przyznano płatność w takiej
wysokości, o którą wnioskował. Jest możliwość uzyskania takiej decyzji na żądanie, trzeba jednak o nią wystąpić nie później niż 14 dni po wpłynięciu płatności bezpośredniej na konto bankowe.
Rolnicy rzadko mają dostęp do swoich kont bankowych poprzez Internet. Najczęściej stosowaną praktyką jest przesyłanie wyciągu przez bank na koniec miesiąca. To oznacza, że w wielu sytuacjach możliwość odwołania od decyzji, przewidziana w przepisach będzie niemożliwa. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do
ministra rolnictwa z wnioskiem o to, by rolnicy byli informowani o dokonaniu wpłaty
na ich konto, np. za pośrednictwem sms, poczty elektronicznej, albo telefonicznie.
W komunikacie, który ARiMR przesłała do Urzędu Gminy czytamy m.in. „Rolnik
może, w każdym terminie, złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie decyzji spełniającej żądanie rolnika. Kierownik biura powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję, o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej
doręczenia”.
(s)

Sprawdź swoją wiedzę
Jeśli mieszkasz na terenie woj. łódzkiego, jesteś uczniem szkoły rolniczej albo
producentem rolnym, mieszkającym na obszarze wiejskim, w wieku do lat 40. możesz spróbować swoich sił w XX Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, którą już w listopadzie organizuje Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Sprawdzana będzie wiedza z zakresu m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej,
zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wymagań cross compliance, odnawialnych źródeł energii, ekonomiki rolnej, ekologii, zasad BHP w rolnictwie. Pierwszy etap olimpiady (eliminacje) odbędzie się 7 listopada, a wojewódzki finał – 14 listopada.
Imienne zgłoszenia udziału w olimpiadzie przyjmowane są do 5 listopada, m.in.
w piotrkowskim oddziale ŁODR (tel. 44/ 646 10 48).

Godziny otwarcia
punktu zbiórki
odpadów

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Segregowanych i Wielkogabarytowych
w Kolonii Łuszczanowice, prowadzony
przez spółkę Eko-Region Bełchatów,
przyjmuje odpady przywożone przez
mieszkańców gminy Kleszczów, którzy
posiadają aktualną umowę ze spółką EkoRegion Bełchatów na odbiór odpadów
komunalnych. Tę umowę należy okazać
dostarczając odpady.
Podajemy terminy otwarcia punktu w II
połowie października:
 15 października - 9.00-19.00
 16 października - 11.00-19.00
 17 października - 9.00-19.00
 18 października - 9.00-19.00
 19 października - 9.00-19.00
 20 października - 7.00-19.00
 22 października - 9.00-19.00
 23 października - 11.00-19.00
 24 października - 9.00-19.00
 25 października - 9.00-19.00
 26 października - 9.00-19.00
 27 października - 7.00-19.00
 29 października - 9.00-19.00
 30 października - 11.00-19.00
 31 października - 9.00-19.00

Dopłaty będą niższe
28 września Europejski Bank Centralny ogłosił
oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok.
Kurs ten wynosi 4,1038 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.
Tegoroczny kurs przeliczeniowy jest mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on
4,4050 zł za euro. Z łącznej kwoty 3,48 mld euro,
które przeznaczone będą na dopłaty bezpośrednie
w Polsce za 2012 r. 90% rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 10% - z budżetu
krajowego. Zgodnie z przepisami ARiMR ma rozpocząć wypłaty od 3 grudnia.

KRUS informuje
Od 1 września 2012 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu
emerytur i rent. Ma to związek z ogłoszeniem przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. Wyniosło ono
3.496 zł 82 gr. Kwoty przychodu, które od 1 września br. decydują o zmniejszeniu lub zawieszeniu
emerytur i rent wynoszą:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli 2.447 zł 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent
rodzinnych)
• 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.545 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent
rodzinnych).

Apel do właścicieli psów
W związku z licznymi zgłoszeniami
dotyczącymi wałęsających się psów oraz
bardzo dużymi kosztami jakie Gmina Kleszczów ponosi za utrzymywanie bezdomnych
zwierząt, wyłapanych na naszym terenie,
prosimy wszystkich mieszkańców, którzy
posiadają psy, by nie zapominali o swoich
czworonogach.
Osoby posiadające psy ponoszą za nie
pełną odpowiedzialność i w szczególności
powinny pamiętać o:
l wyposażeniu psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne –
w kaganiec,
l wyprowadzaniu psa na uwięzi, a psa
rasy uznawanej za agresywną - w nałożonym kagańcu,
l systematycznym szczepieniu przeciwko
wściekliźnie i okazywaniu na żądanie
władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
l uzyskaniu zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
l stałym i skutecznym dozorze swoich pupili,
l zakazie
wprowadzania zwierząt do
obiektów użyteczności publicznej,

zakazie wprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone do zabaw dla dzieci
i uprawiania sportu,
l natychmiastowym usuwaniu, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta,
l niedopuszczaniu do zakłócania przez
psy ciszy i spokoju.
Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, że zgłaszanie bezdomnych psów
odbywa się obecnie poprzez sołtysa danej
miejscowości. Sołtys po ustaleniu czy pies
faktycznie nie ma właściciela może dopiero
taką informację przekazać do Urzędu
Gminy. Jeśli okaże się, że zgłoszony
i zabrany do schroniska pies miał
właściciela, osoba ta zostanie obciążona
kosztami jego odbioru i utrzymania
w schronisku.
Apelujemy też o skuteczne zabezpieczanie furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak
by czworonogi nie mogły jej opuszczać bez
wiedzy właściciela.
Przypominamy, że zgodnie z „Kodeksem wykroczeń” – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierząt, podlega karze
grzywny do 250 złotych.
l
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Obawy i nadzieje
å ciąg dalszy ze str. 1
Jedno ze spotkań odbyło się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Oprócz
pełniącego funkcję wójta gminy Jacka Rożnowskiego wzięło w nim udział pięciu kleszczowskich radnych wraz z przewodniczącym Henrykiem Michałkiem.
Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów reprezentowali m.in. dyrektor Kazimierz
Kozioł oraz zastępca dyrektora - Włodzimierz Sarnecki.

Plany i referenda
Batalia o powstanie kopalni i elektrowni na pograniczu gmin Brody i Gubin
toczy się od kilku lat. Specjaliści szacują, że ilość węgla w złożu określanym
nazwą Gubin-Zasieki-Brody może sięgać nawet 1 mld ton. Pierwsze kroki
w sprawie zagospodarowania tego bogactwa poczyniła KWB Konin, która wraz
z energetyczną spółką Enea zawiązały Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Energetyczne Gubin. Przyszli inwestorzy znaleźli solidne wsparcie w dokumentach
rządowych. W założeniach polityki energetycznej kraju do roku 2030 inwestycję
uznano za priorytetową dla polskiej polityki energetycznej, a od roku 2010 miała
ona zyskać status inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Planowana budowa potężnej kopalni oraz elektrowni podzieliła społeczność gminy Brody. W 2009 r. doszło tu nawet do referendum, w którym przy
53-procentowej frekwencji, 70 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko
odkrywce. Przed głosowaniem odbywały się spotkania i debaty z udziałem
mieszkańców, przyszłych inwestorów, a także ekologów i parlamentarzystów.
Przeważyły obawy związane z degradacją środowiska naturalnego oraz lęk
mieszkańców przed przesiedleniami.
Po takim wyniku referendum spółka zaczęła przymiarki do rozpoczęcia
inwestycji na terenie gminy Gubin. Tu także pięć miesięcy później przeprowadzone zostało referendum. Poszło na nie nieco ponad 47 proc. uprawnionych
mieszkańców, ale wynik był podobny. Przeciwko budowie kopalni zagłosowało
68 proc. mieszkańców.
Po zmianach kapitałowych w spółce PWE Brody jej jedynym właścicielem
stała się grupa PGE S.A. Podjęła ona kolejne działania informacyjne, które powinny przekonać mieszkańców, że powstanie odkrywkowej kopalni i związanej

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na czas zastępstwa osobę do pracy
na stanowisko
młodszy instruktor ds. kultury-plastyk
na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 1 etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące: ● wymagań stawianych kandydatom ● zakresu wykonywanych zadań ● wymaganych dokumentów zostały umieszczone na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.
kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOK
w Kleszczowie, tel. 44/ 731-32-30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK. Adres: Łękińsko, ul.
Szkolna 2, 97-410 Kleszczów w terminie do 24 października
2012 r.

„Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122,
informuje,
iż w zasobach Kleszczowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości
posiada do wynajęcia pomieszczenie w piwnicy
o powierzchni 25 m2 pod działalność gospodarczą
oraz pomieszczenie biurowe na I piętrze
o powierzchni 15 m2.

Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji o wolnych pomieszczeniach można
uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10.
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z nią elektrowni przyniesie głównie korzyści dla lokalnej społeczności. Na bazie
powstałych już opracowań można powiedzieć, że przy rocznych zdolnościach
wydobywczych na poziomie 17 mln ton węgla, możliwe będzie zasilenie elektrowni o mocy ok. 2.700 MW. Taki potencjał pozwoli kopalni wraz z elektrownią
funkcjonować przez 45 lat.

Oglądali i pytali
Odwiedziny w naszej gminie to jeden ze sposobów pokazania przyszłych
zysków z powstania kompleksu energetycznego w gminie Brody – zarówno
gospodarczych, jak i społecznych. Kierownictwo KWB Bełchatów przekonało
się, że zamiast naukowych wykładów i zapełnionych cyframi publikacji jest to
metoda znacznie bardziej skuteczna. Przypomnijmy, że latem roku 2009, kiedy
finalizowane były działania przygotowawcze do gospodarczego wykorzystania
złoża węgla brunatnego Złoczew, Kleszczów w kilku turach odwiedzali mieszkańcy gmin Burzenin, Ostrówek i Złoczew (to na terenie tych gmin prowadzone
miały być prace związane z uruchomieniem odkrywkowej kopalni).
W trakcie półtoragodzinnego spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Gminy goście obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawioną przez Jacka Rożnowskiego. Dzięki niej dowiedzieli się, jak
gmina Kleszczów wyglądała przed budową kopalni i elektrowni, obejrzeli przegląd
zrealizowanych dotychczas największych
inwestycji, poznali kwoty budżetowych
wpływów i nakładów na gminne inwestycje, dowiedzieli się też, jak wygląda poziom opieki medycznej i warunki edukacji
oraz rekreacji w naszej gminie.
Przedstawicielom kleszczowskiego
samorządu zadawali też sporo pytań, m.in.
o wielkość opłat za miejsce w przedszkolach gminnych, dostępne wsparcie dla przedsiębiorców, realizowane w gminie
budownictwo komunalne i socjalne, opłaty ponoszone przez rodziców za wakacyjne wyjazdy dzieci. Były też pytania dotyczące zajęć, jakie gmina zapewnia
dysponującym dużą ilością wolnego czasu emerytom i rencistom.
W gminie Brody nie ma dziś wielkiego przemysłu. Mieszkańcy utrzymują
się głównie z rolnictwa, agroturystyki, pracują w małych firmach. Poziom bezrobocia sięga obecnie 23 proc. Czy wizytacja gmin Rząśnia i Kleszczów przysporzy zwolenników planom budowy na tamtym terenie odkrywkowej kopalni
węgla oraz elektrowni?
J. Strachocki

Wywiercili 45 km otworów

jak wiele zabiegów wymagają przygotowania do eksploatacji noO tym,
wego złoża węglowego świadczy bilans zakończonych w sierpniu

wierceń, prowadzonych na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na
terenie przyszłej odkrywki Złoczew.
W ciągu dwudziestu miesięcy odwiercono w sumie 272 otwory o łącznej
długości 45 237 mb. Największy udział w tym bilansie mają tzw. otwory złożowe czyli służące zbadaniu struktury i miąższości złoża, a także sprawdzeniu parametrów jakościowych węgla. Takich otworów wykonano 130, a ich długość sięga prawie 34 km.
Pozostałe odwierty to: otwory geologiczno-inżynierskie (109), otwory hydrogeologiczne (28) oraz otwory studzienne (5).
Źródło: www.kwbbelchatow.pgegiek.pl
(s)

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
v tynki
v wylewki
v docieplenia itp.
Tel. 44/ 680 11 83, 509 581 650
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Korczakowskie tematy

ok 2012 jest obchodzony jako „Rok Janusza Korczaka”.
Oznacza to, że placówki których patronem jest znany lekarz i pedagog, autor „Króla Maciusia I”, organizują wiele imprez,
mających na celu przypomnienie dorobku i – zakończonego tragicznie – życia J. Korczaka. Wśród tych placówek dominują szkoły. W samym województwie łódzkim takich placówek jest 20.
Jedna z nich to Szkoła Podstawowa w Kleszczowie. Obchody
„Roku Korczakowskiego” nadal tu trwają. Na szkolnym korytarzu
można oglądać wystawę prac plastycznych. Są na niej umieszczone ilustracje na temat najbardziej znanej książki J. Korczaka
(tematy: „Spotkanie z Królem Maciusiem”, „Król Maciuś I – bohater książki”, „Mój przyjaciel król Maciuś”, „Król Maciuś wśród moich
przyjaciół”), a także próby plastycznego opisania tematu „Stary
Doktor, jego idee i pomysły na lepszy świat dla dzieci”.
Kolejne, zaplanowane do
końca 2012 roku wydarzenia
to m.in. konkursy czytelnicze, konkurs plastyczny „Ilustracja do książki Janusza
Korczaka”, a także cykl lekcji
bibliotecznych, których tematem będzie twórczość patrona szkoły. W kalendarzu
wydarzeń są jeszcze spotkania czytelnicze adresowane do dzieci z przedszkoli
w Kleszczowie i Łuszczanowicach, a także przedstawienie „Mów
dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. Warto przypomnieć,
że SP Kleszczów realizuje projekt Czytająca Szkoła. Obecnie
podczas zajęć w bibliotece i w świetlicy szkolnej czytane są książki J. Korczaka i książki o Korczaku.
(s)

Juniorzy zredagowali
„dorosłą” gazetę

ukazało się ogólnopolskie wydanie tygodnika „Ju25 września
nior Media”. Dodatek, będący pokłosiem zorganizowanej

pod koniec sierpnia w Kleszczowie przez wydawnictwo Polskapresse Sp. z o.o. Letniej Szkoły Junior Media, dotarł do czytelników w całej Polsce za pośrednictwem wszystkich dzienników tegoż wydawnictwa.
Ośmiostronicowa gazeta, wydrukowana na gazetowym papierze opisuje nie tylko przebieg niektórych zajęć, zorganizowanych
w SOLPARKU dla młodych redaktorów najlepszych 10 gazetek szkolnych w Polsce. Przybliża
idee projektu Junior Media, prezentuje uczestników tegorocznej letniej szkoły, ale pokazuje
także gminę Kleszczów.
Choć jest to tylko fragmentaryczna, głównie gospodarcza prezentacja,
Wizyta młodych dziennikarzy w firmie
poprzez pryzmat działająConstantia Teich Poland
cych w naszej gminie firm
(KWB Bełchatów, KWH Pipe, Constantia Teich Poland oraz Caparol Polska), a także poprzez Kompleks SOLPARK, czytelnicy
dzienników, wydawanych przez Polskapresse otrzymali garść informacji o najbogatszej z polskich gmin.
Przypomnijmy, że podobny dodatek powstał także rok temu,
w kilka tygodni po zakończeniu pierwszej Letniej Szkoły Junior Media, która odbywała się także w Kleszczowie.
(s)

NR 19/351

Szkolne wieści

POSPRZĄTALI PO DOROSŁYCH

„Moja gmina, miejscowość jest czysta - 2012” to kolejna odsłona
konkursu, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
w ramach corocznej akcji Sprzątania Świata. Jak zawsze największą
rolę w tym sprzątaniu odgrywają uczniowie szkół, którzy pracowicie
zbierają
odpady
wyrzucone
wcześniej (w większości przez
osoby dorosłe) do przydrożnych
rowów, albo wywiezione do lasów.
Udział w konkursie wzięli
także uczniowie naszych szkół
podstawowych. W przypadku
szkoły z Łękińska oprócz 78
uczniów do sprzątania świata
przyłączyli się również nauczyciele
i pracownicy obsługi (25 osób).
Uprzątnięto
część
śmieci Uczniowie z Łękińska trafili na
z terenu Łękińska i Adamowa, odpady zostawione zapewne przez
zlikwidowano kilka małych, dzikich złodziei miedzianych przewodów
wysypisk na terenach leśnych.
Efektem sprzątania było zebranie 101 sztuk 120-litrowych worków
śmieci.
12 września do sprzątania przystąpili też uczniowie podstawówki
z Kleszczowa wraz z opiekunami. Klasom I-III przypadło w udziale
porządkowanie terenu wokół szkoły oraz parku w Kleszczowie, klasy
IV zajmowały się sprzątaniem ul. Szkolnej w kierunku wkopu, kl. V – ul.
Głównej w kierunku Żłobnicy, a kl. VI – ul. Milenijnej w kierunku ronda
na Żłobnicę i okolicznych lasów.

JUŻ MYŚLĄ O MATURZE

24 września młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie uczestniczyła w Salonie Maturzystów, zorganizowanym w Łodzi.
Wykłady przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej poświęcone były poradom, jak najlepiej przygotować się do egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii. Uczestnicy poznali
najważniejsze certyfikaty z języka angielskiego na studiach w Polsce
i na świecie. Mogli także zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół
wyższych z całej Polski.
Na stoisku patronackim pisma PERSPEKTYWY (to organizator corocznego Salonu Maturzystów) przyszli studenci mogli otrzymać informatory na temat kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, dostępnych w 2013 r.

WYCIECZKOWY WRZESIEŃ

17 września uczniowie kl. IV-VI SP Łękińsko uczestniczyli w wycieczce dydaktyczno-rekreacyjno-zdrowotnej. Zjechali na poziom 600 m do
Kopalni Soli w Kłodawie. Byli pod wrażeniem zjazdu górniczą windą,
a także kolorami wydobywanej soli. Oglądali nie tylko białą sól, ale także różową, szarą i niebieską. W rozbudowanym niedawno kompleksie
basenów termalnych w Uniejowie, skorzystali z możliwości kąpieli w solankowej wodzie.
Uczniowie młodszych klas spędzili jeden dzień września na wycieczce
do Krakowa. Poznawali najważniejsze zabytki miasta (Zamek Królewski na Wawelu, Rynek Główny, Kościół Mariacki), a także inne ciekawe
turystycznie miejsca.
å ciąg dalszy na str. 8

Warsztaty z papieroplastyki
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców
gminy na warsztaty z papieroplastyki „Gwiazdy betlejemskie
z krepiny”. Zajęcia odbywać się będą w wiejskich ośrodkach kultury w godzinach 15.00-19.00 w następujących dniach:
l 20 października - Łuszczanowice l 23 października - Dębina
l 26 października - Żłobnica l 27 października - Łękińsko l 30
października - Czyżów l 6 listopada - Kamień l 9 listopada Rogowiec l 10 listopada - Wolica.

1 - 15 X `2012

Informator

KLESZCZOWSKI

å ciąg dalszy ze str. 1
Obowiązki organizatora oznaczały rozesłanie dziesiątków zaproszeń, pozyskanie sponsorów, zapewnienie atrakcyjnego programu pobytu dla gości (przybyłych nie tylko z wielu stron Polski, ale
także ze wspomnianej Kanady), przeprowadzenie zaplanowanych
konkursów, przygotowania techniczne do prezentacji, przedstawienia i koncertu, które odbywały się w auli. Koordynacją tych prac
zajmowała się
nauczycielka
kleszczowskiego gimnazjum,
Aleksandra
Ignasiak, korzystając z pomocy innych
nauczycieli
i sporego grona
uczniów.
W uroczystości otwarcia
zlotu w piątkowe popołudnie
5 października
Recepcja zlotu
uczestniczyły
nie tylko delegacje reymontowskich szkół (większość – z pocztami
sztandarowymi), ale także Kazimierz Chrapka - prezes The W. Reymont Foundation, któremu towarzyszyły dwie laureatki ostatniej
edycji „kanadyjskiego” konkursu recytatorskiego: 7-letnia Martyna Szewczyk i 17-letnia Annette Szeliga. Obecna była też Danuta Łaska - prezes Fundacji
im. Wł. St. Reymonta z Lipiec
Reymontowskich. Samorządowe władze gminy reprezentował pełniący funkcję wójta Jacek
Rożnowski.
Otwierając zlot dyrektor gimnazjum, Ryszard Ciągło powiedział:
– Zlot zorganizowany
w Kleszczowie ma za zadanie
promować piękno literatury polskiej, a w szczególności twórczość naszego wielkiego noblisty, a jednocześnie patrona Sztandary reymontowskich szkół
naszych szkół Wł. St. Reymonta, poszerzać wiedzę o życiu i twórczości wspólnego patrona, pokazywać walory turystyczne naszej okolicy, zintegrować szkoły noszące imię Wł. St. Reymonta, które tutaj przybyły.
Głos zabrali także przedstawiciele reymontowskich fundacji:
K. Chrapka i D. Łaska. Gość z dalekiej Kanady powiedział m.in.:
– Jesteśmy wdzięczni Kanadzie, bo Kanada dała nam dom,
dała nam pracę, dała dzieciom szkołę, przyjęła nas. Ale matką, tą
najważniejszą jest Polska.
Dlatego robimy wszystko,
my jako rodzice, aby dzieci mówiły po polsku. Jesteśmy z tego dumni, że jest
to nasz wkład, aby bogata historia, kultura naszego
kraju przetrwały tam daleko, za oceanem.
Danuta Łaska opowiedziała o tym, jak w 2000
roku doszło do nawiązaKazimierz Chrapka - prezes kanadyjskiej fundacji
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Mówili „Reymontem”
nia współpracy pomiędzy polską i kanadyjską fundacją. Podkreśliła,
że ważną rolę w tym zakresie odegrał przyjazd do Lipiec Reymontowskich polonijnego chóru „Stokrotki”, prowadzonego przez prezesa Kazimierza Chrapkę. Podczas tamtej wizyty pojawiła się inicjatywa organizowania ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Przed
czterema laty zostały one włączone do programu corocznych zlotów szkół reymontowskich.
Zaproszona na zlot Izabela Tatara opowiedziała o swoim wyjeździe do Kanady. Potem odbyło się losowanie kolejności konkursowych występów, które uczestników zlotu czekały nazajutrz. Obok
tej najbardziej ekscytującej rywalizacji w trakcie zlotu odbywały się
także inne konkursy. W konkursie filmowym oceniane były materiały
video, zrealizowane w oparciu o teksty literackie Wł. St. Reymonta.
Zwyciężyła 7-minutowa etiuda przygotowana na podstawie fragmentu „Chłopów” przez gimnazjum z Kołaczkowa. Były też konkursy artystyczno-plastyczne.
Wśród sześciorga uczestników konkursu recytatorskiego, reprezentujących szkoły podstawowe, jury pod kierownictwem Danuty Łaskiej najwyżej oceniło prezentację „Pielgrzymki do Jasnej
Góry” w wykonaniu Natalii Wawryn z SP Trzebnice. W gronie starszych uczniów (w tej kategorii rywalizowało 10 osób z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych) najbardziej spodobał się opis zimy
z „Chłopów”, zaprezentowany przez Karolinę Tomanik z gimnazjum
w Brzezinach. Dwie wymienione uczennice znalazły się tym samym
w gronie szczęśliwców, którzy zostali zaproszeni do Kanady.
Zanim ogłoszono wyniki konkursów uczestników zlotu czekała przyjemność obejrzenia inscenizacji fragmentu
„Chłopów”. Wesele Boryny zaprezentowali gimnazjaliści z Kleszczowa. Spektakl powstał pod kierownictwem nauczycielek B. Barańskiej oraz I. Bujacz. Sobotnie popołudnie wypełniły takie atrakcje,
jak wizyta w Kobielach Wielkich (tu istnieje Izba
Pamięci Wł. St. Reymonta), podczas której uczniowie uczyli się… ludowych tańców, a od proboszcza miejscowej parafii otrzymali kopie aktu chrztu
autora „Chłopów”. W drodze powrotnej do Kleszczowa było jeszcze ognisko w Teodorowie Dużym,
a potem - integracyjna dyskoteka w SOLPARKU.
W ostatnim dniu zlotu w niedzielne przedpołudnie uczestnicy korzystali z atrakcji rekreacyjno-sportowych, zapewnionych przez Kompleks SOLPARK, przy czym najwięcej chętnych zgromadziły
rozgrywki na kręgielni. Zamknięcie zlotu miało wyjątkową oprawę, wzięła w nim bowiem udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów. Podsumowania trzydniowych
wydarzeń dokonali – obok
dyrektora gimnazjum
w Kleszczowie – także
Kazimierz Chrapka, Danuta Łaska oraz prezes
Klubu Szkół Reymontowskich - Hanna Nagórek.
Wydaje się, że z pobytu w Kleszczowie blisko 90 uczestników zlotu
wywiozło (poza pamiątkowymi materiałami promocyjnymi) wiele dobrych
wrażeń oraz nowych zna- Jedną z reymontowskich szkół rejomości, które powinny prezentowali ci uczniowie
przetrwać nieco dłużej niż
do następnego zlotu. Ten zapowiadany jest w roku 2013 w miejscowości Solec.
J. Strachocki
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Internetowe konta w GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie informuje, że każdy
czytelnik może zarządzać własnym kontem po zalogowaniu na
stronie www.biblioteka.kleszczow.pl. W ramach zarządzania
własnym kontem bibliotecznym czytelnik ma możliwość:
• sprawdzenia stanu swojego konta,
• zamówienia lub rezerwacji książek (rezerwacja dotyczy książki
dostępnej w bibliotece, zamówienie dotyczy książki wypożyczonej przez innego czytelnika),
• otrzymywania na podany adres e-mail informacji o przygotowanej do odbioru książce.
• otrzymywania na podany adres e-mail informacji o zbliżającym
się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
Po to, by ustalić hasła dostępu należy zgłosić się do placówki
bibliotecznej w Kleszczowie, Łękińsku lub Żłobnicy.

GOK – koła w ruch

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wznowił w październiku
działalność kół zainteresowań. Ze względu na przeprowadzkę
GOK do domu kultury w Łękińsku większość wymienionych
zajęć odbywa się właśnie tam. Inne miejsca zajęć podane
zostały w nawiasach.
WTOREK
13.00-16.00 - Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dorosłych
16.00-20.00 - Koło wokalne dla dzieci i młodzieży
15.30 - Koło multimedialne dla dzieci i młodzieży (WOK w Wolicy)
14.00-15.30 - Koło teatralno-recytatorskie - grupa starsza (Szkoła Podstawowa w Łękińsku)
ŚRODA
10.00-13.00 - Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dorosłych
16.00-17.30 - Koło ceramiki artystycznej dla dzieci i młodzieży
16.00-20.00 - Koło fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (WOK w Żłobnicy)
16.00 - Koło taneczne dla dzieci i młodzieży (SOLPARK Kleszczów)
CZWARTEK
15.00-16.00 i 16.30-17.30 - Koło plastyczne dla dzieci i młodzieży
16.00 - Spotkania Chóru Kameralnego Gminy Kleszczów
16.00-18.00 - Nauka gry na keyboardzie
16.00-19.00 - Koło informatyczne (WOK w Żłobnicy)
PIĄTEK
17.00-19.00 - Mażoretki (SOLPARK Kleszczów)
16.00-20.00 - Nauka gry na gitarze
17.00 - Spotkania Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - nauka gry na instrumentach dętych drewnianych,
blaszanych i perkusyjnych
14.00-15.00 - Koło teatralno-recytatorskie - grupa młodsza
(Szkoła Podstawowa w Łękińsku)
17.30-19.30 - Koło malowania na jedwabiu dla dorosłych
15.30-17.30 - Techniki plastyczne dla dorosłych
SOBOTA
12.00-14.00 - Nauka gry na gitarze
Wystawa prac wykonanych w poprzednim sezonie
na zajęciach z ceramiki

NR 19/351

å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści

GOŚCIE Z UKRAINY…

25 września już po raz drugi
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych gościła delegacja ze
szkoły z Ukrainy. Uczniowie
i opiekunowie z Hoszczańskiego Rejonowego Gimnazjum
w Hoszczy na Wołyniu poznawali warunki nauki w ZSP, a także sukcesy i osiągnięcia szkoły.
Uczniowie i nauczyciele z Ukrainy nie kryli zachwytu oglądając
ZSP, a także kompleks SOLPARK. Na zakończenie wizyty wymieniono
foldery i zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

… I CZECH

Wiele razy informowaliśmy o tym, że uczniowie ZSP uczą się języków
obcych nie tylko podczas tradycyjnych lekcji. Utrwaleniu znajomości
języka angielskiego posłużyło niedawne przedstawienie anglojęzyczne
w wykonaniu teatru z Pragi - The Bear Educational Theatre. Spektakl
wzbogacony o elementy interaktywne skłonił uczniów do udziału
w rozwikłaniu intrygi kryminalnej. Koniczne było logiczne myślenie,
bystre oko oraz odwaga wyrażania swoich opinii po angielsku.
Czescy aktorzy byli pozytywnie zaskoczeni odwagą uczniów ZSP
w posługiwaniu się językiem angielskim.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

U

Konkursy, konkursy...

czestnicy zajęć plastycznych dla dzieci, prowadzonych przez
instruktor Martę Waszkiewicz, odbywających się w GOK
Kleszczowie wzięli udział w IV Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie
Plastycznym na ilustracje do wiersza Małgorzaty Nawrockiej „Kura
Portrecistka”. Wśród wielu prac wyróżniona została ilustracja Małgorzaty
Kałwat, która była uczestniczką zajęć w GOK w Kleszczowie. Jej pracę
można obejrzeć na wystawie w MDK w Radomsku.
***
360 zdjęć wykonanych przez 76 uczestników to efekt konkursu fotograficznego „Las jako miejsce życia, pracy i wypoczynku”, którego organizatorem było Nadleśnictwa Bełchatów. 13 września odbyło się uroczyste rozdanie nagród połączone z wystawą konkursowych fotografii.
Zgodnie z werdyktem 4-osobowej komisji konkursowej, która pracowała pod przewodnictwem W. Gołębiowskiego, nagrodzono autorów sześciu i wyróżniono autorów dziesięciu zdjęć. Główne nagrody
zdobyły uczennice z Bełchatowa: Iga Przybylska (w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum) oraz Paula Paradecka (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych). W gronie wyróżnionych autorów znalazł się Paweł
Oleszczyk z Kleszczowa. Komisja zwróciła uwagę na wykonane przez
niego zdjęcie „Odpoczynek przy kamieniu - zaskroniec”.
***
Dwa konkursy organizuje w najbliższym czasie Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie. Pierwszy
z nich to XIV Powiatowy Konkurs Literacki „Książki na medal”. Jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych (13-15 lat) i ponadgimnazjalnych (16-18 lat) z powiatu bełchatowskiego. Zadaniem uczestników
jest zrecenzowanie dowolnej książki (spoza kanonu lektur szkolnych)
maksymalnie na dwóch kartkach A4.
Drugi z konkursów („Bajka dla siostrzyczki i braciszka”) organizowany jest po raz pierwszy i adresowany do uczniów klas V i VI szkół
podstawowych. Należy napisać bajkę bądź opowiadanie. Do prac można dołączyć ilustracje.
Żadna z konkursowych prac nie może być wcześniej publikowana.
Prace powinny być składane w siedzibie MiPBP w Bełchatowie w formie elektronicznej do 16 listopada. Szczegółowe regulaminy zainteresowani znajdą na stronie internetowej biblioteki, informacji można też
zasięgać dzwoniąc pod nr tel. 44/ 635 03 18.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach
wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie.
1. Ilość drewna.
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stos. Ilość drewna – 39
m3, sortyment drewno opałowe 100%. Skład gatunkowy: sosna - 60 %, brzoza – 40%.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości: 4 789,00 zł
brutto (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych.)
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta cenowa (sporządzona wg. załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
• sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
• Złożona w jednym egzemplarzu.
• podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań.
• wszystkie strony oferty ponumerowane.
• wszelkie poprawki dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące
ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
• nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie.
7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 31.10.2012 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest
kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 31.10.2012 r. o godz.
1215. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu
będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której termin
podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest
oferta cenowa.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
………………………………………………
pełna nazwa oferenta oraz adres
……………………..
miejscowość, data

Wójt Gminy Kleszczów

OFERTA CENOWA
Nawiązując do II ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna
pochodzącego z wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie *
Nawiązując do ogłoszenia o III przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna
pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki nr 1485 położonej w obrębie Kleszczów *
oferujemy cenę na zakup całości drewna wchodzącego w skład przetargu.
Cena brutto

…………………………................………. zł.
słownie:. ……………………….............................................…..
… ……………………………...............................................….zł.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbierać
drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
						
…………………………………
pieczęć i podpis
*niepotrzebne skreślić
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza III przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego
w ramach trzebieży drzewostanu
z działki nr 1485
położonej w obrębie Kleszczów.
1. Ilość drewna.
Drewno znajduje się na działce w pobliżu drzewostanu
w Kleszczowie przy ul. Jarzębinowej, ułożone w stos.
Ilość drewna - 6,16 m3 , sortyment drewno opałowe
100%. Skład gatunkowy: sosna. Świadectwo legalności
pozyskania drewna nr G163.
Numer stosu drewna 35819.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu
jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za
drewno w wysokości 560,00 zł brutto (słownie: pięćset
sześćdziesiąt złotych).
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta cenowa (sporządzona wg. załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem
poniższych zasad:
• przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści.
• sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
• Złożona w jednym egzemplarzu.
• podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.
• wszystkie strony oferty ponumerowane.
• wszelkie poprawki dokonane w sposób czytelny
i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
• nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
i częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej
kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z trzebieży
drzewostanu z działki nr 1485 położonej w
obrębie Kleszczów.
7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 31.10.2012 r.
o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest kancelaria
ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia
ofert: 31.10.2012 r. o godz. 1215. Otwarcie nastąpi na
sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której termin podpisania
ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest oferta cenowa.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
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Sport
Mistrzostwa powiatu
w biegach przełajowych

2 października w miejscowości Patyki (gm. Zelów) odbyły się
W dniu
Indywidualne Mistrzostwa LZS Powiatu Bełchatowskiego w biegach

przełajowych. Startowali w nich również uczniowie gimnazjum w Kleszczowie.
Podajemy wyniki uzyskane przez najlepsze nasze biegaczki i biegaczy: ● Weronika Chojka - I m., a Aleksandra Klewin - II m. w biegu na 1000 m; ● Patryk
Kusiak - II m. na 1000 m; ● Mateusz Roczek - III m. na 1200 m.

Sport
Drużyny ZSP na podium

9

października nad zalewem Patyki koło Zelowa odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady powiatu bełchatowskiego.
Dziewczęta miały do pokonania 10x800 m, zaś chłopcy - 10x1000 m. W biegach wzięły udział dwie drużyny złożone z uczniów i uczennic ZSP w Kleszczowie. Obie drużyny wywalczyły II miejsca, awansując do zawodów rejonowych, które odbędą się 18 października.
W obu kategoriach zwycięzcą okazał się ZSP nr 3 Bełchatów. Nasi biegacze pokonali m.in. reprezentacje I i II LO w Bełchatowie.

SPRZEDAŻ
● drzewa sosnowego (opałowego) ●
● stempli budowlanych ●
Ilości: ● detaliczne ● hurtowe
Kontakt i informacje:
513-133-686, 691-971-585
Sprzedam działkę budowlaną
w gminie Kleszczów,
w Wolicy
13 arów.
Tel. 510 437 875.

Do wynajęcia dom w Czyżowie
(gmina Kleszczów)
dla pracowników firm
(8-10 osób).
Tel. 663-567-670.
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
pow. od 10 do 18 ar
– Kleszczów, Łękińsko.
Tel. 504-109-941.
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Sport
Ułamki sekund od podium

Chojka podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Słubicach
W eronika
zaliczyła bardzo udany debiut na zawodach tej rangi, zdobywając

IV miejsce w biegu na 300 m z wynikiem 41.50. Uczennicy kleszczowskiego
gimnazjum do brązowego medalu zabrakło tylko 9 setnych sekundy.
Weronika startowała też na dystansie 100 m, uzyskując XI miejsce z czasem 12.96.
– Aby zakwalifikować się na Mistrzostwa Polski należało podczas eliminacji strefowych w Kielcach, obejmujących województwo łódzkie i świętokrzyskie, zająć przynajmniej drugie miejsce lub uzyskać bardzo dobry wynik
w skali krajowej – mówi trener lekkoatletów z LKS Omega Kleszczów, Tomasz
Bednarski. – W tych eliminacjach startowały nasze dwie zawodniczki: Weronika Chojka i Aleksandra Klewin. Weronika na 300 m zajęła drugie miejsce,
natomiast na 100 m - trzecie miejsce z bardzo dobrym wynikiem 12.75, dzięki
czemu uzyskała II klasę sportową. Jest to pierwsza zawodniczka w historii
klubu LKS Omega, która zdobyła II klasę będąc młodziczką (to najmłodsza
kategoria wiekowa). Aleksandra Klewin zajęła w Kielcach IV miejsce na 600
m i nie udało jej się w Kielcach zakwalifikować na mistrzostwa. Jest o rok
młodsza od Weroniki, więc w kategorii młodzików będzie jeszcze występować
w przyszłym roku.
***
Wymienione lekkoatletki startowały w ostatnich tygodniach także w innych imprezach sportowych. Podczas Otwartych Mistrzostw Województwa
Opolskiego Młodzików w LA Aleksandra Klewin zajęła I miejsce w biegu na
600m (1:44.33), zaś Weronika Chojka - II miejsce na 300 m (42.71).
W zawodach rozgrywanych w ramach III Rzutu Ligi Młodzików w Sosnowcu Weronika Chojka na dystansie 300 m zajęła III miejsce (42.27).
(s)

Sport
Liga lekkoatletyczna

na stadionie w Kleszczowie odbyły się zawody Szkolnej
25 września
Ligi Lekkoatletycznej w ramach Licealiady powiatu bełchatowskiego.

W gronie uczestników reprezentujących pięć szkół naszego powiatu znaleźli
się także uczniowie ZSP w Kleszczowie (15 dziewcząt i 15 chłopców). Najlepsze wyniki: ● sztafeta 4x100 m (Ewelina Bugajska, Marta Olczyk, Justyna
Botór, Anna Muszyńska) - II m.; ● Anna Muszyńska - I m. na 100 m; ● Marta
Olczyk - II m. na 400 m; ● Patrycja Kłys - III m. na 800 m; ● Kamil Zatorski I m. w pchnięciu kulą; ● Konrad Szmit - I m. na 1500 m; ● Dominik Stępień
- III m. na 1500 m; ● Kamil Dytnerski - III m. na 400 m; Maciej Roczek - III m.
na 100 m.
W klasyfikacji drużyn chłopcy zajęli I miejsce, a dziewczęta –II, awansując do zawodów rejonowych, które 3 października odbyły się w Piotrkowie
Trybunalskim. W ich trakcie uczniowie ZSP w Kleszczowie osiągnęli m.in. takie rezultaty: ● sztafeta 4x100 m (Mateusz Trawczyński, Szymon Kowalski,
Marcin Kuliberda, Maciej Roczek) - I miejsce; ● sztafeta 4x100 m (E. Bugajska, M. Olczyk, J. Botór, A. Muszyńska) - II miejsce; ● A. Muszyńska - I m.
na 100 m; ● M. Olczyk - II m. na 400 m; ● Patrycja Kłys - I m. na 800 m; ●
Karolina Matusia - III m. w pchnięciu kulą; ● Roman Żak - II m. w pchnięciu
kulą; ● Konrad Szmit - I m. na 1500 m;● Kamil Dytnerski - II m. na 400 m; ●
Maciej Roczek - I m. na 100 m.
Obie drużyny awansowały do kolejnego, wojewódzkiego etapu Licealiady.

Sport
Biegali na przełaj

20 go w Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Licealiady.
września w Zelowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskie-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowało jedenaście
dziewcząt i szesnastu chłopców. Marta Olczyk wywalczyła I miejsce, Konrad
Szmit - I miejsce, a Dominik Stępień - III miejsce. Cała trójka awansowała do
finału wojewódzkiego w Uniejowie. Na tym szczeblu Marta Olczyk wywalczyła
IV miejsce, Konrad Szmit - XX, a Dominik Stępień - XXXI miejsce. W tych
zawodach udział wzięło 80 dziewcząt i 82 chłopców z województwa łódzkiego.
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Sport
Liga Zrzeszenia LZS
na stadionie gminnym
27 września
w Kleszczowie odbył się I rzut ligi lek-

koatletycznej roku szkolnego 2012/2013. W zawodach udział wzięło 36 szkół z województwa
łódzkiego oraz 497 zawodników, w tym także
zawodnicy z gminy Kleszczów, reprezentujący
szkoły podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku
oraz gimnazjum w Kleszczowie.
Najlepsze wyniki uczniów naszych szkół:
● Wiktoria Bębnowska (SP Kleszczów) - I m.
na 60 m; ● Łukasz Morawski (SP Łękińsko) II m. na 60 m; ● Maciej Mularczyk (SP Kleszczów) - III m. na 60 m; ● Bartosz Jarkowski (SP
Kleszczów) - II m. na 200 m; ● Szymon Mendak
(SP Kleszczów) - III m. na 200 m; ● Dominika
Wojewoda (SP Łękińsko) - III m. w skoku w dal;
● Jakub Ray (SP Kleszczów) - I m. w skoku
w dal; ● Kamil Gębicz (SP Kleszczów) - III m.

P

w skoku w dal; ● drużyna SP Kleszczów (Malwina Piechura, Julia Kotynia, Magda Wójcik, Zofia
Rutkowska) - II m. w sztafecie; ● drużyna SP
Kleszczów (Bartek Pieniążek, Szymon Mendak,
Bartek Jarkowski, Jakub Ray) - I m. w sztafecie
szwedzkiej.
W rywalizacji lekkoatletycznej uczniów gimnazjów najlepsze wyniki uzyskali następujący
uczniowie gimnazjum w Kleszczowie: ● Weronika Chojka - I m. w biegu na 100 m; ● Aleksandra
Klewin - I m. w biegu na 600 m; ● Aleksandra
Trajdos - III m. w skoku wzwyż; ● drużyna gimnazjum (W. Chojka, A. Klewin, Emilia Frankowska, Natalia Pikus) - I m. w sztafecie 4x100 m.
Organizatorami II rzutu ligi były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi; Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie oraz LKS Omega
Kleszczów.

Sport
Kiedy grają piłkarze?

iłkarskie drużyny LKS Omega Kleszczów będą w najbliższym czasie na boiskach gminnych
rozgrywać następujące mecze:
III liga (mecze na stadionie w Kleszczowie)
• 27 października, godz. 15.00 – LKS Omega – WKS Wieluń
Klasa A (mecze na boisku w Wolicy)
• 20 października, godz. 15.00 – LKS Omega II – KS Victoria Żytno
Klasa „O” junior młodszy (mecze na boisku w Żłobnicy)
• 27 października, godz. 11.00 - LKS Omega – LKS Ceramika Opoczno
Zachęcamy do oglądania i dopingowania naszych zawodników.

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
731-36-34
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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Uznanie dla tenisisty i jego trenera
å ciąg dalszy ze str. 2
Wśród osób przybyłych na spotkanie z mistrzem znalazła się także nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, Agnieszka Szczęsna. Przyszło z nią dwoje uczniów drugiej
klasy, którzy od dwóch lat trenują grę w tenisa stołowego. Od nich
P. Chojnowski także usłyszał gratulacje i otrzymał bukiet kwiatów.
Poza salą konferencyjną były
też autografy i krótka rozmowa
z dziennikarką telewizji NTL Radomsko. W jej trakcie Patryk powiedział, że jest absolwentem
kleszczowskiej podstawówki, że
czasem odwiedza szkołę i salę,
w której stawiał swoje pierwsze
kroki.
– Można powiedzieć, że
wszystko wzięło się z przypadku – mówił o początkach swojej pasji. – Mama,
która miała mnie odebrać ze szkoły spóźniała się. Zobaczyłem, że trwa właśnie trening tenisa stołowego. Poszedłem trochę poodbijać, żeby ten czas
szybciej minął. Spodobało mi się, zacząłem więc przychodzić na treningi.
Mówiąc o drodze do największego w swoim życiu sukcesu podkreślił:
– To są lata pracy, litry potu wypocone na treningach. Trzeba dużo poświęcić, żeby coś osiągnąć. Mnie się akurat udało. Życzę tego wszystkim. To
wspaniała sprawa stanąć na najwyższym podium na igrzyskach. Myślę, że
każdy sportowiec chciałby to osiągnąć.
Tego dnia Patryk Chojnowski odwiedził jeszcze swoje dwie szkoły –
podstawówkę i gimnazjum. Dla kilkorga
uczniów SP Kleszczów ta wizyta oznaczała możliwość krótkiej gry w tenisa stołowego z mistrzem olimpijskim. Mistrz rozdał też mnóstwo autografów, podpisując
się na przyniesionych przez dzieci fotografiach, koszulkach sportowych, plecakach
i rakietkach do tenisa stołowego.
Szczególnie uroczysty charakter miało jego spotkanie z uczniami gimnazjum.
Zebrani w auli SOLPARKU obejrzeli na
ekranie fragmenty meczów Patryka rozegranych podczas Paraolimpiady, a także

F.H.U.

DASJO sklep wielobranżowy

 kompozycje nagrobkowe i dekoracje
z kwiatów sztucznych
 duży wybór zniczy i wkładów – rabaty!
 nowa dostawa odzieży
● obuwie ● dodatki ● biżuteria
● punkt wymiany butli gazowych
● artykuły: ogrodnicze, rolne, przemysłowe,
dekoracyjne
● usługi ogrodnicze
● usługi transportowe do 2 ton
● przewóz osób
Jan Olczak
97-410 Kleszczów, ul. Główna 115
tel. fax 44 731 37 43, tel. 513 135 734, 516 170 634

fragmenty wywiadów telewizyjnych, których udzielił po swoim triumfie. Złoty
medalista przekazał swej byłej szkole koszulkę, w której występował w Londynie oraz rakietkę tenisową. Uczniowie zadawali pytania, oglądali medale, fotografowali się z mistrzem.
(s)

Wspólne „Złote Gody”
å ciąg dalszy ze str. 2

W trakcie jubileuszowego spotkania nie zabrakło okolicznościowego toastu, a także wspomnień. Opowiadano m.in. o tym, jak pół
wieku temu wyglądała organizacja wiejskich wesel.
Uroczystość
„Złotych Godów”
w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie świętowali wspólnie: Bolesława i Leopold
Stacherowie (mieszkańcy Kamienia),
Monika i Marian Bujaczowie (Łuszczanowice Kolonia), Helena i Henryk Bartosikowie
(Antoniówka) oraz Jadwiga i Marian Zagórscy (Kleszczów).
Dodajmy, że rok 2012 jest także rokiem „Złotych Godów” dwóch
innych par małżeńskich, mieszkających w Kleszczowie: Stanisławy
i Andrzeja Tkaczów oraz Lucyny i Tadeusza Gajzlerów.
(s)

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa
l sprzedaż i serwis
zawieszeń - geometria gratis
opon
l naprawiamy motocykle, skutery l klimatyzacje
l części zamienne

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

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKĘ

