nr 20/352 • 16-31 X 2012 • Rok XXI • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Gmina doceniona za inwestycje

Żyli na tej ziemi

w październiku
Co roku
ogłaszane są wyniki

Dbałość o miejsca pochówku naszych przodków zasługuje na wyjątkowe uznanie. O odnawianiu grobów,
składaniu na nich kompozycji kwiatowych, zapalaniu zniczy pamiętamy nie tylko z okazji Wszystkich Świętych.
Groby są teraz udekorowane niemal przez okrągły rok,
a w dowolnej porze
roku na cmentarzach widać palące
się znicze. Ale są
w Polsce dziesiątki miejsc, w których
znajdują się zapomniane, pojedyncze groby i całkiem
spore, zapomniane
cmentarze.
Więcej na str. 5.

å ciąg dalszy na str. 2

Obchody Dnia Papieskiego, który w tym roku organizowany był pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny,
rozpoczęły się w gminie Kleszczów 10 października. Finałowa uroczystość miała zaś miejsce 14 października.
Więcej na str. 6.

rankingu, który ocenia skalę inwestycji w infrastrukturę techniczną, realizowanych przez
samorządy. Po raz dziewiąty
w zestawieniu gmin wiejskich
zwyciężyła gmina Kleszczów.
Jak obliczył autor rankingu, profesor UW Paweł Swianiewicz, wydatki inwestycyjne
poniesione przez gminę w latach 2009-2011 na zadania infrastrukturalne (drogi, energetyka, gazociągi, kanalizacja,
sieci teletechniczne, wodociągowe oraz budownictwo mieszkaniowe) wyniosły 15.791,97 zł
na głowę jednego mieszkańca.

Dzień Papieski

Nagroda za aktywność

22 Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-

października delegacja Zespołu

czowie wzięła udział w uroczystym podsumowaniu IX edycji „Dnia przedsiębiorczości”. Przypomnijmy, że jest to ogólnopolski
program jednodniowych praktyk, podczas
których uczniowie zapoznają się „od kuchni”
z pracą w konkretnych firmach. Uroczystość
odbywała się w Pałacu Prezydenckim (Prezydent RP patronuje tej inicjatywie), a nagrody laureatom wręczali: podsekretarz stanu Irena Wóycicka i doradca Prezydenta RP
- Tadeusz Mazowiecki.
å ciąg dalszy na str. 2

W

Jakie studia
wybrali?

tym roku pierwsi absolwenci Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła
II w Kleszczowie podejmowali decyzje o dalszym kierunku kształcenia. Dla dyrekcji szkoły te ich decyzje były o tyle ważne, że pozwalają oceniać, na ile przydatne były dla licealnej
młodzieży realizowane przez szkołę inicjatywy - Szkolny Ośrodek Kariery, aktywność doradcy zawodowego, wyjazdy na różne uczelnie, organizowanie „Dnia przedsiębiorczości”.
å ciąg dalszy na str. 8

Garść wspomnień

We wrześniu podczas wspólnej uroczystości jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego świętowały na wspólnym spotkaniu w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie cztery pary. Małżeństwa te łączy nie tylko fakt
zamieszkiwania na terenie gminy Kleszczów, ale także
to, że sakramentalne „tak” małżonkowie powiedzieli
w tym samym 1962 roku (choć niekoniecznie w tych samych kościołach). Przy okazji Złotych Godów rozmawialiśmy z jubilatami o tym, jak minęło im wspólne półwiecze.
Więcej na str. 7.
Pamiątka ślubu Heleny i Henryka Bartosików.
Zdjęcie wykonane w lutym 1962 r.
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W urzędowym kalejdoskopie
DUŻE INWESTYCJE W ŁUSZCZANOWICACH. Trwa
postępowanie przetargowe, w wyniku którego Urząd Gminy wybierze firmę, która zająć się ma rozbudową dwóch dróg gminnych
w Łuszczanowicach, a także budową dwóch rond, parkingu i niezbędnego uzbrojenia wzdłuż przebudowywanych dróg.
Rozbudową zostanie objęty odcinek drogi o długości 1 405 metrów
(od rozdzielni energetycznej (GPZ) do drogi gminnej, nazywanej
umownie „pod lasem”). Zostanie tu wykonana infrastruktura techniczna. Drugi z przewidzianych do rozbudowy fragmentów (droga
„pod lasem” na odcinku od drogi powiatowej nr 1921 E do drogi
gminnej nr 10140E) liczy 1 188 metrów długości. Tu ma zostać zbudowane rondo oraz infrastruktura techniczna.
Kolejne prace w Łuszczanowicach mają być wykonane przy drodze
powiatowej 1900E i drodze gminnej nr 101402E – powstanie tu rondo, a także uzupełniające uzbrojenie na odcinku o długości ponad
150 metrów.
Uzupełnieniem tych inwestycji będzie parking o powierzchni 687 m2,
który powstanie przy drodze gminnej nr 101402E.
JESIENNY KLUB „TERAZ POLSKA”. W Centrum Gieł-

dowym w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów,
potwierdzających prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem
promocyjnym „Teraz Polska”. Wśród uczestników uroczystości był
także pełniący funkcję wójta gminy Kleszczów, Jacek Rożnowski.
Po ponownym spełnieniu warunków, wymaganych od laureatów konkursu „Teraz Polska”,
gmina Kleszczów otrzymała prawo posługiwania się tym – bardzo rozpoznawalnym – godłem
promocyjnym przez kolejny rok.
Oprócz dokumentu potwierdzającego ten fakt
Jacek Rożnowski odebrał także okolicznościowy medal 20-lecia Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Medal
przyznawany jest osobom, firmom i instytucjom aktywnie wspierającym rozwój tego programu promocyjnego. Podczas wspomnianej
uroczystości uhonorowano medalem 4 samorządy – oprócz gminy
Kleszczów otrzymały je: Lesznowola, Puławy i Rzeszów.
***
Konkurs „Teraz Polska” został po raz pierwszy przeprowadzony
w 1992 roku. Od tamtej pory godło „Teraz Polska” stało się marką
sama w sobie, dobrze rozpoznawalną ikoną wysokiej jakości i polskiego pochodzenia. Od 2007 roku w konkursie mogą brać udział
miasta i gminy. Gmina Kleszczów wystartowała do rywalizacji w tym
właśnie roku, uzyskując nominację do nagrody głównej. Rok później
nagroda stała się faktem i od tej pory gmina Kleszczów może posługiwać się w swoich działaniach promocyjnych biało-czerwonym
godłem „Teraz Polska”.

Z PRĄDEM POD ZIEMIĘ. Przygotowywane są kolejne inwestycje, związane z rozbudową gminnej sieci energetycznej i odcinków ulicznego oświetlenia. Przy ulicy Ustronnej w Łękińsku budowa
energetycznej linii kablowej (podziemnej) umożliwi likwidację istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia. Wraz z likwidacją słupów
energetycznych pod ziemię zostanie przeniesiona także lokalna
sieć telekomunikacyjna.
Kolejny odcinek podziemnej linii energetycznej ma być zbudowany
przy ulicy Łącznej w Kleszczowie, natomiast przy drodze powiatowej Łękińsko-Brudzice w Kolonii Wola Grzymalina ułożony zostanie
nowy odcinek kabla, który zasilać będzie oświetlenie uliczne.
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SPRZĘT DLA „CYFROWEJ SZKOŁY”. Rozstrzygnięty
został przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania, związanego z ogólnopolskim edukacyjnym projektem „Cyfrowa szkoła”. Jak wiadomo została do niego
zakwalifikowana Szkoła Podstawowa w Kleszczowie. Dostawę 24
notebooków dla uczniów, 8 notebooków dla nauczycieli, kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową, 10 szt.
punktów dostępowych, będących elementem szkolnej sieci bezprzewodowej oraz mobilnej szafki do przechowywania komputerów
uczniowskich z funkcją ładowania baterii zrealizować ma częstochowska firma Techniserv Sp. z o.o.
Dostawcą sprzętu multimedialnego (4 tablice interaktywne wraz
z oprogramowaniem i systemem mocowania, 4 projektory krótkoogniskowe, 8 głośników, 4 projektory multimedialne, 4 ekrany projekcyjne oraz wizualizer) będzie łódzka firma ELPRO Sylwester Kopertowski, Piotr Pabich.
ZDROWOTNA AKCJA PROFILAKTYCZNA. W sobotę

13 października Urząd Gminy w Kleszczowie zorganizował kompleksową akcję profilaktycznych badań, w trakcie których zainteresowani mieszkańcy gminy mogli skorzystać z usług lekarzy kilku
specjalności. Zakres prowadzonych badań:
• lekarz internista - USG tarczycy/jama brzuszna, a w uzasadnionych przypadkach USG gruczołu prostaty u mężczyzn; ogółem
przebadanych zostało 25 osób,
• lekarz ortopeda/chirurg dziecięcy - USG jamy brzusznej, badanie
wad postawy u dzieci; przebadanych zostało 35 dzieci,
• lekarz pediatra - przebadał 11 dzieci;
• lekarz ginekolog - przebadał 20 kobiet, wykonując w niektórych
przypadkach badania cytologiczne.
Ponadto dla wszystkich chętnych prowadzone były badania
EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, a także badanie poziomu glukozy.
Kolejna podobna akcja badań profilaktycznych zaplanowana
została na sobotę 24 listopada. O szczegółach powiadomimy w następnym wydaniu „Informatora”.
(s)

Gmina doceniona
za inwestycje

å ciąg dalszy ze str. 1
Na drugiej pozycji tego rankingu od ośmiu lat znajduje się nadmorska gmina Rewal (6.451,51 zł na głowę mieszkańca).
Ogłoszenie wyników rankingu, połączone z wręczeniem stosownych dyplomów oraz statuetek im. Kazimierza Wielkiego odbyło się w trakcie X Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
w Warszawie. Gminę Kleszczów podczas tej konferencji reprezentowali: pełniący funkcję wójta Jacek Rożnowski oraz skarbnik gminy Maria Cłapka.
(s)

Nagroda za aktywność

å ciąg dalszy ze str. 1
W IX edycji „Dnia przedsiębiorczości”, organizowanego przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, wzięło udział ponad 45
tys. uczniów z 686 szkół oraz blisko 19 tys. instytucji i firm , które
tych uczniów przyjęły na praktyki. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie po raz drugi znalazł się w gronie szkół, które zwróciły uwagę swoją aktywnością. Wystarczy powiedzieć, że
w związku z „Dniem przedsiębiorczości” kleszczowska szkoła nawiązała współpracę z 45 firmami i instytucjami, które na praktyki
przyjęły ponad 70 uczniów. W IX edycji „Dnia przedsiębiorczości”
nagrodzono tylko 28 szkół z całej Polski.
W gali w Warszawie uczestniczyli: dyrektor szkoły Agnieszka Nagoda-Gębicz, doradca zawodowy Katarzyna Wojtania oraz
uczennice klasy II - Karolina Koziara i Magdalena Walicka.
(s)
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Dlaczego konieczne jest
uchwalenie nowych taryf
za wodę i ścieki?
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. przesłał do
Urzędu Gminy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Uregulowanie tej sprawy w oparciu o obowiązujące dziś przepisy to konieczność, spowodowana przede
wszystkim kontrolą, jaką w tym roku przeprowadzili w gminie Kleszczów pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
W informacji pokontrolnej, przekazanej do Urzędu Gminy
w czerwcu br. i w zaleceniach pokontrolnych, które w lipcu przysłał do urzędu wojewoda łódzki zapisany został wymóg dostarczenia do Urzędu Wojewódzkiego do końca br.
uchwały Rady Gminy Kleszczów, ustalającej taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z kolei ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) reguluje kwestie
ustalania opłat za dostarczaną do odbiorców wodę i odbierane ścieki.
Wprowadzenie nowych taryf na terenie gminy Kleszczów nie będzie oznaczać znacznego zwiększenia obciążeń dla gospodarstw domowych, bowiem Rada Gminy posiada możliwość ustalenia dopłat z budżetu – zarówno do
1 m sześć. wody pobranej z gminnych urządzeń wodociągowych, jak i do 1 m sześć. ścieków wprowadzanych do
gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Kalkulacja przyszłych
cen, opracowana przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp.
z o.o. i przedstawiona do zaopiniowania wójtowi gminy, zostanie przekazana do analizy także radnym. Uchwalając budżet na rok 2013 Rada Gminy zaplanuje w nim kwoty dopłat
do wody i ścieków, dzięki którym obciążenia dla mieszkańców gminy nie będą zbyt dotkliwe.
O tym, jak przebiegają prace nad taryfami za wodę
i ścieki będziemy informować w następnych wydaniach „Informatora Kleszczowskiego”.

Dzień Edukacji Narodowej

O

bchodzimy to święto co roku 14 października. To dzień,
który upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego i zatwierdzonej 14 października 1773 r. przez
Sejm Rozbiorowy.
Święto nazywane początkowo Dniem Nauczyciela zostało
ustanowione w 1972 roku. Od roku 1982 nosi obecną nazwę.
Zgodnie z zapisem w ustawie „Karta Nauczyciela” „Dzień ten
uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty”.
W tym roku 14 października przypadał w niedzielę. Tego
dnia podczas modlitwy różańcowej, poprzedzającej uroczystości Dnia Papieskiego w kleszczowskim kościele modlono się
w intencji nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Oficjalne uroczystości (szkolne i gminne) odbyły się w większości
przypadków 12 października. Święto było okazją do uhonorowania wyróżniających się pedagogów i pracowników.
W gminie Kleszczów - jak co roku - przyznane zostały nagrody wójta. Wśród uhonorowanych nimi nauczycieli znaleźli się dyrektorzy samorządowych przedszkoli (Elżbieta Jasek, Ewa Jędrzejczyk, Dorota Paciorek) oraz dyrektorzy szkół
(Agnieszka Biernacka-Oleszczyk, Ryszard Ciągło, Agnieszka
Nagoda-Gębicz, Ewa Stawiak-Kołba). Nagrodzeni zostali także: Aleksandra Rejniak (przedszkole w Kleszczowie), Joanna
Moryń (przedszkole w Łuszczanowicach), Bogumiła Kochaå ciąg dalszy na str. 12
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Przemoc w rodzinie?
Może to także Twój problem?

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów na spotkania dotyczące problemu przemocy w rodzinie.
Spotkania zatytułowane „Starsza Pani, Starszy Pan” odbędą się w podanych poniżej terminach podczas zebrań członków miejscowych Klubów Seniora:
• 6 listopada, godz. 18.00 w sali OSP w Kleszczowie (ul. Główna 74),
• 14 listopada, godz. 18.00 w Domu Kultury w Łękińsku,
• 28 listopada, godz. 18.00 w Domu Kultury w Żłobnicy.
Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc.

O podatkach w rolnictwie…

… będzie mowa podczas szkolenia organizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 7 listopada (środa). Pełny tytuł
szkolenia brzmi: „Podatek VAT w gospodarstwie rolnym i rachunkowość rolna do
celów podatkowych”.
Początek – godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników.
Szkolenie poprowadzą pracownicy ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach. Wstęp wolny.

Apelujemy: nie spalaj w piecu
tych odpadów!

Do Urzędu Gminy w Kleszczowie docierają sygnały, że niektórzy mieszkańcy wraz
z nadejściem chłodniejszych dni zaczęli spalać w domowych piecach śmieci, które
nie powinny tam trafić: tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, części mebli zawierające kleje i lakiery. W wyniku spalania takich przedmiotów powstają bardzo niebezpieczne związki chemiczne, które nie napotykając na żadne filtry i utrudnienia przedostają
się do powietrza.
W efekcie sam użytkownik takiej „mini-spalarni”, jego rodzina i sąsiedzi skazani są
na wdychanie bardzo szkodliwych substancji o przeróżnym składzie chemicznym, które akumulują się w organizmie – pierwszym filtrze, jaki napotykają. Trudno się spodziewać, aby odbywało się to bez wpływu na zdrowie.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy, którzy te szkodliwe odpady wrzucają do domowych pieców. Apelujemy o rozsądek i bardziej perspektywiczne myślenie.
Nie myślcie tylko o tym, jak najtaniej pozbyć się odpadów i uzyskać trochę energii cieplnej. Czy warto ryzykować zdrowiem swoim i najbliższych dla wątpliwych oszczędności?
Liczymy na to, że mieszkańcy gminy, którym zależy na czystym i zdrowym
środowisku nie będą obojętni dla zachowań, które szkodzą zdrowiu wszystkich.

Badania USG piersi

Kolejne mieszkanki gminy Kleszczów, chcące poddać się badaniu USG piersi,
będą mogły to zrobić w soboty: 17 listopada i 8 grudnia. Badania zostaną przeprowadzone w godz. 9.00-12.30 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.
Zapisy - w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, tel. 44/ 731 31 10.

Praktyczne warsztaty

Z inicjatywy Urzędu Gminy organizowany jest cykl kolejnych szkoleń praktycznych,
które pod okiem wykwalifikowanej instruktorki pozwolą nauczyć uczestników przygotowywania zdrowych i smacznych dań. Kulinarna edukacja będzie tym razem podzielona
na 2 tury: jesienną, organizowaną w pięciu sołectwach i wiosenną, która planowana jest
w przyszłym roku w pięciu pozostałych miejscowościach.
Uzgodniony temat jesiennych zajęć brzmi: „Dla każdego coś dobrego”.
L.p. Miejscowość Data pokazu Godzina Miejsce   pokazu
1.

Wolica

2.

Kleszczów

3.

Łękińsko

4.

Żłobnica

5.

Dębina

12 listopada
(poniedziałek)
13 listopada
(wtorek)
14 listopada
(środa)
15 listopada
(czwartek)
17 listopada
(sobota)

od 1530

OSP Wolica - kuchnia

od 1600

Szkoła Podstawowa w
Kleszczowie - kuchnia
Dom Kultury w Łękińsku kuchnia
OSP w Żłobnicy - zaplecze
kuchni
OSP w Dębinie - kuchnia

od 1600
od 1530
od 1500
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Z policyjnej kroniki

W Gminnym Klubie HDK PCK

Wróci do ośrodka

W trakcie działań prewencyjnych „Nielat/Wagarowicz” przeprowadzonych przez policję 9 października na terenie Bełchatowa w okolicach placówek oświatowych, placów zabaw, parków i innych miejsc,
w których gromadzą się uczniowie, została zatrzymana poszukiwana
16-letnia mieszkanka Kleszczowa. Przewieziono ją do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi.
„W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a także w celu przeciwdziałania zachowaniom patologicznym i demoralizacji nieletnich,
działania „Nielat” będą kontynuowane – czytamy w biuletynie ukazującym się na stronie internetowej KPP w Bełchatowie.

14-latek i narkotyki
13 października policjanci z Kleszczowa zatrzymali do kontroli seata. Jechali w nim mieszkańcy gminy Kleszczów - dwóch młodych
mężczyzn i 14-latek. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie najmłodszego z nich. Po obejrzeniu samochodu policjanci
ujawnili pod wycieraczką w etui 14 dealerek wypełnionych suszem
roślinnym (najprawdopodobniej marihuaną) oraz ponad 2 gramy
grzybów halucynogennych. Do ich posiadania przyznał się 14-latek.
Funkcjonariusze odwiedzili też jego miejsce zamieszkania i w pokoju
14-latka znaleźli kolejną dealerkę z marihuaną, „fifkę”, a także zawinięty w bibułkę susz. Łącznie policjanci zatrzymali prawie 20 gramów
narkotyków. Nieletni w obecności rodzica przyznał się do posiadania
środków odurzających. Odpowie za to przed sądem rodzinnym.

Ranna rowerzystka
18 października około 16.20 w Kleszczowie przy ulicy Głównej
wyjeżdżający z posesji kierowca volkswagena passata najechał na
jadącą chodnikiem 15-letnią rowerzystkę. Dziewczynka doznała
urazów ciała. Kierowca odjechał nie udzielając jej pomocy. Policjanci
ustalili tożsamość uciekiniera. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec
gminy Kleszczów. Badanie trzeźwości wykazało obecność 1,06 promila
alkoholu w jego organizmie. Zabezpieczone przez funkcjonariuszy
na miejscu wypadku ślady kryminalistyczne pomogą w odtworzeniu
okoliczności i ustaleniu winnych. Wiadomo już, że kierowcy passata
grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności za kierowanie w stanie
nietrzeźwości.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczów.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie – pokój 26, tel. 44/ 731
31 10 w. 131.

Wójt
Gminy Kleszczów

informuje,
że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
zamieszczony został wykaz
nieruchomości niezabudowanej,
przeznaczonej do
wydzierżawienia,
położonej w obrębie geodezyjnym
Kleszczów gm. Kleszczów,
oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1623/2.

Na kolejną akcję honorowego krwiodawstwa, zorganizowaną
19 października przez Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zgłosiły się 53 osoby. Wśród osób zakwalifikowanych przez lekarza do
oddania krwi (45) znalazło się sześcioro uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Dzięki ofiarności ochotników zebrano 20.250 ml krwi
pełnej. Jak na warunki niewielkiego klubu, działającego w gminie wiejskiej jest to
bardzo dobry wynik. Zarząd
Klubu wyraża słowa uznania
i podziękowania dla krwiodawców za wielką ofiarność,
jaką wykazali oddając cząstkę siebie dla potrzebujących
chorych.
Następna akcja honorowego krwiodawstwa (ostatnia w roku 2012) odbędzie się w środę 14 listopada w godz. 11.0014.00, jak zwykle w SOLPARKU Kleszczów. Zapraszamy!
***
W niedzielę 11 listopada o godz. 12.00 w kościele NMP Anielskiej w Kleszczowie zostanie odprawiona msza święta w intencji krwiodawców. Podczas tego nabożeństwa zostanie poświęcony sztandar Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
w Kleszczowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich krwiodawców
na tę uroczystość.
Uroczyste przekazanie sztandaru gminnemu klubowi przez
przedstawiciela Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
nastąpi 16 listopada podczas uroczystej akademii rejonowej, organizowanej z okazji obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi. Akademia odbędzie się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Wolicy. Początek – godz. 17.00.

Bezpłatna Infolinia
Obywatelska

Bezpłatna Infolinia Obywatelska została uruchomiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Funkcjonuje pod numerem 800 676 676. Łącząc się z infolinią obywatel może uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach
RPO. Tą drogą może też pozyskać informacje z zakresu prawa antydyskryminacyjnego. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy
Wydziału Przyjęć Interesantów Biuro RPO.
Osoby z całej Polski mogą połączyć się zarówno z telefonów
stacjonarnych, jak i z telefonów komórkowych, należących do sieci:
Orange, Play, Plus i T–mobile. Bezpłatny telefon czynny jest w poniedziałki w godzinach 10.00–18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 08.00–16.00.

Wójt Gminy Kleszczów informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47 oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kleszczow zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością
Gminy Kleszczów, położonej w miejscowości Żłobnica.
L.p. Numer
Nr
Oznaczenie w
Powierzch- Cena wywoław- Wadium Minimalne postąobrębu działki księdze wieczystej
nia [ha]
cza netto [zł]
zł
pienie
1 Żłobnica 786/1
KW
11,0864
135 165,00
13 600,00
1 360,00
PT1B/00044532/0
Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2012 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47 w sali nr 16.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul Główna 47, pok. nr 25, tel. 44/731 31 10
w. 132 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
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ropem opuszczonych nekropolii idzie od lat historyk i etnolog,
zatrudniony jako archiwista w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Bartosz Bijak. Adres założonej przez niego strony internetowej www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl mówi dokładnie
o jakie miejsca chodzi. Do 7 października na stronie tej widniały krótkie
opisy 136 cmentarzy wraz z 950 zdjęciami. Liczba skatalogowanych
(i stale uzupełnianych) przez historyka miejsc pochówku mieszkańców
naszego regionu wyznania ewangelickiego sięgnęła już 151.
„Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego to przeważnie małe obiekty, niewielkie zarówno pod względem zajmowanej
powierzchni jak i ilości pozostałych nagrobków, zakładane w połowie
XIX w. Wytyczenie cmentarza mogło być jednym z warunków na jakich koloniści niemieccy podpisywali kontrakt osadniczy” – pisze autor,
przytaczając przykład Jordanowa na terenie obecnej gminy Brzeziny.
W kolejnych rozdziałach opisuje nie tylko miejsca zakładania
cmentarzy przez wspólnoty ewangelickie, ale także stan zachowanych
ogrodzeń i nagrobków. Stan raczej opłakany: „Zniszczenia polegają
głównie na poprzewracaniu i/lub połamaniu płyt czy nielicznych rzeźb
(kilkakrotnie spotykane w różnych miejscach niewysokie kolumny, stylizowane na ścięte pnie dębów, symbolizujące kres życia), a także na
odsunięciu płyt i otwarciu grobów czy połamaniu żelaznych ogrodzeń
otaczających niektóre z nich.
Z przykrością trzeba stwierdzić, że nie są to ślady przysłowiowych
„zębów czasu”, ale działalności ludzkiej. Jednak również przyroda upomina się o te nie użytkowane obiekty”.
Z tego powodu na omszałych kamieniach nie widać już ornamentów, coraz trudniej jest odczytywać nagrobne inskrypcje. Nie dowiemy
się komu poświęcony został zachowany nagrobek,
ile lat przeżyła spoczywająca w nim osoba.
Kluczem do poszukiwania pozostałości po ewangelickich nekropoliach w naszym
województwie okazał się
wydany w 1925 r. w Warszawie „Rocznik Ewangelicki”. W tej publikacji została przedstawiona m.in.
przedwojenna struktura kościoła luterańskiego, z wyróżnieniem podziału na diecezje, parafie i filiały. „Rocznik” wymienia też liczbę cmentarzy, przypadającą na daną
parafię albo filiał. Zabrakło w nim jednak wyszczególnienia miejscowości, w których cmentarze te były położone.
W 1925 r. w diecezji warszawskiej doliczono się 45 cmentarzy,
w diecezji kaliskiej (należał do niej m.in. Łask) – 25, zaś w diecezji
piotrkowskiej, która składała się aż z szesnastu parafii i filiałów wymieniona została imponująca liczba 162 (!) cmentarzy. Ta rozległa diecezja obejmowała tereny od Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego do Tomaszowa Mazowieckiego i Kleszczowa.
***
Pod parafię w Kleszczowie podlegało 13 cmentarzy. Autor nie wymienia ich lokalizacji. W szczegółowym zestawieniu opisane są dwoma, trzema zdaniami te cmentarze, które odszukał. Opis dotyczy
położenia cmentarza oraz liczby i stanu zachowanych nagrobków. Pomocniczą funkcję pełnią dołączone fotografie (niestety – słabej rozdzielczości).
Spośród 13 cmentarzy, jakie istniały na terenie gminy Kleszczów
w międzywojniu, znajdujemy na autorskiej stronie Bartosza Bijaka krótki opis trzech miejsc pochówku:
Kamień: Dawny cmentarz ewangelicki w Kamieniu znajduje się
w lesie przy drodze z Chabielic do KBW Bełchatów. Do dziś dotrwało kilka grobów (na dwóch napisy w języku niemieckim) i pionowa belka drewnianego, cmentarnego krzyża. Do tego opisu dołączone zostały 4 zdjęcia.
Kolonia Łuszczanowice: Dawny cmentarz ewangelicki w Kolonii
Łuszczanowice to kilkanaście mocno zdewastowanych nagrobków (in-

5

skrypcje w języku niemieckim) schowanych w gęstym lesie przy szosie, na końcu miejscowości. Pozostało również kilka słupków z ogrodzenia. Do opisu dodane zostały 4 fotografie.
Rogowiec: Dawny cmentarz w Rogowcu to jedna z większych, pod
względem ilości nagrobków, wiejskich nekropoli ewangelickich w powiecie. Znajduje się w lesie, tuż przy drodze (widać go z niej) po lewej stronie wjeżdżając do wsi od
strony Bełchatowa. Zachowało
się kilkadziesiąt kamiennych nagrobków, w tym wiele z niemieckimi inskrypcjami, ziemnych mogił, znaczna część betonowych
słupków z ogrodzenia i niewielki
(ok. 2 m) drewniany krzyż. Opis
uzupełnia 6 zdjęć.
Wśród opisanych protestanckich nekropolii, położonych
najbliżej gminy Kleszczów, są
jeszcze cmentarze: w Trząsie,
Kurnosie Borkach, Kałdunach, Zawadach i Myszakach (cztery ostatnie
miejscowości znajdują się koło Bełchatowa).
***
Na stronie poświęconej cmentarzom ewangelickim zawarto wiele cennych uwag i spostrzeżeń. Znaleźć tu można również słowa, których autor buntuje się przeciw zapominaniu, a przede wszystkim niszczeniu takich miejsc. Dla Bartosza Bijaka „cmentarz jest paradoksalnie
znakiem życia. Miejsce to, to właściwie otwarta i stale zapisywana karta z księgi historii każdej miejscowości, to jakby druga część miast czy
wsi, w której „żyją” ci, którzy opuścili już tą pierwszą, zasadniczą część.
(…) Pół wieku temu zniknęli ludzie, którzy lepiej lub gorzej współtworzyli wiejską wspólnotę, wzbogacając jej kulturę swoim językiem i wyznaniem24, teraz znikają ostatnie materialne ślady ich niegdysiejszej
obecności. Powoli ktoś wyrywa lub zamazuje karty wioskowej przeszłości. Odchodzą niezauważone w przeszłość, powoli znikają z kulturowego i geograficznego krajobrazu wsi, ale jeszcze nie odeszły tak
zupełnie do końca. Jeszcze można znaleźć na nich pojedyncze, wypalone znicze, zeschłe lub sztuczne kwiaty – ostatnie ślady pamięci. Być
może kładą je ci nieliczni, którzy pamiętają swoich ewangelickich [niemieckich lub czeskich] sąsiadów, z którymi żyli w tej samej wsi, ci, którzy rozumieją, że zmarłym należy się szacunek bez względu na to jakim mówili językiem i do którego chodzili kościoła.
Autor nie pozostawia nas jednak z tą gorzką refleksją. W jednej
z zakładek przytacza niezwykle budujący opis podjętej w 2009 roku
akcji porządkowania cmentarza ewangelickiego we wsi Bukowiec (gm.
Brójce). Akcję przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Grupa Łódź”. W wyniku działań zdeterminowanej
grupy młodzieży na terenie starego cmentarza zostały wykarczowane krzaki, zebrane i wywiezione śmieci, a wiele nagrobków odsłonięto,
oczyszczając płyty i obramowania kwater. Powstała przy tym obszerna dokumentacja miejsc spoczynku dawnych, niemieckich mieszkańców Bukowca.
***
Lekturę strony internetowej www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl warto polecić nie tylko osobom, które interesują się historią.
Zamieszczone na niej fotografie pokazują opłakany stan protestanckich nekropolii. Ze względu na słabą jakość zdjęcia nie nadają się
do gazetowego druku. Kilka załączonych do niniejszego tekstu fotografii wykonanych zostało kilkanaście dni
temu na terenie ewangelickiego cmentarza w Rogowcu. Widoczne jeszcze groby
są bardzo skromne. O kilka
z nich ktoś się z pewnością
troszczy. Szczególnie mocne wrażenie robi równy rządek obramowanych betonem
dziecięcych mogił.
(s)
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Dzień Papieski
å ciąg dalszy ze str. 1
10 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II odbył się dwuetapowy konkurs wiedzy o Papieżu - Polaku. Była to trzecia edycja konkursu gminnego. Uczestniczący w nim
uczniowie starszych klas szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 28 osób) odpowiadali w pierwszym etapie na pytania
z przygotowanego testu.
Pięć osób, które w teście uzyskały najwięcej punktów, zostało potem zaproszonych do drugiej, ustnej tury konkursu. Trzyosobowe jury
pod przewodnictwem ks. Radosława
Rychlika uznało, że poziom wiedzy
uczestniczek konkursu był nie tylko wysoki, ale też bardzo wyrównany. Dlatego podjęta została decyzja
o przyznaniu dwóch równorzędnych
nagród za pierwsze i drugie miejsce.
Najwyżej ocenione uczestniczki konkursu to uczennice Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie: Karolina Cieślak i Paulina Pendziwiatr. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się uczennice
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie: Natalia Mularczyk
i Wiktoria Kurowska. Trzecia nagroda przypadła uczennicy tego samego gimnazjum - Aleksandrze Pierzak.
Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych także mogli wziąć udział w konkursie o Janie Pawle II. Był to konkurs rysunkowy. Spośród złożonych prac komisja wybrała po trzy najlepsze
w każdej z trzech klas. Wśród pierwszoklasistów nagrodzeni zostali:
I m. - Karolina Olczyk (SP Łękińsko); II m. - Lilianna Kęsy (SP Łękińsko); III m. - Wiktoria Moskot (SP Kleszczów). W gronie drugoklasistów nagrody podzielono tak: I m. - Jakub Muskała (SP Łękińsko);
II m. - Adriana Mularczyk (SP Kleszczów); III m. - Oliwia Staniszewska (SP Łękińsko). Wśród uczniów klas III najlepsze prace złożyli:
I m. - Martyna Muskała (SP Łękińsko); II m. - Weronika Rogozińska
(SP Łękińsko); III m. - Kamil Misiak (SP Łękińsko).
Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy, a także „papieskiego” konkursu plastycznego, zorganizowanego
wcześniej dla uczniów klas
I-III szkół podstawowych odbyło się w niedzielne popołudnie
14 października, podczas oficjalnych uroczystości XII Dnia
Papieskiego w Kleszczowie.
O wynikach konkursów poinformowała dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, Agniesz-
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ka Nagoda-Gębicz. W towarzystwie proboszcza Rzymskokatolickiej
Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, ks. Andrzeja Pękalskiego wręczyła nagrody laureatom, a także drobne upominki wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy o Janie Pawle II.
Po tej części uroczystości zebrani w kościele mieszkańcy gminy mieli okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł II –
Papież Rodziny”, przygotowany z inicjatywy nauczycielek Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych, Ewy Zagaj i Barbary Mickiewicz przez
uczniów ZSP.
Dodajmy, że w obchodach XII Dnia Papieskiego w Kleszczowie
uczestniczyły poczty sztandarowe czterech szkół, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. Finałem uroczystości było
złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. Jana Pawła II w Kleszczowie.
(s)

GOK informuje

Zaproszenie na film

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców
gminy na film „Bitwa pod Wiedniem”. Pokaz filmu odbędzie się
9 listopada o godz. 18.00 w auli Kompleksu SOLPARK. Wstęp wolny
(pokaz zamknięty). Wejściówki można odbierać w Wiejskim Ośrodku
Kultury w Łękińsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Film będzie wyświetlany techniką cyfrową. Projekcja jest organizowana w ramach współpracy GOK w Kleszczowie z „SOLPARK
KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

Wyjazd na operetkę
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi w dniu 22 listopada na operetkę „Wesoła wdówka”. Bilety w cenie 30 zł (ulgowe) i 40 zł. Zapisy prowadzone są w WOK w Łękińsku do 31 października. Ilość miejsc
ograniczona.
Wyjazd zaplanowany został na godz. 16.00 z parkingu obok kompleksu SOLPARK w Kleszczowie.

Zmiany w godzinach zajęć
Odbyły się już pierwsze spotkania instruktorów z uczestnikami kółek działających w GOK w Kleszczowie. Informujemy, iż na prośbę
zainteresowanych zmieniły się dni oraz miejsca działania niektórych z nich. Jakie zmiany wprowadzono?
• Kółko fotograficzne - zajęcia odbywają się we wtorki w godz.
16.00-20.00 w WOK w Żłobnicy.
• Kółko informatyczne - zajęcia odbywają się we wtorki od godz.
15.30 w WOK w Łuszczanowicach.
• Kółko multimedialne - zajęcia odbywają się w czwartki w godz.
16.00-19.00 w WOK w Łękińsku.
• Kółko teatralno-recytatorskie - zajęcia odbywają się w piątki
w Szkole Podstawowej w Łękińsku:
o grupa starsza - w godz. 14.00-15.30,
o grupa młodsza - w godz. 15.30-17.00.
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Garść wspomnień

Helena i Henryk Bartosikowie

Ślub kościelny brali w Sulmierzycach. Tutejsza Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Erazma obejmuje również Antoniówkę, w której mieszkają państwo Bartosikowie. Ślubu udzielił im proboszcz,
ks. Ewaryst Szopiński.
W tamtych latach najlepiej płatną pracę zawodową można było
znaleźć na Śląsku. Wkrótce po ślubie do pracy na Śląsk wyjechał
pan Henryk. Jakiś czas później dołączyła do niego żona, dla której także znalazła się tu praca. Po trzech latach wróciła jednak do
domu rodziców w Antoniówce. Przez pięć lat pracowała w miejscowym sklepie. Potem, kiedy rodzice przepisali na nią 5-hektarowe
gospodarstwo, zajęła się tymże gospodarstwem. Pani Helena przyznaje, że na słabych gruntach (głównie klasy 5 i 6) plony były niewielkie, a praca ciężka.
– Robiłam to jednak dla rodziców, którzy z ziemią byli bardzo
zżyci – mówi.
Pan Henryk aż do emerytury (przeszedł na nią w 1984 r.) pracował pod ziemią w kopalni „Czerwona Gwardia” w Czeladzi. Do Antoniówki przyjeżdżał na niedziele i święta.
W ciągu 50 wspólnych lat jedne z najtrudniejszych chwil przeżyli 2 lata temu, kiedy zmarł ich syn. Państwo Bartosikowie mają jeszcze jednego syna i cieszą się czwórką wnuków.
– Wyrozumiałość i miłość - to recepta na długie, zgodne życie.
Z czasem miłość słabnie, zastępuje ją przyzwyczajenie. Ale ono też
jest ważne dla trwałości związku – odpowiada pani Helena, zapytana o receptę na długoletnie pożycie.

Monika i Marian Bujaczowie
Minione pół wieku przeżyli wspólnie w miejscowości Kolonia
Łuszczanowice. Jedyna dłuższa przerwa we wspólnym mieszkaniu
pod jednym dachem spowodowana była wojskową służbą męża.
Powołanie dostał przed ślubem. Było więc wiadomo, że wkrótce
po weselnej uroczystości świeżo upieczony małżonek włoży zielony mundur.
Kościelny ślub państwo Bujaczowie brali w Kleszczowie, dokładnie 29 września 1962 roku. Na ich
ręce przy ołtarzu stułę nakładał ksiądz
Jan Burchard (był proboszczem kleszczowskiej parafii w latach 1948-1966).
– Wesele było niewielkie. Mieliśmy
około 30 gości – opowiada pani Monika. – Mąż już w październiku poszedł
do wojska. Służył w „podhalańczykach”
– w Karpackiej Brygadzie WOP.
Kiedy mąż wyszedł z wojska kupili działkę budowlaną. Mieszkali u rodziców pani Moniki, ale mogli zacząć budowę własnego domu. Przeprowadzka
nie była daleka – tylko dwa budynki dalej od rodzinnego domu pani Moniki.
– Zajmowaliśmy się pracą na
10-hektarowym gospodarstwie –
wspomina. – Oprócz tego mąż pracoJ e d n o z p i e r w s z y c h wał zawodowo w kopalni piasku w An„małżeńskich” zdjęć toniówce, gdzie obsługiwał koparkę
państwa Bujaczów
i ładowarkę. Na emeryturę mąż przeszedł po zakończeniu pracy w kopalni. Ja „dorobiłam się” emerytury rolniczej.
Państwo Bujaczowie mają czworo dzieci. Dzieci obdarzyły ich
jedenaściorgiem wnuków (w tym gronie jest aż osiem dziewczynek). Doczekali się też jednego prawnuka.
– Sposób na tak długie wspólne życie? Trzeba iść na ustępstwa. Uporem i stawianiem na swoim niczego się nie wygra – mówi
pani M. Bujacz.

Bolesława i Leopold Stacherowie
Kamień – rodzinna miejscowość państwa Stacherów należy do
parafii Chabielice. Właśnie w Chabielicach przed ołtarzem kościo-
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ła Parafii p.w. św. Michała Archanioła powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Było to w sierpniu 1962 roku, a kapłanem udzielającym
ślubu był proboszcz ks. Adam Bąkowicz.
Pani Bolesława wspomina, że ślub cywilny odbył się sześć miesięcy wcześniej, a urzędnikiem Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, który udzielał tego ślubu była pani Lucyna Gajzler (późniejszy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie).
Wspominając weselną uroczystość z sierpnia 1962 r. pani Bolesława ze szczególnym sentymentem opowiada o kapeli, która bawiła weselnych gości (dwie harmonie, bęben i skrzypce):
– Mówiło się o nich „Ucińscy”. Zespół był czteroosobowy, bardzo ładnie śpiewali i pięknie grali. Goście chwalili sobie zabawę
przy tej kapeli.
Państwo Stacherowie zamieszkali w Kamieniu. Zajmowali się
pracą w gospodarstwie rolnym. Na
początku miało ono 7 hektarów powierzchni. Pod koniec lat 70. wraz
z budową kopalni i elektrowni pojawiły się możliwości dodatkowej
pracy. Pan Leopold zatrudnił
się jako pomocnik wiertacza we
wrocławskiej firmie pracującej na
terenie naszej gminy. Przepracował w niej 10 lat.
Potomstwo państwa Stacherów
to troje dzieci – córka i dwóch synów. Jeden z synów nie doczekał
Złotych Godów rodziców – zmarł
siedem lat temu. Dzięki dzieciom Państwo Stacherowie podStacherowie cieszą się dziś sied- czas uroczystości Złotych
miorgiem wnuków i dwoma pra- Godów
wnukami. Jeden z nich urodził się
we wrześniu i miał być odbierany z oddziału położniczego właśnie
w tym dniu, kiedy odbywała się „urzędowa” uroczystość Złotych Godów.

Jadwiga i Marian Zagórscy
Zdecydowaną większość wspólnie przeżytych pięćdziesięciu lat
mieszkali w Łuszczanowicach. Dopiero od kilku lat są mieszkańcami Kleszczowa. Kościelny ślub brali w Kleszczowie. I tak jak państwo Bujaczowie przysięgę małżeńską składali przed księdzem Janem Burchardem. A Feliks Frach - jako przewodniczący prezydium
- udzielał im ślubu cywilnego.
Pan Marian Zagórski rozglądał się po ślubie za stabilnym miejscem pracy, aby zarobić na utrzymanie rodziny. Znalazł taką pracę
– jak wielu ówczesnych mieszkańców gminy Kleszczów – na Śląsku. Pracował w firmach budowlanych, m.in. wykonujących usługi
dla górnictwa węgla kamiennego,
a także usługi betoniarskie. W 1974
roku, kiedy wraz z rozpoczętą budową kopalni Bełchatów pojawiły się możliwości zatrudnienia na
miejscu, bliżej rodziny, zatrudnił się
w krakowskiej firmie, która wykonywała wiercenia na terenie przyszłej
kopalni. Pani Jadwiga była początkowo pracownikiem poczty, potem została zatrudniona w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. Stąd odeszła na emeryturę, ale ponieważ
emeryckie pobory nie są zbyt wielkie, dorabia w SOLPARKU – dopóki zdrowie dopisuje i sił nie brakuje.
Państwo Zagórscy dochowa- Jubileuszowy toast państwa
li się trójki dzieci, w tym dwóch sy- Zagórskich
nów. Mają też dwóch wnuków. Jeden z nich wyjechał do pracy do Holandii, drugi zaś pracuje teraz
w kopalni Bełchatów. Dziadkowie z dumą opowiadają o wnukach.
J. Strachocki
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Szkolne ślubowania

uczniów klas pierwszych do szkolnej społeczności
P rzyjęcie
odbywa się zazwyczaj po uroczystym ślubowaniu. To trady-

cja, którą w program roku szkolnego wprowadziła większość szkół.
12 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w połączeniu z Dniem Edukacji Narodowej obchodzony był Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od montażu słowno-muzycznego,
poświęconego życiu i nauce bł. Jana Pawła II. Potem pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, co
oznacza że zostali oficjalnie
przyjęci w poczet uczniów
ZSP. W rocie przysięgi, wygłoszonej przez 67 uczniów
z trzech klas pierwszych,
mowa była o takich wartościach jak patriotyzm, godność, poszanowanie wartości.
Kolejną częścią obchodów tego ważnego dnia były podziękowania i życzenia złożone nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Na-

J

Nowości w bibliotece

esienią Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz jej
filie w Żłobnicy i Łękińsku wzbogacą się o ponad 400 woluminów. Wśród zakupionych pozycji znajdują się nowości wydawnicze,
jak również książki proponowane przez czytelników. Na bibliotecznych regałach przybyło książek z literatury popularnonaukowej, beletrystyki oraz literatury dla dzieci i młodzieży.
Naszym czytelnikom polecamy m.in. książkę Jerzego Stuhra
„Tak sobie myślę”, która wbrew pozorom nie jest tylko dziennikiem
choroby aktora. Miłośnikom podróży i mocnych wrażeń polecamy
„Blondynkę w Australii” Beaty Pawlikowskiej oraz najnowszą „automotobiografię” Martyny Wojciechowskiej „Automaniaczka”. Wielbiciele Marcina Ciszewskiego będą mogli przeczytać jego ostatnią
powieść „www.ru2012.pl”, która definitywnie zakończy wszystkie
wątki rozpoczęte w poprzednich częściach cyklu. W zbiorach gminnych bibliotek przybyło również książek sensacyjnych, romansów
oraz powieści „lekkich i przyjemnych”. Więcej informacji na temat
nowych zakupów można znaleźć w katalogu online na stronie biblioteki, w zakładce NOWOŚCI.
Środki finansowe, z których są realizowane zakupy pochodzą
z dotacji od Urzędu Gminy, dotacji przekazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz z kar uiszczanych przez czytelników za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
Gminna Biblioteka Publiczna realizuje również zakup nowych
tytułów filmowych. W połowie października katalog filmów powiększył się m.in. o takie tytuły jak: „Żelazna dama”, „Róża”, „Hans
Kloss: Stawka większa niż śmierć”. Na półkach przybędą również
nowe audiobooki.
J. Gawłowska

P.H.U.

IRZYKOWSKI
LESZEK

● okna, ● drzwi zew., ●
drzwi wew., ● parapety,
● rolety, ● bramy
garażowe, ● garaże, ●
blachodachówki, ● rynny
Kleszczów, ul. Główna 2 B.
Tel. 510-218-366.

rodowej przez przedstawiciela młodzieży. Nie obyło się również bez
nagród, które dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz wręczyła osobom
najbardziej angażującym się w pracę z młodzieżą i funkcjonowanie szkoły. Po zakończonych uroczystościach na pierwszoklasistów
i ich rodziców czekała miła niespodzianka - słodki poczęstunek.
Tego samego dnia pasowanie na ucznia klasy pierwszej odbyło
się w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Połączone zostało z akademią przygotowaną na Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy pierwszej, prezentując m.in. barwne przedstawienie, którego tematem była znajomość
szkolnych zasad i obyczajów. Składając ślubowanie w obecności
zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz starszych kolegów
pierwszoklasiści przyrzekali, że będą godnie reprezentować szkolę
i dawać powody do dumy i radości swoim nauczycielom oraz rodzicom. Dyrektor Agnieszka Biernacka-Oleszczyk dokonała pasowania na uczniów posługując się wielkim ołówkiem. Pierwszoklasiści
otrzymali pamiątkowe dyplomy przystąpienia do braci uczniowskiej
oraz słodkie niespodzianki.
W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły miało miejsce 15 października.
Pasowania każdego pierwszaka na ucznia dokonała dyrektor
szkoły Ewa Stawiak-Kołba.
Uroczystość była połączona z akademią z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Rangę tego wydarzenia podkreśliła nie tylko obecność wszystkich uczniów, nauczycieli i
pracowników obsługi, ale także rodziców i emerytowanych
pracowników szkoły. Szkolna
uroczystość stała się więc okazją do integracji. A dla emerytowanych pracowników, którzy spotkali się z dyrektor szkoły, również okazją do wspomnień.
(s)

Jakie studia wybrali?

å ciąg dalszy ze str. 1
Jakie uczelnie i kierunki dalszej edukacji zostały wybrane przez
pierwszy rocznik absolwentów kleszczowskiego liceum? Znaleźli się oni w dziewiętnastu różnych uczelniach, wśród których dominują te z tradycjami, nazywane także „państwowymi”: Uniwersytet
Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet
Łódzki, politechniki: Świętokrzyska, Częstochowska, Opolska, Wrocławska i Krakowska, a także AWF (w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu) oraz Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Wybierane przez absolwentów kierunki to m.in. inżynieria środowiska, matematyka stosowana, analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i inżynieria produkcji, wychowanie
fizyczne, ekonomia, prawo, różne filologie, a ponadto fizjoterapia
i ratownictwo medyczne.
(s)

Nauczanie języka niemieckiego:
• przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
(egzaminator)
• przygotowanie do egzaminów certyfikatowych
(egzaminator TELC)
• nauka języka zwykłego, prawniczego i ekonomicznego

Tłumaczenia z języka niemieckiego:

• tłumaczenie przysięgłe (tłumacz przysięgły)
• zwykłe i specjalistyczne

Tel. 600-653-103 www.tlumacz-grodek.pl
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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 jako najkorzystniejsza, 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, korytarza, o łącznej powierzchni 17,01m².
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 zaczerpnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10
w. 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 14 listopada 2012 r. do godziny 12°° 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.

Sprzedam działkę
budowlaną
w Łękińsku.
Powierzchnia 10 arów.
Tel. 604-962-510.

KOLEKTORY SŁONECZNE
3 doradztwo
3 montaż
3 serwis

Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014

KLESZCZOWSKI

9

Prosto z SOLPARKU
Promocja za paragony
SOLPARK uruchomił nową promocję. Aby z niej skorzystać należy
zbierać paragony za wejście na basen w godzinach 10-15 w dni powszednie. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która okaże paragony na najwyższa kwotę. Nagrody to bony upominkowe, z których
można będzie skorzystać w ośrodku Malutkie Resort. Promocja rozpoczęta 1 października potrwa do 15 grudnia.

Kiedy na bilard?
W sali bilardowej, która funkcjonuje w SOLPARKU do dyspozycji
klientów jest sześć profesjonalnych, pełnowymiarowych, kompletnie wyposażonych stołów. Z tej atrakcyjnej rozrywki można korzystać w godzinach:
• poniedziałek-piątek - 16.00-22.00
• sobota, niedziela, święta - 12.00-22.00

Zaproszenie do siłowni
Wszystkich dbających o kondycję fizyczną SOLPARK zaprasza do
siłowni. Klimatyzowane sale do treningu siłowego wyposażone zostały w wysokiej klasy sprzęt sportowy, posiadający certyfikat IWF.
Siłownie są dostępne w następujących godzinach:
poniedziałki - 14.00-20.00 wtorki - 10.00-22.00 środy - 14.0020.00 czwartki - 10.00-22.00 piątki - 14.00-20.00 soboty 10.00-18.00 niedziele - 10.00-18.00

•

•

•

•

•

•

•

Spółdzielnia socjalna
– sposób na biznes

Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (ul. Bawełniana
W siedzibie
3, pok. nr 29) odbędzie się 9 listopada spotkanie informacyjne doty-

czące projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie - spółdzielnia socjalna”. Początek - godzina 9.00.
Przedstawiciele instytucji, która realizuje ten projekt (Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi) opowiedzą, na jakich warunkach osoby bezrobotne mogą uruchomić działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.
Fundacja planuje m.in. dokapitalizowanie 8 nowych spółdzielni socjalnych,
dokapitalizowanie osób fizycznych, które przystępują do działających już spółdzielni, a także dokapitalizowanie 2 spółdzielni socjalnych utworzonych przez
osoby prawne z terenu województwa łódzkiego.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym powinny skontaktować się z PUP w Bełchatowie, tel. 44/ 631 40 65, 631 40 68.
Biuro projektu działa w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, tel. 42/ 291 03 42,
koordynator- Katarzyna Kędzierska.
(s)

Informują
o unijnych funduszach

W Bełchatowie funkcjonuje jeden z Lokalnych Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Z jego usług mogą korzystać osoby i firmy działające na terenie tzw. Podregionu Wschodniego naszego województwa. W skład tego podregionu wchodzą powiaty: bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski i opoczyński oraz miasto Piotrków
Trybunalski.
Zgłaszający się do punktu informacyjnego mogą bezpłatnie uzyskać informacje na temat: ● Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ); ● programów wdrażanych w ramach
Narodowej Strategii Spójności (NSS). Rolą punktu jest także: ● kierowanie
beneficjenta do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji; ● udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.
Siedziba bełchatowskiego punktu informacyjnego: Urząd Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), I piętro, pok. nr 214, tel. 44/ 733 51 44, e-mail: info_
rpo@um.belchatow.pl. Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.30-15.30, wtorek - 7.30-19.30.
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Sport
Międzyzakładowy turniej

W meczu o III miejsce drużyna Aga Trans Żłobnica pokonała
zespół Technologia Ekologia 2:1, natomiast w meczu o główne trofeum zmierzyły się drużyny OSP Kleszczów i Oldboy Kleszczów.
października w sali sportowej SOLPARKU Kleszczów odW podstawowym czasie gry padł remis 1:1. W rzutach karnych, któbył się tradycyjny Turniej Międzyzakładowy w Halowej Piłce
re miały rozstrzygnąć o zwycięstwie, lepsi okazali się piłkarze OSP
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kleszczów. Organizatorem tej cieKleszczów wygrywając 2:1.
szącej się dużą popularnością imprezy był klub Omega Kleszczów.
Końcowa kolejność w turnieju: ● I. OSP Kleszczów; ● II. Oldboy
W turniej udział wzięło 8 drużyn. Zostały one podzielone na dwie
Kleszczów; ● III. Aga Trans Żłobnica; ● IV. Technologia Ekologia
grupy. Oto wyniki rozegranych eliminacji:
Bogumiłów; ● V. Energoserwis Kleszczów; ● VI. Rambud Instar
Grupa A:
Kleszczów; ● VII. Oldboy Łuszcza• Aga-Trans – Oldboy Kleszczów 0:0
nowice; ● VIII. Firma Rajtarski.
• Energoserwis Kleszczów – Oldboy ŁuszWszystkie drużyny otrzymały
czanowice 1:0
puchary i nagrody sportowe. Wy• Oldboy Kleszczów – Oldboy Łuszczanowiróżniono też najlepszych piłkarzy.
ce 4:3
Za najlepszego bramkarza turnieju
• Energoserwis Kleszczów - Aga-Trans 1:1
został uznany Marcin Wyszkowski
• Energoserwis Kleszczów – Oldboy Klesz(Oldboy Kleszczów), a za najlepczów 1:2
szego zawodnika - Kamil Szczęsny
• Oldboy Łuszczanowice – Aga-Trans 0:3
(OSP Kleszczów).
Grupa B:
W zwycięskim zespole zagrali:
• OSP Kleszczów – Rambud Instar 1:0
Damian Szymanek, Kamil Szczęsny
• Technologia Ekologia – Firma Rajtarski 5:1
(kapitan), Łukasz Dudziński, Paweł
• OSP Kleszczów – Firma Rajtarski 4:0
Kociniak, Paweł Trędkiewicz, Prze• Technologia Ekologia – Rambud Instar 2:1
• OSP Kleszczów – Technologia Ekologia 5:2 Prezes LKS Omega – Jan Gurazda wręcza puchar mysław Górazda, Krzysztof Jakubkapitanowi zwycięskiej drużyny, K. Szczęsnemu. czyk i Krzysztof Michałek.
• Rambud Instar – Firma Rajtarski 2:1
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Sport
Liga lekkoatletyczna

w Zduńskiej Woli odbył się finał Wojewódzki
11 października
Szkolnej Ligi LA w ramach Licealiady. W zawodach tych

udział wzięli uczniowie z 11 szkół (dziewczęta) i 12 szkół (chłopcy) województwa łódzkiego. ZSP w Kleszczowie reprezentowało 15
dziewcząt i 15 chłopców. W generalnej klasyfikacji dziewczęta wywalczyły 9. miejsce (1063 pkt.), a chłopcy – 7. (1161 pkt.).
W zawodach udział brało 128 zawodników z 32 klubów.

SPRZEDAŻ I TRANSPORT
• ziemi ogrodowej
• piasku budowlanego
Tel. 509-449-312, 691-971-585.

Sprzedam dom
na terenie gminy Kleszczów
w miejscowości Łuszczanowice.
Tel. 691-736-143.
Sprzedam 10-arową
działkę budowlaną
w Kleszczowie.
Tel. 696-267-891.

Sport
Tenisiści otwierają tabelę

w II lidze tenisa stołowego mężczyzn zespół LKS
W ystępujący
Omega Kleszczów ma za sobą już sześć rozegranych kole-

jek. Oto ich wyniki:
I. 22.09. - SKTS Skarżysko Kamienna - LKS Omega 4:6
II. 21.09. - LKS Omega - UMKS Księżak Łowicz 9:1
III. 13.10. - KTS Sandomierz - LKS Omega 2:8
IV. 14.10. - KS Legion Skierniewice - LKS Omega 2:8
V. 19.10. - LKS Omega - KS Elta Łódź 10:0
VI. 21.10. - PKS Polonia Białogon Kielce - LKS Omega 3:7
Po sześciu kolejkach zespół z Kleszczowa przewodzi w tabeli
z dorobkiem 12 pkt. Drugie miejsce zajmuje LKS Biała Rawska (11),
trzecie – SKTS Skarżysko Kamienna (9), a czwarte- KS Energetyk
AMŁ Dzianiny Łódź (9). Trener Longin Wróbel przyznaje, że spodziewał się lepszej postawy zespołu KTS Sandomierz, który dysponuje silnym składem i w poprzednim sezonie był najgroźniejszym
rywalem Omegi. W siódmej kolejce rywalami naszej drużyny będzie
zespół LKS Jutrzenka Bychlew.
W tegorocznych rozgrywkach w zespole Omegi występują: Witold Uzarczyk, Jarosław Nitek, Kamil Trzcinka, Przemysław Gierak,
Łukasz Posmyk i Damian Skibior.

Sport
Grand Prix pływackiego
Pucharu Polski

13-14 października w Suwałkach odbyły się zawody
W dniach
z cyklu Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu. Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowało troje licealistów. Oto uzyskane przez nich wyniki:
• Barbara Wasilewska (kl. III b): ● 5. 800 m dowolnym 9’13”59, ●
5. 100 m dowolnym 1’01”16, ● 6. 400 m dowolnym 4’26”14, ●
6. 200m dowolnym 2’07”85.
• Kinga Trojanowska (kl. II b): ● 6. 50 m grzbietowym 0’33”73, ●
9. 50 m motylkowym 0’33”42, ● 16. 50 m dowolnym 0’29”64.
• Filip Mielczarek (kl. I b): 4. 400 m zmiennym 4’56”56, ● 8. 100 m
zmiennym 1’03”22, ● 10. 200 m zmiennym 2’20”31, ● 14. 100 m
dowolnym 0’56”22, ● 14. 50 m motylkowym 0’27”67.
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Sport
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
w lekkiej atletyce

na stadionie LKS Ome16 października
ga Kleszczów odbyły się mistrzostwa

- III m. na 800 m, ● Monika Szymańska
- I m., Klaudia Jura - III m. na 1500 m, ●
zrzeszenia LZS województwa łódzkiego Marta Olczyk - I m., Barbara Wasilewska
w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych - II m. na 3000 m, ● Justyna Kluba - I m.
i LKS. W mistrzostwach udział wzięły repre- w skoku w dal, ● Justyna Botór - I m.,
zentacje szkół ponadgimnazjalnych, wśród Justyna Kluba - II m. w trójskoku, ● ZSP
nich także Zespół Szkół Ponadgimnazjal- Kleszczów (Klaudia Czank, Patrycja Kłys,
nych w Kleszczowie.
Ewelina Bugajska, Justyna Botór) - III m.
Wyniki najlepszych reprezentantów ZSP: w sztafecie 4x100 m, ● ZSP Kleszczów
● Klaudia Jagusiak - II m. w biegu na 400 m, (Klaudia Jagusiak, Barbara Wasilewska,
● Patrycja Kłys - II m., Kinga Trojanowska Monika Szymańska, Marta Olczyk) - II m.
w sztafecie 4x400 m, ● Maciej Roczek I m. w biegu na 100 m, ● Arkadiusz Mazurczyk - III m. na 200 m, ● Kamil Dytnerski
- II m. na 400 m, ● Dominik Stępień - II m.
na 1500 m, ● Roman Żak - I m., Bartłomiej Stępień - II m. w pchnięciu kulą 5 kg,
● ZSP Kleszczów (Piotr Garbiec, Maciej
Roczek, Marcin Kuliberda, Arkadiusz Mazurczyk) - II m. w sztafecie 4x100 m, ●
ZSP Kleszczów (Kamil Dytnerski, Dominik Stępień, Karol Hasikowski, Sebastian
Możdrzeń) - II m. w sztafecie 4x400 m.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
Na podium stoją Patrycja Kłys (pierwsza z le- w każdej dyscyplinie otrzymali medale
wej) i Kinga Trojanowska (pierwsza z prawej). i dyplomy.

M

Sport
Piłkarski narybek

łodzi piłkarze LKS Omega Kleszczów (roczniki 1999-2000), występujący w I grupie kategorii rozgrywkowej „Kuchar”, zostali mistrzami jesieni. Okazali się lepsi od
swoich rówieśników z takich klubów jak UKS ZSP Mechanik Radomsko, KS Concordia
Piotrków Trybunalski i UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. To efekt regularnej pracy szkoleniowej i stworzenia dużej grupy zawodników, z grona których trener Jacek Drzewiecki
może kompletować zespół do ligowych rozgrywek.
å ciąg dalszy na str. 12

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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Piłkarski narybek

å ciąg dalszy ze str. 11
Grupa piłkarzy roczników 1999 i 2000 liczy ponad 30 osób.
Trenują regularnie trzy razy w tygodniu (we wtorki, środy i piątki),
po półtorej godziny.
Ich bazą jest bardzo
dobrze
utrzymane
boisko w Łękińsku.
Większość
zespołu
stanowią zawodnicy
mieszkający w gminie
Kleszczów, ale garną
się też chłopcy z okolicznych gmin.
Co ich przyciąga?
Trener J. Drzewiecki
mówi, że nie tylko organizowane regularnie treningi, ale także

Dzień Edukacji Narodowej
å ciąg dalszy ze str. 1
nowska (przedszkole w Łękińsku), Małgorzata Jegier (SP Łękińsko), Danuta Kuc, Paulina Ochocka i Katarzyna Syrówka (SP
Kleszczów), Marta Chobot, Barbara Gniewosz, Agnieszka Reszka
i Renata Skalska (Gimnazjum w Kleszczowie) oraz Renata Patyk
i Joanna Durka (ZSP w Kleszczowie).
Po zakończeniu oficjalnej uroczystości w auli kompleksu SOLPARK odbył się koncert Łukasza Zagrobelnego.
***
16 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim Łódzkie Kuratorium Oświaty zorganizowało regionalną
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas niej uhonorowano odznaczeniami (Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią
Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej) najlepszych pedagogów, a najlepszym uczniom wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów. W gronie wyróżnionych znaleźli się również
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie - Jakub Wysmułek, uczeń klasy II a Liceum Ogólnokształcącego oraz
Michał Szustakiewicz, uczeń klasy II t Technikum Nowoczesnych
Technologii. Ci uczniowie w roku szkolnym 2011/2012 osiągnęli
najwyższą średnią ocen w szkole.
Podobna uroczystość miała miejsce następnego dnia w Sieradzu. Tu także nagrodzeni zostali pedagodzy i uczniowie, reprezentujący szkoły siedmiu powiatów. W gronie stypendystów znalazła
się absolwentka kleszczowskiego gimnazjum Dominika Kowalczyk, która teraz jest uczennicą pierwszej klasy Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli.
(s)
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jakość boiska i dostępność sprzętu (piłki i klubowe stroje). Przez
skromność nie dodaje pewnie, że ważna jest także stała obecność
doświadczonego trenera. Większość prowadzonych na zielonej
murawie zajęć poświęcana jest doskonaleniu piłkarskiej techniki,
a następnie wytrzymałości i szybkości.
Podstaw piłkarskiego abecadła uczą się chłopcy z młodszych
roczników (2001–2005) w drugim, liczniejszym zespole, trenowanym przez Przemysława Ciemniewskiego. Jest ich ponad 40.
(s)

P

Jak grają piłkarze?

odajemy kolejne wyniki meczów trzecioligowej drużyny LKS
Omega Kleszczów:
• 22.09. - GKP Targówek (Warszawa) - Omega Kleszczów 1:2
• 29.09. - Omega Kleszczów - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5:1
• 6.10. - MKS Kutno - Omega Kleszczów 3:1
• 13.10. - Omega Kleszczów - Broń Radom 1:0
• 21.10. - Lechia Tomaszów Mazowiecki - Omega Kleszczów 1:0.
W tabeli prowadzi drużyna Legionovii z dorobkiem 30 pkt. przed
Ursusem Warszawa (29) i Sokołem Aleksandrów Łódzki (24). Omega zajmuje szóstą lokatę (20 pkt.). Do końca rundy jesiennej nasi
zawodnicy rozegrają jeszcze dwa mecze: na wyjeździe z Zawiszą
Rzgów oraz na własnym stadionie z Sokołem Aleksandrów Łódzki.
Ten ostatni mecz odbędzie się w sobotę 10 listopada o godz. 13.
Zachęcamy kibiców do stawienia się na tym meczu, zwłaszcza że
od czasu zadaszenia trybun na stadionie Omegi warunki do kibicowania znacznie się polepszyły.

Fragment meczu z Bronią Radom

