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Święto pracowników
edukacji
- Wykształcenie jest najbardziej cennym, najbardziej trwałym
podarunkiem, jaki można dać dziecku - mówił wójt Sławomir Chojnowski, zwracając się do pracowników gminnych szkół i przedszkoli,
którzy wraz ze swoimi emerytowanymi koleżankami i kolegami zebrali się
na uroczystości branżowego święta
w piątkowe popołudnie, 16 października. - To dzięki wam młodzi ludzie
odkrywają swoje talenty i pasje oraz
znajdują motywację do zmagań ze
swoimi trudnościami.
å ciąg dalszy na str. 6

Już 150 osób na uniwersytecie
Uniwersytet Trzeciego Wieku to szansa uczestniczenia w ciekawych zajęciach. To także okazja do poznania nowych osób i zagospodarowania wolnego czasu, którego najwięcej mają dziś seniorzy. Żyją coraz dłużej, są zdrowsi niż ich rówieśnicy sprzed lat,
a dostęp do nowych technologii wywołuje w nich głód wiedzy i ciekawość świata. Nic dziwnego, że starsi mieszkańcy gminy Kleszczów tak chętnie zadeklarowali swoje członkostwo w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów, które
rozpoczęło działalność i skupia już 150 członków. Oferta UTW ma
być odpowiedzią na zgłaszane przez nich oczekiwania.
Więcej na str. 4.

Sukces
w Licealiadzie

Dziewczęta reprezentujące nasz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych wygrały lekkoatletyczne zawody w Piotrkowie Trybunalskim i awansowały do finału. 29 września
w Łodzi zdobyły tytuł wicemistrzyń po zaciętej rywalizacji z dziesięcioma innymi drużynami.
Więcej na str. 10.

Świętowali stulecie

4 października odbyły się obchody setnej rocznicy działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Uczestnicy tej uroczystości wzięli
udział we mszy świętej, odprawionej w intencji strażaków, wysłuchali historycznej
prezentacji, byli też świadkami uhonorowania jednostki OSP oraz kilku jej członków odznaczeniami i medalami.
Jubileuszowa uroczystość
zgromadziła na placu przed remizą
OSP Kamień aktualnych, a także
wielu byłych mieszkańców tej wioski. Z pocztami sztandarowymi na
jubileuszowe święto przybyli strażacy-ochotnicy z innych jednostek
OSP w gminie Kleszczów oraz
z OSP Chabielice i OSP Osiny.
W gronie zaproszonych gości obok wójta gminy Sławomira
Chojnowskiego i radnych gminy Kleszczów byli obecni przedstawiciele Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie (wiceprezes zarządu st. bryg. Stanisław Krasoń), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
(zastępca komendanta st. kpt. Krzysztof Kowalczyk) oraz Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kleszczowie (prezes zarządu Kazimiera Tarkowska). Mszę św. w intencji strażaków z jednostki OSP w Kamieniu odprawił proboszcz Parafii p.w. św.
Michała Archanioła w Chabielicach, ks. Stanisław Haładaj.
W wygłoszonym kazaniu nawiązał do odbywającej się uroczystości, a także do historii wsi Kamień. „W tej historii bardzo ważną rolę odegrała Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała 100 lat temu - podkreślał. - Zapewne przez
te 100 lat służyła społeczności lokalnej pomocą, spiesząc wtedy, kiedy mieszkańcy tutejsi potrzebowali pomocy strażaków, kiedy zagrożone było ich życie
czy mienie. Te 100 lat to czas ofiarnej służby wielu druhów, którzy dzisiaj są już
å ciąg dalszy na str. 12

Terminy zebrań
wiejskich

20 października zebraniem w Czyżowie rozpoczęła się jesienna tura spotkań
władz gminy z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Oprócz wójta gminy Sławomira Chojnowskiego samorząd i administrację gminną reprezentują na zebraniach
radni z danego okręgu wyborczego oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy (kierownicy wybranych referatów i opiekunowie sołectw).
Podczas zebrań mieszkańcy zostaną
poinformowani m.in. o inwestycjach realizowanych w danym sołectwie. Poza tym
porządek zebrania przewiduje dyskusję,
przyjęcie wniosków i sprawy różne. Zachęcamy mieszkańców do udziału w tych
spotkaniach, które dają możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami lokalnego samorządu.
Więcej na str. 3.

XV Dzień Papieski
Wrażliwi, utalentowani muzycznie i recytatorsko uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, prezentujący program „Jan Paweł II - Patron Rodziny”,
zostali bardzo ciepło przyjęci przez publiczność, która w niedzielę 11 października wypełniła salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Więcej na str. 7.
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Wybory parlamentarne ‘2015
Kto w obwodowych komisjach?

OKW nr 1 w Żłobnicy (Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25)
Przewodniczący - Elżbieta Góra, zastępca przewodniczącego - Barbara Bujacz, członkowie: Anna Pieniążek, Martyna Bujacz, Magda Janowska, Katarzyna Ryplewicz, Izabela Szymurska.
OKW nr 2 w Kleszczowie (Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4)
Przewodniczący - Agnieszka Malasiewicz, zastępca przewodniczącego - Ewelina Olkowska, członkowie: Aleksandra Kitaj-Cybulska, Bartłomiej Olczak,
Olimpia Ochnio, Małgorzata Olczak, Anna Borowik.
OKW nr 3 w Łękińsku (Szkoła Podstawowa w Łękińsku, ul. Szkolna 20)
Przewodniczący - Małgorzata Roczek-Wachnik, zastępca przewodniczącego
- Paulina Zaremba, członkowie: Damian Przybyło, Ilona Stawska, Marta Michalczyk, Katarzyna Pajęcka, Katarzyna Rutkowska.
OKW nr 4 w Łuszczanowicach (Publiczne Przedszkole Samorządowe, Łuszczanowice 104B)
Przewodniczący - Agnieszka Mazur, zastępca przewodniczącego Sylwia Olbrych, członkowie: Anna Bujacz, Magdalena Wiatrak, Marlena Marszał, Barbara Piwowarczyk, Wiesława Dudzińska.

Wybory do Sejmu RP

Gmina Kleszczów znalazła się w granicach okręgu wyborczego numer
10, którego siedzibą jest Piotrków Trybunalski. Obszar OKW nr 10 obejmuje powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski,
skierniewicki i tomaszowski oraz miasta na prawach powiatu Piotrków Tryb.
i Skierniewice. Do zdobycia jest tu 9 mandatów poselskich. Ubiega się o nie
134 kandydatów, którzy znajdują się na ośmiu różnych listach. Numery tych list
zostały przyznane losowo poszczególnym komitetom wyborczym przez Państwową Komisję Wyborczą 25 września.
Pod kolejnymi numerami znajdziemy następujące komitety wyborcze: ●
1. Prawo i Sprawiedliwość (18 kandydatów), ● 2. Platforma Obywatelska (18),
● 3. Partia Razem (11), ● 4. KORWiN (15), ● 5. Polskie Stronnictwo Ludowe
(18), ● 6. Zjednoczona Lewica (koalicja partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni Polska
Partia Pracy - Sierpień 80) (18), ● 7. Kukiz’15 (18), ● 8. Nowoczesna Ryszarda Petru (18).
Zanim wybierzemy się na głosowanie warto poznać nazwiska kandydatów, ich zawód oraz przynależność partyjną. Te dane zawarte są w obwieszczeniach OKW w Piotrkowie Tryb., rozmieszczonych na słupach ogłoszeniowych, można je znaleźć także w Internecie (np. na stronie http://ewybory.
eu/wybory-parlamentarne-2015/kandydaci/piotrkow-trybunalski/, która
jednak nie informuje o partyjnej przynależności).

Jak głosować?

Na otrzymanym w lokalu wyborczym pliku kart należy odszukać interesującą nas listę spośród wszystkich komitetów wyborczych, a na niej - jednego kandydata. Aby oddany głos był ważny, należy postawić krzyżyk w kratce
przy tylko jednym nazwisku kandydata, startującego do sejmu. Zakreślenie
większej liczby nazwisk lub wrzucenie do urny pustej karty jest równoznaczne
z nieważnością głosu.
W okręgu piotrkowskim w poprzednich wyborach do Sejmu RP (2011 r.)
cztery mandaty poselskie wywalczył PiS, dwa - PO, natomiast PSL, SLD oraz
Ruch Palikota - po jednym.

Wybory do Senatu RP

W wyborach do senatu województwo łódzkie podzielono na siedem okręgów wyborczych. W każdym okręgu wyborczym do uzyskania będzie tylko
jeden mandat. Zdobędzie go kandydat z największą liczbą głosów ważnych.
W okręgu nr 28 (powiaty bełchatowski, piotrkowski, radomszczański i miasto
na prawach powiatu Piotrków Tryb.) o mandat ubiega się pięciu kandydatów:
Jarosław Brózda (KWW Razem do Senatu), Janusz Budziński (KKW Zjednoczona Lewica), Wiesław Dobkowski (KW Prawo i Sprawiedliwość), Adam
Macierewicz (KW Platforma Obywatelska), Marek Mazur (KW Polskie Stronnictwo Ludowe).
***
Przypominamy, że 25 października lokale wyborcze będą otwarte
w całej Polsce w godzinach 7:00-21:00. Pierwsze sondażowe wyniki poznamy tuż po zakończeniu głosowania.
(s)

NR 20/423

Krótko
Przyznane stypendia socjalne

7 października zostały wydane decyzje o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów
zamieszkujących na terenie gminy Kleszczów. Po rozpatrzeniu 35
wniosków stypendium przyznane zostało 29 uczniom, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł. W sześciu przypadkach decyzja była negatywna, z powodu przekroczenia
wskaźnika dochodu.

Przydziały mieszkań

Zakończona budowa dwóch bloków komunalnych umożliwiła przyznanie mieszkań części oczekujących na nie mieszkańców gminy.
24 września Komisja Mieszkaniowa zajmowała się przydziałem
mieszkań komunalnych. Przydzielono 22 lokale mieszkalne oraz 20
garaży, a także jeden lokal socjalny. Komisja wyraziła też (w trzech
przypadkach) zgodę na zamianę lokali mieszkalnych na większe.

Kto dostarczył rębarkę?

W gminnym przetargu na dostawę rębarki na potrzeby Zakładu
Komunalnego „Kleszczów” brało udział sześć firm. Wybrana została oferta warszawskiej spółki Agrex - Eco, która zaoferowała cenę
167.649 zł. Poza ceną były brane pod uwagę także inne kryteria np.
warunki gwarancji, aspekty środowiskowe oraz ocena jednostki napędowej. Nowy sprzęt został już dostarczony do komunalnej spółki.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Od 12 do 23 października są prowadzone konsultacje z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi w zakresie
projektu programu współpracy z tymi organizacjami na rok 2016.
Opinie i uwagi zgłaszane są na piśmie z wykorzystaniem „Formularza konsultacji”. Można go pobrać w siedzibie Urzędu Gminy.
(s)

M

Utrudnienia związane
z przebudową

ieszkańcy gminy Kleszczów oraz kierowcy przejeżdżający
przez teren gminy muszą liczyć się z utrudnieniami, których
powodem są prowadzone obecnie inwestycje drogowe.
Z powodu przebudowy całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego została droga gminna nr 101411 w Rogowcu (na zdjęciu), która
łączy wieś z drogą powiatową nr 1902E. Realizowana przez gminę
inwestycja obejmuje budowę odcinka wodociągu i sieci teletechnicznej oraz wykonanie nowej
podbudowy i nawierzchni jezdni
oraz ścieżki rowerowej. Przebudowywany odcinek drogi ma ponad 900 m długości. Objazd (ale
wyłącznie dla pojazdów o tonażu poniżej 8 ton) prowadzi przez
wieś Nowy Janów.
Ruch wahadłowy regulowany sygnalizacją świetlną został
natomiast wprowadzony na drodze Rogowiec - Chabielice na odcinku od wsi Kamień w kierunku Dębiny (ok. 1,4 km). To pierwszy z odcinków drogi powiatowej
nr 1917E, które mają być wyremontowane. Inwestycja prowadzona
jest na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
Kolejne miejsce, w którym prowadzona inwestycja spowodowała krótkie, kilkudniowe utrudnienia występowały na drodze powiatowej łączącej Kleszczów z Sulmierzycami, w pobliżu Antoniówki. Na
granicy obydwu gmin uzupełniany był brakujący odcinek ścieżki rowerowej. Inwestycję prowadziła gmina Sulmierzyce na podstawie
projektu technicznego wykonanego na zlecenie gminy Kleszczów,
a także przy finansowym wsparciu naszej gminy. Po wykonaniu
brakującego odcinka ścieżki można już bezpiecznie dotrzeć ścieżką rowerową aż do Sulmierzyc.
(s)
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Ile z budżetu
na „zielone” dotacje?

dzielane z budżetu gminy dotacje na zakup sadzonek
ozdobnych krzewów i drzew cieszą się coraz większym
powodzeniem. W 2015 roku Urząd Gminy przyjął 186 wniosków
o udzielenie takiego dofinansowania (to o 55 więcej niż rok wcześniej). Spośród nich 177 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łączna kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 364 910,65 zł, co
oznacza, że jeden wnioskodawca otrzymał średnio 2 061,64 zł.
Jak wynika z podsumowania, przygotowanego w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami roślinami, które kupowano najczęściej za gminną dotację były: żywotniki zachodnie, berberysy, hortensje, rododendrony, azalie, tawuły, krzewuszki oraz lawendy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także karłowate krzewy
i drzewka oraz formy szczepione z sosen, świerków i jałowców.
Dodajmy jeszcze, że w sierpniu, wrześniu i październiku Komisja Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów ozdobnych skontrolowała 95 posesji na terenie gminy, na których zostały dokonane nasadzenia. Kontrole dotyczyły nie tylko
tegorocznych umów, ale także umów z roku 2013 i 2014.
Przypominamy mieszkańcom, że szczegółowe informacje o warunkach udzielania przez gminę „zielonych” dotacji zamieszczone
są na internetowej stronie http://eko.kleszczow.pl.
(s)

Zapisy na kompostowniki
Urząd Gminy informuje, że także w nadchodzącym roku w budżecie gminy Kleszczów zostały zabezpieczone środki na zakup przydomowych kompostowników. Posiadanie kompostowników ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie we własnym
zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Pozwoli to jednocześnie w znacznym stopniu zmniejszyć ilość odpadów komunalnych,
wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów. Tak jak na początku
bieżącego i w ubiegłym roku kompostowniki te zostaną udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia.
Wszystkie zainteresowane osoby, które nie zamówiły kompostowników w poprzednich latach, mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 29, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146. Zapisy
na kompostowniki przyjmowane będą do 6 lutego 2016.
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Wielka inwestycja
w Żłobnicy

ędzie to jedna z większych i na pewno bardzo oczekiwanych przez
mieszkańców Żłobnicy inwestycji. Chodzi o rozbudowę czterech
odcinków dróg w tej miejscowości wraz z budową infrastruktury technicznej. Przeznaczone do rozbudowy odcinki dróg liczą łącznie ponad 5,7 km,
przy czym najdłuższy z nich (droga powiatowa nr 1901E, biegnąca przez
całą wieś) - ok. 4,5 km.
Ustalony termin przyjmowania ofert w ogłoszonym przez gminę przetargu to 20 października. Ze względu na skalę tej inwestycji ogłoszenie o
przetargu musiało zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zainteresowanie tym zamówieniem jest tak duże, że „zawieszone” w gminnym BIP-ie dokumenty pobierane były ponad 4700 razy.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901E w Żłobnicy obejmować ma nie
tylko samą (dodajmy, że wyjątkowo dziś sfatygowaną i gęsto połataną)
nawierzchnię. Planowana jest też przebudowa istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (na zdjęciu) na rondo, a także ogromny zakres
prac, polegających na rozbudowie różnego rodzaju sieci. Długość planowanej do zbudowania sieci wodociągowej to prawie 130 metrów, kanalizacji sanitarnej - 185 m, deszczowej - 2,4 km, sieci gazowej - ponad 204
m, a kanalizacji, przygotowanej do rozprowadzenia kabli telekomunikacyjnych - prawie 4,5 km.
Rozbudowa gminnej infrastruktury elektroenergetycznej
tylko w tej części zadania obejmować ma budowę trzech kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i ułożenie kabli
energetycznych (zarówno 15 kV,
jak i 0,4 kV) o łącznej długości blisko 15,5 km. Z kolei kable energetyczne zasilające oświetlenie ulicy
będą mieć ponad 5,6 km długości.
Drugie zadanie w ramach
żłobnickiej inwestycji drogowej dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr
101358E w Żłobnicy (tzw. „Warszawki”) o długości ok. 1 km. Jeśli chodzi
o branżę drogową obejmie ono przebudowę istniejącej jezdni, chodnika,
ścieżki rowerowej oraz zjazdów, wraz z wykonaniem nowych chodników o
łącznej nawierzchni ponad 1000 m kw. W tej części Żłobnicy dużo prac będzie związanych z budową podziemnych sieci. Jak wynika z projektów budowlanych trzeba tu zbudować ponad 1,4 km nowego wodociągu z przyłąå ciąg dalszy na str. 7

Terminy zebrań wiejskich
20 października (wtorek) - CZYŻÓW - godz. 17.30 - Świetlica
wiejska - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir
Chojnowski, Robert Olewiński, Konrad Krawczykowski, Karol
Podawca
21 października (środa) - DĘBINA - godz. 16.00 - Dom kultury
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski,
Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Grzegorz Mantyk,
Agnieszka Włodarczyk
21 października (środa) - ANTONIÓWKA - godz. 18. Dom kultury - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir
Chojnowski, Robert Olewiński, Andrzej Zięba, Kamila
Kozłowska
22 października (czwartek) - ŁĘKIŃSKO - godz. 1700 Dom kultury - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir
Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Aneta
Jankowska-Misiak, Konrad Krawczykowski, Mariusz
Rożniatowski, Paweł Karasiński, Barbara Piwowarczyk
23 października (piątek) - ROGOWIEC - godz. 16.00 - Świetlica
w Rogowcu - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir
Chojnowski, Robert Olewiński, Grzegorz Mantyk, Ewelina
Grochulska

23 października (piątek) - KAMIEŃ - godz. 18.00 - Remiza OSP
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski,
Robert Olewiński, Grzegorz Mantyk, Joanna Nolbrzak
26 października (poniedziałek) - WOLICA - godz. 17.00 – Garaż
OSP - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski,
Robert Olewiński, Henryk Michałek, Magdalena Kaczmarek
27 października (wtorek) - KLESZCZÓW - godz. 17.00 – Gminny
Ośrodek Kultury - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir
Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Aneta
Jankowska-Misiak, Kazimiera Tarkowska, Ewa Tarkowska,
Agnieszka Rutkowska, Agnieszka Szczęsna, Marek
Kuśmierek, Renata Kowalczyk
28 października (środa) - ŻŁOBNICA - godz. 17.00 - Dom kultury
(budynek starej szkoły - Uczestnicy z ramienia samorządu:
Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Krzysztof Piątczak,
Izabela Szymurska
29 października (czwartek) - ŁUSZCZANOWICE - godz. 17.00
– Dom kultury - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir
Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Aneta
Jankowska-Misiak, Sławomir Śluga, Kamil Jarząbek, Michał
Michałek, Faustyna Bujacz
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Zgłaszanie osób starszych
do DPS w Kleszczowie

Fundacja „Servire Homini” informuje, że uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie odbędzie
się w listopadzie bieżącego roku.
Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem osoby
starszej w naszym Domu prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym p. Katarzyną Górecką pod numerem telefonu: 690-018-772.

W Gminnym Klubie HDK

Październikowa akcja

9 października kolejna akcja honorowego krwiodawstwa przyciągnęła do SOLPARKU 41 krwiodawców. Z tego grona do oddania krwi zakwalifikowane zostały po badaniu 32 osoby. W tej grupie
było 14 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W sumie podczas trwającej 3
godziny akcji regionalny bank krwi
wzbogacił się o 14,4 litra krwi.
- Z różnych względów dziesięciu naszych krwiodawców oddało
krew w Punkcie Pobrań w Radomsku - dodaje przedstawiciel Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie Marek Kaczmarczyk.
- Przyniosło to dodatkowo 4,5 litra
krwi. Wszystkim krwiodawcom serWśród kleszczowskich
decznie dziękujemy za udział w akkrwiodawców jest wielu
cji i oddanie krwi.
uczniów ZSP
Kolejną akcję gminny klub zapowiada na piątek 11 grudnia. Chętni mogą się zgłaszać jak zwykle
w SOLPARKU w godzinach 9.00-12.00.

2016 - terminy ważne dla krwiodawców

Sześć akcji, które Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zaplanował do przeprowadzenia w przyszłym roku: ● 12 lutego, ● 15
kwietnia, ● 17 czerwca, ● 19 sierpnia, ● 21 października, ● 23 grudnia. Wszystkie te akcje krwiodawcze będą miały miejsce w SOLPARKU Kleszczów, w godzinach 9.00-12.00.
Dodatkowa akcja, adresowana do uczniów ZSP w Kleszczowie, zostanie uzgodniona z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi w późniejszym terminie.

Uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie informuje krwiodawców,
że z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa planowana jest uroczystość, która odbędzie się 28 listopada w sali OSP Łuszczanowice.
Początek - godz.18.00. Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisywać się pod nr tel. 500 760 612 lub 512 104 150.

„Świat Dawcy”…

…to bezpłatny kwartalnik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, który służy integrowaniu środowiska honorowych krwiodawców w naszym województwie. Kolorowy
magazyn jest dystrybuowany podczas lokalnych akcji honorowego
krwiodawstwa, także w Kleszczowie. Zainteresowane osoby znajdą w nim nie tylko informacje o działalności kół HDK w regionie,
dokumentowane zdjęciami. Pismo popularyzuje też wiedzę o tym,
kto może oddawać krew, umożliwia zdobycie ważnych informacji
o zdrowiu i leczeniu, podaje adresy stałych punktów pobierania krwi
na terenie naszego województwa, informuje o konkursach adresowanych do honorowych krwiodawców. Polecamy!
(opr. s)

U

Ruszył Uniwersytet
Trzeciego Wieku

niwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów (UTWGK) został
zarejestrowany jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 kwietnia tego roku. Tym samym powiększyła się liczba organizacji pozarządowych, działających na terenie naszej gminy. Prezesem Stowarzyszenia UTWGK jest Ryszard Ptak, zastępcą prezesa
- Marianna Szczepocka, skarbnikiem Barbara Sadza, sekretarzem Halina Skoczyńska, a członkiem zarządu - Felicja Misiak. Komisję Rewizyjną tworzą: Alicja Bujacz, Teresa Roczek i Jadwiga Wołoszczuk.
O głównych założeniach przyszłej działalności lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieszkańcy gminy mogli przeczytać na łamach wydanego przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów biuletynu
„Kleszczow24.pl”. Andrzej Tkacz - pomysłodawca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a zarazem członek zarządu FRGK pisał w nim: „My ludzie trochę starsi jesteśmy chłonni wiedzy, pragniemy aktywnie żyć
więc oprócz poznania świata podczas wyjazdów będziemy organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy wykładami, prelekcjami poszerzą nasze horyzonty myślowe. Jednak to nie wszystko. We współpracy z Domem Kultury w Kleszczowie i życzliwą nam Panią dyrektor
będziemy mogli rozwijać swoje zainteresowania w różnego rodzaju
kołach i zespołach, które funkcjonują przez cały rok”.
Plany uruchomienia nowej działalności, adresowanej do osób
w wieku emerytalnym, zmobilizowały mieszkańców gminy. Już w lipcu zarząd miał zebrane deklaracje ponad stu osób - członków stowarzyszenia, które chciały uczestniczyć w różnych formach aktywności.
W pierwszym zebraniu tak licznego grona wziął udział wójt gminy Sławomir Chojnowski wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Sławomirą Mrozowicz.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przystąpił w sierpniu do ogłoszonego przez wójta gminy Kleszczów konkursu ofert na realizację zadań
i z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2015 roku. Przygotowany przez zarząd Stowarzyszenia UTWGK projekt nosił nazwę „Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym poprzez m.in. prowadzenie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności poprawę jakości i warunków życia
osób starszych”. Uzyskał on dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 47.200 zł. Umowa podpisana została 3 września i po otrzymaniu dotacji zaczęto realizować pierwsze pomysły: zajęcia z języka
angielskiego, kurs komputerowy, a także pierwszy krajoznawczo-turystyczny wyjazd.
- Zgodnie ze statutem członkiem Stowarzyszenia UTW Gminy
Kleszczów może zostać każda osoba w wieku 50+, zameldowana na
terenie gminy - emeryt, rencista lub osoba niepracująca – informuje
prezes zarządu Ryszard Ptak. - Wszystkich zainteresowanych członkostwem zapraszamy do naszego biura, mieszczącego się w Domu
Kultury w Łękińsku, w każdy piątek w godzinach 16-19.
Do tej pory członkostwo w stowarzyszeniu zadeklarowało już 150
osób. Na przełomie listopada i grudnia ma się odbyć walne zebranie
sprawozdawcze. O jego dokładnym terminie - poinformujemy.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż wyposażenia i zabawek, pochodzących
z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku,
w Łuszczanowicach oraz Stacji Paliw w Kleszczowie.
Składanie ofert do dnia 29 października 2015 roku
do godz. 12.00.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie
internetowej www.bip.kleszczow.pl, w zakładce „Tablica ogłoszeń”,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna
45 wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny wywoławczej.
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Colep Polska Sp. z o.o.
poszukuje do pracy
pracowników:

1. Mechanik
Opis zadań na stanowisku pracy: ● wykonywanie napraw i przeglądów maszyn wchodzących w skład linii technologicznych oraz
urządzeń towarzyszących, ● usuwanie awarii oraz działania prewencyjne na liniach technologicznych.
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: ● wykształcenie min.
średnie: mechaniczne, elektrotechniczne lub energetyczne, ● mile
widziane doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej.
2. Laborant
Opis zadań na stanowisku pracy: ● sprawdzanie, czy używane do
produkcji komponenty, surowce chemiczne oraz produkt aktywny,
spełniają wewnętrzne standardy jakościowe, zgodnie z wymaganiami naszych klientów.
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: ● wykształcenie wyższe
techniczne: chemia, biotechnologia lub pokrewne, ● ogólna znajomość metod chemicznej kontroli laboratoryjnej.
3. Asystent ds. administracji
Opis zadań na stanowisku pracy: ● dbanie o właściwy wizerunek
firmy, ● przyjmowanie oraz kierowanie Gości do odpowiednich
osób w firmie, ● zarządzanie korespondencją oraz przesyłkami
kurierskimi.
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: ● wykształcenie wyższe
lub w trakcie studiów zaocznych (administracja lub pokrewne), ●
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ● zdolności organizacyjne, ● umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość MS Office).
4. Asystent ds. udoskonalania
Opis zadań na stanowisku pracy: ● zadaniem osoby zatrudnionej
na tym stanowisku będzie udział w projektach związanych z wdrażaniem udoskonaleń procesów technologicznych m.in. w zakresie
bezpieczeństwa, wydajności oraz redukcji kosztów.
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom: ● wykształcenie wyższe
techniczne (kierunek - zarządzanie produkcją lub pokrewne), ●
dobra znajomość języka angielskiego, ● umiejętność analitycznego myślenia, ● znajomość podstaw systemu zarządzania Lean
Manufacturing oraz bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
będą dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane pracą w Colep Polska Sp. z o.o. prosimy o przesłanie do nas swojej aplikacji składającej się z CV oraz listu motywacyjnego
na adres: rekrutacja@colep.com lub złożenie ich bezpośrednio w siedzibie
firmy: ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów. Jednocześnie informujemy,
że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie
Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”.

Firma CFE Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Kleszczowie
w związku z dalszym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko

pracownik administracyjno-biurowy

Wymagania: ● warunek konieczny: znajomość języka angielskiego i niemieckiego (przynajmniej jeden z tych języków na bardzo
dobrym poziomie), ● wykształcenie minimum średnie, mile widziane
wykształcenie ekonomiczne, ● dobra znajomość pakietu MS Office
(Word, Excel), ● odpowiedzialność, dokładność, punktualność oraz
zaangażowanie, ● bardzo dobra organizacja pracy.
Opis stanowiska: ● obsługa dokumentacji oraz korespondencji
przychodzącej i wychodzącej, ● fakturowanie i obsługa klientów, ●
wsparcie pracowników w bieżących obowiązkach, ● inne prace administracyjno-biurowe.
Oferujemy: ● ciekawą pracę w dynamicznym zespole, ● przyjazną atmosferę pracy, ● stabilne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku angielskim lub niemieckim na adres: info@cfepolska.com.pl.
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Jest 5420 MW,
ma być więcej

Z energetycznego nr 12 moc osiągalna Elektrowni Bełchatów zwiększyła się do 5420 megawatów. Wspomniany blok po-

chwilą zakończenia kompleksowej modernizacji bloku

zwala teraz uzyskać nie 370, ale 390 MW.
Kolejne turbozespoły elektrowni działającej na terenie gminy
Kleszczów są poddawane modernizacji od 2007 roku. Dzięki niej
zostają przygotowane do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych, uzyskują wyższą
moc i dłuższą żywotność.
Dotychczas w ramach programu zmodernizowano bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12.
Obecnie kompleksowy remont jest prowadzony na
blokach 9 i 10. Zostaną one
uruchomione w lutym i maju
2016 r.
Obchodzony w 2015
roku jubileusz 40-lecia powstania Elektrowni Bełchatów skłania do wielu podsumowań. Warto zwrócić uwagę na kilka
liczb, obrazujących znaczenie tej firmy w polskiej gospodarce. W
2014 r. elektrownia wyprodukowała 34,3 TWh energii elektrycznej - prawie 22 proc. całej energii, jaka w ciągu tego roku trafiła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Do dnia 3 lutego 2014 r. elektrownia spaliła miliard ton węgla, wydobytego
przez górników Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Z kolei 16
czerwca 2015 r. na liczniku pokazującym łączną ilość energii wyprodukowanej w Elektrowni Bełchatów pokazało się 850 000 000
megawatogodzin (MWh).
(s)

T

Kończy się przymusowy
wykup akcji PGE GiEK

ylko do końca października br. potrwa wypłata pieniędzy
z tytułu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK). Jeśli posiadacz tych akcji nie zgłosi się w tym terminie do jednego z punktów obsługi
klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (najbliższy POK działa w Piotrkowie Tryb.) należne mu pieniądze zostaną przez PGE GiEK złożone do depozytu sądowego. Można je
będzie stamtąd odebrać dopiero po złożeniu przez osobę uprawnioną stosownego wniosku do sądu i przeprowadzeniu postępowania sądowego w tym zakresie.
Cena jednej akcji w ramach prowadzonego wykupu przymusowego wynosi 34,85 zł. Przypomnijmy, że pierwszy przymusowy wykup akcji PGE GiEK, ogłoszony w roku 2013, nie doszedł
do skutku. Biegły wycenił wówczas wartość jednej akcji koncernu
na 33,62 zł. Mówiło się wtedy nieoficjalnie, że akcje posiada jeszcze nawet ponad tysiąc drobnych akcjonariuszy, w tym także byli
i aktualni pracownicy KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. W
2014 r. spółka ogłosiła dobrowolny wykup swoich akcji, proponując akcjonariuszom po 25,19 zł za jedną akcję. Część osób skorzystała z tej oferty.
Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie www.
pgegiek.pl więcej informacji na temat wypłaty pieniędzy z tytułu
przymusowego wykupu akcji zainteresowane osoby mogą zdobyć od poniedziałku do piątku, kontaktując się z infolinią CDM:
801 140 490 - dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
(w godz. 10-18), albo z PGE GiEK w Bełchatowie - 44/ 737 71 65,
44/ 737 71 64, 44/ 737 71 66 (w godz. 7-15).
(s)

6

K

Informator

KLESZCZOWSKI

Najlepsi w konkursach

onkurs wiedzy o Janie Pawle II przeprowadzony został 6
października. W tym roku miał on swoją szóstą edycję i składał się z dwóch części. W pisemnej części rywalizacji uczestniczyło 30 uczniów z pięciu szkół samorządowych. Awans do drugiej,
ustnej części konkursu wywalczyło czworo uczestników. Końcowa
kolejność, po ocenieniu ustnych odpowiedzi, wyglądała tak: ● I m. Natalia Woch (Liceum Ogólnokształcące), ● II m. - Karolina Cieślak
(Gimnazjum), ● III m. - Paulina Pendziwiatr (Gimnazjum), ● wyróżnienie - Marcin Muskała (Technikum Nowoczesnych Technologii).
W konkursie plastycznym brały udział 173 prace, wykonane
przez dzieci z trzech gminnych przedszkoli oraz przez uczniów
najmłodszych klas dwóch szkół podstawowych. Przy tak wielkiej liczbie
wykonanych przez dzieci obrazków,
które ilustrować miały tytułowe hasło
konkursu „Jan Paweł II - Patron Rodziny”, czteroosobowa komisja pod
przewodnictwem Bogusławy Gajzler
miała wyjątkowo dużo pracy. Ostatecznie zdecydowała o następującym podziale nagród:
W kategorii „przedszkola”: ●I. Artur
Adamus (PPS Kleszczów), ●II. Blanka Moryń (PPS Łuszczanowice), ●III.
Nadia Jurczyk (PPS Łękińsko). Wyróżnienia: ●Magdalena Mielczarek
(PPS Kleszczów), ●Joanna Borowiecka (PPS Łękińsko).
W kategorii „klasy I”: ●I. Mateusz
Bębnowski (SP Łękińsko), ●II. Kinga
Bujacz (SP Kleszczów), ●III. Maja
Dąbrówka (SP Łękińsko). WyróżniePraca Artura Adamusa
nia: ●Paweł Zybura (SP Kleszczów),
●Irmina Przywara (SP Łękińsko).
W kategorii „klasy II”: ●I. Patrycja Zakolska (SP Kleszczów), ●II.
Weronika Szluga (SP Kleszczów), ●III. Paulina Kusiak (SP Łękińsko). Wyróżnienia: ●Małgorzata Podlejska (SP Łękińsko), ●Samuel
Skurkiewicz (SP Kleszczów).
W kategorii „klasy III”: nagród głównych nie przyznano, wyróżnienie
otrzymali: ●Patryk Kozłowski (SP Łękińsko), ●Bartłomiej Kołba (SP
Kleszczów).
(s)
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Festiwal Nauki i Kultury

pierwszej edycji festiwalu, zorganizowanej 26 września
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych były naukowe pokazy, doświadczenia, warsztaty oraz wykłady. Tego typu imprezy stały się modne, bo odpowiadają m.in. na stawiane często
(nie tylko przez najmłodszych) pytania: jak to działa?, dlaczego
tak się dzieje?
Goście w różnym wieku, którzy w sobotnie popołudnie przyszli do siedziby ZSP, mogli np. obejrzeć
ludzkie tkanki pod mikroskopem, zobaczyć żywego
karaczana i inne egzotyczne owady, obejrzeć pokazy robotów, zrobić samodzielnie latawiec. Oprócz
pokazu doświadczeń z chemii i fizyki były też wykłady,
których słuchacze dowiadywali się: dlaczego młodzież nie lubi rano
wstawać do szkoły, czemu w nauce ważne są emocje, czym jest
mechatronika, jak działa manipulacja w reklamie. Większość z tych
atrakcji przygotowali uczniowie zespołu szkół pod opieką nauczycieli. Pomagali im również absolwenci szkoły, zaproszeni goście
z Uniwersytetu Śląskiego (Jacek Francikowski, Artur Taszakowski i Krzysztof Chyżak) oraz edukatorzy z MCK PGE Giganty Mocy
w Bełchatowie.
Program I Festiwalu Nauki i Kultury w Kleszczowie uzupełniły pokazy
tańca towarzyskiego w wykonaniu Mateusza Lechowskiego i Kamili Popczyk;
koncert w wykonaniu akordeonisty Przemysława
Wojciechowskiego, a także występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
„Wszystkim uczniom, nauczycielom, gościom oraz instytucjom
wspierającym festiwal dziękujemy, a gości zapraszamy za rok - na
pewno będzie jeszcze ciekawiej” – czytamy na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie, z której pochodzą publikowane tu zdjęcia.
(s)

Święto pracowników edukacji
å ciąg dalszy ze str. 1
W życzeniach, złożonych w imieniu gminnego samorządu, wójt
życzył wszystkim pracownikom placówek oświatowych nieustającej radości oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów, dużo zdrowia
i osobistego szczęścia. Podkreślił, że dla samorządu gminy Kleszczów priorytetem jest nowoczesne szkolnictwo na wysokim poziomie, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i procesu samego
kształcenia. Życzenia zakończył słowami:
- Niech sympatia i wdzięczność uczniów wynagradza Wam trudy Waszej ciężkiej i jakże ważnej pracy.
Następnie wójt, wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy
Kleszczów, Sławomirem Ślugą uhonorował kilkunastu pracowników gminnej oświaty listami gratulacyjnymi oraz kwiatami. W listach zawarta była informacja o wysokości indywidualnej nagrody
pieniężnej, którą wójt - jak co roku - przyznaje dyrektorom i nauczycielom. Kolejno na scenie w auli SOLPARKU po odbiór listów i bordowych róż zgłaszali się: Ilona Zakolska, Ewa Jędrzejczyk, Jowita
Jańczyk, Dorota Paciorek, Ewelina Kucner, Ewa Bindas, Anna Kuśmierek, Iwona Chojnowska, Agnieszka Jagusiak, Mariola Świderska-Kulka, Grażyna Szczęsna, Katarzyna Bębnowska, Ilona Ziem-

ba, Izabela Marcinkowska, Aleksandra Ignasiak-Smela, Ryszard
Ciągło, Agnieszka Kukieła, Anna Pałczyńska, Marzanna Grzejszczak i Agnieszka Nagoda-Gębicz.
Były też - jak co roku
- upominki dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół
oraz przedszkoli. Ci,
którzy skorzystali z zaproszenia na gminną
uroczystość, odebrali swoje upominki, a dalszą część wspólnego
wieczoru spędzili oglądając teatralny spektakl
„Pod niemieckimi łóżkami” z udziałem Tamary Arciuch, Bartłomieja
Kasprzykowskiego i Bartosza Opani. Po spektaklu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek.
(s)
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W hołdzie wielkiemu Polakowi

rzewodnie hasło XV Dnia Papieskiego brzmiało „Jan Paweł
II - Patron Rodziny”. W niedzielne popołudnie 11 października mieszkańcy gminy Kleszczów przybyli licznie do kościoła Parafii p.w. NMP Anielskiej, by wziąć udział w okolicznościowej Mszy
św. Uczestniczyły w niej także poczty sztandarowe - Urzędu Gminy
oraz samorządowych szkół.
Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy udali się pod pomnik św.
Jana Pawła II. Delegacje złożyły tu kwiaty i zapaliły znicze. Plenerową część obchodów Dnia Papieskiego
zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki” i modlitwa.
W sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przedstawili słowno-muzyczny program, będący
montażem tekstów (poświęconych polskiemu papieżowi
i jego pontyfikatowi) oraz refleksyjnych utworów muzycznych. Zebrana w sali publiczność nagrodziła młodzież
rzęsistymi brawami.

4
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Później brawami nagradzani byli laureaci „papieskich” konkursów: konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II, zorganizowanego 6
października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz konkursu plastycznego, przeprowadzonego w przedszkolach i młodszych klasach podstawówek. Listę laureatów odczytała
dyrektor ZSP w Kleszczowie - Agnieszka Nagoda-Gębicz. Nagrodzeni odbierali dyplomy z rąk proboszcza Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie - ks. Andrzeja Pękalskiego, a nagrody rzeczowe z rąk
wójta gminy Kleszczów - Sławomira
Chojnowskiego.
Organizatorami lokalnych obchodów
XV Dnia Papieskiego byli: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie,
Parafia p.w. NMP Anielskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Patronat nad „papieskimi” konkursami objął
natomiast wójt gminy.
(s)

Podwójne święto u ewangelików

października wierni Parafii Ewangelic- 20 lat w kleszczowskiej parafii pełnił ks. K. Góko-Reformowanej w Kleszczowie wraz ral, a powierzaną mu w tym dniu funkcją proz zaproszonymi na uroczystość gośćmi uczest- boszcza. Wspominał też 25 lat współpracy z
niczyli w podwójnej uroczystości. Jak co roku księdzem Krzysztofem, który swoją posługę zaw pierwszą niedzielę października obchodzili czynał jako praktykant w Parafii EwangelickoDziękczynne Święto Żniw - odpowiednik doży- -Reformowanej w Bełchatowie.
nek. W tym samym dniu na urząd proboszcza
Uroczystość z udziałem zaproszonych gotej parafii został powołany ks. Krzysztof Góral.
ści (m.in. proboszcza Parafii p.w. NMP AnielUczestniczący w ceremonii biskup Kościo- skiej w Kleszczowie, przedstawicieli kleszła Ewangelicko-Reformowanego, ks. Marek Iz- czowskich władz samorządowych, a także
debski poprosił przed ołtarz przedstawicieli ko- dyrektorów szkół), zakończyła się złożeniem
legium kościelnego kleszczowskiej parafii, a do gratulacji i najlepszych życzeń dla księdza K.
obejmującego urząd pro- Górala. Była też okazją do podziękowań za
boszcza zwrócił się sło- owoce trudnej pracy rolników, ogrodników i sawami:
downików.
- Przed obliczem
Bożym i wobec zgromadzonego zboru pytam się Ciebie, czy
przyjmujesz służbę proboszcza parafii w Kleszczowie, czy
obiecujesz wypełniać
Ks. bp. Marek Izdebski ją wiernie zgodnie ze
Słowem Bożym i nauką Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
wszelkimi siłami starać się o rozwój zboru, Ks. Krzysztof Góral wraz z kolegium kościelnym
a przy tym przestrzegać prawa wewnętrznego Kościoła?
Goście zaproszeni na Dziękczynne Świę- Przyjmuję i ślubuję z pomocą Bożą - od- to Żniw zostali - już tradycyjnie - obdarowani
powiedział ksiądz K. Góral.
małymi chlebkami, a grupa uczniów z parafialWcześniej w skierowanych do parafian sło- nej wspólnoty zaprezentowała okolicznościowach ks. biskup M. Izdebski wyjaśniał różni- we wiersze.
cę pomiędzy funkcją administratora, jaką przez
(s)

Wielka inwestycja
w Żłobnicy
å ciąg dalszy ze str. 3

czami, ponad 970 m kanalizacji sanitarnej
oraz 1,8 km „deszczówki”.
Do przebudowy pójdzie półkilometrowy odcinek istniejącej tu sieci gazowej, a
dobudowany będzie nowy, długi na 600
m. Nowa kanalizacja teletechniczna wykonana wzdłuż „Warszawki” ma liczyć ponad 680 m długości. Także w tej części
Żłobnicy powstanie gminna sieć elektroenergetyczna. Oprócz ponad 1200 m linii kablowych 15 kV, ułożonych będzie
ponad 2700 m linii 0,4 kV, zostanie też
ustawiona kontenerowa stacja transformatorowa 15/04 kV. Zasilanie oświetlenia ulicznego wymagać będzie ułożenia
w ziemi ponad 1400-metrowego odcinka kabla.
Trzecia część inwestycji w Żłobnicy
obejmuje przebudowę dwóch niedużych
odcinków dróg wewnętrznych (130-metrowego w Żłobnicy i ok. 100-metrowego
w Kleszczowie), a także wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy jednej z
tych dróg.
Zgodnie z warunkami zapisanymi w ogłoszeniu o przetargu czas, jaki
otrzyma wykonawca na wykonanie całego zakresu robót w Żłobnicy (w tym także
pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych i pozwoleń na użytkowanie) wyniesie 24 miesiące, liczone od dnia podpisania umowy z gminą Kleszczów.
(s)
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W gminnej bibliotece
Pobierz nowy PIN i korzystaj z IBUK Libra
Porozumienie podpisane pod koniec września przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kleszczowie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi
pozwala na bezpłatne udostępnianie czytelnikom 1697 tytułów, które
znajdują się w zasobach wirtualnej czytelni IBUK Libra. Udostępniane
tytuły to zarówno podręczniki akademickie, wydawnictwa specjalistyczne, a także literatura popularna.
Do zasobów IBUK Libra dostaniemy się poprzez stronę internetową
http://libra.ibuk.pl/. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie
i w jej filiach można korzystać „od ręki”, natomiast by móc wejść do wirtualnej czytelni z domowego komputera potrzebny jest PIN. Aby go uzyskać trzeba zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie.
- PIN-y są ważne jeden rok, dlatego przypominamy dotychczasowym
użytkownikom o konieczności pobrania aktualnego PIN-u – informuje
Violetta Kacperek, dyrektor biblioteki.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
po raz kolejny otrzymała dotację na zakup
nowości wydawniczych. Pieniądze w kwocie
4300 zł pochodziły z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie
Wójt Gminy Kleszczów ogłasza

przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna
pozyskanego w ramach trzebieży drzewostanu z działki nr 133/3
położonej w obrębie Łuszczanowice.

Całkowita ilość drewna - 14,99 m3 sortyment - drewno opałowe 100%.
Skład gatunkowy: sosna, brzoza. Drewno znajduje się na działce 133/3
w Łuszczanowicach, za garażami bloków BSM.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wysokości:
l opał sosna - 118,80 zł/ m3 l opał brzoza - 172,80 zł/ m3
Numer stosu Gatunek
Ilość w m3
Cena wywoławcza
02229
Sosna
6,83
811,40 zł
02230
Sosna
4,68
555,98 zł
02231
Sosna
1,01
119,99 zł
02232
Sosna
1,45
172,26 zł
02233
Brzoza
1,02
176,26 zł

Termin składania ofert upływa z dniem 30.10.2015 r. o godz. 1400. Miejscem
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia
ofert: 30.10.2015 r. o godz. 1415. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie
UG w Kleszczowie. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje
najwyższą cenę brutto za drewno.
Szczegółowe informacje dotyczące tego przetargu oraz wzór oferty cenowej,
którą zainteresowani będą składać, znaleźć można na stronie gminnego BIP.
WZÓR OFERTY CENOWEJ
………………………………………...……..
pełna nazwa oferenta oraz adres 			

……………………….
miejscowość, data

Wójt Gminy Kleszczów
OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. „Sprzedaż
drewna pochodzącego z trzebieży drzewostanu z działki nr 133/3 położonej
w obrębie Łuszczanowice” oferujemy cenę na zakup drewna wchodzącego
w skład przetargu:
Numer stosu

Gatunek Cena zł

Cena słownie

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.
…………………………………
				
czytelny podpis

NR 20/423

księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Pozyskaną dotację gminna biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Kupiono za nią
208 nowych pozycji książkowych.

Nowości książkowe i filmowe
Oprócz zakupu nowości z dotacji Biblioteki Narodowej GBP w Kleszczowie i jej filie wzbogaciły swój księgozbiór ze środków własnych.
Czytelnikom polecamy m.in. takie tytuły: „Znalezione nie kradzione”
Stephena Kinga, „Więcej czerwieni” Katarzyny Puzyńskiej, „Wektor
zagrożenia” Toma Clancy’ego, „Wyspa” Joanny Miszczuk, kontynuację
trylogii „Millenium” Stiega Larssona „Co nas nie zabije”, napisaną przez
Davida Lagercrantza.
We wrześniu Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz jej file
w Łękińsku i Żłobnicy powiększyły też swoje zbiory filmowe. Na półkach
pojawiły się nowe filmy z gatunku sensacji, thrillery, komedie i produkcje
dokumentalne. Dorosłym miłośnikom domowego kina można polecić
m.in. takie tytuły: „Ziarno prawdy”, „Foxcatcher”, „Selma”, „Zabójcy bażantów”, „Disco polo”, „Dzień z życia blondynki”, „Dzika droga”, „Szybcy
i wściekli 7”. Na najmłodszych odbiorców czekają bajki: „Fru”, „Paddington”, „Psi patrol”, „Piorun i magiczny dom”, „Kosmoloty”.
Wszystkie nowo zakupione pozycje można sprawdzić na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.kleszczow.pl. Wystarczy kliknąć
w hasło „Znajdź książkę dla siebie!” umieszczone u góry na głównej
stronie, a następnie kliknąć w zakładkę „Nowości”.
(opr. s)
Wójt Gminy Kleszczów

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż pojazdów użytkowanych przez Zakład
Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. m.in.:

• Autobus marki AUTOSAN H9-21/41 PKT 2941 (rok produkcji
1993, przebieg 324.267 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących) cena wywoławcza 9.000 zł brutto.
• Autobus marki AUTOSAN H9-21/41 PKT 2761 (rok produkcji
1993, przebieg 576.085 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących) cena wywoławcza 7.000 zł brutto.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2015 roku
o godz. 12ºº.
Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 30 października 2015 roku.
Osoby zainteresowane mogą oglądać pojazdy od poniedziałku
do piątku w godzinach 8°°-14°° na terenie Zakładu Komunalnego
„Kleszczów”, ul. Główna 41 w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy pokój nr 5 lub 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143 lub 138, ul. Główna
45 w Kleszczowie oraz Zakład Komunalny tel. 44/731 32 23, ul. Główna
41 w Kleszczowie.

W Nicei obejrzał relację
z kleszczowskich dożynek

NTL od 14 czerwca nadawany jest satelitarnie w sposób
K anał
niekodowany (FTA) - czytamy na głównej stronie internetowej telewi-

zji, która swoją siedzibę ma w Radomsku. Dzięki tej zmianie technologicznej programy emitowane na antenie NTL stały się dostępne także za granicą.
Dowód? Korespondencja, która trafiła do Urzędu Gminy za pomocą formularza kontaktowego ze strony internetowej www.kleszczow.pl. Czytamy w niej:
Super był program w NTL o dożynkach. Po pięciu latach obejrzałem mój
Kleszczów:) I to we Francji. Proszę o więcej!!!!!!! Pozdrawiam wszystkich
mieszkańców Kleszczowa.
Michał Łysiakiewicz - Nicea
Relacja z dożynkowych uroczystości w Łuszczanowicach, zrealizowana
przez telewizję z Radomska, pokazana została na antenie NTL sześć razy. Jeśli są osoby, którym nie udało się „trafić” na ten program, mogą go zobaczyć za
pośrednictwem Internetu (http://www.tvntl.pl/index.php/programy-mainmenu30/z-ycia-samorzdu/16124-z-ycia-samorzdu-doynki-w-kleszczowie).
(s)
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Bezpieczny dom bez czadu

K

iedy rozpoczyna się sezon grzewczy w domach i mieszkaniach
ogrzewanych indywidualnymi źródłami ciepła wzrasta ryzyko
związane z wydzielaniem tlenku węgla (CO), nazywanego czadem.
Czad to bezwonny gaz, który jest nazywany cichym zabójcą. Przy wysokim stężeniu CO utrata przytomności następuje nagle.
Groźba zaczadzenia występuje zarówno w starych, jak i nowych
budynkach. Jedną z przyczyn mogą być źle wykonane kanały wentylacji grawitacyjnej.
Jak zabezpieczyć siebie i swoich
bliskich przed zaczadzeniem?
Do powstania tlenku węgla mogą
się przyczynić: ● uszkodzony lub zatkany komin, ● brak w pomieszczeniu
wentylacji i mikrowentylacji na skutek
szczelnie zamkniętych okien i drzwi,
● niewłaściwy montaż podgrzewacza, ● niewłaściwie wentylowane kominki na gaz i drewno, ● niedrożne
kratki wentylacyjne, ● używanie urządzeń i pojazdów napędzanych benzyNawet nowoczesne
ną w zamkniętych pomieszczeniach.
piece gazowe mogą być
Co zrobić, aby zapobiec powstaźródłem czadu
waniu czadu? W domach i mieszkaniach, ogrzewanych piecami węglowymi i gazowymi, a także piecami na drewno bądź olej opałowy
należy: ● zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń, ● używać
zamontowanych w oknach i drzwiach mechanizmów do mikrowentylacji, ● nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, ● dokonywać z pomocą
fachowców okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych
i instalacji wentylacyjnej, ● nie spalać niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane.
Warto także zainstalować tzw. czujki tlenku węgla w tej części
domu, w której śpią domownicy. To bardzo skuteczne urządzenia,
które uratowały już niejedno życie.
(s)

Sprzedam działkę budowlaną
24 ary
w Łuszczanowicach Kolonii.
Tel. 663-047-754.

KOREPETYCJE
● fizyka, ● chemia
Tel. 601-692-345

Sprzedam działkę
0,3 ha
w Łękińsku.
Tel. 600-433-503.
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Doradzą rolnikom
i liderom wiejskim
Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie poinformowało na swojej stronie internetowej (www.cdr.gov.pl) o uruchomieniu nowego narzędzia do udzielania bezpłatnych porad
dotyczących spraw rolnictwa i wsi. Eksperci są dostępni na portalu https://hopla.mobi.
Udzielają porad na następujące tematy:
• sieć na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR)
• funkcjonowanie doradztwa rolniczego
• teleinformatyka
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Eksperci CDR udzielają porad w wyznaczonych terminach i godzinach. Aby skorzystać z porady wystarczy wejść
na stronę www.cdr.gov.pl i sprawdzić czy wybrany ekspert jest
aktualnie dostępny. Następnie należy nawiązać połączenie wideo, głosowe lub czat. W przypadku braku dostępności należy
zarejestrować się na portalu i zarezerwować termin u danego
eksperta.
Do przeprowadzenia rozmowy potrzebny jest komputer lub
dowolne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu i kamera internetowa.

A

Pieniądze z dopłat
rolnicy odbiorą wcześniej

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 16 października wypłaty 50-procentowych zaliczek
na poczet płatności bezpośrednich. Mają je otrzymywać rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami. O przyspieszeniu wypłat
zdecydowano w związku z trudną sytuacją materialną gospodarstw rolnych, spowodowaną tegoroczną suszą.
Zaliczki zostaną wypłacone do 1 grudnia. Na wypłatę pozostałej części dopłat ARiMR ma czas od 1 grudnia 2015 r. do 30
czerwca 2016 r.
***
Oficjalny kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, który służy do obliczenia w złotówkach wysokości dopłat
bezpośrednich za 2015 r., wynosi 4,2448 złotych za euro. Obliczona w oparciu o ten kurs tzw. jednolita płatność obszarowa,
którą dostają wszyscy rolnicy, wyniesie 453,70 zł/ha; dopłata za
zazielenienie (dla wszystkich rolników) wyniesie 304 zł/ha; płatność dla młodego rolnika - ok. 259 zł/ha; tzw. płatność dodatkowa (dla rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni
3-30 ha) - 171 zł/ha. Inne stawki dopłat: do bydła - 261 zł/szt.; do
krów - 314 zł/szt.; do owiec - 116,5 zł/szt.; do kóz - 77,8 zł/szt.
(s)
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Sport
Medalowe występy uczniów
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Sport
Starty lekkoatletów

ledząc wpisy na facebookowym profilu lekkoatletycznej sekcji LKS
stadionie w Kleszczowie odbył się we wrześniu tzw. I
Ś
Omega Kleszczów znajdujemy informacje o imprezach, w których
Na rzut
lekkoatletycznej ligi Zrzeszenia LZS Województwa
uczestniczyli nasi lekkoatleci i o uzyskanych przez nich wynikach.

Łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Sportowcy
reprezentujący szkoły gminy Kleszczów pokazali się w tej imprezie z bardzo dobrej strony. Najlepsze wyniki uzyskali: ● sztafeta (Gimnazjum Kleszczów) w składzie: Weronika Frankowska, Julia Kotynia, Wiktoria Bębnowska, Weronika Piątczak - I m. w biegu
4x100 m; ● Weronika Piątczak (Gimnazjum) - I m. w biegu na 300
m; ● sztafeta szwedzka chłopców (SP Kleszczów) - I m.; ● Bartłomiej Pieniążek (Gimnazjum) – II m. w biegu na 1000 m; ● Mikołaj
Grzybek (SP Kleszczów) - II m. w biegu na 1000 m; ● Jakub Kokosiński (SP Kleszczów) – III m. w biegu na 1000 m; ● Weronika Frankowska (Gimnazjum) - III m. w biegu na 100 m.

Sport
Lekkoatletki ZSP
wicemistrzyniami

w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zawody lek24 września
koatletyczne w ramach Licealiady (półfinały woj. łódzkiego).

Wśród pięciu drużyn dziewczęcych i sześciu chłopięcych byli też reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki wygraniu
zawodów drużyna dziewcząt awansowała do finałów wojewódzkich.
Chłopcy uplasowali się na III miejscu.
Finały wojewódzkie odbyły się w Łodzi 29 września. Piętnastoosobowa drużyna z ZSP w Kleszczowie walczyła bardzo ambitnie
i rywalizując z dziesięcioma innymi zespołami zdobyła wicemistrzostwo województwa. Najlepsze wyniki uzyskały: Weronika Chojka (I
m. na 400 m), Agnieszka Kuśmierek (III m. na 800 m), Barbara Janus (III m. w skoku w dal), sztafeta w składzie: Ołubek, Derek, Polak-Grudzińska, Chojka (III m. w biegu 4x100 m).
Skład reprezentacji ZSP: Joanna Beśka, Weronika Chojka, Julia
Derek, Sylwia Dryja, Kinga Fryś, Angelika Gałkowska, Magdalena
Grzesiak, Karolina Iznerowicz, Barbara Janus, Aleksandra Kowalska, Agnieszka Kuśmierek, Klaudia Ołubek, Klaudia Polak-Grudzińska, Aleksandra Trajdos i Oliwia Widera.

Sprzedam działkę
budowlaną
w Łękińsku.
Tel. 535-157-121.
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
w Kleszczowie

zaprasza na badania techniczne
wszystkich typów pojazdów.

Kleszczów, ul. Milenijna 17
(naprzeciwko składu GS)
Czynne: pon-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-13.00

Tel. 796-231-183

● 6 września Radosław Berencz w gronie 521 biegaczy wziął udział
w trzeciej edycji Parkowego Półmaratonu w Chorzowie. Wywalczył znakomite 7. miejsce w klasyfikacji generalnej i 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej.
4 października R. Berencz wywalczył trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Studentów w Maratonie. Impreza odbyła się „przy okazji”
odbywającego się na Śląsku PKO Silesia Marathon.
● W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Makroregionu z udziałem
zawodników z województw łódzkiego oraz świętokrzyskiego w barwach
LKS Omega Kleszczów wystąpiły: Weronika Piątczak, Joanna Kaczmarczyk, Natalia Kierasińska oraz Milena Gierach.
Najlepszy wynik uzyskała M. Gierach, która w biegu na 600 m zajęła 2. miejsce (czas 1.42.55) i wywalczyła awans na Mistrzostwa Polski
Młodzików. Na uwagę zasługują również wyniki W. Piątczak: 6. miejsce
w sprincie na 100 m (czas 14.05, choć w eliminacjach miała czas lepszy
- 13.85) oraz 8 miejsce w biegu na 300 m.
● Na wspomnianym profilu znajdziemy też podsumowanie biegu
„Kleszczów na Piątkę”, a także ocenę startu biegaczy Omegi. Autor wpisu podkreśla bardzo dobrą formę Karoliny Iznerowicz, która debiutując
na dystansie 5 km uplasowała się na 9. pozycji, a w swojej klasyfikacji
wiekowej wywalczyła 2. miejsce. Trzynaste miejsce Mateusza Urbaniaka tłumaczone jest tym, że „Mateusz po sukcesach na bieżni miał dłuższą przerwę w treningu, jednak czas odpoczynku już minął i od niedawna wraca na właściwe biegowe tory”.
Na końcu wpisu istotna uwaga pod adresem kibiców: „Jedynym minusem wczorajszego biegu, była tylko garstka kibiców na trasie biegu. Liczymy na to, że następna edycja pod tym względem wypadnie dużo korzystniej i zrekompensuje zawodnikom ten rok”.
Rzeczywiście - kibice, zwłaszcza z naszej gminy, nie dopisali, pomimo bardzo licznego udziału w biegu „Kleszczów na Piątkę” miejscowych
biegaczy. Na liście tych, którzy bieg ukończyli jest aż 27 mieszkańców
Kleszczowa oraz 3 mieszkańców Łuszczanowic.

Sport
Jeszcze o biegu
„Kleszczów na Piątkę”

gminy mało emocjonują się biegiem „KleszCh oćczówmieszkańcy
na Piątkę” impreza ciągle jest obecna na wielu por-

talach poświęconych rekreacyjnemu i wyczynowemu bieganiu. Wystarczy zajrzeć do jakiejkolwiek internetowej przeglądarki. Dominują
głównie galerie zdjęć (np. w portalu maratonczyk.pl). Niemało fotek
znajdziemy też na profilu facebookowym tej imprezy.
Informacje o biegu przeczytamy m.in. na maratonypolskie.pl,
biegampolodzi.pl i innych stronach. Z kolei pięciominutowy film,
zarejestrowany za pomocą drona, został umieszczony na portalu YouTube przez Arkadiusza Sypniewskiego (www.youtube.com/
watch?v=Qmd4NRMMuOk).

SPRZEDAŻ
• piasku budowlanego
• ziemi ogrodniczej, wzbogaconej
torfem i próchnicą
wraz z TRANSPORTEM
Tel. 693-938-017

16 - 31 X `2015
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Sport
Jak grają piłkarze?
IV liga
● Omega - Widzew Łódź 0:0
● Zawisza Rzgów - Omega 2:4
● Włókniarz Zelów - Omega 0:2
● Omega - Astoria Szczerców 0:0
● KS Paradyż - Omega 1:2
● Omega - Polonia Piotrków Trybunalski 0:6
● Pilica Przedbórz - Omega 1:1
● Orzeł Nieborów - Omega 1:5
● Omega - KS Stal Głowno 0:1
Klasa okręgowa
● Gerlach Drzewica - Omega II
5:0
● Omega II - Ceramika Opoczno 0:4
● LKS Mniszków - Omega II 3:0
● Omega II - RKS Rzeczyca 4:3
● Grabka Grabica - Omega II 6:0
● Omega II - Kawaleria Tomaszów
Mazowiecki 2:3

II liga trampkarzy C1
● Omega - GKS II Bełchatów 4:1
● AKS WSS SMS Łódź - Omega 4:1
● Omega - Pogoń Zduńska Wola 4:1
● Orzeł Łódź - Omega 2:3
● Omega - Start Brzeziny 5:2
● Omega - MULKS Łask 5:3
● MKP-Boruta - Zgierz Omega 8:1
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

Drużyna II-ligowych tramparzy

II liga wojewódzka juniorów młodszych B1
● Omega - Pelikan Łowicz 1:2
● Mazovia Rawa Mazowiecka - Omega 0:8
● Omega - UKS Concordia 1909 6:1
● Włókniarz Konstantynów - Omega 2:4
● Omega - Pogoń Zduńska Wola 1:1
● Orzeł Łódź - Omega 0:7
● Omega - ChKS Łódź 1:1
● Pelikan Łowicz - Omega 3:2
● Omega - Mazovia Rawa Mazowiecka 7:0
Po 9 kolejkach nasz zespół zajmuje 3.
miejsce w tabeli z dorobkiem 17 pkt.

● GKS II Bełchatów - Omega 2:3
● Omega - AKS WSS SMS Łódź 1:6
Po 9 kolejkach nasz zespół zajmuje 3.
miejsce w tabeli z dorobkiem 18 pkt.
Klasa B, grupa 2
● MKS Pilica II Przedbórz - KS Alfa 1:2
● KS Alfa - KS Ruch 1951 Chrzanowice 1:0
● KS Alfa - GKS Rogi 2:0
● LKS VIS Gidle - KS Alfa 1:2
● KS Alfa - KS EBE SPN Bełchatów 0:0
● Piast Krzywanice - KS Alfa 3:0
Po ostatniej przegranej Alfa utraciła pozycję lidera tabeli.
(s)

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 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 Sp. z o.o. sp. k.,
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (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.

Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
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
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Prosto z SOLPARKU
Dodatkowe godziny aquacyclingu
W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami aquacyclingu,
SOLPARK uruchamia dodatkowe godziny. Jazda na ustawionych
w wodzie rowerach to ciekawa odmiana dla fanów jednośladów, spiningu oraz aquaaerobiku. Taki trening polecany jest osobom w każdym wieku, szczególnie tym, które chcą zrzucić zbędne kilogramy,
zredukować cellulit oraz usprawnić krążenie, nie obciążając przy
tym stawów. Ćwiczenia są prowadzone w małych 7-osobowych
grupach, pod fachowym okiem wykwalifikowanego instruktora. Ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest rezerwacja
pod nr tel. 44/ 731 65 01, na wybrane zajęcia: ● poniedziałki - 19:30
lub 20:30, ● środy 18:00 lub 19:00.

Sportowa jesień
Sezon letnich obozów przygotowawczych i pobytów sportowych
w SOLPARKU przeszedł już do historii, ale nie oznacza to że
w kleszczowskim kompleksie jesień będzie pozbawiona przyjazdów
grupowych. Aż czterokrotnie do końca roku SOLPARK odwiedzi
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, która przeprowadzi tutaj swoje
obozy i warsztaty. Ponadto planowane są obozy ciężarowców oraz
kickbokserów. Na początku października swoje zgrupowanie przeprowadziła natomiast reprezentacja piłkarzy jednej z służb mundurowych naszego kraju.

Andrzejkowa kolacja
Andrzejkowa noc to doskonała okazja do spotkania z przyjaciółmi
i celebrowania pysznego jedzenia. Dla miłośników dobrego smaku
SOLPARK przygotował propozycję wytwornej kolacji w dniu 28 listopada od godz. 17:00. Zapisy są prowadzone do 24 listopada pod
numerem tel. 607 316 029.
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Uroczystość w Kamieniu

å ciąg dalszy ze str. 1

po tamtej stronie życia, którym oddajemy szacunek i hołd poprzez dzisiejszą
modlitwę również za nich”. Strażakom z Kamienia dziękował też za włączanie się do uroczystości religijnych w parafii Chabielice.
Rys historyczny jednostki OSP w Kamieniu przedstawiła uczestnikom uroczystości Teresa Urbańska, która w obecnym zarządzie OSP pełni funkcję skarbnika. Z okazji jubileuszu sztandar jednostki został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz Złotym Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”. Były też odznaczenia indywidualne dla strażaków-ochotników z Kamienia. Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
Emil Cebula, Przemysław Komór i Grzegorz Urbański. Dla 11 członków straży w Kamieniu z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kleszczowie przyznane zostały odznaki za wysługę lat. Wśród uhonorowanych
najdłuższym stażem w jednostce może pochwalić się Czesław Straszewski
(40 lat), a po nim - Krzysztof Święciak oraz Grzegorz Urbański (po 25 lat).
Wójt gminy Sławomir Chojnowski, kierując do członków OSP w Kamieniu swoje podziękowania i życzenia na dalsze lata służby, podkreślił, że i dzisiaj, i 100 lat temu społeczeństwo do sprawnego funkcjonowania potrzebowało pełnej poświęcenia pracy strażaków.
„To Wy pierwsi niesiecie ratunek i pomoc w czasie zagrożeń jakie dotykają lokalną społeczność, często nie zwracając uwagi na własne bezpieczeństwo. Te trudne i niebezpieczne działania są wpisane w Waszą strażacką
służbę. To między innymi dzięki Wam w naszym społeczeństwie wzrasta poczucie bezpieczeństwa i pewność, że można na Was liczyć w każdej sytuacji”.
Życzenia i podziękowania dla świętującej jubileusz jednostki OSP w Kamieniu zaproszeni goście składali na ręce Józefa Bartoszewskiego, który
obecnie jest prezesem zarządu OSP Kamień. Były też gratulacje dla wszystkich odznaczonych. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć
tych członków jednostki, którzy zmarli. Dodajmy, że uroczystość w Kamieniu
uświetniła swoją obecnością Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.
Część oficjalna zakończyła się zaproszeniem na słodki poczęstunek.
Jubileuszowy tort cieszył się dużym powodzeniem. Uczestnicy obchodów
w towarzyskich rozmowach wspominali nie tylko zdarzenia z historii straży, ale też dzieje samej wsi, która kiedyś była przecież siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, a dziś - zajęta w dużej części przez odkrywkę kopalni - skurczyła się do zaledwie kilkunastu zamieszkałych domów. Okazją do
wspomnień była wystawa czarno-białych fotografii, pokazujących codzienne życie mieszkańców Kamienia sprzed lat. Dla uczestników jubileuszowej
uroczystości w Kamieniu wystąpił kabaret Weźrzesz. Był także poczęstunek
i zabawa taneczna.
(s)

Ze względu na brak miejsca w tym wydaniu „IK” fotoreportaż z uroczystości oraz
tekst o historii jednostki zamieścimy w kolejnym „Informatorze”.

