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Lokaty w chwastach
Działki budowlane, zakupione na terenie 

gminy Kleszczów, nie są od razu zabudowy-
wane domami. Niektóre z nich to „długoter-
minowe lokaty”. Właściciel przebywa gdzieś 
tam, a działka czeka na lepsze czasy (może 
będzie drożej?). Ostatecznie - jak mówią – 
„jeść nie woła”. Tyle tylko, że zarasta - cza-
sem krzakami i pojedynczymi drzewkami, 
a najczęściej - różnymi chwastami. Po peł-
nym sezonie wegetacyjnym działki mogą wy-
glądać tak, jak ta na zdjęciu.

Nie tylko grooming 
i stalking

Była to trzecia odsłona wizyty, którą 
4 października złożyła w Kleszczowie sę-
dzia Anna Maria Wesołowska, znana z emi-
towanego w TVN cyklu fabularyzowanych 
dokumentów. W auli SOLPARKU zebrali 
się wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, 
członkowie gminnego Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. To właśnie 
z inicjatywy zespołu oraz komisji pani sę-
dzia została zaproszona, by spotkać się 
z młodzieżą oraz dorosłymi i omówić temat 
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”.

Więcej na str. 4.

Wnioski z zebrań
Plon zebrań wiejskich zwołanych na przełomie września i października przez wójta 

Sławomira Chojnowskiego to 123 wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie trwania 
zebrań oraz 79 wniosków o charakterze inwestycyjnym (tzw. wnioski do budżetu), zgło-
szonych przez rady sołeckie poszczególnych sołectw.

W kilku przypadkach wnioski zgłoszone przez mieszkańców są podobne do wnio-
sków rad sołeckich. Wiele spraw dotyczy niewielkich spraw, takich jak np. zamontowa-

Wójt i radni na konferencji
W dniach 21 i 22 października 

delegacja samorządowców z gmi-
ny Kleszczów wzięła udział w kon-
ferencji „Rynek geotermalny w Pol-
sce” organizowanej w Krakowie 
przez polskie i niemieckie stowarzy-
szenia geotermiczne. Wspólny wy-
jazd wójta i radnych miał na celu 
poszerzenie wiedzy na temat moż-
liwości wykorzystania wód geoter-
malnych do celów rekreacyjnych 
i grzewczych.

Wykłady zagranicznych eks-
pertów z dziedziny geotermii przy-
bliżyły uczestnikom forum rynek 
geotermalny w Niemczech oraz do-
świadczenia i technologie, które sto-
sują nasi zachodni sąsiedzi. W dru-
gim dniu konferencji uczestnicy 
udali się do miejscowości Bańska 

Hospicjum otwarte
Od 2 października działa w Łodzi 

stacjonarne hospicjum dla osieroconych 
dzieci, prowadzone przez Fundację Ga-
jusz. Pieniądze na remont jego siedzi-
by oraz zakup wyposażenia pochodziły 
w jakiejś części ze zbiórek i kiermaszów 
organizowanych dzięki wielkiemu za-
angażowaniu personelu przedszkola 
w Łuszczanowicach.

Więcej na str. 6. 

Dokończy PEUK 
Problemy finansowe, jakie w tym roku prze-

żywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych w Bełchatowie, skończyły się - jak 
wiadomo - ogłoszeniem upadłości spółki. Klesz-
czowskie inwestycje drogowe, których PRDiM 
nie zdołał ukończyć (ulice Sosnowa i Słoneczna 
w Kleszczowie oraz droga przy boisku w Wo-
licy) będą kontynuowane przez Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa 
Trybunalskiego. Zakres prac nie jest wielki, ale 
czy pogoda pozwoli na ich ukończenie?

Więcej na str. 3. 

Ostatnie prace na ul. Sosnowej 
PRDiM wykonał w maju
Ostatnie prace na ul. Sosnowej 
PRDiM wykonał w maju

å ciąg dalszy na str. 2

å ciąg dalszy na str. 3

å ciąg dalszy na str. 2
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å ciąg dalszy ze str. 1

å ciąg dalszy ze str. 1
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Nasiona chwastów trafiają stąd na sąsiednie, często wy-
pielęgnowane posesje. Dodatkowo takie zarośnięte tereny 
psują estetykę gminy. W pierwszej połowie sierpnia z Urzę-
du Gminy wysłane zostały 24 pisma do właścicieli najbardziej 
zarośniętych działek na osiedlu „Zacisze”. W piśmie urząd 
apelował o „wykaszanie przerośniętych traw i roślin zielnych”. 
Przypominał zarazem o wpływie utrzymanej w należytym sta-
nie działki na porządek na całym osiedlu.

Podobny, ale ogólny apel zamieszczony został też na stro-
nie internetowej gminy. Pisma odniosły skutek, bo mniej więcej 
połowa działek doczekała się uporządkowania. W połowie paź-
dziernika nastąpiła druga tura korespondencyjnej akcji. Tym 
razem listy z urzędu zostały wysłane do właścicieli 11 niezabu-
dowanych działek w Wolicy oraz do jednego – w Łuszczanowi-
cach. Jaki będzie efekt tym razem?

(s)

Lokaty w chwastach

Szanowni Wyborcy
Łuszczanowic i Łuszczanowic Kolonii

W związku z moją zaistniałą sytuacją 
i przekroczeniem prawa przeze mnie 

przepraszam Was, Szanowni Wyborcy. 
W dniu 24.10.2013 roku  

zrezygnowałem z mandatu radnego.
Z poważaniem

KRUSZYŃSKI RYSZARD

Niżna, gdzie w 1994 roku uruchomiono pilotażową instalację ciepłowni-
czą, która stopniowo była rozbudowywana. Proces rozbudowy i podłą-
czania nowych odbiorców do geotermalnej sieci trwa nadal i realizowa-

ny jest przez spółkę 
PEC Geo te rm ia 
Podhalańska S.A., 
będącą producen-
tem i dystrybutorem 
energi i  c ieplnej .  
Spó ł ka  pos i ada 
obecnie 1500 od-
b i o r c ó w  c i e p ł a , 
z których najwięk-
szym jest obiekt 
z basenami termal-
nymi w Szaflarach.

Wiedza zdobyta 
podczas konferen-
cji oraz nowe kon-

takty mogą okazać się przydatne podczas prac nad inwestycją „Termy 
Kleszczów - Park Sportu, Rekreacji, Relaksu i Rozrywki”.

MSz

Wójt i radni na konferencji

Trwają prace w Żłobnicy
lipcu, w rozstrzygniętym przez Urząd Gminy przetargu 
na wykonawcę przebudowy budynku garażowego OSP 

w Żłobnicy wybrana została radomszczańska spółka TADOS. 
Złożyła ona najkorzystniejszą ofertę. O zlecenie na przebudo-
wę garażu ubiegało się w sumie 5 firm, w tym dwie bełchatow-
skie, jedna z Kielc i ze Zduńskiej Woli.

Od strony drogi, biegnącej przez Żłobnicę nie widać, jak 
duży jest budynek, nazywany garażem OSP. Oprócz dwóch 
stanowisk garażowych dla dużych samochodów pożarni-
czych znajduje się tu kilka innych pomieszczeń. Nazywane 
s ą  o n e  u m o w n i e 
jadaln ią i  kuchnią. 
Jest także wydzielona 
toaleta oraz kotłownia. 
Budynek ma kuba -
turę przekraczającą 
1000 m sześć., a po-
wierzchnia jego zabu-
dowy wynosi ponad 
310 m kw.

W ramach prze-
budowy wymien io -
no stolarkę okienną 
i drzwiową oraz bra-
my wjazdowe. Prze-
prowadzony został remont instalacji elektrycznej, wodno-ka-
nalizacyjnej i c.o. W kotłowni piec olejowy będzie zastąpiony 
gazowym. 23 października pracownicy budowlanej spółki koń-
czyli docieplanie budynku, trwało układanie terakoty w czę-
ści kuchennej, zaś na zewnątrz wykonywane było ogrodze-
nie. Realizowana w Żłobnicy inwestycja ma kosztować 398,2 
tys. zł brutto. (s)

Popyt na opiekunów
rzed rokiem z usług opiekunów dziennych, którzy mają uprawnie-
nia i warunki lokalowe, pozwalające na sprawowanie opieki nad 

dziećmi w wieku żłobkowym, korzystali w naszej gminie rodzice dziewię-
ciorga dzieci. Od września tego roku pod opieką opiekunów dziennych 
znajduje się już 17 dzieci. W tej grupie sześcioro maluchów to debiutan-
ci. Zajęli oni miejsca swoich starszych poprzedników, którzy teraz cho-
dzą już do przedszkoli.

Jeden opiekun dzienny może sprawować opiekę maksymalnie nad 
piątką dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat. (s)

Wybory uzupełniające  
do Rady Gminy Kleszczów

25 października do godz. 24 Gminna Komisja Wyborcza 
w Kleszczowie przyjmowała zgłoszenia kandydatów, którzy 
24 listopada w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 
Kleszczów będą ubiegać się o mandat radnego w okręgu 
wyborczym nr 4.

Komitety wyborcze zgłosiły pięcioro kandydatów. Ich nazwiska 
podajemy w kolejności alfabetycznej:
•	 Maciej Bujacz - KWW „Kleszczów nasz dom, nasza mała Oj-

czyzna”
•	 Marek Kuśmierek - KWW „Marek Kuśmierek”
•	 Jarosław Rzeźnik - KWW „Razem dla Gminy”
•	 Bogda Szulc - KW „Rozwój”
•	 Ryszard Szymczyk - KWW „Ryszard Szymczyk”

Komunikaty medyczne
Badania USG
•	 16.11. godz. 9.00-14.00 - USG tarczycy/jamy brzusznej
•	 22.11. i 30.11. godz. 9.00-13.00 - USG dzieci/ ortopeda
•	 30.11. godz. 14.00-16.00 - USG piersi
Rejestracja - tel. 535 011 383

Przyjęcia lekarzy-ginekologów
•	 8.11., 22.11., 29.11. godz. 14.00-18.00 - dr. R. Skalski
•	 9.11., 23.11. godz. 9.00-14.00 - dr A. Laskowska
Rejestracja - tel. 535 011 383
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KOMUNIKATY

Inwestycje po PRDiM

„Pysznie, zdrowo, kolorowo”…
… to temat jesiennego cyklu edukacyjnych po-
kazów kulinarnych, które z inicjatywy Urzędu 
Gminy zostaną przeprowadzone we wszyst-
kich sołectwach gminy Kleszczów. Pierwsze 
zajęcia odbyły się 29 października w Żłobnicy. 
Oto terminy i miejsce kolejnych pokazów:
•	 Łuszczanowice, 5.11. (wtorek), od 1530, 

siedziba OSP - kuchnia
•	 Dębina, 8.11. (piątek), od 1530, siedziba 

OSP - kuchnia
•	 Antoniówka, 12.11. (wtorek), od 1530, sie-

dziba OSP - kuchnia
•	 Wolica, 13.11. (środa), od 1600, siedziba 

OSP - kuchnia
•	 Czyżów, 14.11. (czwartek), od 1530, świe-

tlica
•	 Kamień, 15.11. (piątek), od 1530, siedziba 

OSP - kuchnia
•	 Kleszczów, 19.11. (wtorek), od 1600, Szko-

ła Podstawowa - kuchnia
•	 Łękińsko, 21.11. (czwartek) od 1600, Dom 

Kultury - kuchnia
•	 Rogowiec, 22.11. (piątek), od 1530, świe-

tlica

Telefony do Urzędu Gminy
Dla usprawnienia kontaktu z poszczególnymi 
referatami Urzędu Gminy przypominamy bez-
pośrednie numery telefonów do kierowników:
•	 Referat Organizacyjny - 731 31 35
•	 Referat Inwestycji i Zamówień Publicz-

nych - 731 31 23
•	 Referat Spraw Ogólnych i Gospodar-

czych - 731 31 25
•	 Urząd Stanu Cywilnego - 731 31 26
Numery do kierowników innych referatów:
•	 Referat Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Gruntami - 731 31 10 w. 155
•	 Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 

731 31 10 w. 103
•	 Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
•	 Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 

w. 112
Inne numery telefonów:
•	 Punkt Obsługi Klienta - 731 31 10
•	 Sekretariat Wójta Gminy - 731 31 20
•	 Sekretarz Gminy - 731 31 14
•	 Skarbnik Gminy - 731 31 21

Zapisy na akcje profilaktyczne – 
tel. 535 011 383
Informujemy mieszkańców gminy Kleszczów, 
że od 1 października br. zgłoszenia osób, 
które chcą zapisać się na profilaktyczne ak-
cje zdrowotne przyjmowane są pod nowym 
numerem telefonu. Zgłoszenia przyjmuje pra-
cownik Urzędu Gminy w Kleszczowie pod nu-
merem telefonu 535 011 383 od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-13.00.
Numer telefonu do rejestracji do lekarzy ze 
Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi pozo-
staje bez zmian (44/ 731 30 15). Rejestracja 
prowadzona jest w dniu przyjazdu lekarzy 
z WAM w godz. 7.00-15.00. 

głoszona w lipcu upadłość PRDiM 
oznaczała nie tylko życiowe pertur-

bacje zwolnionych pracowników firmy, ale 
także przerwę w inwestycjach, które miała 
realizować bełchatowska spółka. Jednym z 
większych zadań była gruntowna przebu-
dowa dwóch kleszczowskich ulic o łącznej 
długości 1,25 km. Przebudowa dotyczyła 
nie tylko nawierzchni Sosnowej i Słonecz-
nej. Sięgała głębiej, do podziemnej infra-
struktury i obejmowała wymianę istnieją-
cych odcinków bądź wykonanie nowych 
fragmentów kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej, kanalizacji teletechnicznej, sieci wo-
dociągowej, sieci gazowej, kablowej sie-
ci energetycznej oraz zasilania oświetlenia 
ulicznego.

W ramach tego zadania zbudowana 
została też w okolicach ronda w Żłobnicy 
nowa kontenerowa stacja transformatoro-
wa 15/0,4 kV (na zdjęciu) i przepompownia 
ścieków. Pierwsze zadanie miało związek 
z przełączaniem mieszkańców ulic Zielo-
nej, Słonecznej i Sosnowej do sieci obsłu-
giwanej przez spółkę Energoserwis - Klesz-
czów, drugie - z wydłużeniem istniejącej 
w tym rejonie sieci kanalizacji sanitarnej.

Umowa dotycząca Słonecznej i Sosno-
wej została podpisana w połowie czerwca 
2012 roku i zakładała, że finisz robót nastą-
pi po 14 miesiącach, a wykonawca otrzyma 
prawie 4,35 mln zł (brutto) wynagrodzenia.

Problemy jednego z największych wy-
konawców robót drogowych w naszym re-
gionie narastały od jakiegoś czasu.

– Zaraz po sezonie zimowym zaczę-
liśmy zwracać wykonawcy uwagę na ko-
nieczność przyspieszenia robót – mówi 
Tomasz Rogaliński z referatu inwestycji 
Urzędu Gminy w Kleszczowie. – Widać 
było, że są one opóźnione. Ostatnie więk-
sze roboty na tym zadaniu firma wykona-
ła w połowie maja. Wtedy została położona 
warstwa wyrównawcza asfaltu. W czerwcu 
gmina odstąpiła od umowy z PRDiM Beł-
chatów.

Dodajmy, że umowa dotyczyła nie tyl-
ko prac przy wspomnianych dwóch uli-
cach, ale też realizowanej w Wolicy prze-
budowy drogi przy boisku. Potem zaczęła 
się żmudna inwentaryzacja wykonanych 
już robót. Dopiero po ustaleniu, co jest ko-
nieczne do zrobienia, by inwestycja zosta-
ła ukończona Urząd Gminy mógł rozpisać 
nowe przetargi. Zostały one rozstrzygnię-
te niedawno. 

W przetargu na kleszczowskie ulice 
najlepszą z trzech złożonych ofert okaza-
ła się oferta Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych PEUK S.A. w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Za nieco ponad 855 tys. zł spółka 
dokończy prace przy ulicach Słonecznej 
i Sosnowej. Termin ustalony w umowie to 
31 stycznia 2014 roku. Konieczne do wy-
konania prace to poprawienie wad w wy-
konanych już chodnikach przy ulicy Sło-
necznej, korekcyjne sfrezowanie starej 
nawierzchni bitumicznej, ułożenie dwóch 
warstw wyrównawczych i warstwy ścieral-
nej. Przy ulicy Sosnowej pozostaje ułożyć 
warstwę ścieralną, ale do wykonania jest 
cały chodnik oraz parking przy kościele. 

Dokończeniem inwestycji w Wolicy 
również zajmie się piotrkowski PEUK. Tu 
do wykonania pozostała jeszcze ścieżka 
rowerowa i ułożenie bitumicznej warstwy 
ścieralnej. Ustalone w umowie wynagro-
dzenie za dokończenie przebudowy dro-
gi o długości ponad 400 metrów ma wy-
nieść prawie 392 tys. zł (brutto). Podobnie 
jak w Kleszczowie to zadanie także ma być 
zakończone do 31 stycznia.

(s)

O

nie znaków, odnowienie urządzeń na placu 
zabaw, zamontowanie zegara, odpowiednia 
pielęgnacja zieleni. Nie zawsze zgłaszane 
wnioski dotyczyły przysłowiowego własnego 
podwórka. Część odnosiła się do spraw waż-
nych dla całej gminy. Chodzi o takie wnioski, 
jak: dokończenie budowy domu pomocy spo-
łecznej w Kleszczowie, budowę drogi „przez 
wkop”, utworzenie publicznego (gminnego) 
ośrodka zdrowia, zwiększenie dofinansowa-
nia dla seniorów do udziału w wycieczkach, 
rozważenie sprawy podłączenia gminy do 
ciepłociągu z Elektrowni Bełchatów.

Ponieważ w trakcie zebrań można 
było zgłaszać także sprawy o charakte-

å ciąg dalszy ze str. 1

rze interwencyjnym mieszkańcy korzysta-
li z tej możliwości. Zgłosili kilkanaście takich 
spraw. Najczęściej powtarzał się wniosek 
o umieszczanie protokołów z posiedzeń ko-
misji i z sesji na stronie internetowej gminy.

– Liczba tematów poruszanych w cza-
sie zebrań i ilość zgłoszonych wniosków 
świadczą o tym, że regularne zebrania są 
potrzebne – mówi wójt S. Chojnowski. – 
Chciałbym przynajmniej część zgłaszanych 
przez mieszkańców potrzeb uwzględnić 
w projekcie budżetu na 2014 rok. Sprawy, 
które nie wymagają wydzielania w budżecie 
osobnych pieniędzy, będą przekazywane 
do realizacji albo referatom Urzędu Gminy, 
albo gminnym spółkom i jednostkom orga-
nizacyjnym.

(s)

Wnioski z zebrań
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potkanie zaczęło się kilkoma zdaniami kurtuazji - słowami 
uznania dla wyglądu gminnych ulic i osiedli, zachwytem nad 

tym, jak wygląda SOLPARK, pochwałą dla kleszczowskiej młodzie-
ży („Jeszcze jest spokojna i ma pewne wartości”). Potem pani sędzia 
przeszła do twardych danych. Z Internetu korzystają dziś w Polsce 
prawie wszystkie dzieci. Ich przygoda z siecią zaczyna się już w wie-
ku 4 lat. I już wtedy zaczynają one trafiać na strony, których oglądać 
nie powinny. Rodzicom ten fakt zgłasza niewiele maluchów. Starsze 
dzieci i młodzież za pośrednictwem sieci www zawierają bardzo wie-
le nowych znajomości.

– Tylko 20 dzieci z dwustu, które brały na tej sali udział we wcze-
śniejszym spotkaniu (była to młodzież gimnazjalna – przyp. redakcji) 
powiedziało mi, że informuje rodziców o znajomościach zawieranych 
przez Internet – mówiła A. M. Wesołowska.

Aby zobrazować jaki może być finał „internetowych” znajomości 
opowiedziała historię 13-letniej dziewczynki, która straciła dobry kon-
takt z rodzicami, zajętymi sprawą rozwodową. Z poznanym w sieci 
mężczyzną prowadziła kilkumiesięczną wymianę poglądów „na te-
maty neutralne”. Z czasem w mejlowych pytaniach znajomego co-
raz częściej zaczęły się pojawiać tematy intymne. Potem była propo-
zycja spotkania w realu i - po zaszantażowaniu dziewczynki groźbą 
ujawnienia treści pisanych przez nią odpowiedzi - kilkumiesięczne 
wykorzystywanie seksualne przez dojrzałego mężczyznę. Sprawa 
skończyła się skazaniem go w procesie karnym tylko dzięki temu, że 
ofiara opowiedziała o swoich traumatycznych przeżyciach szkolnej 
koleżance, a ta znalazła najwłaściwsze wyjście z sytuacji.

***
Opisany przypadek child groomingu był jednym z kilku przykła-

dów rzeczywistych zdarzeń, ilustrujących na jakie zagrożenia na-
tykają się dzieci w dzisiejszym świecie. Poza dokonywanym przez 
gościa barwnym opisem zagrożeń, pojawiły się recepty na skutecz-
niejsze uczenie dzieci sposobów radzenia sobie z kłopotami, które 
mogą się pojawić z powodu pozornie niewinnych wpisów, np. na por-
talach społecznościowych.

– Trzeba uświadamiać najmłodszych, żeby przez Internet nie po-
dawały swoich danych, adresów i telefonów, nie umieszczały swoich 
zdjęć i nie chwaliły się np. planami wakacyjnych wyjazdów – podkre-
ślała A. M. Wesołowska. Zachęcała szkoły, by prowadziły dużo za-
jęć, poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

Kolejnym, szeroko omówionym tematem była zbyt wczesna ini-
cjacja seksualna młodzieży. Bazując na danych sprzed kilku lat pani 
sędzia podawała, że połowa polskiej młodzieży przechodzi inicja-
cję w wieku poniżej 18 lat, przy czym 20 proc. chłopców i 15 proc. 
dziewcząt swoje pierwsze doświadczenia seksualne odbywa jeszcze 
przed ukończeniem 15 lat.

– Dzieci wymykają się spod kontroli, rodzinny dom schodzi na 
drugi plan – wyliczała A. M. Wesołowska. Szczególną uwagę zwra-
cała na brak asertywności u dziewcząt. – Dziewczyny się łatwo pod-
dają. Brakuje im szacunku do samych siebie.

Winą za taki stan rzeczy obarczała m.in. młodzieżowe magazy-
ny, w których zamieszczane są nawet specjalne dodatki - „instrukcje 
obsługi” dziewczyny, bądź chłopaka.

– To my, dorośli dajemy pieniądze na kupowanie tych gazet.
***

Przekonywała, jak ważne jest edukowanie młodych, także w za-
kresie prawa. W szkolnych kącikach informacji prawnych, tworzo-
nych w miejscach dostępnych także dla rodziców, powinny znaleźć 
się najważniejsze przepisy, uczące młodzież, jakie czyny są karalne. 
Pani sędzia zacytowała m.in. treść artykułu 200 kodeksu karnego:

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza 
się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją 
do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia 
seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie 
czynności seksualnej.

Grooming, stalking i inne zagrożenia
Zwróciła uwagę także na to, by uświadamiać młodzieży, że 

już od 17 roku życia przed sądem karnym każdy odpowiada tak, 
jak dorosły. Za cenne doświadczenie o znaczeniu profilaktycz-
nym uznała umożliwienie młodzieży udziału - w roli obserwatorów 
- w procesach sądowych.

Opowiedziała też o przestępstwach, które uznawane są za 
tzw. stalking. W lutym 2011 roku wprowadzony został do kodeksu 
karnego artykuł 190a:

„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej naj-
bliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie 
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto, pod-
szywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne 
jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub 
osobistej. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzyw-
dzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.

Odrębną część spotkania poświęciła zagadnieniu przemo-
cy wobec dzieci - przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, 
mającej miejsce w ich rodzinnych domach. Potem zagadnienie to 
rozszerzyła na przemoc wobec rówieśników.

– Wychowaliśmy bardzo agresywne pokolenie – mówiła. – Po-
kolenie młodzieży wychowywanej bezstresowo, bez zasad, bez 
wzorców, bez hamulców, bez stawiania granic. Zaznaczyła przy 
tym, że tych określeń nie można odnosić do wszystkich młodych 
ludzi. A akty przemocy wobec drugiej osoby można interpreto-
wać tak:

– Ten, kto ją stosuje sam był w przeszłości na nią narażony 
i w odpowiednim czasie nie otrzymał pomocy.

***
Dlaczego dzieci nie mówią o takich przypadkach swoim na-

uczycielom? Gdzie powinny szukać pomocy? Co powinni robić 
dyrektorzy szkoły w sytuacji, kiedy nie mogą uzyskać współpracy 
ze strony rodziców? Jakie jest znaczenie poręczeń społecznych, 
których mogą udzielać szkoły? - to kolejne zagadnienia, poruszo-
ne w trakcie spotkania z sędzią A. M. Wesołowską; z braku czasu 
poruszone dość powierzchownie. Zainteresowani tematyką mogą 
sięgnąć po książki napisane przez A. M. Wesołowską. Są w nich 
historie „z życia (sądowego) wzięte”. Dwie uczestniczki spotkania 
wylosowały te książki i mogły od ręki otrzymać dedykację autorki.

Na koniec gość przekazał uczestnikom spotkania jeszcze jed-
ną cenną uwagę, a raczej ostrzeżenie odnoszące się do klesz-
czowskich realiów: „Uważajcie Państwo, żeby podziw dla pienią-
dza nie przyćmił u tych młodych innych wartości, żeby dzieci się 
Wam nie zagubiły. Bo to nie pieniądze żądzą światem, ale ser-
ce i dusza”.

J. Strachocki

S
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å ciąg dalszy na str. 12

Jeszcze o rankingu
poprzednim wydaniu informowaliśmy o zwycięstwie gmi-
ny Kleszczów w inwestycyjnym rankingu samorządów. 

Naszych czytelników interesują zapewne kwoty wydatków, któ-
re zdecydowały o takim a nie innym miejscu gminy w zestawie-
niu przygotowanym przez prof. Pawła Swianiewicza. Wziął on pod 
lupę wydatki poniesione na inwestycje infrastrukturalne w latach 
2010-2012.

W przypadku naszej gminy kwota tych wydatków podzielo-
na na głowę mieszkańca wyniosła 10.241,19 zł. Kolejna w ran-
kingu gmin wiejskich gmina Nowinka (woj. podlaskie) miała wynik 
4.351,81 zł, a trzecia – gmina Ostrowice (woj. zachodniopomorskie) 
- 3.582,18 zł. W pierwszej trzydziestce znajdujemy jeszcze trzy gmi-
ny z regionu łódzkiego: ● 9. Rząśnia – 2.318,62 zł, ● 14. Sławno – 
2.022,59 zł, ● 26. Szczerców – 1.599,47 zł.

W innych kategoriach liderami rankingu okazały się: ● małe mia-
sta: Krynica Morska - 10.299,34 zł, ●miasta powiatowe: Myślenice 
- 1.549,14 zł, ● miasta na prawach powiatu: Przemyśl - 1.794,95 zł, 
● miasta wojewódzkie: Gdańsk - 2.344,52 zł, ● powiaty: lubelski - 
449,02 zł, ● województwa: zachodniopomorskie - 194,28 zł.

W inwestycyjnym rankingu za lata 2010-12 województwo łódz-
kie zajęło 12. miejsce z wynikiem 101,12 zł, a powiat bełchatowski 
- miejsce 240 z wydatkami inwestycyjnymi na głowę mieszkańca na 
poziomie 66,62 zł.

(s)

W

Większa dotacja  
dla projektu GOPS

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie otrzymał 
dodatkowe środki na realizowaną w tym roku, kolejną edycję 

projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej”. Pozyskane pieniądze (prawie 14,3 
tys. zł) pozwolą zorganizować dodatkowe kursy dla mieszkańców 
gminy, którzy uczestniczą w projekcie. Są to kursy o zróżnicowanej 
tematyce: „Trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych”, 
„Dekoracja stołów i potraw z elementami florystyki”, „Przedstawiciel 
handlowy”, „ABC agroturystyki”. 

Przypomnijmy, że do tej edycji projektu kleszczowskiego GOPS 
przystąpiło 10 osób - osiem kobiet i dwóch mężczyzn. Do tej pory 
uczestnicy odbyli m.in. szkolenie z zakresu zarządzania domo-
wym budżetem i uczestniczyli w kursach zawodowych „Opiekun-
ka osoby starszej i zależnej” oraz „Kierowca wózków jezdniowych”. 
Uzupełnieniem zajęć, które mają podopiecznym GOPS pomóc 
w samodzielnym znalezieniu pracy były „Warsztaty aktywnego po-
szukiwania pracy” oraz „Trening umiejętności psychospołecznych”.

Od września grupa uczestników zajęć odbywa zajęcia w zmniej-
szonym składzie - jeden z uczestników znalazł bowiem zatrudnie-
nie. Zakończenie projektu zaplanowane zostało na koniec grudnia 
tego roku. (s)

Ostatnie wolne miejsca na kurs
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH  

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejsce szkolenia: teoria – Kleszczów; praktyka - Beł-
chatów.
CENA SZKOLENIA 1.500 zł + VAT (brutto  1.845 zł).
Kurs trwa 120 godz. dydaktycznych i kończy się otrzy-
maniem zaświadczenia na druku MEN i dwóch certyfika-
tów - w  języku polskim i angielskim.
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie 
Agencji Rozwoju Regionalnego ARREKS SA w Kleszczo-
wie lub pod nr tel. 44/731 37 10 oraz na stronie internetowej 
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS SA z siedzibą 
w Kleszczowie, ul. Główna 122 organizuje

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 
RAD NADZORCZYCH 

SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA.
Termin: rozpoczęcie 7.12.2013 r.; zakończenie 16.02.2014 r.
Kurs obejmuje sześć sobotnio-niedzielnych spotkań oraz 
dwudniową powtórkę przed samym egzaminem w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa.
Miejsce szkolenia - SOLPARK Kleszczów.
CENA SZKOLENIA 3.150 zł + VAT (brutto 3.874,50 zł).
Proponowany termin egzaminu w MSP – marzec 2014 r. 
(cena 850,00 zł).
Wykładowcami będą prawnicy i ekonomiści z Ministerstwa 
Skarbu Państwa, specjaliści z zakresu funkcjonowania rad 
nadzorczych, eksperci w swoich dziedzinach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji 
„ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu wy-
pełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 
731 37 10, w siedzibie Agencji  „ARREKS” bądź na stronie 
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

G

Święto  
pracowników edukacji

stron liczy zamieszczone na stronie www.splenkinsko.pl 
roczne sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej 

w Łękińsku za rok szkolny 2012/2013. Możemy z niego dowiedzieć 
się m.in. o wynikach sprawdzianów kompetencji, nagrodach i osią-
gnięciach uczniów, realizowanych w szkole programach edukacyj-
nych, organizowanych wycieczkach dydaktycznych i doskonaleniu 
zawodowym nauczycieli.

Podobne sprawozdania opracowują (choć nie wszystkie 
umieszczają je na swoich stronach www) pozostałe szkoły samo-
rządowe i w ustalonym terminie przedkładają Radzie Gminy Klesz-
czów. Ze sprawozdaniami zapoznają się radni z Komisji Spraw 
Społecznych i Obywatelskich. W posiedzeniu komisji, na którym 
rozpatrywane są sprawozdania uczestniczą też dyrektorzy placó-
wek, udzielając dodatkowych informacji. Po przyjęciu sprawozda-
nia przez komisję, a potem na sesji przez Radę Gminy Kleszczów 
otwarta zostaje droga do przyznania nauczycielom i pracowni-
kom szkół jednorazowych nagród pieniężnych. Są one wypłacane 
w październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Finansowe pre-
mie otrzymali w tym roku wszyscy pracownicy szkół i przedszko-
li w gminie Kleszczów.

Gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby-
ła się w sali OSP w Żłobnicy 11 października. W części oficjal-
nej były życzenia, złożone przez wójta Sławomira Chojnowskiego 
wszystkim (także emerytowanym) pracownikom szkół i przedszko-
li, prowadzonych przez samorząd. Kilkanaście osób zostało uho-
norowanych nagrodami wójta. W tym gronie znaleźli się dyrektorzy 
szkół i przedszkoli (otrzymali po 7 tys. zł brutto) oraz 17 nauczy-
cieli. W Szkole Podstawowej w Kleszczowie nagrody wójta otrzy-
mali: Justyna Klimczyk, Danuta Kuc, Beata Stankiewicz, Anna Pa-
rada i Sławomir Szafrański. W SP Łękińsko nagrodzone zostały 
Mariola Świderska-Kulka i Jolanta Posmyk. W kleszczowskim gim-
nazjum nagrody wójta trafiły do rąk Patrycja Bukowy, Iwony Bin-
kowskiej-Antoszczyk, Joanny Mądrzyk i Moniki Staryga. Z grona 
nauczycieli ZSP w Kleszczowie nagrodzeni zostali Ewa Zagaj, Ka-
tarzyna Wojtania i Robert Pawlicki. Trzy uhonorowane nauczyciel-
ki z gminnych przedszkoli to: Ewa Bindas (PPS w Kleszczowie), Jo-
anna Łyczkowska (PPS w Łękińsku) oraz Iwona Frankowska (PPS 
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Hospicjum otwarte

ziałająca od 15 lat Fundacja Gajusz pomaga chorym dzie-
ciom. Osiem lat temu zaczęła prowadzić domowe hospicjum, 

przeznaczone dla nieuleczalnie chorych maluchów. Stacjonarna pla-
cówka, urządzona w budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 87, przeka-
zanym fundacji przez łódzki Urząd Miasta, pozwoli zajmować się cho-
rymi dziećmi, które są sierotami bądź też nie mają możliwości powrotu 
do domów. W hospicjum będzie mogło przebywać jednocześnie dwa-
naścioro dzieci.

Chociaż to placówka medyczna, jej pomysłodawcy postarali się, 
by nie przypominała szpitala tylko dom lub raczej bajkowy pałac. Po-
koje, które czekają na dzieci, wyglądają jak z bajki. Ich wystrój ma 
wpłynąć na lepsze samopoczucie pacjentów, ma sprawiać, by choć 
na chwilę mogli zapomnieć o chorobie. Wartość wszystkich zrealizo-
wanych w hospicjum prac budowlanych wyniosła 4 mln złotych. Pre-
zes fundacji Tisa Żawrocka-Kwiatkowska podkreśla, że na remont nie 
wydano ani jednej publicznej złotówki. Placówka powstała dzięki rze-
czowym i finansowym darowiznom. Remont budynku o powierzchni 
użytkowej 2 tys. m kw. trwał ponad dwa lata. Do robót budowlanych 
zaangażowani zostali m.in. więźniowie z aresztu śledczego przy uli-
cy Smutnej.

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).

N a  u r o c z y s t o ś ć 
otwarcia zaproszone zo-
sta ły  przedstawic ie lk i 
przedszkola w Łuszczano-
wicach: dyrektor Elżbieta 
Jasek i nauczycielki Iwo-
na Frankowska, Ewelina 
Kucner i Anna Rozpędow-
ska (na wspólnym zdjęciu 
z prezes Fundacji Gajusz 
– druga z prawej).

- Ostatnio byłyśmy tu 
parę miesięcy wcześniej – opowiada pani Iwona. – Wciąż trwał re-
mont, wszędzie był gruz, wiszące kable... Dzisiaj to miejsce wygląda 
pięknie, atmosfera jak w domu, choć to przecież hospicjum.

Przedstawicielki przedszkola w Łuszczanowicach nie pojecha-
ły na otwarcie hospicjum z pustymi rękami. Zawiozły w prezencie le-
żak-bujaczek, śpiworki, grzechotki i artykuły papiernicze. Przeznaczy-
ły na ten cel 500 zł z ubiegłorocznej sprzedaży kartek świątecznych.

W październiku placówka z Łuszczanowic po raz trzeci włączyła 
się do akcji Szkoła Dobra. Rada Rodziców zamiast kwiatów na Dzień 
Edukacji Narodowej zakupiła dla personelu przedszkola okoliczno-
ściowe cegiełki po 10 zł. Dodatkowo cegiełki kupowali zainteresowani 
udziałem w charytatywnej akcji rodzice. Odzew był spory, bo sprzeda-
no łącznie 61 cegiełek. Dzięki temu zebrano 610 zł. Pieniądze zosta-
ną przekazane Fundacji Gajusz na zakup paliwa. Umożliwi to dojazdy 
do podopiecznych, którymi fundacja opiekuje się w ramach hospicjum 
domowego.

– Przygotowujemy się również do kolejnego, Mikołajkowego kier-
maszu charytatywnego dla Fundacji Gajusz – zapowiada dyrektor Elż-
bieta Jasek. – Mimo, że hospicjum zostało już otwarte potrzeba jesz-
cze wiele pieniędzy na dokończenie prac i utrzymanie tego miejsca.

(s)

Książki za dotację
Za 4 tys. zł dotacji, pozyskanej z Biblioteki Narodowej kleszczow-

ska Gminna Biblioteka Publiczna kupiła kolejne nowości, które zasili-
ły księgozbiór. 

– Kupiliśmy 20 tytułów z literatury popularnonaukowej, w tym - jak 
co roku - zestaw kompendium do egzaminu gimnazjalnego z wydawnic-
twa Operon – mówi dyrektor Violetta Kacperek. - Kolejne 74 pozycje to 
literatura dla dzieci i dla młodzieży szkolnej. Najwięcej radości z kupio-
nych za dotację książek będą mieć dorośli czytelnicy. Z myślą o nich zo-
stały kupione 102 tytuły powieści sensacyjnych, kryminalnych oraz oby-
czajowych.

Aby dowiedzieć się o wszystkie zakupione nowości warto zajrzeć do 
bibliotecznego katalogu on-line (zakładka „Nowości”). Oto kilka tytułów: 
„Zbrodnia w efekcie” Joanny Chmielewskiej, „Gliniarz” Marcina Ciszew-
skiego, „Doktor sen” St. Kinga, „Chustka” Joanny Sałygi, „Po kres cza-
su” Danielle Steel, cykl „Trylogia Pogranicza” Cormaca McCarthy’ego.

(s)

GOK informuje i zaprasza
Ferie już zaplanowali
W odpowiedzi na ogłoszone przez Gminny Ośrodek Kultury zapisy na wy-
poczynek zimowy zgłosiło się 228 uczniów i studentów. W poszczególnych 
grupach przyjęto zapisy: ● klasy I-III - 29 osób, ● klasy IV-VI - 40 osób, ● 
gimnazjum - 59 osób, ● Młodzieżowa Orkiestra Dęta - 45 osób, ● szkoły śred-
nie i studenci - 55 osób. Po zebraniu zapisów GOK rozpoczął postępowanie 
przetargowe, aby wybrać organizatorów i miejsca wypoczynku.

„Wałęsa - człowiek z nadziei”
Ten nowy film Andrzeja Wajdy zostanie pokazany 12 listopada (wtorek) w auli 
SOLPARKU. Zaplanowane zostały dwie projekcje przedpołudniowe i jedna po 
południu o godz. 17.30. Wejściówki - do odbioru w WOK Łękińsko od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ilość miejsc ograniczona.
Pokazy filmu są organizowane w ramach współpracy GOK z SOLPARK Klesz-
czów Sp. z o. o.

Do filharmonii
GOK organizuje wyjazd do Filharmonii Częstochowskiej na spektakl „KALLAS”. 
Spektakl opowiada o spotkaniach Violetty Villas i Kaliny Jędrusik podczas świa-
towych tournée, na planie filmu „Dzięcioł” Jerzego Gruzy, w telewizyjnym studiu 
nagrań czy w podwarszawskim domu Violetty, w Magdalence. W obsadzie: 
Ewa Kasprzyk, Joanna Kurowska, Beata Kawka, Hanna Kochańska.
Wyjazd - 16 listopada (sobota), o godz. 15.00 z parkingu obok kompleksu 
SOLPARK w Kleszczowie. Bilety w cenie 40 zł. Zapisy w WOK w Łękińsku do 
31 października. Ilość miejsc ograniczona.

(opr. s)
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Bar Zachęta Sulmierzyce
OFERUJEMY

● wesela  
● konsolacje
● chrzciny  
● dania na zamówienia
● obiady firmowe 
● posiłki regeneracyjne
● przyjęcia okolicznościowe
● wynajem sali 
● catering

98-338 Sulmierzyce, pl. Kościuszki 13

Tel. 513 182 388        44 684 61 39

tym, jaki był stan bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy Kleszczów w pierwszym półroczu rozmawiano m.in. 

na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich, które 
odbyło się 25 października. Podstawą do oceny było sprawozda-
nie, przygotowane dla radnych przez kierownika Posterunku Poli-
cji w Kleszczowie, aspiranta sztabowego Jarosława Popławskiego. 
My zwróciliśmy się do szefa kleszczowskiej policji o podsumowa-
nie bardziej aktualne, dotyczące minionych wakacji.

Jak wynika z przekazanych informacji bez wątpienia najbar-
dziej tragicznym zdarzeniem drogowym był w tym okresie wypa-
dek, który miał miejsce 8 sierpnia na łuku drogi w miejscowości 
Słok – Młyn. W policyjnym biuletynie zdarzenie to zostało opisa-
ne tak:

„(…) kierowca hondy civic, 62-letni bełchatowianin z niewyja-
śnionych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu 
i uderzył czołowo w nadjeżdżający z przeciwka samochód marki 
daewoo nubira kierowany przez 53-latka. W wyniku tego zdarzenia 
śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu marki honda civic, 
natomiast kierującego daewoo nubira śmigłowcem Lotniczego Po-

gotowia Ratunkowego przetransportowano do Szpitala Wojewódz-
kiego w Bełchatowie, gdzie mimo wysiłków lekarzy w wyniku od-
niesionych obrażeń zmarł. W szpitalu pozostaje 37-letni pasażer 
nubiry, a jego stan lekarze określają jako ciężki”.

Bilans czterech wypadków, jakie w lipcu i sierpniu miały miejsce 
na drogach naszej gminy, to dwie ofiary śmiertelne i 5 osób rannych.

Wiadomo, że dla dorosłych wakacje to czas urlopowych wyjaz-
dów, zaś dla dzieci i młodzieży - pora większej swobody i różnych 
pokus. Czy ta sytuacja znalazła swoje odbicie np. we wzroście licz-
by włamań do pozostawionych bez opieki domów, albo w zwięk-
szeniu liczby zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży?

Okazuje się, że nic takiego nie miało miejsca. W lipcu i sierpniu 
policja odnotowała na terenie gminy 14 kradzieży mienia, z cze-
go 8 zdarzeń było wykroczeniami, co oznacza, że skradzione mie-
nie miało wartość niższą niż 250 zł. Statystyki pokazują, że tak jak 
w innych okresach roku większość tych przypadków (ok. 70 proc.) 
miało miejsce na terenach przemysłowych, głównie w Elektrowni 
Bełchatów. Cztery kradzieże z włamaniem także zdarzyły się na 
terenie tej firmy.

Z pewnością „wakacyjny” charakter miała większość z 32 od-
notowanych przypadków zakłócenia ładu i porządku publicznego. 
Były to m.in. głośne spotkania towarzyskie organizowane przez 
młodzież na terenach rekreacyjnych i skwerach. Policja odnoto-
wała też 31 przypadków spożywania alkoholu w miejscach pu-
blicznych, a więc na ulicy, przed sklepem, w parkach, bądź na 
skwerach. Typowo wakacyjny charakter miało 14 przypadków ką-
pieli w miejscach zabronionych. W upalne dni nieletni nie oglą-
dając na obowiązujące zakazy wskakiwali do wody w zbiorniku 
„Winek”, a także w Kamieniu. Te zdarzenia kończyły się zwykle 
pouczeniem, a w przypadku dzieci - powiadomieniem rodziców. 
Na szczęście nie doszło do żadnego utonięcia. 

W wakacje miał miejsce jeden przypadek zniszczenia mienia 
komunalnego (ławka przed blokiem w Łuszczanowicach), funkcjo-
nariusze zatrzymali ponadto 11 sprawców na gorącym uczynku. 
Najczęściej byli to nietrzeźwi kierujący - zarówno zmotoryzowa-
ni, jak i rowerzyści. Policja odnotowała też trzy przypadki kradzie-
ży koszy na odpady. Funkcjonariusze wiążą ten fakt z wprowa-
dzeniem tzw. rewolucji śmieciowej i opóźnieniami w dostarczaniu 
pojemników przez firmy odbierające śmieci. We wrześniu i paź-
dzierniku takich zdarzeń już nie odnotowano.

Warto zwrócić uwagę na prowadzone w okresie wakacji dzia-
łania prewencyjne policji. Sfinansowane dodatkowo z budże-
tu gminy służby ponadnormatywne (łącznie 300 godzin w lipcu 
i sierpniu) pozwoliły zaangażować więcej funkcjonariuszy do za-
pewnienia bezpieczeństwa w trakcie największej wakacyjnej im-
prezy (Dożynki Powiatowo-Gminne w Łękińsku), umożliwiły też 
wydłużenie czasu patroli. Zamiast o godzinie 22 popołudniową 
służbę patrolową na terenie gminy policjanci kończyli o godz. 2.

(s)

Zdjęcie udostępnione przez Komendę Powiatową Policji

Policyjne podsumowanie wakacji
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem  

lokalu usługowego
w budynku komunalnym w Kleszczowie, 

ul. Główna 112, parter.
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wynaj-

mującego standardzie.
2. Okres trwania umowy - co najmniej 1 rok.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidło-

wego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń 
i wyposażenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do 
wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniej-
sza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od 
nieruchomości.

Lokal znajduje się na parterze budynku komunalnego przy 
ul. Głównej 112 w Kleszczowie. Lokal składa się z następują-
cych pomieszczeń: pomieszczenia socjalnego, WC, magazynu, 
pomieszczenia handlowego, korytarza, o łącznej powierzchni 
45,36 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, 
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewa-
nie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni 
powszednie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju 
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 
44/ 731-31-10 w. 140.

Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględ-

nieniem podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwa firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL 
ul. GŁÓWNA 112 w KLESZCZOWIE” należy składać w terminie 
do dnia 12 listopada 2013 r. do godziny 14°° włącznie w Kan-
celarii 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. 

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem 

 lokalu usługowego
w budynku komunalnym w Kleszczowie, 

ul. Główna 112, I piętro.
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wynaj-

mującego standardzie.
2. Okres trwania umowy - co najmniej 1 rok.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidło-

wego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń 
i wyposażenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do 
wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniej-
sza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od 
nieruchomości.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku komunalnego przy 
ul. Głównej 112 w Kleszczowie. Składa się z następujących po-
mieszczeń: pomieszczenia socjalnego, WC, 4 pomieszczeń i ko-
rytarza, o łącznej powierzchni 51,13m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, 
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewa-
nie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani mogą oglądać przedmiot najmu w dni powsze-
dnie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu 
Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju 
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 
44/ 731-31-10 w. 140.

Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględ-

nieniem podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwa firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL 
ul. GŁÓWNA 112 w KLESZCZOWIE” należy składać w terminie 
do dnia 12 listopada 2013 r. do godziny 14°° włącznie w Kan-
celarii 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. 

iotrkowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
wznowiło prace przy remontowanej drodze powiatowej Słok-

-Biłgoraj. Są duże szanse, że najpóźniej w grudniu droga zostanie 
ponownie udostępniona użytkownikom. Przypomnijmy, że ten dro-

gowy szlak, prowadzący na zaplecze Elektrowni Bełchatów i dalej, 
w kierunku kopalni, użytkowany był codziennie przez setki pracow-
ników dojeżdżających do działających tu firm.

Ze względu na brak odpowiednich środków starostwo zamierza-
ło podzielić remont na dwie tury. Droga zostałaby wówczas otwarta 
dopiero w czerwcu. Kolejne pół miliona złotych dotacji, podarowane 
starostwu przez gminę Kleszczów z przeznaczeniem na remont tej 
drogi pozwoli przyspieszyć prowadzone roboty.

Na drodze o długości 2,3 kilometra położona była dotąd tylko 
warstwa wyrównawcza. Ustawione barierki i zakazy wjazdu nie były 
dość skuteczne. Niektórzy kierowcy omijali je i próbowali skracać 
przejazd do lub z Bełchatowa, natykając się czasem na patrol „dro-
gówki” (wiadomo z jakimi konsekwencjami).

Do wykonania na powiatowej drodze 1902E pozostało jeszcze 
utwardzenie tłuczniem poboczy, ułożenie ścieralnej warstwy bitu-
micznej i oznakowanie trasy.

(s)

Kleszczowska dotacja przyspiesza remont
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DIETETYK – porady i konsultacje:
● żywienie w nadwadze i otyłości 
● żywienie w chorobach
● żywienie kobiet w ciąży 
● żywienie dzieci, dorosłych i osób starszych
Tel. 603 929 521
MASAŻE – mgr fizjoterapii
● masaż klasyczny ● masaż relaksacyjny 
● masaż przy bólach pleców
Tel. 603 698 489

1. Cena sprzedaży oraz terminy przetargu.
	12 listopada 2013 r. do godz. 12.00 (plac przy boiskach DK Wolica)

•	 Przęsło ogrodzeniowe 1m x 2m - 15 szt. + słupki o wysokości 1 m - 15 szt. za 
cenę wywoławczą 345,00 zł

•	 Przęsło ogrodzeniowe 1m x 2m - 20 szt. + słupki o wysokości 1 m - 21 szt. za 
cenę wywoławczą 468,00 zł

•	 Słupki o wysokości 3 m - 7 szt. za cenę wywoławczą 105,00 zł
•	 Przęsło ogrodzeniowe 2,5m x 1,5m - 18 szt. + słupki o wysokości 1,5 m  

- 20 szt. za cenę wywoławczą 504,00 zł
•	 Komplet do gry w kosza (kosz, słup, tablica ze stelażem, obręcz wraz z siatką 

metalową) - 1 kpl. za cenę wywoławczą 200,00 zł
•	 Brama dwuskrzydłowa 3m x 1,5m - 1 szt. + słupki - 2 szt. o wysokości 1,5 m 

za cenę wywoławczą 138,00 zł
•	 Furtka  1,0m x 1,6m - 1 szt. za cenę wywoławczą 60,00 zł (pochodzi z PPS 

Kleszczów) 
	13 listopada 2013 r. do godz. 12.00 (plac przy GOK Kleszczów)

•	 Brama stalowa ażurowa dwuskrzydłowa 3,3m x 1,95m - 1 szt. za cenę 
wywoławczą 120,00 zł

•	 Brama stalowa ażurowa dwuskrzydłowa 4,3m x 1,95m - 1 szt. za cenę 
wywoławczą 150,00 zł

•	 Furtka stalowa ażurowa 0,9m x 1,95m - 1 szt. za cenę wywoławczą 70,00 zł
•	 Przęsło ogrodzeniowe 2,2m x 1,5m - 15 szt. + słupki o wysokości 1,6 m - 17 

szt. za cenę wywoławczą  382,50 zł
•	 Słupki ogrodzeniowe o wysokości 1,9 m - 17 szt. za cenę wywoławczą 187,00 zł
•	 Siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,9 m - 41 mb za cenę wywoławczą 102,50 zł
•	 Drzwi stalowe 100 x 200 cm z ościeżnicą kątową, prawe - 1 szt. za cenę 

wywoławczą 40,00 zł
•	 Drzwi stalowe 150 x 200 cm (50 + 100) z ościeżnicą kątową, prawe - 1 szt. za 

cenę wywoławczą 60,00 zł
•	 Drzwi powietrzno-szczelne o wymiarach 60 x 160cm z ościeżnicą kątową, 

prawe - 1 szt. za cenę wywoławczą 30,00 zł
•	 Drzwi drewniane białe, pełne, prawe „80” - 2 szt. za cenę wywoławczą 28,00 zł
•	 Drzwi drewniane białe, pełne, lewe „80” - 1 szt. za cenę wywoławczą 14,00 zł
•	 Drzwi drewniane okleinowe, pełne, prawe „80” - 2 szt. za cenę wywoławczą  

28,00 zł
•	 Drzwi drewniane okleinowe, pełne, lewe „70” - 1 szt. za cenę wywoławczą 

13,00 zł
•	 Drzwi drewniane okleinowe, pełne, lewe „80” - 1 szt. za cenę wywoławczą 

14,00 zł
•	 Drzwi drewniane okleinowe, z ościeżnicą drewnianą, pełne, prawe „90” - 2 szt. 

za cenę wywoławczą 30,00 zł
•	 Drzwi drewniane okleinowe, pełne, lewe „70” - 1 szt. za cenę wywoławczą 

13,00 zł
	14 listopada 2013 r. do godz. 12.00 (plac przy PPS Kleszczów)

•	 Przęsło ogrodzeniowe 2,5m x 1,5m - 5 szt. za cenę wywoławczą  90,00 zł
•	 Przęsło ogrodzeniowe 2,5m x 1,5m - 7 szt. za cenę wywoławczą 126,00 zł
•	 Przęsło ogrodzeniowe 2,5m x 1,5m - 10 szt. za cenę wywoławczą 180,00 zł
•	 Przęsło ogrodzeniowe 2,5m x 1,5m - 15 szt. za cenę wywoławczą 270,00 zł
•	 Brama dwuskrzydłowa 4,0m x 1,7m - 1 szt. za cenę wywoławczą 140,00 zł
•	 Furtka 1,0m x 1,7m - 1 szt. za cenę wywoławczą 65,00 zł
•	 Furtka 1,0m x 1,6m - 1 szt. za cenę wywoławczą 60,00 zł
2. Termin realizacji
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu należności.
3. Elementy składowe oferty
Oferta cenowa (wg wzoru Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 
Kleszczów). Wymaga się składania oddzielnych ofert cenowych na każdy ze 
składników majątkowych.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- przygotowana na piśmie, w formie zapewniającą pełną czytelność jej treści,
- sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
- złożona w jednym egzemplarzu,
- podpisana,

- wszelkie poprawki dokonywane w sposób czytelny i parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:

Dotyczy przetargu w dniu ………………….2013 roku
- przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, 
bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu - pokój nr 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu w siedzibie UG w Kleszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
6. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
sprzedaży.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy  - pokój 
nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.

WZÓR OFERTY CENOWEJ

                           Wójt Gminy Kleszczów

 …………………………     
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż                             

składników majątkowych - elementów ogrodzenia pochodzących z GOK 
w Kleszczowie, boiska przy DK w Wolicy oraz PPS w Kleszczowie i stolarki 
drzwiowej z remontowanego budynku GOK w Kleszczowie.
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu 
…………………….. na wyposażenie: …………………………………………………
……………………………………..

i proponuję cenę.

        Cena brutto
………………………………

Słownie:………………………………… 
…………………………………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w wyposażenia, nie wnoszę 
żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej umowy 
po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na sprzedaż wyposażenia 
pochodzącego z GOK w Kleszczowie, boiska przy DK w Wolicy oraz PPS w Kleszczowie 

i stolarki drzwiowej z remontowanego budynku GOK w Kleszczowie.
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Druga edycja SOLPARK 
Football League

25 października kleszczowski SOLPARK przyjmował zgło-
szenia piłkarskich drużyn do organizowanych w halo-

wym sezonie rozgrywek SOLPARK Football League. Ta amatorska 
liga, w której w poprzednim sezonie uczestniczyło osiem zespo-
łów (głównie z firm działających na terenie gminy Kleszczów) za-
planowana została tym razem na minimum 12 drużyn. Co tydzień 
- zawsze w niedzielę rozgrywana będzie jedna kolejka halowej ligi. 
Czas każdego meczu to 2x12 minut. Składy drużyn – 6-osobowe 
(pięciu zawodników w polu plus bramkarz).

Nad przebiegiem meczów czuwać mają profesjonalni sędzio-
wie, SOLPARK zapewni także opiekę medyczną. Dla najlepszych 
trzech drużyn, które zostaną wyłonione po zakończeniu rozgrywek 
przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe, medale, pucha-
ry i statuetki, a dla najlepszego strzelca, zawodnika i bramkarza - 
nagrody indywidualne.

S p o r tS p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t
Sprzedam stemple budowlane 

pod strop, 
wysokość 2,95 m, 
ilość - 300 sztuk. 

Cena do uzgodnienia. 
Tel. 512-360-282.

ZSP w wojewódzkim finale
października w Wojewódzkim Finale Ligi Lekkoatletycz-
nej Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi drużyna złożona 

z osiemnastu uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wywal-
czyła siódme miejsce na jedenaście uczestniczących ekip. Najle-
piej zaprezentowały się: Marta Olczyk (I m. w biegu na 400 m z cza-
sem 61,93) i Martyna Szmigielska (III m. w pchnięciu kulą 8,58 m).

Oprócz nich w drużynie wystąpiły: K. Kowalska, J. Botór, 
A. Trajdos, K. Jagusiak, W. Chojka, P. Hajduk, P. Kłys, M. Szy-
mańska, K. Matusiak, L. Kowalska, J. Kluba, K. Polak-Grudzińska, 
A. Gałkowska i – jako rezerwowe: M. Kłodawska, S. Dryja, K. No-
wak. Opiekunami uczennic podczas zawodów byli Marcin Szymak 
i Robert Pawlicki.

Koszykarki w SOLPARKU
października w hali sportowej SOLPARKU odbyły się Mi-
strzostwa Województwa Łódzkiego w Koszykówce Kobiet. 

Rywalizowały drużyny, które zwyciężyły w eliminacjach międzypo-
wiatowych: LUKS 3 Sie-
radz, LKS Kietlin i - jako 
gospodarz - LKS Ome-
ga Kleszczów. Zawod -
niczki LKS Omega zaję-
ły w turnieju II miejsce, po 
przegraniu meczu z LUKS 
3 Sieradz 9:36 i po wygra-
niu z zespołem z Kietlina 
26:16.

W zespole Omegi za-
grały: Martyna Szmigielska, 
Justyna Botór, Sylwia Dry-
ja, Klaudia Jura, Justyna 
Kluba, Marta Kłodawska, Klaudia Polak-Grudzińska, Wiktoria Ra-
benda, Anita Stanios i Aleksandra Trajdos. Trener - Marcin Szymak.

Mistrzostwa zostały zorganizowane przy współpracy Zrzeszenia 
LZS w Łodzi oraz klubu LKS Omega Kleszczów.

Sztafetowe biegi przełajowe
października w Zelowie w ramach Licealiady odbyły się szta-
fetowe biegi przełajowe. ZSP reprezentowały drużyny dziew-

cząt i chłopców. Obie wywalczyły miejsca na podium (dziewczęta - 
II, chłopcy - III), ale awans do zawodów rejonowych zdobyła tylko 
drużyna dziewcząt.

Sprzedam działkę  
w Kleszczowie  

około 5000 m kw.
Tel. 604 550 000.

Sprzedam działkę  
w Kleszczowie  

około 5000 m kw.
Tel. 604 550 000.

Poszukuję domu  
lub mieszkania  
do wynajęcia  

na terenie Kleszczowa.
Tel. 604 550 000.

Sprzedam dom 
na terenie gminy Kleszczów 

w miejscowości Łuszczanowice.

Tel. 691-736-143.

7

Przełaje w Wolborzu
października w Wolborzu rywalizowali uczestnicy finału XVIII 
Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych Zrzeszenia 

LZS – łącznie ponad 600 zawodników z dziewięciu województw. Zo-
stali oni podzieleni na osiem różnych grup wiekowych. Uczestniczą-
ca w biegach reprezentacja LKS Omega Kleszczów złożona była 
z uczniów szkoły podstawowej w Kleszczowie, gimnazjum, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zawodników Omegi. Najlepsze wy-
niki uzyskali:
•	 Amelia Ochnio (rocznik 2003 i młodsze) – VII m. w biegu na 600 m
•	 Marta Olczyk (rocznik 1996-97) – V m. na 2000 m
•	 Marta Kłodawska (rocznik 1994-95) – VII m. na 3000 m
•	 Mateusz Urbaniak (rocznik 1993) – VII m. na 5000 m.

W końcowej klasyfikacji: ● Omega zajęła VII m. na 50 sklasyfiko-
wanych klubów, ● gmina Kleszczów – V m. na 49 sklasyfikowanych 
gmin, ● powiat bełchatowski – IV m. na 33 sklasyfikowane powiaty, ● 
woj. łódzkie – I m. na 9 województw.

Finały przełajów w Wolborzu zorganizowało Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS oraz wojewódzkie i powiato-
we zrzeszenie LZS.

5
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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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży 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) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej 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 robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy 
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695-
122-863 lub 692-130-780. 

Klasa B
•	 7.09. KS Alfa Kleszczów - LZS Piast 

Krzywanice 1:2
•	 14.09. KS EBE SPN Bełchatów - KS 

Alfa Kleszczów 5:4
•	 21.09. KS Alfa Kleszczów - LKS Warta-

-Carbo Pławno 1:1
•	 29.09. LZS Victoria Woźniki - KS Alfa 

Kleszczów 4:0
•	 5.10. KS Alfa Kleszczów - LKS VIS Gi-

dle 3:5
•	 13.10. LZS Świt Kamieńsk - KS Alfa 

Kleszczów 4:1
•	 19.10. KS Alfa Kleszczów - LKS Dobry-

szyce 1:6
Po dziewięciu kolejkach na czele tabe-

li z dorobkiem 21 pkt. znajduje się KS EBE 
SPN Bełchatów. Alfa Kleszczów jest na 
miejscu przedostatnim. Zdobyła 7 punktów.
Klasa okręgowa
•	 28.09. LZS Świt Kamieńsk - LKS Omega 

0:2
•	 6.10. LKS Omega - KS Poświętne 1:2

•	 12.10. LKS Zjednoczeni Gmina Beł-
chatów - LKS Omega 2:0

•	 20.10. LKS Omega - TS Szczerbiec 
Wolbórz 1:0
Po 12 kolejkach piłkarze Omegi zaj-

mują 3. miejsce, tracąc do lidera (PKS 
Polonia Piotrków Tryb.) i wicelidera 
(GUKS Gorzkowice) tylko 1 punkt.
III liga
•	 28.09. Huragan Wołomin - LKS 

Omega 1:1
•	 2.10. LKS Omega - Mazur Karczew 

2:1
•	 5.10. Warta Sieradz - LKS Omega 0:2
•	 12.10. LKS Omega - Pogoń Grodzisk 

Mazowiecki 3:0
•	 19.10. Start Otwock - LKS Omega 

1:2
W tabeli prowadzi Warta Sieradz 

(33 pkt.), przed Pilicą Białobrzegi (27 
pkt.). Omega zajmuje miejsce 5 z do-
robkiem 26 pkt., przy czym taki sam do-
robek mają 4 inne zespoły.

Jak grają piłkarze?
S p o r t

S p o r t

Po
Liga siatkarek z udziałem Omegi

raz pierwszy w historii klubu Omega siatkarki - kadetki przystąpiły do rozgry-
wek ligi wojewódzkiej. Odbywają się one metodą turniejową. W rozgrywkach 

uczestniczy 20 drużyn, podzielonych na siedem grup. W pierwszym z siedmiu turniejów, 
który odbył się w Zduńskiej Woli 28 i 29 września, brało udział 5 drużyn. Nasze siatkar-
ki wywalczyły czwarte miejsce. 13 października odbył się drugi turniej. Jego miejscem 
był SOLPARK. W grupie F rywalizowały trzy drużyny: UKS SMS Łódź, OSiR Koluszki 
i Omega. Dziewczęta z Kleszczowa zajęły trzecie miejsce.
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w Łuszczanowicach). Nagrody wójta przyznane wyróżniającym się 
nauczycielom wyniosły po 6 tys. zł brutto. W gminnej uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyło w sumie około 200 
osób. Przygotowany został okolicznościowy poczęstunek. Potem 
rozpoczęła się zabawa taneczna.

W szkołach 14 października był dniem wolnym od pracy. Szkol-
ne akademie, połączone często z pasowaniem pierwszoklasistów 
na uczniów lub składaniem ślubowania przez tegorocznych de-
biutantów, odbywały się więc w innych dniach. 10 października 

w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie 
świętowano potrójną uroczy-
stość: Dzień Edukacji Naro-
dowej, Dzień Patrona – bł. 
Jana Pawła II oraz ślubowa-
nie klas pierwszych. Zapro-
szeni goście i społeczność 
szkoły mieli przyjemność 
obejrzeć część artystyczną, 
złożoną z krótkiego przedsta-
wienia, opartego na utworach 
Karola Wojtyły oraz wystę-
pów tanecznych młodzieży.

Potem odbyło się ślubo-
wanie pierwszoklasistów. Po 

nim dyrektor szkoły wyróżniła nagrodami za pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą liczne grono nauczycieli.

Dzień później ślubowanie na sztandar szkoły składali pierwszo-
klasiści w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Dy-

Święto pracowników edukacji
rektor szkoły z pomocą wielkiego 
ołówka dokonała aktu pasowa-
nia na ucznia.

Po tej ceremonii odbyła się 
akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, przygotowana przez 
uczniów klasy IV. Życzenia dla 
nauczycieli przekazali członko-
wie Rady Rodziców.

Także w gimnazjum uroczy-
stości miały miejsce 11 paździer-
nika. Społeczność tej szkoły 
zgromadzona w auli SOLPAR-
KU miała przyjemność obejrzeć lekkie, pełne humoru prezentacje 
w wykonaniu uczniów II i III klas. Były to parodystyczne scenki z ży-
cia szkoły, a także wiersze, poświęcone nauczanym w gimnazjum 
przedmiotach w oryginalnym, bo raperskim, wydaniu. Nauczyciele 
otrzymali przygotowane przez szkolny samorząd dyplomy, a także 
słodkie upominki.

Z kolei społeczność 
kleszczowskiej Szkoły 
Podstawowej im. J. Kor-
czaka świętowała Dzień 
Edukacji Narodowej 15 
października. W trakcie 
uroczystej akademii z ust 
uczniów, a także rodziców 
padło wiele słów podzię-
kowania dla nauczycieli 
i wszystkich pracowników 
tej podstawówki. Kwia-
ty na ręce dyrektor szko-
ły złożyli przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskie-
go oraz przewodnicząca Rady Rodziców. Ręcznie wykonane laurki 
uczniowie z samorządu przekazali każdemu pracownikowi szkoły.

Artystyczną część uroczystości wypełniła przygotowana przez 
polonistki z uczniami czwartych i piątych klas inscenizacja baśni H. 
Ch. Andersena „Słowik”. Dyrektor wyróżniła nagrodami niektórych 
nauczycieli i pracowników. (s)

å ciąg dalszy ze str. 5

Charytatywna zbiórka 
nakrętek

październiku w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zo-
stała ogłoszona akcja zbiórki plastikowych nakrętek. Do-

chód ze sprzedaży nakrętek z opakowań po sokach, mleku, 
wodzie mineralnej i kosmetykach przeznaczony będzie na zor-
ganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla Dominiki Dziuby 
z Pławna k. Radomska. Dziewczynka cierpi na dziecięce poraże-
nie mózgowe, lekarze stwierdzili też u niej szereg innych scho-
rzeń, wymagających leczenia neurologicznego, logopedyczne-
go, laryngologicznego, okulistycznego i audiologicznego.

Pedagog szkolny wraz z członkami Szkolnego Klubu Bezpie-
czeństwa apelują do uczniów, rodziców i pozostałych mieszkań-
ców gminy, którym nie jest obojętny los chorych dzieci, aby wzię-
li udział w tej akcji.

Włączanie dzieci do działań charytatywnych kształtuje w nich 
wrażliwość na cierpienia innych i buduje postawę empatii.

W


