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Pół wieku razem
Aż dziewięć małżeńskich par, obchodzących w tym roku jubileusz 

50. rocznicy wstąpienia w związek małżeński, gościł 22 października 
Urząd Gminy w Kleszczowie. Podczas wspólnej uroczystości, na któ-
rą Złotych Jubilatów zaprosił wójt Sławomir Chojnowski, nastąpiło wrę-
czenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanych przez 
Prezydenta RP. Więcej na str. 12.

„Grunt na medal”
Na uroczystym podsumowaniu wyników konkursu 

„Grunt na medal” wójt gminy Kleszczów, Sławomir Choj-
nowski odebrał główną nagrodę, którą Polska Agencja In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych przyznała terenom 
inwestycyjnym w Żłobni-
cy. W konkursie, ocenia-
jącym najlepiej przygoto-
wane tereny inwestycyjne 
w Polsce, nagrodzono 
jedną lokalizację w każ-
dym województwie. Dy-
plomy oraz statuetki dla 
samorządowców, repre-
zentujących nagrodzone 
miasta i gminy, wręczał 
m.in. wicepremier, mini-
ster gospodarki Janusz 
Piechociński.

Więcej na str. 5.

Gimnazjum 
świętowało

Przedstawiciele kanadyjskiej Polonii: 
Kazimierz Chrapka (prezes The W. Rey-
mont Foundation) wraz z Joanną i Pauliną 
- laureatkami reymontowskich konkursów 
byli honorowymi gośćmi obchodów Dnia 
Patrona. Kleszczowskie gimnazjum zorga-
nizowało je 23 października.

Więcej na str. 6.

Charytatywnie  
w SOLPARKU

Wieloletni zawodnik i trener piłkarzy 
Omegi Kleszczów Przemysław Ciemniew-
ski leży w szpitalu MSWiA w Łodzi, gdzie 
przechodzi rehabilitację. To dla niego 26 
października w hali SOLPARKU zorgani-
zowano charytatywny turniej, w którym za-
grały drużyny młodzieżowe Omegi oraz 
zespoły, złożone z rodziców młodych za-
wodników.

Więcej na str. 10.

Nowości  
na placach

Urządzony od podstaw, nowy plac za-
baw powstał przy ul. Poprzecznej w Łękiń-
sku. Stoją tu różnego typu huśtawki, pia-
skownice i karuzela, a także wielofunkcyjne 
urządzenia zabawowe. Place zabaw w kilku 
innych sołectwach wzbogaciły się o nowe 
wyposażenie.

Więcej na str. 7.

Tu przez hot spoty  
połączysz się z Internetem

Dzięki usłudze „Gminny Internet”, uruchomionej przez ARR „Arreks” SA na 
zlecenie Urzędu Gminy, mieszkańcy gminy i osoby goszczące na naszym terenie 
mają możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu.

Więcej na str. 9.

Baseny znów otwarte
Podwodne kamery, dodatkowe oznakowanie i ka-

dra, przeszkolona przez najlepszych specjalistów 
w Polsce - to tylko niektóre nowości, wprowadzone 
dla bezpieczeństwa osób, które korzystają z wodnych 
atrakcji SOLPARKU.

Więcej na str. 10.
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Wybory samorządowe ’2014
Zarejestrowane komitety
Komitety wyborcze wyborców, które zostały zarejestrowane na terenie 
gminy Kleszczów: ● KWW Kleszczów-Nasza Wspólna Gmina, ● KWW 
Porozmawiajmy o Kleszczowie, ● KWW Twój Kleszczów, ● KWW „Pra-
ca, Rozwój, Bezpieczeństwo”, ● KWW Adama Książka, ● KWW Przy-
szłość, ● KWW Barbara Kaczmarek, ● KWW „Urbański”, ● KWW Bujacz 
Tadeusz, ● KWW Marek Królik, ● KWW Razem dla Gminy Kleszczów, 
● KWW Haliny Zagórskiej, ● KWW Mirosława Misiaka, ● KWW „Lep-
sza Przyszłość”, ●KWW Urszula Susmęd, ● KWW „Dariusz Bujacz”, 
● KWW w Służbie Mieszkańcom.

Ilu kandydatów?
O stanowisko wójta gminy Kleszczów ubiegać się będą 4 oso-

by: Sławomir Chojnowski (zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy 
Kleszczów), Sylwia Rozpara (zgłoszona przez KWW Kleszczów - Na-
sza Wspólna Gmina), Jarosław Rzeźnik (zgłoszony przez KWW Twój 
Kleszczów) oraz Andrzej Szczepocki (zgłoszony przez KWW „Praca, 
Rozwój, Bezpieczeństwo”).

Kandydatów do Rady Gminy Kleszczów jest 63. Ich liczba w po-
szczególnych okręgach jest zróżnicowana: w okręgu nr 12 w Łękińsku 
jest ich 2. W trzech innych okręgach - po trzech, w pięciu - po 4, w pięciu 
kolejnych - po 5. Największa liczba kandydujących widnieje w okręgu nr 
6 - tu o jeden mandat walczyć będzie aż 7 kandydatów.

W głosowaniu na radnych do Rady Powiatu w Bełchatowie wybor-
cy z gminy Kleszczów otrzymają kartę z kandydatami z okręgu nr 5. 
Kandydaci umieszczeni zostali na jednej z sześciu list. Kolejne listy są 
firmowane przez: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Platforma Obywa-
telska RP, KKW SLD Lewica Razem, KWW Razem Jarosława Bróz-
dy, KW Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska, KWW Plus. Wśród 58 
nazwisk kandydatów, którzy są na tych listach znajdujemy 6 nazwisk 
osób, zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów.

Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa 
Łódzkiego znajdziemy 111 kandydatów, umieszczonych na dziesięciu 
listach.

Kampania wyborcza skończy się 14 listopada o godz. 24.00. Za-
głosujemy w niedzielę 16 listopada w godzinach od 7.00 do 21.00.

Obwodowe komisje
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Żłobnicy. Siedziba: Dom Kul-
tury w Żłobnicy, Żłobnica 25.
Przewodniczący Komisji: Elżbieta Frankowska, zastępca przewodni-
czącego: Kazimierz Roczek, członkowie: Kinga Pietrzyk, Anna Bujacz, 
Anna Stolarczyk, Paweł Blada, Lucyna Bukowiec, Filip Jędrzejczyk, 
Aneta Malicka.
W OKW nr 1 głosować będą wyborcy z następujących miejscowo-
ści: Antoniówka, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Rogo-
wiec, Słok-Młyn, Stefanowizna, Żłobnica.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Kleszczowie. Siedziba: Szko-
ła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.
Przewodniczący: Grzegorz Bukowiec, zastępca przewodniczącego: 
Wiesława Dudzińska, członkowie: Grażyna Szczęsna, Marcin Susmęd, 
Roksana Babert-Strzelecka, Agnieszka Szymanek, Karolina Białek, Mi-
lena Rudzka, Joanna Guc.
W OKW nr 2 głosować będą wyborcy z Kleszczowa.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Łękińsku. Siedziba: Szkoła 
Podstawowa w Łękińsku, ul. Szkolna 20.
Przewodniczący: Ilona Bujacz, zastępca przewodniczącego: Janusz 
Podeszwa, członkowie: Paulina Zaremba, Sylwia Knopik, Joanna Bie-
gańska, Agnieszka Ciesielska, Anna Alama, Beata Baryła, Aleksandra 
Rejek.
W OKW nr 3 głosować będą wyborcy z następujących miejscowo-
ści: Adamów, Czyżów, Łękińsko, Wola Grzymalina Kolonia, Wolica.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Łuszczanowicach. Siedziba: 
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, Łuszczano-
wice 104 B.

Duży parking w Łękińsku
października została podpisana umowa na budowę 40-miej-
scowego parkingu w Łękińsku. Swoje oferty na przetarg 

ogłoszony przez Urząd Gminy w Kleszczowie złożyło dwóch wyko-
nawców. Korzystniejszą pod względem ceny okazała się oferta piotr-
kowskiego Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych 
PEUK S.A. 

Nowy parking powsta-
nie na rogu ulic Modrze-
wiowej i Szkolnej, w są-
siedztwie samorządowego 
przedszkola i szkoły pod-
stawowej. Zadanie wyko-
nawcy to m.in. rozbiórka 
istniejącego ogrodzenia 
działki  i  sąsiadujących 
z nią chodników, wykona-
nie kanalizacji deszczowej 
i instalacji oświetlenia parkingu, przebudowa kolidującej z inwestycją 
sieci teletechnicznej, a także przeniesienie znajdującej się na tym te-
renie kapliczki.

Powierzchnia parkingu będzie miała prawie 600 m kw. i zostanie 
wykonana z barwionej na czerwono betonowej kostki brukowej. Po-
wstanie też jezdnia manewrowa dla autobusów szkolnych. Chodniki 
zostaną przebudowane na powierzchni prawie 400 m kw. 

Budowa parkingu w Łękińsku ma potrwać do 3 miesięcy. Zapi-
sane w umowie wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 834,9 tys. zł.

(s)

Lider zrównoważonego 
rozwoju

listopada poznaliśmy wyniki dorocznego Rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Ranking został opracowany w oparciu o 16 różnych wskaźników, 
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz 
ochrony środowiska. Autor zestawienia - prof. Eugeniusz Sobczak 
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej wykorzystał dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. 
Banku Danych Lokalnych.

„Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i prze-
krojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wska-
zują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na prawach powiatu” 
- informuje Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” - współ-
organizator konferencji „Zrównowa-
żony rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu terytorialnego”, 
podczas której ogłoszono listę liderów 
w kategoriach: gminy wiejskie, gminy 
miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz 
miasta na prawach powiatu. Tegorocz-
ni zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach to: Kleszczów, Nowe Warpno, 
Krynica Morska i Warszawa.

Dodajmy, że w kategorii gmin wiej-
skich za Kleszczowem uplasowały się: 
2. Puchaczów, 3. Kobierzyce, 4. Oża-
rowice, 5. Tarnowo Podgórne, 6. Re-
wal, 7. Stepnica, 8. Ornontowice, 9. 
Komorniki, 10. Lesznowola.

Uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek odbyła się w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP. Gminę Kleszczów reprezentował sekretarz 
gminy Kazimierz Hudzik.

(s)
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Wybory 
samorządowe ’2014

Przewodniczący: Małgorzata Roczek-Wachnik, 
zastępca przewodniczącego: Marzena Bąk, 
członkowie: Monika Tokarz-Krawiec, Magda-
lena Wiatrak, Mariola Rybarczyk, Martyna Bu-
jacz, Sylwia Olbrych, Krzysztofa Kołodziejczyk, 
Karolina Kaczmarczyk.
W OKW nr 3 głosować będą wyborcy z miej-
scowości Łuszczanowice i Łuszczanowice 
Kolonia.

Jak będziemy głosować?
1. WYBORY WÓJTA. Karta do głosowania 

koloru różowego.
Głosować można tylko na jednego kandyda-
ta, stawiając na karcie do głosowania znak „x” 
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w 
kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. WYBORY DO RADY GMINY. Karta do gło-

sowania koloru białego.
Głosować można tylko na jednego kandydata, 
stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie 
linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce 
z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Przyczyną nieważności głosu w głosowaniu na 
wójta oraz w wyborach do rady gminy jest: ● od-
danie głosu na więcej niż jednego kandydata, 
● niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.
Dodatkowo w wyborach radnych nieważność 
głosu spowoduje postawienie znaku „x” w krat-
ce wyłącznie przy nazwisku skreślonego kan-
dydata.
3. WYBORY DO RAD POWIATÓW. Karta do 

głosowania koloru żółtego.
Głosować można tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” 
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się 
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
4. WYBORY DO SEJMIKÓW WOJE-

WÓDZTW. Karta do głosowania koloru 
niebieskiego.

Głosować można tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” 
(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się 
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Przyczyną nieważności głosu w wyborach do 
rady powiatu oraz sejmiku jest: ● oddanie gło-
su na więcej niż jedną listę, czyli postawienie 
znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandyda-
tów umieszczonych na więcej niż jednej liście, 
● nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli 
niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce, ● po-
stawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy 
nazwisku kandydata z listy, której rejestracja 
została unieważniona.
UWAGA: W przypadku każdego z wymienio-
nych rodzajów wyborów nieważne są karty do 
głosowania inne niż urzędowo ustalone lub 
nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wy-
borczej. opr. s

Dwudniowy audyt w urzędzie
rzez dwa dni, 27 i 28 października w Urzędzie Gminy w Kleszczowie miał miej-
sce audyt zewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Przeprowadzała go 

przedstawicielka Zetom-Cert Sp. z o.o. z Warszawy - Katarzyna Białecka. Firma Zetom-
-Cert jest jednostką certyfikującą i to pod jej nadzorem w 2005 roku wprowadzony został 
w urzędzie System Zarządzania Jakością.

W wyniku przeprowadzonego audytu Urząd Gminy w Kleszczowie uzyskał pozytyw-
ną rekomendację do odnowienia certyfikatu SZJ. Ostateczna decyzja w tej sprawie nale-
ży do Komitetu Technicznego. (s)

P

J

Październikowa sesja
października radni zebrali się na przedostatnim posiedzeniu tej kadencji. Już na 
wstępie z porządku obrad został zdjęty punkt, dotyczący zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica. Podczas tej sesji nie 
wprowadzono także planowanych wcześniej zmian w regulaminie, dotyczącym rodzajów 
wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przy-
znawania.

Początek sesji zdominowała dyskusja na temat „Term Kleszczów” (o tym wątku pi-
szemy w oddzielnym tekście). Pierwsze dwie przyjęte przez radnych uchwał dotyczyły 
ustalenia stawek podatku leśnego i rolnego, który mieszkańcy gminy będą płacić w roku 
2015. Średnia cena sprzedaży drewna, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku 
leśnego, została obniżona z urzędowej kwoty 188,85 zł za 1 m sześć. do 80 zł. Średnia 
cena skupu żyta, przyjmowana z kolei jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, obni-
żona została z kwoty 61,37 zł za kwintal do 7 zł. Te decyzje oznaczają, że zarówno podatek 
rolny, jak i podatek leśny nie zmienią się w roku przyszłym. Rada nie podejmowała uchwał 
dotyczących stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
zdecydowano bowiem wcześniej, że w 2015 r. nie ulegną one zmianie.

Kolejne z przyjętych na październikowej sesji uchwał dotyczyły:
•	 zatwierdzenia przedstawionych przez spółkę Zakład Komunalny „Kleszczów” taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2015,
•	 ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków (pomimo wzrostu taryf opłaty ponoszone przez 
mieszkańców pozostaną na dotychczasowym poziomie, a różnica zostanie spółce do-
płacona z budżetu gminy),

•	 wyrażenia zgody na nabycie do zasobów gminy nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie geodezyjnym Kleszczów (trzy działki o łącznej powierzchni 0,03 ha zostaną 
przeznaczone pod stację transformatorową SN/nn),

•	 zmiany uchwały ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla określo-
nych grup nauczycieli,

24
å ciąg dalszy ze str. 2

„Termy” - choć ich nie ma,  
już rozgrzewają

edna z bardziej gorących dyskusji na październikowej sesji Rady Gminy rozpoczę-
ła się w momencie, kiedy radny Paweł Bujacz poinformował, że do Zakładu Ko-

munalnego „Kleszczów” wpłynęło pismo z firmy INW-EKO Consult o wydanie warunków 
przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odprowadzenia wód 
opadowych z terenu inwestycji projektowanego obiektu „Termy Kleszczów”.

Radny przypomniał zapowiedź przeprowadzenia społecznych konsultacji nad różny-
mi wariantami tej inwestycji, jaka padła we wrześniu, na wspólnym posiedzeniu komisji 
rady (jednym z punktów była prezentacja czterech różnych wariantów architektonicznych 
i użytkowych „Term”, opracowanych przez firmę INW-EKO Consult).

– Chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób wójt przeprowadził te konsultacje, nikt o tym 
nic nie wie. Dlaczego wszystkim tak się spieszy, żeby to projektować? - pytał.

Wyjaśnień na temat trzyczęściowej umowy, zawartej z firmą z Małopolski, udzielił kie-
rownik referatu inwestycji, Robert Olewiński. Poinformował uczestników sesji, że do przy-
gotowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego „Term Klesz-
czów” konieczne jest rozpoznanie możliwości przyłączenia tego obiektu do wszelkich 
sieci. Dlatego firma wystąpiła też do Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, który zajmuje się 
obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

– Żadnych prac projektowych obecnie się nie prowadzi - zapewnił.
Potwierdził to w swojej wypowiedzi także wójt Sławomir Chojnowski. Stwierdził, że 

wszystkie cztery koncepcje opracowane przez INW-EKO Consult zostaną przedstawione 
mieszkańcom gminy, aby mogli się zapoznać ze szczegółami.

– Do budowania i wydawania pieniędzy jest jeszcze daleko - uspokajał.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” SA w Kleszczowie 

rozpoczyna zapisy na kurs

„OPIEKUN  OSÓB  STARSZYCH”
Miejsce szkolenia: ● teoria - Kleszczów; ● praktyka - 
Bełchatów.
CENA SZKOLENIA  1.500 zł + VAT (brutto 1.845,00 zł).
KURS TRWAJĄCY 120 GODZ. DYDAKTYCZNYCH obejmuje:
•	 50 godz. teorii z zakresu: podstawowych zagadnień 

z psychologii i etycznych aspektów opieki nad osobami 
starszymi, anatomii i fizjologii wieku podeszłego, metod 
terapii i aktywizacji, zagadnień higieny osobistej, żywienia 
osób starszych, pierwszej pomocy, organizacji czasu 
wolnego,

•	 70 godz. praktyki w Domu Pomocy Społecznej.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia na druku 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i dwóch certyfikatów: 
w języku polskim i angielskim.

Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji o kursie można uzyskać w siedzibie Spółki lub 
pod nr tel.44/ 731 37 10.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do 
pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji 
szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 44/ 731 37 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Ile na funkcjonowanie OSP?
ydatki poniesione w tym roku przez gminę Kleszczów na 
funkcjonowanie dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży Po-

żarnej sięgały na koniec października 436.700 zł. Część tej kwoty 
to ekwiwalent należny strażakom-ochotnikom za udział w akcjach 
i szkoleniach (36.000 zł) oraz wynagrodzenia kierowców (46.000 zł).

Wyposażenie strażnic OSP w ciągu tego roku wzbogaciło się 
m.in. o pralnice do prania mundurów (OSP Łękińsko, Łuszczanowice, 
Wolica, Żłobnica), myjki wysokociśnieniowe (OSP Kamień i Łękiń-
sko), a także uzupełniające zakupy dla dwóch jednostek. Na potrzeby 
OSP Antoniówka gmina kupiła 2 prądownice, 2 klucze do hydrantów, 
5 toporków oraz 2 węże ssawne, natomiast dla OSP Łuszczanowice 
- 2 sygnalizatory bezruchu, 1 zwijadło do węży oraz 2 węże ssawne. 
Łączna wartość zakupionego wyposażenia to 28,3 tys. zł.

Znaczącą pozycję w tegorocznych zakupach dla naszych straża-
ków-ochotników stanowiły artykuły mundurowe, w tym m.in. 24 kom-
plety mundurów wyjściowych, 30 koszul strażackich, 41 strażackich 
koszulek t-shirt, 19 kurtek wyjściowych, 9 kompletów mundurów ko-
szarowych, 10 kompletów ubrań bojowych, 6 hełmów i 14 par stra-
żackich butów, a także specjalne ubranie ochronne, używane w ak-
cjach likwidowania gniazd szerszeni.

Na zakupy paliwa, oleju, akcesoriów samochodowych itp. gmina 
wydała 15.900 zł, na zakup środków chemicznych (środki pianotwór-
cze, środki do neutralizacji ropopochodnych, tzw. gaśnice przeciw 
owadom) - 8.000 zł. Wydatki poniesione na gminne jednostki OSP 
uzupełnić należy także o koszty obowiązkowych przeglądów tech-
nicznych samochodów i sprzętu oraz koszty badań lekarskich stra-
żaków. Wyniosły one łącznie 52.300 zł. Na usługi remontowe, napra-
wy i konserwację sprzętu gmina wydała natomiast 46.000 zł.

(s)

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze 
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych 
w miejscowości Wolica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zo-
stała do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz 
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

KOMUNIKATY
Terminy przyjęć lekarskich
Najbliższe terminy przyjęć lekarzy pediatrów i ginekologów, a także terminy 
badań USG dzieci i dorosłych, organizowane w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie podawane są z wyprzedzeniem na 
stronie internetowej www.kleszczow.pl.
Informujemy, że zapisy do lekarzy prowadzone są przez Urząd Gminy 
pod numerem telefonu 535-011-383 od dnia następnego po ukazaniu 
się komunikatu na stronie www, we wtorki, środy i piątki, w godz. 10.00-
12.00

Stypendia dla studentów
Urząd Gminy informuje studentów z terenu gminy Kleszczów, że 30 listopada 
upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego 
dla studentów: I roku studiów (za cały rok) oraz za II semestr roku akademic-
kiego 2013/2014. 
W tym samym dniu upływa również termin składania wniosków o przyzna-
nie stypendium socjalnego dla studentów za II semestr roku akademickiego 
2013/2014.
Informacje na temat kryteriów, które musi spełnić osoba ubiegająca się o sty-
pendium znaleźć można na gminnej stronie internetowej, można też uzyskać 
informacje telefoniczne (tel. 44/ 731 31 10 wewn. 145). 

Czas na kulinarne warsztaty
Druga tura tegorocznej edukacji kulinarnej, adresowanej do mieszkańców 
gminy i promującej zdrowe żywienie, odbędzie się jeszcze w listopadzie. 
Temat warsztatów to „Drób na wiele sposobów”. Terminy: ● 18 listopada 
- Czyżów (świetlica), ● 19 listopada - Kamień (OSP - kuchnia), ● 20 li-
stopada - Rogowiec (świetlica), ● 22 listopada - Dębina (OSP - kuchnia). 
Początek zajęć: godz. 15.30.

Punkt Zbiórki Odpadów
W drugiej połowie listopada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kolonii 
Łuszczanowice będzie czynny:
•	 17, 18, 21, 24, 25 listopada - godz. 10.00-18.00
•	 19, 20, 26,27, 28 listopada - godz. 10.00-19.00
•	 22 i 29 listopada - godz. 8.00-19.00

•	 podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków ży-
ciowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy 
(uchwała stanowi wstęp do przygotowania Karty Dużej Rodzi-
ny, jaka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. na terenie 
gminy Kleszczów; karta ma uprawniać duże rodziny, mające na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 do korzystania 
z różnych ulg i rabatów, oferowanych przez podmioty i instytucje, 
które podpiszą stosowne porozumienie o współpracy z gminą 
Kleszczów; karta ma umożliwić korzystanie uczniom i studentom 
z dużych rodzin ze zniżek przy zakupie podręczników; zasady 
wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny mają być ustalo-
ne zarządzeniem wójta).
Ponadto Rada Gminy: ● zapoznała się z informacją na temat 

zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kleszczów oraz wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, 
● przyjęła sprawozdanie z realizacji wniosków Komisji Rady Gminy, 
przyjętych w 2013 roku oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podję-
tych na sesjach w 2013 r, ● przyjęła protokół z kontroli oceniających 
stan przygotowania przedszkola w Łuszczanowicach oraz szkół pod-
stawowych w Kleszczowie i w Łękińsku do nowego roku szkolnego.

(s)

Październikowa sesja
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å ciąg dalszy ze str. 3

Nagrodzony grunt  
w Żłobnicy

tegorocznej edycji konkursu „Grunt na medal” przystąpi-
ło 136 gmin, które nadesłały 212 ofert terenów inwesty-

cyjnych. Członkowie konkursowego jury (przedstawiciele PAIiIZ 
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi), którzy latem tego roku 
odwiedzili gminę Kleszczów, sprawdzili stan przygotowania tere-
nów inwestycyjnych w Żłobnicy, zgłoszonych do konkursu. Oce-
niali zarówno stan wyposażenia tej strefy w potrzebną infrastruktu-
rę techniczną, jak też gotowość gminy do współpracy z inwestorami 
oraz poziom ich obsługi.

W uroczystości podsumowania konkursu „Grunt na medal” 
uczestniczyła kilkuosobowa delegacja gminy Kleszczów. Znalazł 
się w niej także reprezentujący inwestorów z terenu gminy Bartło-
miej Baudler - dyrektor zakładu Kersten Europe, a także Robert 
Olewiński - kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy.

Dla Kleszczowa zwycięstwo w konkursie oznacza pomoc PA-
IiIZ w promocji terenu inwestycyjnego w Żłobnicy i większą szansę 
na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. Tereny na-
grodzone w konkursie „Grunt na medal” będą w pierwszej kolejno-
ści rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym, pla-
nującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej 
w Polsce.

MSz

Skuteczny kontakt  
z klientem…

… był tematem kolejnych zajęć warsztatowych dla lokalnych 
przedsiębiorców. 16 października w kompleksie SOLPARK ich 
uczestnicy uczyli się skutecznej komunikacji mailowej i telefonicz-
nej. Z pomocą trenera Rafała Błachowskiego z poznańskiej firmy 

World Trade Cen-
t e r  a n a l i z o w a -
li własny stylu ko-
munikowania się, 
dowiadywali się, 
jak budować za-
ufanie podczas 
rozmów bizneso-
wych, jak stawiać 
pytania, by uzy-
skać pozytywną 
odpowiedź klienta.

Z d o b y t a  w 
trakcie tych zajęć 

wiedza może pomóc przedsiębiorcom uzyskiwać lepsze efekty w 
prowadzonej działalności gospodarczej.

MSz

Do Te zapewnienia radnym nie wystarczyły. W swojej wypowiedzi 
przewodniczący Henryk Michałek mówiąc o kosztach inwestycji „Ter-
my Kleszczów” podał kwotę 400 mln zł. Ta okrągła i robiąca wraże-
nie suma powtarzała się potem w kolejnych wypowiedziach radnych, 
choć wcześniej ze zdecydowanym dementi wystąpił kierujący refera-
tem inwestycji R. Olewiński. Przypomniał on radnym, którzy uczest-
niczyli przecież w prezentacji wszystkich opracowanych koncepcji 
„Term…”, że zgodnie z podanymi wtedy informacjami na kwotę 400 
mln zł szacowany jest łączny koszt zagospodarowania całego tere-
nu 8,5 hektara wokół SOLPARKU. W tym obszarze proponowane są 
także duże i kosztowne obiekty, których inwestorem nie będzie mogła 
być gmina (np. budowa hotelu oraz niektórych obiektów sportowych).

– Wyraźnie było powiedziane - przypominał wrześniowe posie-
dzenie R. Olewiński -, że budowa obiektu termalnego, czyli to, o co 
chodzi nam w ostatnim etapie pracy, to jest koszt rzędu 80-120 mln zł. 

Kiedy przewodniczący rady zaczął przekonywać, że 120 mln zł 
miałaby kosztować najtańsza z koncepcji, polegająca na dobudowa-
niu od strony ulicy Sportowej dodatkowych budynków basenowych, 
uwagę, iż nie ma racji zwrócił mu zarówno wójt, jak i radny Jarosław 
Rzeźnik. Wójt przypomniał, że szacunkowy koszt tej najtańszej wersji 
to 8-12 mln zł.

Do sprawy koniecznego przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych nawiązał w swojej wypowiedzi radny Jacek Pacholik. Zauważył, 
iż „społeczeństwo może stwierdzić, że w ogóle nie chce tak dużej in-
westycji”. W odpowiedzi na pytania Mariusza Sobocińskiego R. Ole-
wiński podał, że umowa z INW-EKO Consult zawarta została w grud-
niu ub. roku, a jej całkowity koszt to ok. 180 tys. zł.

– To co robimy było tutaj ustalone - przekonywał Olewiński, zwra-
cając uwagę, że to w budżecie gminy zostało zaplanowane zadanie 
przygotowania analiz ekonomicznych i zrobienia koncepcji zagospo-
darowania terenów wokół SOLPARKU.

W możliwie najkrótszy sposób tę przedłużająca się dyskusję (na-
grywaną zresztą jako jedyny temat z całej sesji przez wiadomą ekipę 
z kamerą) podsumował radny J. Rzeźnik. Uznał ją za przedwyborczą 
grę i manipulowanie mieszkańcami.

– Próbujecie tutaj wmówić mieszkańcom, że wójt chce wydać 
400 mln zł. Ludzie - szanujmy się troszkę - zaapelował.

Mieszkańców, którzy chcieliby poznać całość tej dyskusji (nie 
przewidzianej zresztą w porządku sesji), a także zapoznać się z prze-
biegiem prezentacji poszczególnych wariantów „Term” na wspólnym 
posiedzeniu komisji Rady Gminy Kleszczów, odsyłamy do zapisu wi-
deo, który można znaleźć po otwarciu gminnej stronie internetowej, 
w zakładce Rada Gminy/ Relacje wideo z sesji.

Jeśli zaś chodzi o umowę z firmą INW-EKO Consult to przypomi-
namy (informacje na ten temat były podawane na łamach „IK” kilka 
razy), że opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla 
inwestycji pod nazwą Termy Kleszczów - Park Sportu, Rekreacji, Re-
laksu i Rozrywki zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy polegał 
na przygotowaniu 3 różnych koncepcji zagospodarowania terenów 
o powierzchni 8,5 ha, przylegających do SOLPARKU i przeznaczo-
nych w całości pod usługi rekreacyjno-sportowe. Drugi etap dotyczył 
opracowania dla tych trzech wariantów różnych koncepcji architek-
tonicznych, uzupełnionych wielowariantowym studium wykonalności. 
W tej części były m.in. prowadzone analizy finansowe, ekonomicz-
ne i prawne, przygotowany harmonogram realizacji projektu, wraz 
z oszacowaniem kosztów. Na koniec tego etapu INW-EKO Consult 
miał zarekomendować jeden z wariantów Urzędowi Gminy.

Ostatni etap umowy to opracowanie programu funkcjonalno-
-użytkowego. Wśród szeregu danych, jakich do tego potrzeba, są też 
warunki przyłączenia projektowanych obiektów „Term Kleszczów” do 
gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz warunki odprowa-
dzenia wód opadowych z terenu inwestycji.

J. Strachocki

„Termy” - choć ich nie ma,  
już rozgrzewają
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Dzień Patrona
la gimnazjalistów był to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Od-
świętnie ubrana młodzież uczestniczyła w uroczystościach 

poświęconych Wł. St. Reymontowi. W auli SOLPARKU zebrała się 
nie tylko społeczność szkolna, ale także zaproszeni goście: przed-
stawiciele władz gminnych, rodzice oraz przybyli z Kanady repre-
zentanci Polonii. Pierwszym ważnym punktem uroczystości było 
ślubowanie uczniów pierwszych klas.

W części  ar ty -
stycznej gimnazjaliści 
przedstawili przesy-
cony humorem frag-
ment lekcji literatury. 
Kolejnym punktem 
programu było wystą-
pienie Jagody Sta-
niszewskiej - uczen-
nicy klasy III, która 
podzieliła się wraże-
niami z tygodniowe-
go pobytu w Kana-
dzie. Odbył się on 
w czerwcu tego roku 
i stanowił nagrodę za 

zwycięstwo w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Recytator-
skim Mówimy Reymontem.

Przedstawicielki Polonii - Paulina i Joanna zaprezentowały pięk-
ne recytacje fragmentów twórczości Reymonta, natomiast Kazi-
mierz Chrapka przybliżył zebranym okoliczności powstania Fun-
dacji im. W. Reymonta w Kanadzie, opowiedział też o życiu Polonii 
„za oceanem”. Dzięki prezentacji multimedialnej gimnazjaliści mogli 
bliżej poznać partnerską szkołę „Centrum Nadziei” w Równem na 
Ukrainie. Życzenia z okazji Dnia Patrona przekazała społeczności 
gimnazjum w Kleszczowie dyrektorka Olena Szenknecht.

W końcowej części obchodów Dnia Patrona zostały ogłoszo-
ne wyniki przeprowadzonych konkursów. Były one związane głów-
nie z postacią patrona szkoły. Dyplomy i główne nagrody za zaję-
cie pierwszych miejsc trafiły w ręce: Karoliny Cieślak (zwycięstwo 
w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Mówimy Reymontem), Patry-
cji Krawczykowskiej (zwycięstwo w konkursie wiedzy o życiu i twór-
czości Wł. St. Reymonta) oraz Marty Nowackiej (za szczególne za-
angażowanie w warsztatach plastycznych).

Fotograficy na zajęciach w GOK
Gminnym Ośrodku Kultury w Klesz-
czowie odbył się plener fotograficz-

ny, połączony z zajęciami warsztatowymi 
„Barwy natury gminy Kleszczów”. Współ-
organizatorem wydarzenia, w którym mo-
gli uczestniczyć pasjonujący się fotografią 
mieszkańcy gminy Kleszczów, była Ogól-
nopolska Fotograficzna Grupa Twórcza 
AF13, mająca swoją siedzibę w Kleszczo-
wie i zrzeszająca fotografików z różnych re-
gionów Polski.

Uczestnicy warsztatów zdobywali wie-
dzę i umiejętności fotograficznego patrze-
nia na świat pod bacznym i doświadczonym 
okiem osób zajmujących się fotografią arty-
styczną. Swoje prace w formie tradycyjnych 
odbitek oraz w postaci prezentacji multime-
dialnych pokazali wszyscy uczestnicy, dzie-
ląc się przy tym doświadczeniami.

W kolejnych dniach tematem zajęć 
warsztatowych było fotografowanie natu-

ry, poznawanie technik fotograficznych, 
sprzętu i jego doboru oraz metod obróbki 
fotografii. Na zakończenie warsztatów ko-
misja artystyczna AF13 wybrała najlepszą 
fotografię z pleneru. Efekty wspólnej pra-
cy uczestników warsztatów będzie można 
obejrzeć jeszcze w bieżącym roku na wy-
stawie fotograficznej zorganizowanej w sie-
dzibie GOK w Kleszczowie.

Autorzy gośćmi GBP
minna Biblioteka Publiczna zorganizowała w październiku 
kolejne spotkania autorskie. Filię Biblioteczną w Łękińsku 

odwiedziła Renata Piątkowska - ceniona autorka książek dla dzieci 
(„Opowiadania dla przedszkolaków”, „Opowiadania z piaskownicy”, 
„Nie ma nudnych dni”). 
Spotkała się z uczniami 
klas II i III SP im. M. Ko-
pernika. Towarzyszą-
ca jej zawodowa lek-
torka Malwina Kożurno 
czytała fragmenty opo-
wiadań.

G o ś c i e m  k l e s z -
czowskiej GBP był tak-
że Arkadiusz Niemir-
ski (znany głównie jako 
kontynuator cyklu powieści Z. Nienackiego „Pan Samochodzik i 
…”). Spotkał się z uczniami gimnazjum. Posiłkując się rozbudowa-
ną prezentacją multimedialną, pisarz ciekawie i żartobliwie opowia-
dał o swojej literackiej (i nie tylko) karierze. Długo mówił też o historii 
kryminału, jego prekursorach oraz bohaterach, na których niejedno-
krotnie się wzorował. (s)

Dzień Edukacji…
… obchodzony był w placówkach edukacyjnych, miał także swój 

oficjalny, gminny wymiar.17 października aulę SOLPARKU wypeł-
nili obecni i byli pracownicy szkół i przedszkoli. Tego dnia usłyszeli 
wiele ciepłych słów. Życzenia złożyli im przedstawiciele samorządu 
- wójt gminy oraz przewodniczący Rady Gminy. Były też finansowe 
nagrody dla przedstawicieli poszczególnych placówek - w tym roku 
otrzymały je 23 osoby. Rozrywkową część święta wypełnił spek-
takl „Małżeński Rajd Dakar”. Był także poczęstunek dla uczestni-
ków uroczystości.

Szkoły zaproponowały swoim społecznościom różną formułę 
świętowania Dnia Edukacji. Było skromniej (tak jak w gimnazjum, 
gdzie odbył się okolicznościowy apel), albo kompleksowo (jak w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie to święto połączono z uro-
czystością Dnia Patrona i ślubowaniem pierwszoklasistów).

(s)

GD

W
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Bogatsze place zabaw
W tym roku na czterech placach zabaw zostało zamontowanych 

kilkanaście różnych urządzeń. Prace przy doposażeniu miejsc dzie-
cięcej rekreacji przy ul. Wysokiej w Kleszczowie, w parku w Łusz-
czanowicach i na placu przy nowych blokach osiedla „Łuszczanowi-
ce” zakończone zostały w pierwszym tygodniu października.

Bardziej skompli-
kowane roboty prowa-
dzone były na placu 
zabaw przy ul. Pół-
nocnej w Łękińsku. 
Tu część nawierzchni 
przed zamontowaniem 
nowych urządzeń zo-
stała utwardzona i po-
kryta barwnym poli-
uretanem. Od połowy 
października dzieci od-
wiedzające to miejsce 
mogą korzystać dodat-

kowo z nowej huśtawki oraz bardzo rozbudowanego, dwupiętrowe-
go zestawu wielofunkcyjnego z wysoką zjeżdżalnią.

(s)

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 8

Uniwersyteckie klimaty
W zajęciach zorganizowanych na Uniwersytecie Śląskim brali 
udział uczniowie ZSP z grup ratowniczo-medycznych. Zajmowali 
się tematem barwienia bakterii oraz wykrywania i zabezpieczania 
śladów linii papilarnych. Po zajęciach obejrzeli poświęcony prof. 
Z  Relidze film „Bogowie”. 
W zajęciach z językoznawstwa, historii teatru oraz literatury ame-
rykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim brali udział uczniowie kl. II a. 
Wszystkie zajęcia prowadzone były wyłącznie po angielsku. Przy-
pomnijmy, że dyrektor ZSP podpisała w maju tego roku list intencyj-
ny z władzami UŁ, dotyczący takiej właśnie współpracy. Uczniowie 
z Kleszczowa odwiedzili też Muzeum Sztuki Współczesnej MS2.

Wiedza o pierwszej pomocy
Uczniowie klas I-III SP 
Kleszczów odbyli 30 
października zajęcia 
na temat pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 
Poznawali sprzęt ra-
towniczy i jego prze-
znaczenie, uczyli się 
wykonywania masażu 
serca (na fantomach), 
bandażowania rany, 
unieruchamiania koń-
czyny, przenoszenia na noszach itp. Zajęcia, które przeprowadził 
ratownik Andrzej Stefaniak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania 
odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapita-
łem społecznym nowoczesnej szkoły”. Kleszczowska podstawówka 
uczestniczy w tym projekcie.

Zlot Szkół Reymontowskich
Gimnazjum w Brzezinach było w tym roku miejscem XVIII zlotu 
szkół, których patronem jest Wł. St. Reymont. W zlocie uczestni-
czyła też delegacja naszego gimnazjum. W konkursie recytatorskim 
Mówimy Reymontem wzięła udział Magdalena Wysocka. Pomimo 
pięknego wykonania fragmentu Chłopów, nie zdobyła głównej na-
grody, którą jest wyjazd do Kanady.

Licealiści na Forum Młodzieży
Forum Młodzieży zorganizowane w Wyższej Szkole Menedżerskiej 
w Warszawie dostarczyło uczestnikom m.in. wiedzy na temat do-
stępnego wsparcia grantowego ze środków UE, rodzajów wolon-
tariatu dla młodzieży, wymiany studenckiej. Uczestniczący w forum 
uczniowie kl. II a ZSP w Kleszczowie dowiedzieli się też jakie in-
stytucje i w jaki sposób wspierają działalność społeczną polskiej 
młodzieży.

Woda tematem zwycięskiej fotografii
„Woda w obiektywie” to nazwa fotograficznego 
konkursu organizowanego przez spółkę Wod - Kan 
z Bełchatowa. 28 października ogłoszone zosta-
ły wyniki. Wielki sukces odniosły uczennice ZSP 
w Kleszczowie: Marta Jagieła (na zdjęciu) zdoby-
ła pierwszą, a Klaudia Tymińska - drugą nagrodę. 
W sumie na konkurs wpłynęło blisko dziewięćdzie-
siąt prac.

Dawne sprzęty i zabawki 
„Kuchnia - królestwo pani domu” i „Tradycyjne za-
bawki ludowe” to tematy zajęć, które w bełchatowskim Muzeum 
Regionalnym odbyli uczniowie klas I B i I C z SP Kleszczów. Dzieci 

Inwestycje GmInne
Droga w Żłobnicy gotowa do odbioru

3 listopada pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
„ P E U K ”  S A  z  P i o t r -
k o w a  T r y b u n a l s k i e g o 
ułożyli ostatnią warstwę 
nawierzchni na 750-metro-
wym odcinku drogi, która 
z centrum wsi Żłobnica pro-
wadzi na teren Kleszczow-
skiej Strefy Przemysłowej 
nr 3. W ramach rozbudowy 
droga została poszerzona 
do 6 metrów, wykonano też 
ciąg pieszo-jezdny o szero-
kości 2,5 metra oraz ulicz-
ne oświetlenie.

Kolejne kondygnacje
Pierwszy z dwóch budynków komunalnych na osiedlu „Łusz-

czanowice” ma już gotowy ostatni strop. To oznacza, że można bę-
dzie wkrótce montować konstrukcję dachu. W drugim budynku trwa 
murowanie ścian drugiego piętra. Przyspieszyły też prace przy bu-
dowie wolnostojących garaży, choć priorytetem wykonawcy tej in-
westycji jest zamknięcie budynków mieszkalnych i przygotowanie 
frontu robót na zimę. Przypomnijmy, że budową 28 nowych miesz-
kań komunalnych oraz 20 garaży zajmują się firmy PBU „Wiktor” 
z Radomska i Cz.P.B.P. „Przemysłówka” z Częstochowy.



8  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 21/400

W
å ciąg dalszy ze str. 7

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych październik stał pod 
znakiem imprez opatrzonych wspólnym hasłem „Rozum, 

serce, ciało”, organizowanych w ramach obchodów Miesiąca Biblio-
tek Szkolnych.

Podczas cyklu spotkań z literaturą „Przystanek literacki” o ulu-
bionych lekturach opowiadali nauczyciele: Ewa Zagaj, Ewa Szcze-
paniak-Sieradzka (fot. 1), ks. Sławomir Bednarski, dyrektor ZSP 
Agnieszka Nagoda-Gębicz, a także uczniowie ze szkolnego koła 
teatralnego: Kinga Ra-
benda, Michał Kowalski, 
Jerzy Stefaniak. Czyta-
li fragmenty swoich ulu-
bionych książek m.in. 
„Dzikuskę” I. Zarzyckiej, 
„Wiedźmina” A. Sapkow-
skiego, „Plombę Hrabie-
go” S. Mrożka, „Kazania” 
ks. Piotra Skargi.

– To służyło promo-
cji czytelnictwa w naszej 
szkole, podobnie jak ple-
biscyt na najlepszą książkę - mówi Barbara Mickiewicz, główna 
organizatorka kleszczowskiego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Uczestnicy plebiscytu za najlepsze książki uznali m.in. „Metro 
2033” D. Glukhovsky; „Wiedźmina” A. Sapkowskiego; „Dziewczynę 
z powstania” A. Herbich; „Złodziejkę książek” M. Zusak; „Kompanię 
braci” S. E. Ambrose oraz „Drogę królów” B. Sandersona.

Nie najgorsze okazały się wyniki ankiety „Czy czytanie jest tren-
dy?”.

– Nie jest tak źle jak donoszą media ogólnopolskie - zapewnia 
B. Mickiewicz. – W naszej szkole młodzież czyta i uważa, że czy-
tanie rozwija, wzboga-
ca język, kształtuje wy-
obraźnię, pozwala lepiej 
poznać świat.

Na zajęcia warsz-
ta towe „Uczymy s ię 
uczyć” ,  prowadzone 
przez szkolnego psy-
chologa Monikę Kwie-
cińską-Bukowiec, zgło-
s i ł y  s i ę  w s z y s t k i e 
klasy pierwsze. Z dużym 
z a i n t e r e s o w a n i e m 
spotkała się również 
ofer ta książek doty-
czących kwestii samorealizacji. Były one prezentowane na wysta-
wie „Rusz głową” w bibliotece szkolnej.

Do udziału w konkursie recytatorskim zgłosili się nie tylko 
uczniowie klas humanistycznych, ale i technikum. Prezentowa-
li swoje ulubione lub ważne dla siebie utwory, m.in. Tuwima, Gał-
czyńskiego, Miłosza, Herberta, Szymborskiej oraz mniej znanych 
autorów. Były nie tylko indywidualne recytacje. Zespół z klasy III 
a przygotował fragmenty „Wielkiej Improwizacji”. Konkursowe jury 
przyznało tytuł Mistrza Recytacji Oli Leśniak, natomiast nagrodę pu-
bliczności otrzymała Kinga Rabenda.

Warto też wspomnieć o wystawach, łamigłówkach i grach, zor-
ganizowanych w ciągu października, jak i o relaksujących zajęciach 
zumby (fot. 2), przeprowadzonych przez uczniów klas pierwszych 
pod opieką Katarzyny Woźnik.

– Wszystko to było możliwe do przeprowadzenia dzięki zaan-
gażowaniu zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji, 
uczniów i ich rodziców - podkreśla B. Mickiewicz. I kolejną edycję 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapowiada za rok.

(s)

Dla rozumu, serca i ciałaSzkolne wieści

oprócz zdobycia nowych wiadomości miały okazję obejrzeć żelazka, 
kuchenne naczynia, młynki, maszynki do palenia kawy, pralki i wy-
żymaczki z końca XIX w. Dowiedziały się też, jakimi zabawkami ba-
wili się w dzieciństwie dziadkowie i pradziadkowie. Podczas zajęć 
praktycznych uczniowie wykonali zabawki wzorowane na ludowych.

Egzotyczna wycieczka
Okazuje się, że dla dzieci mieszkających na wsi egzotycznymi 
zwierzętami stają się dziś nie tylko prosięta, ale też krowa i króliki. 
Uczniowie kl. II B z SP Kleszczów odwiedzili tradycyjne gospodar-
stwo w Chabielicach, prowadzone przez babcię jednej z uczennic. 
Dzieci zapoznały się z ogrodem warzywnym, obejrzały krowę, świn-
ki w chlewiku, króliki, gołębie i różne gatunki kur, a także staw z ryb-
kami. 

Wycieczkowy październik
10 października uczniowie kl. IV-VI SP w Łękińsku wyjechali do Kra-
kowa i Wieliczki. Obejrzeli Stary Rynek, a w Wieliczce - kopalnię 
soli. Wysłuchali opowiadania przewodnika o pracy górników oraz 

legend związanych ze św. Kin-
gą. Przejście podziemnej trasy 
wywarło na uczniach ogromne 
wrażenie.
22 października uczniowie kl.  I 
i III odwiedzili Warszawę, a w niej 
przede wszystkim Centrum Na-
uki Kopernik. Po kilku godzinach 
spędzonych w tym fascynującym 
miejscu dzieci obejrzały też Sta-
dion Narodowy i Zamek Królew-
ski. 

Edukacyjne wyjazdy
Państwowe Muzeum na Majdanku było jednym z głównych miejsc, 
które 10 października odwiedzili uczniowie II i III klas gimnazjum 
w Kleszczowie. Muzeum działa na terenie byłego nazistowskiego 
obozu zagłady. Zwiedzanie Zamku Lubelskiego, spacer po miejskiej 
Starówce i przejście podziemną trasą pod placem rynkowym to po-
zostałe punkty programu tej wycieczki.
20 października gimnazjaliści z klas I w łódzkim Teatrze Muzycznym 
obejrzeli „Romea i Julię” - przedstawienie zrealizowane na podsta-
wie słynnej tragedii Williama Szekspira. Sztuka angielskiego drama-
topisarza należy do szkolnego spisu lektur.

Słuchali czeskich chórzystów
Dwa chóry z Czeskich Budziejowic - Mendik z Gimnazjum Jana Va-
leriana Jirsika oraz Chór z „Z” z Gimnazjum Ceska podczas swoje-
go pobytu w Polsce odwiedziły Kleszczów oraz Zelów. W pierwszym 
zespole występuje 29 chórzystek i 13 chórzystów, skład drugiego 
jest 20-osobowy. Gimnazjaliści mieli okazję usłyszeć chóralne popi-
sy swoich rówieśników zza południowej granicy w zróżnicowanym 
repertuarze - od klasyki, poprzez muzykę popularną i folklor.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

1

2
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Rogowiec wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.) oraz uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Kleszczów z 
dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wości Rogowiec 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 listopa-
da 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz. od 
900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie o godz. 1600. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2014 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzo-
nym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany 
planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i 
wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta 
Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Głów-
na 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu 
pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski 
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym 
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Teraz szkolą się zawodowo
rawie 24 tys. zł, pozyskane ze środków unijnych oraz pie-
niądze z gminnego budżetu pozwalają Gminnemu Ośrodko-

wi Pomocy Społecznej w Kleszczowie realizować siódmą edycję 
projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej”. W tym roku bierze w nim udział 8 ko-
biet i 2 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne, bądź nieaktywne zawo-
dowo, które wcześniej korzystały ze wsparcia GOPS.

Uczestnicy mają już za sobą cykl szkoleń zawodowych. Przez 
40 godzin poznawali tajniki pracy magazyniera, obsługę kasy fiskal-
nej oraz komputera, a przez kolejne 18 godzin zajęć, które prowa-
dzone były w połowie października - podstawowe wymagania higie-
niczno-sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających 
do obrotu środki spożywcze (dawniej tzw. minimum sanitarne). 
Były to zajęcia dla wszystkich dziesięciorga uczestników. Szkole-
nie przeznaczone tylko dla mężczyzn to 67-godzinny kurs „Opera-
tor wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli”. Panie będą 
natomiast brać udział w 40-godzinnym kursie „Bukieciarstwo z ele-
mentami florystyki”. Te zajęcia zostały zaplanowane na drugą po-
łowę listopada. (s)

P

ot spoty umieszczone zostały w następujących lokaliza-
cjach: ● Kleszczów, plac przed Urzędem Gminy przy uli-

cy Głównej 47, ● Kleszczów, park przy ulicy Osiedlowej, ● Klesz-
czów, teren przy SOLPARKU, ● Łękińsko, park przy ul. Północnej, 
● Łuszczanowice, park przy przedszkolu.

„Gminny Internet” obsługiwany w tych miejscach za pomocą sie-
ci bezprzewodowej, umożliwia korzystanie z Internetu w standardzie 
IEE 802.11/b/g/n osobom wyposażonym w odpowiednie urządzenia 
mobilne (laptopy, notebooki, telefony komórkowe, smartfony, table-
ty i inne), które znajdują się w zasięgu tej sieci. Urządzenie mobil-
ne musi być wyposażone w prawidłowo działającą bezprzewodową 
kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g. Należy uru-
chomić aplikację zarządzającą połączeniami z sieciami bezprzewo-
dowymi i przeprowadzić wykrywanie sieci. Wśród dostępnych sieci 
bezprzewodowych wybieramy sieć o nazwie SSID: „Gminny Inter-
net”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do 
sieci hot spot. Po zakończeniu procesu autoryzacji użytkownik au-
tomatyczne zostanie przekierowany na stronę www.kleszczow.pl. 
Od tego momentu może otwierać inne strony www, wysyłać i odbie-
rać pocztę elektroniczną.

Umowa zawarta z operatorem zakłada blokowanie niepożąda-
nych treści oraz wyłączenie usług typu P2P. Dostęp do Internetu ma 
być świadczony w sposób ciągły, w uwolnionym paśmie 2,4 GHz. 
Usługa ma zapewniać jednoczesną pracę minimum 20 użytkowni-
ków w każdej z lokalizacji, zapewniając prędkość wysyłania/odbie-
rania danych nie mniejszą niż 100 kbit/s. Zapisany w umowie termin 
świadczenia usługi to 28 sierpnia 2016 roku.

Użytkownicy nie będą ponosić żadnych kosztów z tytułu korzy-
stania z „Gminnego Internetu”. (s)

Tu przez hot spoty  
połączysz się z Internetem

Nowości gminnej strony www
stronie www.kleszczow.pl w zakładce „Jak załatwić 
sprawę w urzędzie” jest zamieszczony krótki opis procedur 

oraz informacje dotyczące wymaganych dokumentów, opłat, miej-
sca złożenia dokumentów oraz referatu i stanowiska, które odpo-
wiada za załatwienie danej sprawy. Są także załączniki - formularze 
odpowiednich wniosków.

Umieszczona na niebieskim pasku nowa zakładka „Zapisz się 
na newsletter” pozwala otrzymywać raz na tydzień przegląd infor-
macji, zamieszczanych w Aktualnościach na gminnej stronie. (s)

Na

H

Firma poszukuje mieszkania - domu 
dla 8 pracowników na okres 

od 3 miesięcy do 12 miesięcy.
Szczegółowych informacji udziela: 

Waloch Katarzyna, tel. 44/ 731 49 23, 508-296-402.
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Charytatywny turniej
ainteresowanie charytatywnym turniejem, którego celem była 
zbiórka pieniędzy na pomoc dla P. Ciemniewskiego, przeszło 

najśmielsze oczekiwania organizatorów.
– Jako zarząd klubu chylimy czoła przed wszystkimi, którzy 

przyszli na ten turniej i dołożyli swoją cegiełkę do sfinansowania 
zabiegów rehabilitacyjnych Przemka - mówi prezes LKS Omega 
Kleszczów, Jan Gurazda.

Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem 
Piotra Stawskiego - prezesa SOLPARKU za udostępnienie sali na 
turniej, trenera Jacka Drzewieckiego za wielkie zaangażowanie 
w organizację turnieju oraz Beaty Kordowskiej za opiekę medyczną 
w trakcie turnieju. Rodzice młodych piłkarzy nie tylko wzięli udział 
w piłkarskiej zabawie, ale przygotowali pyszne ciasta dla wszystkich 
uczestników. Im także serdecznie dziękujemy.

Awans w pucharze
rzecioligowy zespół Omegi awansował do wojewódzkiej fazy 
piłkarskiego Pucharu Polski po wygranej 1:0 z IV-ligowymi 

rezerwami PGE GKS.

Dźwigali w Biłgoraju
października w mistrzostwach Polski w podnoszeniu cięża-
rów startowali też zawodnicy Omegi Kleszczów do lat 15. 

Najlepszy wynik uzyskał Karol Stróż, który w wadze do 85 kg za-
jął 4 miejsce. Nasz zawodnik osiągnął w dwuboju 197 kilogramów. 
Klaudia Głowacka była 12. w wadze do 69 kg, a Paweł Grzączkow-
ski 16. w wadze +85 kg.

ZZ

21

Baseny SOLPARKU znów otwarte 
- jest bezpieczniej!

końcem października w części basenowej SOLPARKU za-
kończyły się prace, prowadzone w ramach gwarancji udzie-

lonej przez głównego wykonawcę obiektu. Ten czas został wyko-
rzystany przez zarząd spółki na wprowadzenie istotnych zmian, 
wpływających na poprawę bezpieczeństwa na terenie obiektu.

– Najważniejszą decyzją jest rezygnacja ze współpracy z firmą 
zewnętrzną w zakresie ratownictwa wodnego. Pracownicy zatrud-
nieni bezpośrednio przez firmę SOLPARK mają gwarancję ciągłe-
go doszkalania się. Zapewnienie komfortowych warunków pracy, 
jasnych zasad, ale także żelaznej dyscypliny powinny zaowoco-
wać poprawą bezpieczeństwa naszych Gości - mówi Piotr Stawski, 
prezes zarządu SOLPARK Kleszczów. – Zmiany, które zostały po-
czynione są początkiem wdrażanego systemu zarządzania bezpie-
czeństwem w obiekcie SOLPARK.

Dodatkowo zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu standar-
dowej opieki ratowniczej na pływalni nowoczesnymi rozwiązania-
mi technicznymi. Obiekt jako jeden z nielicznych w kraju może po-
chwalić się systemem monitoringu, składającym się z 7 kamer 
umieszczonych pod lustrem wody i kilkunastu kamer nad jej po-
wierzchnią. W SOLPARKU pojawił się też specjalistyczny sprzęt 
szkoleniowy, składający się m.in. z treningowego defibrylatora i ze-
stawu fantomów do prowadzenia ćwiczeń reanimacyjnych.

Do Kleszczowa zostali ściągnięci najlepsi w kraju specjaliści 
w zakresie ratownictwa wodnego. 

– Kluczem do tego, aby na pływalni było bezpiecznie jest przede 
wszystkim odpowiednio przygotowana kadra ratownicza - mówi Ja-
rosław Rypniewski, prezes Fundacji Ratownictwa Bezpieczni nad 
Wodą Polrescue, współpracującej z SOLPARKIEM. – Zasady ko-
rzystania z pływalni powinny być czytelne zarówno dla jej użytkow-
ników, jak i pracujących tam osób. Nowo wprowadzone regulaminy 
nie ograniczają się do suchych zapisów prawnych, ale są oparte na 
wieloletnim doświadczeniu reprezentowanej przeze mnie fundacji.

Amatorzy wodnych atrakcji mogą korzystać z pełnej oferty SOL-
PARKU od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-22.00, a 
w weekend i święta 9.00-22.00.

Sprzedam działkę 
0,3 ha w Łękińsku.
Tel. 600 433 503.

●	 usługi	wywrotką	do	3,5	T

●	 sprzedaż	kruszyw	budowlanych

●	 wywóz	gruzu	i	odpadów	po	budowie

●	 prace	rozbiórkowe,	wyburzenia

●	 usługi	ogólnobudowlane

Tel.	511	627	712

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy

na sprzedaż 
● kostki betonowej „behaton”, ● kostki betonowej 

„unistone”, ● przęseł betonowych, ● słupków 
betonowych pochodzących z modernizacji drogi 

w Wolicy.
Składanie ofert do dnia 24 listopada 2014 roku, do godz. 
12.00.

Wykaz ilości, koloru oraz grubości kostki, przęseł i słupków 
betonowych dostępny na stronie internetowej www.bip.
kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy lub w pokoju nr 5, ul. Główna 45 wraz 
z wzorem oferty.

KOREPETYCJE
● fizyka, ● chemia

Tel. 601-692-345

Nagrodzeni w konkursie  
„Fair Play”

OLPARK Kleszczów Sp. z o.o. otrzymał tytuł i certyfikat 
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”. Dla gminnej spółki jest to 

ważne, prestiżowe wyróżnienie. Oceniając funkcjonowanie SOL-
PARKU kapituła doceniła przede wszystkim rzetelność wobec klien-
tów, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do 
Skarbu Państwa oraz kontrahentów, a także stwarzanie pracowni-
kom warunków sprzyjających rozwojowi zawodowemu oraz przyja-
zne nastawienie do środowiska naturalnego.

Gratulujemy! (s)
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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.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

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
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
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
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 SOLPARK 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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – 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.

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

ZSP - na przełaj
wie drużyny (biegaczki i biegacze), reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie, uczestniczyły 15 października w powiatowych sztafetowych 

biegach przełajowych, odbywających się nad zalewem „Patyki” koło Zelowa. Obie repre-
zentacje po zajęciu drugich miejsc wywalczyły awans na zawody wojewódzkie.

W wojewódzkim finale sztafetowych biegów przełajowych drużyna dziewcząt z ZSP 
w Kleszczowie wywalczyła V miejsce i awans do ogólnopolskiej edycji sztafetowych bie-
gów przełajowych, które planowane są w 2015 roku. Skład drużyny ZSP: A. Kuśmie-
rek, M. Szymańska, K. Iznerowicz, J. Wojewoda, K. Kowalska, A. Trajdos, K. Jagu-
siak, S. Krugiełka, A. Gałkowska, M. Olczyk, rezerwowa: K. Nowak. Drużyna chłopców 
z kleszczowskiego ZSP zajęła w łódzkich biegach XI miejsce.

Szczypiornistki ZSP - drugie

Obronili tytuł
czypiorniści ZSP w Kleszczowie 28 października w powiatowych mistrzostwach 
piłki ręcznej okazali się najlepsi spośród siedmiu drużyn. Rozegrali w sumie 

pięć meczów - wszystkie zwycięskie. ZSP Zelów pokonali 7:2, bełchatowski ZSP nr 4 - 
6:3, ZSP nr 3 z Bełchatowa - 5:4, III LO w Bełchatowie - 6:1 i II LO w Bełchatowie - 5:4. 
Dzięki tym zwycięstwom wywalczyli awans do zawodów rejonowych.

Szkołę na zawodach reprezentowali: Kacper Lipertowicz – bramkarz, Tobiasz Stolar-
ski – bramkarz, Łukasz Danielski, Dominik Stępień, Mateusz Roczek, Miłosz Dąbrowski 
Bartosz Grabny, Hubert Zarzeczny, Adam Mielczarek, Kamil Kubiak, Igor Pęciak, Prze-
mysław Aleksandrowicz, Filip Mielczarek, Krzysztof Miller, Przemysław Dawid.

zień później na własnym parkie-
cie (w hali SOLPARKU) o tytuł mi-

strzyń powiatu walczyły piłkarki ręczne ZSP 
w Kleszczowie. Wygrały z ZSP nr 4 - 5:3, z III 
LO z Bełchatowa 8:1, z II LO z Bełchatowa 
5:3 (po dogrywce). W finałowym meczu trafi-
ły na silną drużynę I LO z Bełchatowa i prze-
grały 2:4.

– Mamy motywację do dalszej pracy, aby 
za rok wrócić na szczyt - zapowiada trener 

Marcin Szymak.
Skład drużyny: Natalia Jędrzejczyk 

(bramkarka), Karolina Nowak, Weroni-
ka Chojka, Julia Derek, Andżelika Gał-
kowska, Patrycja Sokołowska, Martyna 
Szmigielska, Emilia Frankowska, Kata-
rzyna Mroczkowska, Aleksandra Traj-
dos, Klaudia Polak-Grudzińska, Kamila 
Krzywińska-Graczyk, Karolina Iznero-
wicz, Klaudia Ołubek.

Sz

D

D
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W
Uroczyste „Złote Gody”
cześniej małżonkowie wysłuchali życzeń, złożonych im 
przez wójta gminy oraz Krystynę Norman, kierującą Urzę-

dem Stanu Cywilnego w Kleszczowie.
– W imieniu władz samorządo-

wych gminy Kleszczów i w moim 
własnym imieniu składam Państwu 
najserdeczniejsze gratulacje - po-
wiedział wójt. – Przeżyli Państwo 
wspólnie 50 lat, dzieląc się rado-
ściami, sukcesami, ale i różnymi 
troskami. Proszę przyjąć podzięko-
wania za to wszystko, co Państwo 
robili dla gminy Kleszczów, miesz-
kając na jej terenie, prowadząc go-
spodarstwa, wychowując i kształcąc 
dzieci i wnuki.

Na kolejne lata wspólnego mał-
żeńskiego życia życzę Państwu jak 
najwięcej zdrowia i dużo sił, życzę 

miłości okazywanej przez najbliższych, życzę też wszelkiej pomyśl-
ności.

Życzenia uzupełnił toast za zdrowie jubilatów wzniesiony 
lampką szampana, a także tradycyjne „Sto lat!”. W sympatycznej at-
mosferze przy słodkim poczęstunku uczestnicy spotkania dzielili się 
wspomnieniami z przeszłości.

Małżeńskie pary, które podczas tej wspólnej uroczystości świę-
towały „Złote gody” to: Janina i Waldemar Bąkowie ze Żłobnicy, Te-
resa i Franciszek Frukaczowie z Łuszczanowic, Teresa i Zygmunt 
Góra z Łękińska, Zdzisława i Jan Krawczykowie z Łękińska, Jadwiga 

i Jordan Kowalscy 
z Łuszczanowic, 
Cecylia i  Stani-
sław Olszewscy 
z Wolicy, Teresa 
i Jan Pacholikowie 
z Łękińska, Wie-
sława i Stanisław 
Rogozińscy z Łę-
kińska oraz Hen-
ryka i Jan Zbroja z 
Wolicy.

(s)

● OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

● POMPY CIEPŁA

● KOLEKTORY SŁONECZNE

Oferujemy coś więcej niż inni
SERWIS NA TERENIE GMINY

kom. 723 531 101, 512 909 726
e-mail:biuro@in-mech.pl

GOK informuje i zaprasza

Nauka zdobienia filcem
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje cykl warszta-
tów, w trakcie których uczestnicy nauczą się wykonywania barw-
nych aplikacji z filcu. Takimi aplikacjami można zdobić wełniane 
szale, berety, filcowe torebki.
Terminy zajęć: ● 12 XI - GOK Kleszczów, ● 19 XI - WOK Łękiń-
sko, ● 23 XI - WOK Antoniówka, ● 26 XI - WOK Kamień, ● 27 
XI - WOK Łuszczanowice, ● 2 XII - WOK Czyżów, ● 3 XII - WOK 
Żłobnica, ● 9 XII - WOK Dębina, ● 10 XII - WOK Rogowiec. Trzy-
godzinne zajęcia prowadzone będą od 16.00 do 19.00.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach powinny przynieść 
z sobą szale, berety filcowe bądź wełniane sweterki, które będą 
zdobione aplikacją z filcu (metoda na sucho).

Dotknęli teatru
22 i 28 października uczniowie klas VI SP Kleszczów oraz V i VI 
SP Łękińsko w siedzibie GOK w Kleszczowie brali udział w ar-
cyciekawych warsztatach teatralnych „Dotknąć teatr”. Warsztaty 
prowadził aktor „Edukacji Teatralnej ŁĄTKA” Artur Zajt, absolwent 
PWST w Krakowie o kierunku lalkarskim. Uczestnicy poznali nie 
tylko podstawowe typy 
lalek teatralnych (pa-
cynka, kukiełka, jawaj-
ka, marionetka, lalka 
cieniowa), ale także 
typowe dla nich ruchy. 
Duże zainteresowanie 
wzbudziły kostiumy 
i rekwizyty aktora sta-
rożytnego.
Uczniowie wcielali się 
w role aktorów, byli też 
angażowani do róż-
nych funkcji ważnych dla teatru (inspicjent, choreograf, scenarzy-
sta, kompozytor). Takie zajęcia pozwolą uczniom głębiej rozumieć 
funkcjonowanie teatru, nie tylko lalkowego.

Multikulturalnie dla uczniów SP Kleszczów
Blisko setka uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie brała 14 
października udział w licznych atrakcjach, przygotowanych przez 
instruktorów GOK w Kleszczowie. Warsztaty multimedialne, zaję-
cia z filcowania, warsztaty ceramiki, nauka tańca break dance - to 
główne elementy zajęć, dzięki którym uczniowie twórczo i aktywnie 
spędzili kilka godzin.
Bogaty wybór zdjęć z tych zajęć, a także z warsztatów „Dotknąć 
teatr” zamieszczony został na stronie www.gok.kleszczow.pl. 

(s)


