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å ciąg dalszy na str. 2

Studenci gościli w urzędzie
Trzydziestoosobowa grupa studentów Wydziału Geodezji 

i Kartografii Politechniki Warszawskiej odwiedziła 27 październi-
ka Urząd Gminy w Kleszczowie. Jednym z celów spotkania było 
skonfrontowanie z rzeczywistością wyobrażeń studentów na te-
mat wpływu kopalni węgla brunatnego na rozwój i zagospodaro-
wanie przestrzenne gminy.

Więcej na str. 4.

Jak zagospodarować energię termalną 
i teren wokół SOLPARKU?

W październiku w SOLPARKU odbyło się spotkanie radnych gminy Kleszczów z człon-
kami powołanego przez wójta gminy zespołu do spraw wykorzystania wód termalnych i za-
gospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Kleszczowie. Celem spotkania była 
prezentacja dotychczasowych wyników prac zespołu i przedstawienie kolejnych działań. 

Więcej na str. 4-6.

Złote Gody siedmiu par
22 października w Urzędzie Gminy w Kleszczowie odbyła się organizowana corocznie 

uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Świętowało ją wspólnie 
siedem par małżeńskich, mieszkających obecnie na terenie gminy Kleszczów.

Więcej na str. 2.

Po wyborach 
parlamentarnych

Niedziela 25 października była dniem ważnych rozstrzygnięć dla 
Polski. Wybieraliśmy Sejm i Senat RP na nową, czteroletnią kaden-
cję. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy gminy Kleszczów pode-
szli z powagą do tych wyborów, czego dowodem jest wysoka fre-
kwencja i stosunkowo niewielka liczba głosów nieważnych.

Więcej na str. 2 i 9.

Kleszczów 
liderem 

zrównoważonego 
rozwoju

23 października w siedzibie Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się kon-
ferencja naukowa „Zrównoważony roz-
wój społeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego”, podczas któ-
rej nastąpiło ogłoszenie wyników rankin-
gu zrównoważonego rozwoju JST. Gmina 
Kleszczów uzyskała najwyższy sumarycz-
ny wskaźnik rozwoju spośród wszystkich 
gmin wiejskich w Polsce, zajmując naj-
wyższe miejsce w rankingu.

Nowy inwestor
 4 listopada w Urzędzie Gminy 

została podpisana trójstronna umowa o 
współpracy z nowym Inwestorem. Ze stro-
ny gminy umowę podpisał wójt Sławomir 
Chojnowski. Fundację Rozwoju Gminy 
Kleszczów reprezentował prezes Michał 
Mazur, a firmę Food Kosher Poland Sp. z 
o.o. - Małgorzata Kaczorowska.

å ciąg dalszy na str. 5
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Dzienni opiekunowie  
mogą składać oferty

ójt gminy Kleszczów ogłosił otwarty konkurs ofert, dotyczą-
cy wyboru dziennych opiekunów, którzy w przyszłym roku 

na terenie gminy Kleszczów będą sprawować opiekę nad dzieć-
mi w wieku do lat 3. Oferty należy składać na stosownych drukach 
w kancelarii Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 25 listopada br. 
do godz. 15.00. Można je też przesyłać na adres Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 47 (decyduje data wpływu do kancela-
rii). Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie obję-
tą procedurą konkursową.

Zarządzenie w sprawie konkursu zostało zamieszczone na 
stronie internetowej gminy Kleszczów. Zainteresowani znajdą tam 
szczegółowy opis warunków, jakie spełniać musi kandydat na opie-
kuna, a ponadto wykaz dokumentów, które mają być złożone z ofer-
tą oraz terminy rozstrzygnięcia konkursu. (s)

Świętowali Złote Gody
odczas uroczystości Złotych Godów jubilaci zostali odzna-
czeni przez wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego meda-

lami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Pre-
zydenta RP. Były także serdeczne życzenia na kolejne szczęśliwe 
lata małżeńskiego życia, był słodki poczęstunek i wspólny toast za 
pomyślność.

Jubileusz świętowali Państwo: ● Marianna i Władysław Heja-
kowie (mieszkańcy Wolicy), ● Helena i Bogdan Kątni (Kleszczów), 
● Janina i Tadeusz Kucowie (Łuszczanowice), ● Lidia i Adolf Kup-
cowie (Kleszczów), ● Wiesława i Antoni Pawlakowie (Łękińsko), ● 
Kazimiera i Tadeusz Stankiewiczowie (Łuszczanowice), ● Jadwiga 
i Henryk Wesoły (Dębina). (s)

W

P
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Powyborcze podsumowania

od względem frekwencji wyróżnili się wyborcy głosujący 
w siedzibie komisji w Łuszczanowicach. Wynik 57,05 proc. 

okazał się tylko trochę wyższy niż wynik wyborców z Kleszczowa 
(56,7 proc.). Granicę 50 proc. wyraźnie przekroczyli także głosujący 
w Łękińsku, gdzie frekwencja wyniosła 54,64 proc. Wynik o prawie 
9 proc. gorszy odnotowaliśmy tym razem w Żłobnicy, gdzie z możli-
wości oddania głosu skorzystało 45,92 proc. uprawnionych.

PiS z prawie 54-proc. poparciem
O mandaty poselskie w okręgu nr 10 ubiegało się łącznie 134 

kandydatów, umieszczonych na ośmiu różnych listach. W obwodo-
wych komisjach wyborczych na poszczególne listy oddano nastę-
pującą liczbę głosów:

Żłob-
nica

Klesz-
czów

Łękiń-
sko

Łuszcza- 
nowice Łącznie

Prawo  
i Sprawiedliwość

176 378 346 280 1180
53,93%

Platforma 
Obywatelska

37 80 45 44 206
9,41%

Partia Razem 7 36 18 16 77
3,52%

KORWiN 19 47 13 33 112
5,12%

Polskie Stronnictwo 
Ludowe

17 30 31 13 91
4,16%

Zjednoczona 
Lewica

11 52 33 23 119
5,44%

Kukiz ’15 25 93 81 48 247
11,29%

Nowoczesna 
Ryszarda Petru

10 70 42 34 156
7,13%

Faworyci i ostateczni wygrani
Na których kandydatów mieszkańcy gminy oddawali najwięcej 

głosów? Na liście Prawa i Sprawiedliwości stawiano przede wszyst-
kim na Antoniego Macierewicza oraz Grzegorza Wojciechowskie-
go, na liście PO - na Dorotę Rutkowską i Elżbietę Radziszewską. 
Pod względem poparcia na liście Zjednoczonej Lewicy wyróżniał 
się jedynie Artur Ostrowski, a w gronie kandydatów z listy KW Kukiz 
’15 popierano najczęściej Rafała Wójcikowskiego.

Oficjalne wyniki wyborów są już znane, ale dla porządku i peł-
nej informacji podajemy nazwiska 9 posłów, którzy w Sejmie RP 
będą reprezentować okręg wyborczy nr 10, nazywany też okręgiem 
piotrkowskim. Sześć mandatów poselskich przypadło kandydatom 
z listy Prawa i Sprawiedliwości. Są to: Antoni Macierewicz, Anna 
Milczanowska, Robert Telus, Grzegorz Wojciechowski, Krzysztof 
Maciejewski i Dariusz Kubiak (to jedyny w tym gronie poseł z powia-
tu bełchatowskiego). Do Sejmu RP zostały też ponownie wybrane 
Dorota Rutkowska i Elżbieta Radziszewska z listy PO. Rafał Wójci-
kowski to jedyny wybrany w naszym okręgu poseł z listy Kukiz’15.

Wysokie poparcie dla dotychczasowego senatora
W wyborach do Senatu RP głosujący mogli udzielić swego po-

parcia jednemu z pięciu kandydatów. Tabela pokazuje ile głosów 
oddali wyborcy z gminy Kleszczów.

Żłobni-
ca

Klesz-
czów

Łękiń-
sko

Łuszcza-
nowice

Łącz-
nie

Jarosław Brózda 40 116 73 72 301
Janusz Budziński 20 90 52 32 194
Wiesław Dobkowski 165 382 370 272 1189
Adam Macierewicz 39 99 55 47 240
Marek Mazur 37 95 63 61 256

W okręgu wyborczym nr 28 łączna liczba głosów oddanych 
na poszczególnych kandydatów wyniosła: ● 1. Wiesław Dobkow-

Kleszczów liderem
To zaszczytne wyróżnienie oraz dyplom 

i statuetkę odebrała uczestnicząca w konfe-
rencji Joanna Guc - zastępca wójta gminy 
Kleszczów. Wspomniana konferencja, pod-
czas której ogłoszono wyniki rankingu zosta-
ła zorganizowana przez Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu 
RP, Wydział Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej oraz Funda-
cję Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”. Ranking zrównoważonego rozwo-
ju JST przygotowywany pod kierunkiem prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Politechniki War-
szawskiej, powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących sfe-
rę gospodarki, polityki społecznej oraz ochrony środowiska. W tym 
roku ranking podzielony został na dwie kategorie. W pierwszej wy-
różniono gminy o najwyższej dynamice rozwoju, w drugiej - gminy, 
które osiągnęły najwyższy sumaryczny wskaźnik rozwoju.

å ciąg dalszy na str. 9

å ciąg dalszy ze str. 1

Strategia rozwoju gminy  
– projekt do konsultacji

 Dobiegają końca prace nad nową, długookresową strategią 
rozwoju gminy Kleszczów. Podczas otwartych spotkań konsulta-
cyjnych, które odbędą się pod koniec listopada będzie można zgła-
szać opinie do projektu strategii. Terminy spotkań podamy w kolej-
nym wydaniu „IK”.

Projekt strategii będzie dostępny na stronie internetowej 
gminy Kleszczów od 16 listopada wraz z formularzem wnosze-
nia uwag i propozycji do projektu. Prosimy Państwa o zapozna-
nie się z jego treścią i wyrażenie swojej opinii, co do przedstawio-
nych w nim celów i kierunków działań.
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Parking przy 
odnowionych blokach

rzy blokach mieszkalnych nr 44 i 45 w Łuszczano-
wicach powstanie nowy parking. Udział w przetar-

gu na jego budowę wzięło siedem firm. Najkorzystniejsze 
warunki pod wzglę-
dem ceny oraz ter-
minu realizacji za-
proponowała firma 
ROMTRANS Ro-
man Zając z miej-
scowości Ostrowy 
nad Okszą.

Z nowego par-
k i n g u  b ę d ą  k o -
r zys tać  g łówn ie 
mieszkańcy dwóch 
bloków, w których 
przeprowadzane były w tym roku prace izolacyjno-docieple-
niowe. Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej ma mieć 
wymiary 102,8 m x 5,0 m i zapewni miejsca postojowe dla 
39 aut. Wzdłuż parkingu zostanie też poprowadzony chod-
nik metrowej szerokości. Wynagrodzenie dla wykonawcy 
wynieść ma 148.500 zł, a termin realizacji to 8 tygodni od 
daty zawarcia umowy.

(s)

Na sesji Rady Gminy
początku posiedzenia Rady Gminy Kleszczów w dniu 20 paździer-
nika został przegłosowany wniosek o usunięcie z porządku obrad 

punktu, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Kleszczów. Większością głosów zdecydowano, że sprawa, którą dotychczas 
zajmowała się doraźna komisja statutowa, zostanie bardziej szczegółowo 
przeanalizowana na posiedzeniu stałych komisji.

Główne tematy, którymi radni zajmowali się podczas październikowej sesji 
dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie:
•	 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 

2015-2018 oraz uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Kleszczów 
na 2015 rok; 

•	 przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin (ZKG) z siedzibą 
w Kleszczowie.

Coraz bliższe jest zakończenie działalności ZKG. Uchwalona poprawka ma 
dotyczyć określenia zasad rozwiązania związku. Zmiany statutu są możliwe 
tylko przy podjęciu stosownych uchwał przez rady wszystkich gmin będących 
członkami ZKG.
•	 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bełchatowie i Sądu Okręgowego 

w Piotrkowie Trybunalskim. 
W wymaganym terminie (do 30 czerwca) do Rady Gminy zgłoszono 4 kan-
dydatów na ławników, z wymaganym poparciem co najmniej 50 mieszkań-
ców. To, czy zgłoszeni kandydaci spełniają ustawowe wymagania, sprawdzał 
5-osobowy zespół radnych, powołany 16 czerwca. W tajnym głosowaniu 
przeprowadzonym przez radę większością głosów do Sądu Okręgowego 
w Piotrkowie Trybunalskim została wybrana Żaneta Podawca (12 głosów „za”, 
2 „przeciw”), do Sądu Rejonowego w Bełchatowie - Ewa Kurzydlak, która uzy-
skała większe poparcie (11 głosów) niż jej rywalka Aneta Rutkowska (1 głos). 
Jadwiga Józefiak, która była kandydatką do Sądu Rejonowego w Bełchatowie 
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy otrzymała 5 głosów poparcia 
przy 9 głosach „przeciw” i nie została wybrana.
•	 zmiany Uchwały Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Kleszczów w sprawie zmia-

ny Uchwały Nr XXXII/57/2000 Rady Gminy Kleszczów w sprawie powoła-
nia jednoosobowej spółki Gminy Kleszczów.

Pierwsza z wymienionych uchwał stworzyła możliwość powierzania przez 
gminę spółce Zakład Komunalny „Kleszczów” realizacji zadań własnych, 
bez konieczności stosowania trybu zamówień publicznych. Zapis w uchwale 
pozwalał na taki tryb zlecania zadań w latach 2012-2015. Po wprowadzeniu 
uchwalonej zmiany można będzie zlecać spółce zadania gminne także w la-
tach 2016-2020. 
•	 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Referat OŚG wniosek o podjęcie tej uchwały uzasadniał tym, że analiza wnio-
sku w sprawie utrzymania dotychczasowych taryf, złożonego przez Zakład 
Komunalny „Kleszczów” wskazuje, że jest zasadne przedłużenie obowiązują-
cych taryf na cały rok 2016.
Przypomnijmy, że 24 października 2014 r. Rada Gminy uchwaliła, że przy ce-
nie wody 3,84 zł brutto dla gospodarstw domowych dopłata z budżetu wy-
niesie 3,74 zł (co oznacza faktyczną cenę płaconą przez mieszkańca 0,1 zł 
za metr sześć.), a przy cenie 3,94 zł brutto obowiązującej odbiorców z grupy 
przemysł, handel, usługi dopłata wyniesie 2,14 zł brutto. Jeśli chodzi o ścieki 
to po decyzji radnych z 2014 r. gospodarstwa domowe płacą 4,84 zł brutto za 
1 m sześć., przy czym dopłata z budżetu wynosi 3,98 zł, natomiast firmy (prze-
mysł, handel, usługi) 4,89 zł brutto, a dopłata z budżetu to 2,25 zł/m sześć.
•	 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lo-

kalizacji linii energetycznych 30kV w obrębie geodezyjnym Dębina.
•	 określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium 

dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów. 
Ponowne podjęcie tej uchwały było konieczne ze względu na sugestie przeka-
zane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

W październikowej sesji uczestniczyli przedstawiciele spółki PGE GiEK 
S.A. Zapoznali uczestników z jedną z koncepcji budowy drogi „przez wkop” 
i odpowiadali na pytania radnych. Obszerna, chwilami bardzo emocjonalna 
dyskusja trwała ok. 2 godzin. Jej szczegółowy zapis zainteresowani znajdą 
w materiale wideo na gminnej stronie www.

Innym omówionym na sesji tematem była sprawa zbliżającego się „rozru-
chu” Domu Pomocy Społecznej. Stan prac oraz kwestie organizacyjne omówili 
ksiądz Sławomir Bednarski z Fundacji „Servire Homini” oraz zatrudniony już 
dyrektor DPS – Waldemar Pawłowski. (s)

å ciąg dalszy na str. 6

Jak wykorzystać  
energię termalną?

rzypomnijmy, że w skład zespołu do spraw wykorzy-
stania wód termalnych i zagospodarowania terenów 

sportowo-rekreacyjnych w Kleszczowie wchodzą przedsta-
wiciele Urzędu Gminy, Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, 
SOLPARKU Kleszczów, Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów oraz specjaliści: Sławomir Kamiński i Krzysztof Kop-
toń. Zespołowi przewodniczy zastępca wójta gminy, Joan-
na Guc.

Zadaniem zespołu jest wskazanie możliwie najlepsze-
go sposobu wykorzystania wód termalnych, a także zago-
spodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych sąsiadują-
cych z SOLPARKIEM. Prace zostały zaplanowane na pięć 
etapów: ● Faza analiz - inwentaryzacja dokumentów, bada-
nie zasobów, analiza danych, opracowanie potencjału kon-
kurencji. ● Etap konsultacji z liderami - spotkania z radnymi, 
konsultacje z klubami sportowymi, spotkania z przedstawi-
cielami spółek gminnych, panele eksperckie z zaproszony-
mi gośćmi. ● Etap oceny według przyjętych kryteriów - do-
bór odpowiednich wskaźników umożliwiających wyłonienie 
optymalnych rozwiązań. ● Etap konsultacji społecznych - 
dokonanie oceny przygotowanego i uporządkowanego ma-
teriału. ● Udzielenie rekomendacji Radzie Gminy i wójtowi.

Ekonomiczne wykorzystanie  
ciepła termalnego

Krzysztof Koptoń przypomniał, że od 2008 do 2015 
roku w ramach wielu opracowań pojawił się pomysły na ok. 
100 różnych atrakcji i obiektów, które mogłyby powstać wo-
kół SOLPARKU. Wyodrębniono główne grupy obiektów, 
które pojawiają się we wszystkich opracowaniach. Są to: 
● hotel z rozbudowaną bazą szkoleniowo-konferencyjną, ● 
profesjonalne obiekty sportowe z zapleczem, ● przestrzeń 
publiczna (park, agora), ● rozbudowa (modernizacja) SOL-

P

P

Na
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Studenci politechniki  
na zajęciach w urzędzie

wstępie tych terenowych zajęć goście zapoznali się z multi-
medialną prezentacją, poświęconą m.in. działaniom podej-

mowanym przez samorząd gminny dla stworzenia jak najlepszych 
warunków dla mieszkańców i inwestorów. Obejrzeli też film o kie-
runkach rozwoju gminy w ciągu ostatnich 25 lat. 

Druga część zajęć została poświęcona głównie planowa-
niu przestrzennemu, w tym np. wpływowi lokalizacji wyrobiska na 
kształtowanie terenu, wprowadzaniu planów inwestycyjnych kopal-
ni do uchwalanego przez Radę Gminy „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego”.

W trakcie dyskusji studenci pytali m.in. o przyszłe zagospodaro-
wanie terenów poeksploatacyjnych, liczbę utworzonych na terenie 
gminy miejsc pracy, poziom bezrobocia, współpracę Kleszczowa 
z sąsiednimi gminami oraz wpływ Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej na atrakcyjność terenów inwestycyjnych.

W programie pobytu studentów na terenie naszej gminy znala-
zła się również wizyta na terenie kopalni. Spotkanie było zatem oka-
zją do pokazania w teorii i praktyce zmian, związanych z działalno-
ścią kompleksu górniczo-energetycznego w naszym regionie.

KK

Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadą postawy lub zaburzeniami 

psychoruchowymi
W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej „Profilak-

tyka układu mięśniowo-szkieletowego”, skierowanego do miesz-
kańców gminy Kleszczów, zapraszamy wszystkie dzieci, u których 
została stwierdzona wada postawy, do udziału w zajęciach 
korekcyjnych prowadzonych przez gabinet rehabilitacji znajdujący 
się w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Osiedlowej 2 w Klesz-
czowie.

Do zajęć będą zakwalifikowane dzieci, które poddały się ba-
daniu na wykrycie wad postawy i u których stwierdzono poważne 
zmiany. Te dzieci zostaną objęte opieką i uczestniczyły będą w za-
jęciach korekcyjnych prowadzonych w grupach 3-5-osobowych 
w gabinecie rehabilitacji dzieci w ośrodku zdrowia. Zajęcia będą 
prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę dwa razy w tygo-
dniu o wyznaczonej godzinie.

Dzieci, u których zostało stwierdzone nieznaczne odchylenie 
od normy i zostały skierowane podczas badania na zajęcia 
korekcyjne, również mogą zgłaszać się do gabinetu. Zostaną skie-
rowane do grupy uczestników zajęć korekcyjnych, które będą się 
odbywać w szkole poza godzinami lekcyjnymi.

Piotr Tomczyk – kierownik rehabilitacji 
DROGI RODZICU! Jeżeli Twoje dziecko nie zostało przebada-

ne w celu wykrycia wad postawy lub postawa i zachowanie dziec-
ka niepokoją Cię – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Na

30 listopada upływa termin składania wniosków o przyzna-
nie stypendium motywacyjnego oraz stypendium socjalnego 
dla studentów. Przypominamy najważniejsze informacje o wa-
runkach, od których zależy przyznanie stypendiów oraz o wy-
maganych dokumentach.

Stypendium motywacyjne
Do otrzymania stypendium motywacyjnego są uprawnieni nie-

pracujący studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocz-
nych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, którzy nie 
ukończyli 25. roku życia, mający stałe miejsce zameldowania i za-
mieszkania na terenie Gminy Kleszczów i uzyskujący dobre wyni-
ki w nauce.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest 
ukończenie I roku studiów lub zaliczenie II semestru w kolejnym 
roku akademickim oraz uzyskanie średniej ocen minimum 3,5. 
Stypendium motywacyjne może być przyznane również studen-
tom promującym gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szcze-
gólnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, za-
wodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu: 
wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym.

Stypendium motywacyjne może być także przyznane studen-
tom, którzy zespołowo promują gminę Kleszczów poprzez uzyski-
wanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, tur-
niejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na 
szczeblu krajowym.

Terminy i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego składa się 

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 
47. Studenci po ukończeniu I roku studiów oraz mający rozlicze-
nie roczne - do 30 listopada każdego roku akademickiego, zaś stu-
denci studiujący w systemie dwusemestralnym: do 30 listopada za 
II semestr każdego roku akademickiego oraz do 30 marca za I se-
mestr każdego roku akademickiego.

Wymagane dokumenty: ● wniosek o przyznanie stypendium 
motywacyjnego, ● oświadczenie o nieosiąganiu dochodów, ● in-
formacje osobowe, ● kserokopia stron dowodu osobistego ze 
zdjęciem i z miejscem zamieszkania, ● zaświadczenie o średniej 
ocen z dotychczasowego okresu studiów, wystawione przez wła-
ściwy dziekanat szkoły wyższej, dotyczące średniej: za I i II se-

mestr ukończonego I roku studiów lub za II semestr kolejnego roku 
akademickiego.

Stypendium socjalne
O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się stu-

denci dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i nie-
państwowych szkół wyższych, którzy łącznie spełniają następują-
ce warunki: ● nie ukończyli 25 roku życia, ● posiadają stałe miejsce 
zameldowania na terenie Gminy Kleszczów co najmniej od 1 roku 
i mają stały związek z gminą, ● zaliczyli semestr.

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi, w które-
go rodzinie miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 
dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego tj. 674 zł, a w przy-
padku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności - 764 zł.

Student niepełnosprawny może otrzymać stypendium socjalne 
dla osób niepełnosprawnych.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego dla osób niepeł-
nosprawnych jest udokumentowanie inwalidztwa poprzez złożenie 
przedmiotowego orzeczenia odpowiedniej komisji.

Wymagane dokumenty: ●  wniosek o przyznanie stypendium 
socjalnego, ● oświadczenie o liczbie osób w rodzinie ucznia po-
zostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ● zaświad-
czenie o dochodach członków rodziny, zaświadczenia z GOPS lub 
oświadczenia członków rodziny o uzyskanych dochodach lub bra-
ku dochodu, ● dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolne-
go, ● decyzje o wysokości rent, emerytur, alimentów, ● oświadcze-
nie o nieosiąganiu dochodów, ● informacje osobowe, ● kserokopia 
odpowiedniej strony indeksu o wpisie na kolejny semestr studiów, 
poświadczona za zgodność przez wnioskodawcę lub zaświadcze-
nie ze szkoły o kontynuowaniu nauki na uczelni wyższej, ● ksero 
dowodu osobistego.

Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Gminy w Kleszczowie za 
prowadzenie ewidencji stypendiów: Renata Kowalczyk, pokój 5, tel. 
44/ 731 31 25 lub 44/ 731 31 10 w. 125.

Informacja o stypendiach dla studentów
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. z/s w Kleszczowie 

zaprasza do udziału 
w szkoleniach:

1. „6 najważniejszych zmian w ustawie PRAWO 
BUDOWLANE od 2015 r.”
Termin szkolenia: 16 XI 2015.

2. „Zamówienia publiczne w świetle nowych dy-
rektyw unijnych wchodzących w życie 18 kwiet-
nia 2016 r.”.

Termin szkolenia: 18 XI 2015.
Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. 44/ 731 37 
10 lub 727 500 728.

W celu rozpoznania 
rynku, ARR ARREKS S.A. 
w Kleszczowie zwraca się 
z prośbą do przedsiębiorstw 

działających na terenie województwa łódzkiego, 
o udzielenie informacji na temat zapotrzebowania 
na stanowiska w firmie, wśród których pracodawcy 
mają trudności w rekrutacji osób z odpowiednimi 
kwalifikacjami.

Celem rozpoznania jest przygotowanie projektu 
dofinansowanego z UE, który pozwoli uczestnikom 
na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 
zawodowych wśród stanowisk poszukiwanych przez 
pracodawców.

Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. 44/ 731 
37 10 lub 727 500 728. 

Kleszczowskie Dni 
Przedsiębiorczości ‘2015

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów we współpracy z Bełcha-
towsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym 
zaprasza na wydarzenie „Kleszczowskie Dni Przedsiębiorczości 
2015”, organizowane w ramach ósmej edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Będzie to spotkania szkoleniowe dla przyszłych 
przedsiębiorców, połączone z lunchem biznesowym dla firm z sek-
tora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

W programie „Kleszczowskich Dni Przedsiębiorczości 2015” 
omawiane będą takie zagadnienia, jak:
● możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz opracowania „dobrego wniosku 
o dotację”;

● badanie predyspozycji przedsiębiorczych;
● finansowanie zewnętrzne dla firm MŚP i dużych przedsiębiorstw;
● oferta współpracy biznesu z nauką „Oferta B+R Politechniki 

Łódzkiej”.
Spotkanie szkoleniowe odbędzie się 19 i 20 listopada w sa-

lach konferencyjnych SOLPARKU. Osoba do kontaktu: Robert 
Michalski, tel. 605 425 101, e-mail: r.michalski@ppt.belchatow.pl. 
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy można po-
brać ze strony http://www.ppt.belchatow.pl/n/index.php/pl/blog.

ARIX Polska Sp. z o.o. 
z/s w Kleszczowie, ul. Przemysłowa 8
poszukuje pracownika na stanowisko

operator maszyn do przerobu PET.
Zakres obowiązków: ● praca przy nowoczesnej linii produk-
cyjnej, ● pakowanie wyrobów, ● dbanie o jakość wyrobów.
Wymagania stawiane kandydatom: ● sumienność, ● dyspo-
zycyjność, ● zaangażowanie, ● mile widzialne uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych.
Oferujemy: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ● 
pracę w systemie 3-zmianowym (od poniedziałku do piątku).
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i li-
stu motywacyjnego) na adres: ARIX Polska Sp. z o.o., ul. Prze-
mysłowa 8, 97-410 Kleszczów, bądź elektronicznie na adres: 
k.pulwert@arix.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami 
oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji. Prosimy w dokumentach 
aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”.

Zwycięska oferta  
spółki RAMB

października został rozstrzygnięty przetarg na wybór firmy, 
która w strefie Bogumiłów zbuduje stację transformatoro-

wo-rozdzielczą 30/0,4 kV oraz ułoży podziemne kable 30 kV. Kon-
tenerowa stacja „trafo” zostanie ustawiona przy skrzyżowaniu ulic 
T. Sendzimira i M. Skłodowskiej-Curie. Dwutorowa linia kablowa 
będzie mieć łącznie ponad 1800 m długości. Ta energetyczna infra-
struktura jest potrzebna do zasilenia w energię kolejnych firm w tej 
strefie przemysłowej.

Z grona czterech oferentów, którzy uczestniczyli w przetargu, 
najwięcej punktów zdobyła oferta lokalnej spółki RAMB, mającej 
swą siedzibę w Piaskach. Najważniejszym kryterium (95 proc.) była 
cena. Pod uwagę brany był także okres gwarancji i termin realiza-
cji zadania. Spółka RAMB zadeklarowała wykonanie zamówienia 
w ciągu 16 tygodni od daty podpisania umowy. Wynagrodzenie za 
prace zamówione przez Urząd Gminy wyniesie 3.040.560 zł.

(s)

Umowa z Food Kosher 
Poland podpisana

owy inwestor zakupił działkę w Strefie Przemysłowej w Żłob-
nicy o łącznej powierzchni 0,8 ha. W pierwszym etapie in-

westycji firma planuje wybudować halę produkcyjno-magazynową 
o powierzchni ok. 1400 m kw. Druga hala (ok. 800 m kw.) ma po-
wstać w połowie 2018 roku, a rozpoczęcie działalności planowane 
jest na lipiec 2017 r. Zgodnie z podpisanym dokumentem zatrud-
nienie w nowym zakładzie docelowo mają znaleźć 23 osoby. Gmi-
na Kleszczów reprezentowana 
przez wójta gminy zobowiąza-
ła się w umowie do podłącze-
nia firmy do gminnej infrastruk-
tury technicznej.

Główny profil działalności 
Food Kosher Poland Sp. z o.o. 
to, podlegająca ścisłym zasa-
dom i procedurom, produkcja 
koszernej żywności, znanej na 
świecie pod nazwą gefilte fish. 
Produkt finalny będzie dystrybuowany poprzez duży rynek hurto-
wy pod nadzorem Rabinatu Polskiego. Ze względu na miejsce dzia-
łalności największym odbiorcą będą kraje europejskie, a ponadto 
Izrael, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki. Sprzedaż 
żywności produkowanej w strefie w Żłobnicy jest planowana także 
na terenie Polski, w Warszawie, Krakowie, Łodzi i w Trójmieście.

KK
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Turystycznie

Psi Salon TOSIA  
Dorota Fryś

•	 Strzyżenie
•	 Trymowanie
•	 Kąpiel
•	 Zabiegi pielęgnacyjne
•	 Rozczesywanie

Tel. 661 179 876

•	Bełchatów, ul. Czapliniecka 34
•	Kleszczów, ul. Źródlana 15Psi Salon TOSIA

PARKU i jego integracja z otoczeniem, ● inne obiekty komercyj-
ne i atrakcje. W opracowaniach zwracano m.in. uwagę na koniecz-
ność zintegrowania obiektów po wschodniej i zachodniej stronie 
ul. Sportowej oraz wykonania technicznych analiz wykorzystania 
źródła geotermalnego oraz opracowań biznesowych dla wybra-
nej koncepcji.

Z punktu widzenia wykorzystania ciepła geotermalnego wska-
zano na trzy rodzaje instalacji, wykorzystujących różne temperatu-
ry wody: ● I. instalacje ciepłownicze wykorzystujące bezpośrednio 
ciepło geotermalne, ● II. instalacje wykorzystujące ciepło odpado-
we (tzw. II stopień), ● III. instalacje wykorzystujące ciepło odpa-
dowe, wspomagane dodatkowo pompami ciepła. Moc maksymal-
na kleszczowskiego źródła wynosi ok. 4,6 MW. Wykorzystanie tej 
mocy będzie miało istotny wpływ na cenę pozyskanej energii. Sza-
cunkowe dane Zakładu Komunalnego „Kleszczów” przy uwzględ-
nieniu kosztów eksploatacji i amortyzacji przewidują, że cena 
sprzedaży energii geotermalnej może się wahać od 20 zł/GJ aż do 
ponad 200 zł/GJ. Aby osiągnąć cenę minimalną należy właściwie 
zaprojektować poszczególne instalacje. Tylko pod tym warunkiem 
możliwe będzie osiągnięcie ceny energii konkurencyjnej w stosun-
ku do innych źródeł. Każdy projektowany obiekt powinien być indy-
widualnie analizowany pod kątem podłączenia do instalacji. 

Inż. K. Koptoń przypomniał, że SOLPARK kupuje dzisiaj ener-
gię w cenie 35 zł/GJ i w przypadku korzystania z energii geoter-
malnej nie będzie chciał płacić więcej. Przyjmując, iż roczne koszty 
dla źródła geotermalnego Kleszczów po uwzględnieniu amortyza-
cji i kosztów bezpośrednich wynoszą 647 958,92 zł można prze-
prowadzać analizy opłacalności podłączenia tego źródła do plano-
wanych obiektów. Przy wykorzystaniu energii geotermalnej ważne 
jest, aby już teraz przewidzieć, jak każda z planowanych atrakcji 
może wykorzystywać tą energię, przez jaki okres czasu i pod ja-
kimi warunkami. Będzie to miało wpływ na ekonomiczne wykorzy-
stanie źródła. 

Doświadczenia SOLPARKU
Doświadczenia kompleksu SOLPARK w zakresie obsługi klien-

tów przedstawiła Monika Załęska-Kęsy. Zwróciła uwagę na ogra-
niczoną liczbę miejsc hotelowych. SOLPARK Kleszczów oprócz 
zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług spor-
towych, rekreacyjnych i kulturalnych prowadzi działalność komer-
cyjną. W okresie ferii zimowych i wakacji, kiedy baza noclegowa 

jest powiększona, a obiekty sportowe są mniej obłożone, spół-
ka obsługuje większe grupy sportowe przyjeżdżające na dłużej. 
Z kolei grupy biznesowe, które korzystają z obiektu najczęściej, li-
czą pomiędzy 20 a 60 osób, oczekują - zdaniem M. Załęskiej-Kę-
sy - wyższej jakości bazy noclegowej i większej liczby atrakcji wokół 
obiektu. Wśród klientów indywidualnych przeważają osoby dbające 
o zdrowie i kondycję fizyczną z przewagą rodzin z dziećmi. Należy 
zaznaczyć, że obecnie do pobytów rodzinnych przystosowane są 
jedynie trzy pokoje hotelowe. Liczba klientów biznesowych maleje 
z powodu mało komfortowej bazy noclegowej.

Monika Załęska-Kęsy zwróciła uwagę na tzw. cykl życia obiek-
tów usługowych podobnych do SOLPARKU. Z upływem czasu 
klienci nudzą się usługą, miejsce „opatruje się” i w konsekwencji 
klienci zaczynają szukać innych atrakcji. Aby zatrzymać ten proces 
należy obiekty usługowe uatrakcyjniać, rozbudowywać, modernizo-
wać. To daje wzrost zainteresowania, zatrzymuje stałych klientów 
i przyciąga nowych.

Wzrasta liczba uczniów
O zwiększającej się z roku na rok ilości uczniów w kleszczow-

skim gimnazjum mówiła Joanna Guc - zastępca wójta gminy. 
W 2009 r. gimnazjum miało 183 uczniów. Pomieszczenia w SOL-
PARKU planowane były na przyjęcie 200 gimnazjalistów. W tym 
roku szkolnym do 10 oddziałów gimnazjum uczęszcza już 204 
uczniów. Dane z ewidencji ludności pokazują, że w kolejnych la-
tach liczba gimnazjalistów wyniesie: ● rok 2016/2017 - 197 uczniów 
w 10 oddziałach, ● rok 2017/2018 - 208 uczniów w 10 oddziałach, 
● rok 2018/2019 - 211 uczniów w 11 oddziałach, ● rok 2019/2020 
- 259 uczniów w 12 oddziałach. Jeśli uwzględnimy napływ nowych 
mieszkańców to okaże się, że w przyszłości liczba gimnazjalistów 
wzrośnie do 300. To oznacza wprowadzenie dwuzmianowego sys-
temu nauczania lub budowę nowej siedziby szkoły, do której zosta-
nie przeniesiony zespół szkół lub gimnazjum.

Podobnie sytuacja przedstawia się w szkołach ponadgimna-
zjalnych, w których w 2009 r. naukę rozpoczęły 62 osoby. W tym 
roku szkolnym uczy się tu już 265 uczniów. Zdaniem zastępcy wój-
ta o rosnącej liczbie uczniów trzeba myśleć już teraz, szczególnie 
podczas prac nad dokumentami strategicznymi. Rozważyć należy 
również rozwój edukacji na terenie gminy oraz dostosowanie ofer-
ty szkoleniowej do potrzeb inwestorów, zarówno w zakresie szkol-
nictwa przygotowującego do konkretnego zawodu, jak też edukacji 
osób dorosłych.

MSz

Jak wykorzystać energię termalną?
å ciąg dalszy ze str. 3
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Podium za ekologiczny 
spektakl
Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci, 
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie poświęcony był tematyce 
„zanieczyszczenia świetlnego” (Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
proklamowało rok 2015 Międzynarodowym 

Rokiem Światła i Technologii Wykorzystują-
cych Światło). Zadaniem każdego z 33 ze-

społów, reprezentujących szkoły z powiatu 
bełchatowskiego było przygotowanie pio-
senki bądź przedstawienia ekologicznego, 
które będzie zawierało treści wychowaw-
cze, prozdrowotne i nawiązujące do „świetl-
nej tematyki”.
Program zaprezentowany przez uczniów 
SP Kleszczów z klasy IV a, V c (z go-
ścinnym udziałem uczennicy z klasy II c), 
a przygotowany z pomocą nauczycieli zo-
stał oceniony wysoko, bo jury przyznało 
mu III nagrodę. Oglądający dowiedzieli się 
m.in., że jeśli palimy światło, gdy nie jest 
ono potrzebne, albo używamy nadmiernie 
mocnego światła wówczas zanieczyszcza-
my niebo. Nocą w dużych polskich mia-
stach niebo jest 80 razy jaśniejsze niż np. 
w Bieszczadach. W efekcie w mieście wi-
dać w najlepszym przypadku zaledwie 200 
gwiazd, podczas gdy np. w Bieszczadach 
- około 7 tysięcy.

Łowcy nagród
W V edycji konkursu fotograficznego dla 
szkół podstawowych i gimnazjum „Las jako 
miejsce życia, pracy i wypoczynku” jury 
oceniało 114 zdjęć. Kiedy ogłoszone zosta-

ły wyniki okazało się, że większość nagród 
„zgarnęła” trójka uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Łękińsku, będąca rodzeństwem. 
Miłosz Kęsy zdobył główną nagrodę i dwa 
wyróżnienia, jego brat Mateusz - II nagrodę 
i wyróżnienie, a siostra Liliana - III nagrodę. 
Kolejny uczeń szkoły w Łękińsku Kamil Ka-
łużny uzyskał wyróżnienie.
Uroczyste wręczenie nagród ufundowa-
nych przez Nadleśnictwo Bełchatów odbyło 
się 30 września w Izbie Edukacyjnej Nad-
leśnictwa Bełchatów (Szkółka Borowiny). 
Uczniowie otrzymali cenne nagrody w for-
mie sprzętu elektronicznego i gadżetów 
związanych z lasem.

Dzielni drugoklasiści
Uczniowie klas drugich SP Kleszczów - Pa-
trycja Zakolska i Antoni Koszur reprezen-
towali swoją szkołę w eliminacjach powia-
towych „X Konkursu Sprawności Fizycznej 
i Wiedzy o Bezpieczeństwie”, które miały 
miejsce 13 października. Wyniki pisemne-
go testu dotyczącego szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa oraz udział w sprawno-
ściowym torze przeszkód pozwoliły dzie-
ciom z Kleszczowa zebrać 23 pkt. To dało 
im czwarte miejsce wśród 17 drużyn biorą-
cych udział w konkursie.

XXI Konkursu Wiedzy Biblijnej
22 października odbył się w SP Łękińsko 
szkolny etap XXI Konkursu Wiedzy Biblij-
nej. Wzięło w nim udział 9 uczniów z kl. IV 
i V. Musieli wykazać się znajomością Ewan-
gelii wg św. Łukasza. Uczniowie rozwiązali 
test składający się z 25 pytań opracowany 
przez Wydział Katechetyczny Kurii Metro-
politarnej w Częstochowie. Najlepsze miej-
sca wywalczyli: ● I. Maja Augustyńczyk (kl. 
IV); ● II. Karolina Olczyk (kl. IV); ● III. Filip 
Gaik i Katarzyna Dwornik (kl. IV). Do etapu 
rejonowego zakwalifikowały się Maja i Ka-
rolina.

Europejski Dzień Języków…
…świętowany jest co roku 26 września. Z 
tej okazji menedżerowie z zagranicznych 
firm przekonywali uczniów SP Kleszczów 
o tym, jak przydatne mogą być w życiu 
umiejętności lingwistyczne. Rafał Szcze-
kocki zachęcał do nauki języków w języku 
włoskim, a Pedro Coelho - po portugalsku 
i angielsku. Uczniowie obejrzeli też okolicz-
nościowy montaż słowno-muzyczny, przy-
gotowany przez uczniów klas IV-VI wraz 
z nauczycielami języków obcych.
W ZSP Kleszczów, gdzie nauczane są trzy 
języki obce (angielski, niemiecki i hiszpań-
ski) skupiono uwagę na tych właśnie języ-
kach. Uczniowie prezentowali śmieszne 
scenki językowe, wariacje szekspirowskie, 
była też recytacja wierszy J. Tuwima po an-
gielsku i po niemiecku oraz wokalne wystę-
py w językach obcych. Poza częścią arty-

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 10
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Jubileusz OSP w Kamieniu

Głos podczas uroczystości zabierali m.in. prezes zarządu OSP w Kamieniu – Józef Bartoszewski, proboszcz parafii w Chabielicach 
– ks. Stanisław Haładaj, skarbnik zarządu OSP w Kamieniu - Teresa Urbańska, wójt gminy Kleszczów – Sławomir Chojnowski.

Poczet flagowy i poczty sztandarowe Najważniejsi – obok jubilatów – uczest-
nicy uroczystości

Strażackie sztandary pochylone na 
Podniesienie

Najważniejsze odznaczenia udeko-
rowały sztandar OSP w Kamieniu

Strażacy odznaczani medalami „Za zasługi 
dla pożarnictwa”…

… i odznakami za wysługę lat

Wieś Kamień na historycznych 
fotografiach

Krojenie jubileuszowego tortu Na scenie - kabaret Weźrzesz
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å ciąg dalszy ze str. 2

SERWIS KOMPUTEROWY
Kleszczów, ul. Główna 122 (wejście od podwórka)

4 Instalacja i konfiguracja Windows
4	 Serwis	laptopów	i	komputerów	stacjonarnych
4	 Odzyskiwanie	danych
4 Backup	danych
4	 Serwis	mobilny	u	Klienta
4	 Wykonywanie	sieci	komputerowych	 

i	bezprzewodowych	w	domkach	jednorodzinnych
4	 Tworzenie	stron	internetowych
www.sieciit.pl      tel. 511-951-592
sieciit.pl@gmail.com  tel. 501-388-811

Historia OSP w Kamieniu
Tekst zaprezentowany 4 października br. 

podczas obchodów jubileuszu 100-lecia OSP 
w Kamieniu przez p. Teresę Urbańską

Rok 1915 był rokiem przełomowym dla naszej wsi. Podję-
ta została decyzja o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Za-
łożycielami byli: Krystian Hypszer, Józef Figlus, Józef Bujacz, 
Stanisław Koziarski, Stefan Janicki, Franciszek Spaliński, Igna-
cy Andrzejczyk. Oprócz zaangażowania miejscowej ludności 
ówczesnej gminy Chabielice, pomocą w zorganizowaniu naszej 
jednostki służył także proboszcz parafii Chabielice, ks. Michał Bi-
liński.

Po zorganizowaniu jednostki z pomocą przyszło całe społe-
czeństwo naszej wsi poprzez składki, które zostały przeznaczo-
ne na zakup podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. W roku 
1919 zakupiono pierwszą ręczną pompę, tzw. sikawkę, w rok 
później kupiono dwie beczki, następnie hełmy i pasy bojowe. W 
1925 roku zapadła decyzja o budowie drewnianej strażnicy na 
placu, na którym obecnie się znajdujemy. W trakcie przygotowań 
do budowy zakupiono drugą sikawkę ręczną.

Rok 1930 był rokiem rozpoczęcia budowy strażnicy w Kamie-
niu, którą ukończono w 1933 r. Po jej ukończeniu do czasu wojny 
uzupełniano sprzęt przeciwpożarowy, służący wsi i okolicy. Pod-
czas okupacji jednostka była prężna i działała dla dobra miejsco-
wej ludności. W latach powojennych działalność skupiła się na 
ochronie pożarowej i działalności kulturalnej. 

W 1957 r. po powołaniu nowego zarządu, w skład którego we-
szli: Józef Skibiński, Stanisław Konefał, Józef Bartoszewski, Sta-
nisław Kierasiński, Kazimierz Figlus, Czesław Zagórski i Ksawe-
ry Barczyk, powstała myśl o budowie nowej murowanej strażnicy. 
Przy dużym wkładzie miejscowej ludności rozpoczęcie jej budo-
wy nastąpiło w 1959 r. Całość, tj. salę i garaż oddano do użytku 
w 1963 r. W 1967 roku odbyło się nadanie sztandaru.

W 1971 r. zostaliśmy wyposażeni w pierwszy samochód bo-
jowy. Była to również okazja do świętowania jubileuszu 25-lecia, 
kiedy to nasza jednostka została zaliczona do jednostek OSP 
typu „S”. W roku 1992 został wybrany nowy zarząd, w skład które-
go weszli: Tadeusz Kierasiński, Czesław Urbański, Stanisław Kie-
rasiński, Mirosław Koch, Kazimierz Chojnacki, Józef Bartoszew-
ski, Bogdan Staszczyk. Zarząd ten podjął decyzję o modernizacji 
strażnicy i wybudowaniu garażu z zapleczem. Dzięki pomocy fi-
nansowej władz Gminy Kleszczów remont i modernizację straż-
nicy rozpoczęto we wrześniu 1993 r., a w rok później rozpoczęto 
budowę garażu wraz z zapleczem. W 1994 r. jednostka zosta-
ła wyposażona w nowy samochód bojowy, który użytkujemy do 
chwili obecnej. W rok później jednostka otrzymała nowy sztandar.

Szanowni Państwo!
Dzisiejszy jubileusz jest również skromną próbą złożenia hoł-

du tym, którzy odeszli z naszych szeregów, lecz złotymi zgłoska-
mi zapisali się w 100-letniej historii naszej strażackiej jednostki. 
Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Cześć ich pamięci!

Kończąc, chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczyni-
li się do obecnego wyglądu naszej strażnicy. Niech będzie ona 
świadectwem, że siłami społecznymi i z pomocą finansową ze 
strony władz gminnych - wbrew pesymistom - można tak dużo 
zrobić. W imieniu wszystkich druhów strażaków oraz własnym, 
a także całej społeczności wsi Kamień serdecznie Wam dziękuję.

***
Obecny zarząd jednostki OSP w Kamieniu tworzą: prezes 

Józef Bartoszewski, naczelnik Czesław Urbański, sekretarz Le-
opold Stachera, skarbnik Teresa Urbańska i członek Zbigniew 
Komór.

Sprzedam działkę  
rolno-budowlaną

w miejscowości Łękińsko.
Tel. kontaktowy 

660 544 869.

ski - 71764 głosy (46.29%), ● 2. Adam Macierewicz - 23122 głosy 
(14.92%), ● 3. Jarosław Brózda - 21309 głosy (13.75%), ● 4. Ma-
rek Mazur - 20129 głosy (12.98%), ● 5. Janusz Budziński - 18694 
(12.06%).

Do senatu z okręgu nr 28 wybrany został kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości – Wiesław Dobkowski.

Wyborczy test młodych
Po raz kolejny jeszcze przed dniem „prawdziwych” wyborów, 

dokładnie 19 października w wielu szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych odbyła się adresowana do uczniów akcja „Młodzi 
głosują”. Wśród 1433 uczestniczących szkół było też liceum i tech-
nikum w Kleszczowie. Uczniowie mogli głosować na jeden z 11 ko-
mitetów wyborczych, które swoich kandydatów zgłosiły w całym wo-
jewództwie łódzkim.

Przypomnijmy, że projekt 
„Młodzi głosują” jest realizowa-
ny przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej (CEO). W całej Polsce 
prawo do oddania głosów miało 
ponad 384 tys. uczniów i uczen-
nic w wieku od 13 do 19 lat. Osta-
tecznie frekwencja wyborcza wy-
niosła 59,8% i tradycyjnie już 
przewyższyła frekwencję w wy-
borach powszechnych.

Jakie poparcie dali młodzi dla ośmiu czołowych list? ● 1. KOR-
WiN - 23,56%; ● 2. Prawo i Sprawiedliwość - 21,98%; ● 3. Kukiz ’15 
- 20,54%; ● 4. Platforma Obywatelska - 14,21%; ● 5. KW Zbigniewa 
Stonogi - 3,79%; ● 6. Nowoczesna - 3,64%; ● 7. Zjednoczona Lewi-
ca - 2,78%; ● 8. KW Grzegorza Brauna - 2,67%.

Dla socjologów, wychowawców i polityków taki rozkład głosów 
młodzieży, która właśnie wchodzi lub w ciągu 5 lat wejdzie w doro-
słość, jest materiałem do solidnych analiz. Przykłady tłumaczenia 
takich wyborów znaleźć można w analizach, które zamieszczone 
zostały na stronie internetowej CEO.

J. Strachocki

Powyborcze podsumowania
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Mistrzostwo Europy  
dla P. Chojnowskiego
odbywających się w Vejle (Dania) mistrzostwach Europy 
osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym wystąpił m.in. 

Patryk Chojnowski. Zdobył tam dwa tytuły mistrza Europy - w grze 
pojedynczej oraz w deblu (z Igorem Misztalem). W finałowym me-
czu w grze pojedynczej przeciwnikiem pochodzącego z Kleszczo-
wa zawodnika był Bułgar Denislav Kodjabashev. P. Chojnowski 
wygrał 3:1, po raz trzeci zostając mistrzem kontynentu niepełno-
sprawnych tenisistów.

Brąz Sylwii  
w mistrzostwach Polski

awodniczka sekcji podnoszenia ciężarów LKS Omega Klesz-
czów - Sylwia Oleśkiewicz w 22. Mistrzostwach Polski Kobiet, 

które odbywały się w Makowie Mazowieckim, zdobyła brązowy me-
dal mistrzostw Polski seniorek. 16-letnia sztangistka wystartowa-
ła w kat. wagowej do 48 kilogramów i rywalizując z zawodniczkami 
starszymi o kilka lat zakończyła walkę z wynikiem 136 kg w dwuboju. 

Biegaczki ZSP 
w ogólnopolskim finale

wygraniu półfinału wojewódzkiego w sztafetowych biegach 
przełajowych (Zelów, 15 października) drużyna dziewcząt 

z ZSP w Kleszczowie awansowała do finału wojewódzkiego. Ta 
część rywalizacji odbyła się 27 października w Łodzi. Tym razem 
dziewczęta stanęły na trzecim stopniu podium, uzyskując awans 
do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w 24 kwietnia 2016 
r. w Łodzi.

S p o r t

MM FIRMA

PRZEWÓZ OSÓB

Tel. 661-131-382, 605-505-035

Grają w futnet  
czyli siatkonogę

yscyplina zwana siatkonogą zdobywa coraz większą rze-
szę zwolenników. Ma także swoich przedstawicieli w gronie 

uczniów ZSP w Kleszczowie. 15 września w pierwszych mistrzo-
stwach szkół powiatu bełchatowskiego w siatkonodze Zespół Szkół 
był reprezentowany przez trzy trójki chłopców oraz jedną trójkę 
dziewcząt. Dziewczęta (Angelika Gałkowska, Barbara Janus i Oli-
wia Widera) zdobyły srebrny medal. Srebro zdobył także jeden ze-
spół chłopców (Błażej Miara, Mateusz Gałczyński, Sebastian Popio-
łek, Patryk Kołodziejczyk).

Dobra gra trójki uczniów ZSP (Barbara Janus, Błażej Miara 
i Mateusz Gałczyński) została zauważona. Otrzymali oni powołanie 
do drużyny, która reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata 
Juniorów i Kobiet w Futnet. Impreza odbywała się w Cluj-Napoca 
(Rumunia) od 9 do 11 października. Uczestnicy rywalizowali w sin-
glach, deblach i trójkach. Polacy debiutujący w imprezie tej rangi nie 
wygrali - niestety - żadnego spotkania.

Z

D

styczną odbył się także konkurs na łamańce językowe po angielsku, 
niemiecku i hiszpańsku oraz konkurs liczenia po hiszpańsku.

Wolontariusze AIESEC w Kleszczowie
Od 12 do 16 października dwoje wolontariuszy pozarządowej 
międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC - Lana z Gruzji 
i Ricardo z Meksyku, przebywało w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie. Goście poprowadzili warsztaty językowe 
w języku angielskim dla wszystkich uczniów szkoły.
Tematem tych zajęć była nie tylko prezentacja swoich krajów oj-

czystych. Dużo 
uwagi poświęcono 
też kwestiom pla-
nowania własnej 
przyszłości i kariery 
oraz podejmowa-
nia ważnych decyzji 
w dorosłym życiu. To 
jedno z kluczowych 
zagadnień w działal-
ności AIESEC - orga-
nizacji, która swoim 
członkom umożliwia 

odkrywanie własnego potencjału, poszerzanie zasobów wiedzy 
i umiejętności, poprzez organizowanie praktyk w ponad 120 krajach 
świata.

Reymontowski zlot w Lublinie
W ostatni weekend września czworo uczniów gimnazjum w Klesz-
czowie wraz z dwiema opiekunkami uczestniczyło w XIX Zlocie 
Szkół Reymontowskich, który odbył się w Lublinie. Uroczyste otwar-
cie tego zlotu miało miejsce w siedzibie Trybunału Koronnego. Go-
ściem honorowym spotkania przedstawicieli szkół noszących imię 
Wł. St. Reymonta był w tym roku Jerzy Rogalski - aktor Teatru im. J. 
Osterwy w Lublinie. W ekranizacji „Chłopów” zagrał Jędrka - brata 
Jagny, znamy go też jako porucznika Jaszczuka z serialu „07 zgłoś 
się”. W XI Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem” gimna-
zjum w Kleszczowie reprezentowała Karolina Cieślak (kl. III c), która 
recytowała fragment powieści „Komediantka”.

Warsztaty i filmowy maraton 
55 osób z klas I-III gimnazjum wzięło udział w warsztatach filmo-
wych, w trakcie których poznawali tajniki kina i telewizji. Brali też 
udział w konkursach dramatycznych, literackich i wokalnych, a po-
tem - w całonocnym maratonie filmów grozy. Organizatorzy (trzej 
uczniowie kl. III a) zadbali o odpowiedni wystrój sali. Na uczestni-
ków maratonu czekały zimne i gorące napoje oraz popcorn, a także 
wygodny nocleg.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 7
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• 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?

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.   632-39-00
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 
TELEFONICZNYAwans pływackich sztafet

października 10-osobowe zespoły uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie wzięły udział w mistrzostwach powiatu bełchatowskie-

go w sztafetach pływackich. Każdy z płynących miał pokonać dystans 50 m stylem do-
wolnym. Sztafeta chłopców wywalczyła pierwsze miejsce, a dziewczęta - drugie. Obie 
drużyny awansowały do półfinałów wojewódzkich.

Biegowe sukcesy Ewy Jagielskiej
awodniczka LKS Omega Klesz-
czów Ewa Jagielska w kończącym 

się już sezonie biegowym odniosła kilka 
znaczących sukcesów. W ostatnich tygo-
dniach m.in. wygrała liczący niecałe 5 km 
55. Bieg Ulicami Sieradza. W gronie jej ry-
walek były m.in. biegaczki z Kenii i Ukra-
iny. Wzięła też udział w IX Ekologicznym 
Biegu do Gorących Źródeł, zorganizowa-
nym w Uniejowie. Na dystansie 10 km 

okazała się najszybszą z pań, uzyskując 
czas 34 minuty 25 sekund.

Identyczny rezultat E. Jagielska uzy-
skała w 35. Międzynarodowym Bie-
gu Warciańskim w Kole. To wystarczyło 
do zdobycia drugiego miejsca w kate-
gorii open kobiet. Bieg miał ponad 600 
uczestników, a w gronie najszybszych 
biegaczek znów były zawodniczki z Ke-
nii i Ukrainy.

Z
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Prosto z SOLPARKU

GOK informuje i zaprasza Chór SONORE zdobywcą 
„Srebrnego Pasma”

października odbył się w Chełmnie VII Ogólnopolski Tur-
niej Chórów. Uczestniczyło w nim sześć zespołów śpie-

waczych, w tym także prowadzony przez Sławomira Szafrań-
skiego Kleszczowski Chór Mieszany 
SONORE. Poziom wykonawców 
oceniało 4-osobowe jury pod prze-
wodnictwem prof. Romana Gruczy. 
Przesłuchania konkursowe odbywa-
ły się w auli Zespołu Szkół nr I i trwa-
ły przez dwie godziny.

W repertuarze kleszczowskie-
go chóru znalazły się dwie kompozy-
cje Mikołaja Gomółki („Nieście chwa-
łę, mocarze - psalm XXIX” oraz „Pan 
króluje - psalm XCIX”), „Ave Maria” 
Tomasa Luisa de Victoria oraz „Omni 
die dic Mariae” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Za wykona-
nie tego ostatniego utworu nasz chór zdobył nagrodę specjalną, 
a za całość swojej prezentacji - „Srebrne Pasmo”.

(s)

Wyplatali ze słomy
Piotr Barańczak sztuki wyplatania ze słomy nauczył się od swego ojca. Pomy-

sły do swoich prac artysta bierze z głowy. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się 
24  października,  prowadząc  w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kleszczowie warsztaty 
dla zainteresowanych mieszkańców gminy. 
Uczestnicy  uczyli  się  podstawowych 
splotów,  dzięki  którym  można  ze  słomy 
tworzyć  np.  wazony,  świeczniki,  wieńce 
dożynkowe  czy  ozdoby  świąteczne.  W 
zajęciach uczestniczyło 20 osób.

„Jedwabne” warsztaty
Sztuka malowania na  jedwabiu wymaga skupienia  i precyzji. Podczas prak-
tycznych warsztatów można  dowiedzieć  się,  jak mocować materiał  do  spe-

cjalnej ramy,  jak nanosić rysunek  i od-
dzielać poszczególne fragmenty, by nie 
zlewały się farby.
23  października  w  GOK  w  Kleszczo-
wie  odbyły  się  warsztaty  malowania 
na  jedwabiu,  w  których  uczestniczyła 
młodzież  z  Miejskiego  Domu  Kultury 
w Przedborzu. 13 osób po zapoznaniu 
się  z  podstawowymi  technikami  malo-
wania nanosiło wzory metodą tradycyj-
ną na materiał za pomocą gutty  i przy-

gotowanych dla nich szablonów. Następnym etapem prac było nanoszenie farb.

zimowy konkurs plastyczny
GOK organizuje konkurs plastyczny dla dzieci. Będą w nim oceniane prace 
ilustrujące temat „Zimowy pejzaż z choinką w tle”. Szczegółowy regulamin do-
stępny jest na stronie internetowej GOK. Ustalony termin składania prac to 13 
listopada, a miejsce – świetlica GOK w Kleszczowie. Konkursowe prace są 
przyjmowane w godzinach pracy świetlicy.

„Pergaminowe gwiazdki”…
… to temat zajęć warsztatowych dla osób dorosłych. Są one poświęcone tech-
nice artystycznego zdobienia papieru metodą wytłaczania  i  tworzenia ażuro-
wych wzorów na pergaminie. Zajęcia odbyły się, lub odbędą w każdej z dzie-
więciu czynnych placówek GOK. Rozpoczęły się 30 października w świetlicy 
w Rogowcu. Oto terminy i miejsca dostępnych warsztatów: ● 13.11. – Dębina, 
● 17.11. – Kamień, ● 18.11. – Żłobnica, ● 19.11. – Łękińsko, ● 26.11. – 
Kleszczów. W każdym z tych miejsc ustalony czas zajęć to godz. 16.30-19.30.

(opr. s)

zdobądź nowy, ciekawy zawód
SOLPARK prowadzi nabór kandydatów na „Szkolenie ratowników wodnych” 
oraz  „Kurs  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy”. Może  je  odbyć  każda  oso-
ba w wieku od 18  lat, która nie ma  lekarskich przeciwwskazań. Uczestni-
cy w  trakcie  realizacji  kursów mają możliwość zapoznania się z  tematyką 
dotyczącą m.in.  podstaw prawnych  funkcjonowania  ratownictwa wodnego 
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyćwiczyć umiejętności pływania, stosowa-
nego w ratownictwie wodnym, nauczyć się samoratownictwa czy wykonywa-
nia skoków ratunkowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej 
pracy na pływalniach, w parkach wodnych oraz wszystkich kąpieliskach. Za-
interesowani mogą składać dokumenty w sekretariacie SOLPARKU do 15 
grudnia br. Więcej informacji dotyczących szkolenia pod nr tel.: 723 447 677.

Taniec dla każdego
Czwartkowe zajęcia taneczne organizowane w SOLPARKU cieszą się co-
raz większą popularnością. Trzy grupy wiekowe spotykają się co tydzień, by 
szlifować swoją formę w różnych stylach i technikach tańca. Uczą się takich 
tańców, jak m.in.: walc angielski, walc wiedeński, tango, quick step, samba, 
cha-cha, rumba, jive, merengue, salsa.
Taniec  jest  dobrą  receptą  na  zdrowie  i  poprawę  samopoczucie.  Niemal 
w każdej postaci i odmianie dodaje nam energii, motywuje do pracy, sprawia 
przyjemność, pozwala też zgubić zbędne kilogramy.
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