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Święto pracowników 
edukacji

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi samorzą-
dowych szkół i przedszkoli zebrali się w piątkowy wieczór 21 paź-
dziernika w auli SOLPARKU z okazji gminnych obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadziła Joanna Guc, za-
stępca wójta gminy Kleszczów.

Więcej na str. 6-7

10 listopada – obchody 
rocznicy niepodległości

Msza święta w intencji Ojczyzny, po niej - okolicznościowy pro-
gram artystyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. J. Korczaka w Kleszczowie, a następnie przejście pod Po-
mnik Niepodległości i złożenie kwiatów - tak w skrócie wygląda 
zaplanowany na 10 listo-
pada (od godz. 13) gmin-
ny program tegorocznych 
obchodów 98. rocznicy od-
zyskania niepodległości 
przez Polski. 

Zbliżamy się do setnej 
rocznicy epokowego wyda-
rzenia, jakim było odzyska-
nie przez Polaków własnej, 
niepodległej Ojczyzny. Nie 
mając za sobą krwawych doświadczeń narodowych powstań, dra-
matów rodzin, których członkowie zsyłani byli na Sybir, albo wy-
syłani „w kamasze” do armii zaborców, nie wiedząc, czym były 
uwłaczające godności naszych przodków akcje rusyfikacji i ger-
manizacji, nie potrafi my w pełni pojąć, z jaką radością Polacy witali 
niepodległość w listopadzie 1918 roku.

Więcej na str. 3

Czy ustawa o PSG zmniejszy 
dochody gmin?

Trwają prace nad projektem ustawy o Polskiej Służbie Geolo-
gicznej. Ustawa ma poprawić dotychczasową sytuację w zakre-
sie badania i dokumentowania struktur geologicznych, rozsąd-
nej eksploatacji zasobów surowcowych, a także ochrony zasobów 
geologicznych Polski. Jednym z efektów nowej ustawy może być 
jednak także wyraźne zmniejszenie tych kwot, jakie z tytułu opłaty 
eksploatacyjnej otrzymują gminy, na których terenie wydobywane 
są znaczne ilości surowców.

Więcej na str. 2

Wolica - remont na finiszu
Jest szansa na to, że pod koniec listopada dom kultury w Wo-

licy (a w nim jedna z największych w gminie sal widowiskowych), 
znów będzie dostępny dla jego użytkowników. Pracownicy Przed-
siębiorstwa Handlowo-Usługowego Barbara Maziarz z Bełchato-
wa kończą prace modernizacyjne oraz poprawki po poprzednim 
wykonawcy. Główna sala jest już gotowa. 7 listopada prowadzo-
ne były prace przy montażu windy oraz końcowe prace porządko-
we wewnątrz budynku.

Więcej na str. 2
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Rusza budowa nowych 
mieszkań komunalnych

października została podpisana umowa na budowę dwóch 
nowych wielorodzinnych budynków komunalnych na osie-

dlu Łuszczanowice. Dwuetapowy przetarg, który miał wyłonić wy-
konawcę tej gminnej inwestycji, został rozpoczęty w drugiej połowie 
lipca. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczo-
nym zgłosiło czterech potencjalnych wykonawców - dwie spółki 
i dwa konsorcja budowlane. Po sprawdzeniu złożonych przez nich 
dokumentów Urząd Gminy zaprosił do przedstawienia ofert trzy 
z tych podmiotów. Ostatecznie w wymaganym terminie oferty do-
starczyło dwóch wykonawców: Przedsiębiorstwo Budowlane AR-
TOM Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego oraz konsorcjum: 
Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Usługowe WIKTOR sp. j. z Radomska (lider) i „Cz.P.B.P. Prze-
mysłówka” S.A. z Częstochowy.

Wygrała oferta złożona przez konsorcjum z ceną brutto 
7.295.997,81 zł. Ustalony w umowie termin budowy dwóch blo-
ków wraz z garażami (zespoły liczące 20 i 12 garaży) i towarzy-
szącą infrastrukturą to 12 miesięcy. Po zrealizowaniu tej inwesty-
cji liczba należących do gminy lokali mieszkalnych zwiększy się 
z obecnych 164 (w tej liczbie jest też 12 mieszkań socjalnych) do 
192, bo w każdym z nowych budynków wielorodzinnych powstanie 
14 mieszkań.

Dodajmy, że bloki zostaną zbudowane w oparciu o te projekty 
techniczne, na podstawie których powstały dwa bliźniacze budynki, 
oddane do użytkowania jesienią 2015 roku.

JS

Nowa ustawa może zabrać 
gminom część dochodów

gronie gmin, które mogą stracić po uchwaleniu ustawy 
o PSG, jest również Kleszczów, uzyskujący co roku pokaź-

ne kwoty z wydobytego przez kopalnię węgla brunatnego. Dotych-
czas wpływy z opłaty eksploatacyjnej zależały bezpośrednio od ilo-
ści wydobytych surowców. Teraz jest proponowane uzależnienie 
ich wysokości od liczby mieszkańców danej gminy.

- Dla gminy Kleszczów byłaby to zmiana znacząca - mówi wójt 
Sławomir Chojnowski. - W roku 2015 z tytułu opłaty eksploatacyjnej 
do naszego budżetu wpłynęło ponad 32 mln zł. Po zmianie sposo-
bu obliczania ta kwota byłaby niższa o około 90 procent. Minister-
stwo Środowiska zaprosiło nas do procesu konsultacji propono-
wanej ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Wysłaliśmy nasze 
stanowisko w obszernym piśmie - zarówno do ministra środowiska, 
jak i do głównego geologa kraju. W tym piśmie znalazła się kry-
tyczna ocena zaproponowanej stawki, która miałaby decydować o 
wielkości opłaty eksploatacyjnej (ministerstwo ustaliło ją na pozio-
mie 500 zł na głowę mieszkańca). Władze gminy są zdania, że tak 
znaczne ograniczenie wpływów jest nie tylko rażąco niesprawiedli-
we, ale narusza też prawa nabyte gminy Kleszczów. 

Szczegółowo zostały opisane główne z zagrożeń występują-
cych lokalnie na terenie gminy Kleszczów, a związanych zarówno 
z działalnością odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, jak też ze 
składowaniem na naszym terenie całości odpadów pochodzących 
z węgla spalonego w Elektrowni Bełchatów (ok. 4 mln ton rocznie).

Minister środowiska został też poinformowany o koniecznych 
wydatkach, które gmina musi ponosić na inwestycje w miejscowo-
ściach, położonych po północnej stronie odkrywki i oddzielonych 
od części południowej wkopem o długości 8 kilometrów. Sama tyl-
ko budowa drogi „przez wkop” to wydatek szacowany na kilkadzie-
siąt milionów złotych.
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Kończą remont 
komunalnego budynku

obiega końca remont budynku usługowo-mieszkalnego 
przy ulicy Głównej 112 w Kleszczowie. Należący do gminy 

dwuklatkowy budynek ma cztery kondygnacje nadziemne. Mieści 
się w nim sześć mieszkań komunalnych, biuro rachunkowe, sklep i 
urząd pocztowy.

Wykonanie prac remontowych gmina powierzyła radomszczań-
skiej spółce Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębior-

stwo Budowlano-Usłu-
gowe WIKTOR. Roboty 
rozpoczęły się pod ko-
n i e c  m a j a .  O d  t a m -
tej pory wykonane zo-
stało docieplenie dachu 
poprzez  zas tosowa -
nie 15-centymetrowych 
warstw styropapy, po-
krytej następnie specjal-
ną papą rolowaną.

Po wymianie stolar-
ki okiennej i drzwiowej 
ściany elewacyjne zo-
stały pokryte 16-centy-

metrową warstwą styropianowego docieplenia. Dodatkowe docie-
plenie otrzymały też ściany cokołu. Do ich pokrycia wykorzystano 
tynk żywiczny w odcieniu szarym. Szare wstawki zastosowano też 
w warstwie silikonowego tynku, którym pokryte zostały ściany ele-
wacji. Na odnowionej elewacji dominuje obecnie kolor miodowy.

Głównym robotom towarzyszył szereg prac demontażowych 
i wykończeniowych. Ze względu na pogrubienie połaci dachowej 
oraz ścian konieczne były nowe obróbki blacharskie dachu i para-
petów. Obecnie kończą się prace przy montażu odnowionych balu-
strad i wymianie płytek schodowych przy wejściach od ul. Głównej.

JS
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Zanim uzyska wpis w KRS
worzenie Kleszczowskiej Przychodni Salus sp. z o.o. jest 
obecnie na etapie działań formalnych, koniecznych do 

tego, by ten podmiot zaczął pełnić rolę, do której został powołany.
- Są to w pierwszym rzędzie działania takie, jak podpisanie 

umowy dzierżawy lokalu, by możliwe było ustalenie adresu spół-
ki - wyjaśnia Kazimierz Hudzik z Rady Nadzorczej spółki Salus. - 
To krok konieczny do złożenia wniosku o nadanie NIP-u, REGON-u 
czy założenie rachunku bankowego. Na rachunek bankowy spół-
ki gmina przekaże zapisany w umowie kapitał zakładowy, po czym 
władze spółki będą mogły wnioskować o wpis do KRS.

Oprócz Kazimierza Hudzika do Rady Nadzorczej Kleszczow-
skiej Przychodni Salus sp. z o.o. zostali powołani Karolina Kacz-
marczyk, Renata Kowalczyk oraz Zdzisław Kuszczak. Zgodnie 
z uchwalonym regulaminem Rady Nadzorczej jej członkowie dzia-
łają bez wynagrodzenia. 3 listopada wójt gminy Sławomir Chojnow-
ski podpisał umowę o świadczenie usług zarządzania z wybraną w 
konkursie prezes spółki Salus, Iwoną Bednarek.

JS

Wolica - remont na finiszu
 remontowanym domu kultury w Wolicy dokończenia wyma-
gały m.in. prace termomodernizacyjne na zewnętrznej ele-

wacji, w tym wymiana części okładzin. W kilku pomieszczeniach na 
parterze i na piętrze konieczna była wymiana pokrycia ścian i po-
sadzek, a także dokończenie prac przy zabudowie sufitów i monta-
żu oświetlenia. 

Objęte zamówieniem roboty są już na ukończeniu i budynek 
jest przygotowywany do końcowego odbioru.

JS
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KOMUNIKATY
Przeprowadzka NZOZ i rehabilitacji

Urząd Gminy informuje, że w związku z prowadzonym re-
montem i przebudową Gminnego Ośrodka Zdrowia w Klesz-
czowie, zabiegi rehabilitacyjne są od 8 listopada prowadzo-
ne na parterze budynku przy ul. Osiedlowej 2, w miejscu, gdzie 
wcześniej działała poradnia dziecięca NZOZ (wejście od stro-
ny NZOZ).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie od 
7 listopada funkcjonuje w wyremontowanej części ośrodka 
zdrowia - wejście od strony mieszkalnej budynku.

Informacje o miejscach przyjęć lekarzy specjalistów z WAM 
oraz miejscach prowadzenia akcji profi laktycznych będą poda-
wane na gminnej stronie www.

Listopadowe terminy przyjęć pediatry
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów podała, w jakich ter-

minach w listopadzie będzie przyjmować małych pacjentów le-
karz pediatra Marzanna Bartosiewicz. Są to wtorki: 15, 22 i 29 li-
stopada w godz. 9:00-12:00 oraz sobota 12 listopada, w godz. 
9:00-12:00. Pediatra przyjmuje w pokoju nr 103 w ośrodku zdro-
wia w Kleszczowie.

Punkt Zbiórki Odpadów w Łuszczanowicach Kolonii
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowi-
cach Kolonii w sezonie jesienno-zimowym jest czynny w godzi-
nach 8.00-18.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum Informacji w Kleszczo-

wie, mieszczące się przy ul. Głównej 122 jest otwarte w dni ro-
bocze w godzinach 8.00–16.00. GCI oferuje mieszkańcom 
gminy bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych i do Inter-
netu. Zapewnia też m.in. możliwość skorzystania z kserokopiar-
ki, drukarki i skanera. Pracownicy GCI pomagają mieszkańcom 
w pisaniu CV, podań oraz w wypełnianiu wniosków (np. o dopła-
ty unijne). Kontakt telefoniczny 44/ 731 36 46. Z GCI można się 
również skontaktować, wypełniając specjalny formularz kontak-
towy na stronie www.gci.kleszczow.pl i wysyłając go na adres e-
-mail: gci@kleszczow.pl.

Bezpłatne porady psychologa
Dla mieszkańców gminy Kleszczów dostępne jest specja-

listyczne poradnictwo psychologiczne, organizowane z inicja-
tywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. 
Z bezpłatnych porad psychologa można korzystać w każdy po-
niedziałek w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej 
w Kleszczowie.

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza młodzież, rodziców i za-
interesowane osoby do korzystania z usług doradcy zawodowe-
go. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą uzyskać pomoc 
w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej edukacji. Osoby star-
sze mogą uzyskać porady zawodowe czy informacje na temat 
aktualnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto SZOK oferuje pomoc 
w przygotowywaniu dokumentów i CV, może też zorganizować 
warsztaty komunikacji interpersonalnej. 

Z doradcą zawodowym można kontaktować się: ● w środy 
- 8.00-12.00, ● w piątki - 8.00-16.00. Kontakt mailowy: szok@
zspkleszczow.pl.

Październikowa sesja
października na XXVI sesji zebrali się członkowie Rady Gminy 
Kleszczów kadencji 2014-2018. Do zaproponowanego wcze-

śniej porządku obrad dodane zostały punkty dotyczące odwołania 
członka zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i powołania no-
wego członka.

Dłuższa dyskusja, jaka nastąpiła po otwarciu sesji przez przewod-
niczącego Rady Gminy Michała Michałka, dotyczyła kwestii uwidocz-
nienia w elektronicznym zapisie przebiegu sesji sposobu głosowania 
poszczególnych radnych. Od czasu uruchomienia programu e-sesja i 
udostępnienia radnym tabletów głosowanie odbywa się poprzez klik-
nięcie w ekran. Poddany pod głosowanie „wniosek o przyjęcie sposobu 
jawnego głosowania, poprzez ukazanie imion i nazwisk radnych” po-
parło 8 radnych. Trzy osoby głosowały przeciw, a trzy kolejne wstrzy-
mały się od głosu. Informacja o tym, którzy członkowie Rady Gminy 
oddali głos „za”, którzy głosowali „przeciw”, a którzy wstrzymali się od 
głosu jest odtąd widoczna na ekranie w trakcie sesji, jest też zapisywa-
na w protokole z posiedzenia.

Jednym z pierwszych tematów z początkowej części sesji była in-
formacja o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kleszczów za I półrocze 2016 roku oraz informacja z 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok. 16 września z przed-
łożoną przez wójta gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego infor-
macją z półrocznego wykonania gminnego budżetu zapoznawał się 
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i zaopinio-
wał ją pozytywnie.

Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie na okres 5 lat działek rolnych (łącznie 2,44 ha po-
wierzchni) w Żłobnicy. Rada Gminy rozpatrzyła następnie wniosek 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w sprawie zmian statutu FRGK. 
Podjęcie uchwały poprzedziła długa dyskusja nad trzynastoma do-
datkowymi wnioskami do zmian w statucie, zgłoszonymi przez rad-
ną Agnieszkę Szczęsną. Każdy z wniosków był głosowany oddzielnie. 
Uchwała w sprawie zmian statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
została podjęta przy 8 głosach „za”, 5 „przeciw” i jednym wstrzymują-
cym (jeden z radnych nie uczestniczył w sesji).

W związku z rezygnacją złożoną przez członka zarządu FRGK Ra-
dosława Bujacza, Rada Gminy przegłosowała jego odwołanie ze skła-
du zarządu. Nowym członkiem zarządu zaproponowanym, a potem 
w wyniku uchwały radnych przyjętym w skład zarządu FRGK został 
Krzysztof Stębelski.

Tematem październikowej sesji było ponadto przedstawienie spra-
wozdania z realizacji uchwał Rady Gminy Kleszczów, podjętych w 
2015 roku oraz sprawozdania z realizacji wniosków i opinii Komisji 
Rady Gminy Kleszczów, podjętych w 2015 r.
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10 listopada świętujemy 
rocznicę odzyskania 

niepodległości
ędrzej Moraczewski - żołnierz Legionów Polskich, polityk, 
premier, wicemarszałek Sejmu, działacz PPS tak relacjono-

wał atmosferę tamtego czasu: „Niepodobna oddać tego upojenia, 
tego szału radości, jaki ludność polską w tyzm momencie ogarnął. 
Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodle-
głość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. 
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, zło-
dziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzi-
li. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte do-
czekało”.

Program obchodów:
•  13.00 - Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny - kościół Para-

fi i p.w. NMP Anielskiej
•  13.45 - Montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez 

uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
•  14.20 - Przemarsz uczestników pod Pomnik Niepodległości - 

złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

J
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Poznaj regionalne smaki
połowie listopada zacznie się jesienny cykl kulinarnych 
warsztatów. Poświęcone zostaną nauczaniu przygotowy-

wania dań, których część jest uznawana w naszym województwie 
za potrawy regionalne.

Podczas zajęć w Kleszczowie, Rogowcu, Żłobnicy, Łękińsku i 
Wolicy, poprowadzonych przez przedstawicielkę Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, można bę-
dzie poznać tajniki takich oto pyszności: 1. obrowska zupa chrza-
nowa, 2. kluski żelazne, 3. dietetyczne ciasto marchewkowe, 4. 
sałatka ze szparagów, 5. frykadelki w sosie grzybowym, 6. zapie-
kanka z brokułami, 7. schab w sosie jabłkowo-cebulowym, 8. ma-
karon z szynką w śmietanie. Te zajęcia warsztatowe odbędą się 
pod wspólnym hasłem ,,Integracja środowiska lokalnego w nawią-
zaniu do regionalnych smaków”.

Inną tematykę („Dla każdego coś smacznego”) będą miały ku-
linarne pokazy zaplanowane w Dębinie. Ich uczestnicy mają po-
znawać sztukę przygotowywania następujących dań: 1. roladki z 
kurczaka, 2. karkówka, 3. sałatka z jajkiem i siemieniem lnianym,  
4. ekspresowa sałatka z zielonego ogórka, 5. jabłecznik.

Oto harmonogram planowanych warsztatów:
•  Kleszczów – 15 listopada (wtorek) - od 16.00 – kuchnia w Szko-

le Podstawowej
•  Rogowiec – 17 listopada (czwartek) - od 16.00 - zaplecze ku-

chenne świetlicy w Rogowcu
•  Żłobnica – 18 listopada (piątek) - od 16.00 - kuchnia w sali Sto-

warzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica
•  Dębina – 19 listopada (sobota) - od 15.00 – kuchnia OSP w Dę-

binie
•  Łękińsko – 22 listopada (wtorek) - od 16.00 – kuchnia w Domu 

Kultury
•  Wolica – 24 listopada (czwartek) - od 16.00 – kuchnia OSP 

w Wolicy
UWAGA: 

Termin pokazu w Wolicy może ulec zmianie.
JS

Bezrobocie w gminie  
na poziomie 3,5 proc.
ane za III kwartał 2016 roku ogłoszone przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Bełchatowie pokazują, że spośród 3966 

bezrobotnych osób w całym powiecie mieszkańcami gminy Klesz-
czów było 128. Ta liczba odniesiona do 3608 osób w wieku produk-
cyjnym, zameldowanych na pobyt stały w naszej gminie w II poło-
wie października (1846 kobiet oraz 1762 mężczyzn) oznacza, że 
aktualny wskaźnik bezrobocia to nieco ponad 3,5 proc. Kleszczów 
wyróżnia się na plus na tle pozostałych gmin powiatu.

Problemem ciągle pozostaje bezrobocie wśród kobiet. W reje-
strze osób bezrobotnych w bełchatowskim „pośredniaku” jest obec-
nie 80 mieszkanek gminy Kleszczów bez stałego zajęcia. To ponad 
62,5 proc. ogółu bezrobotnych mieszkańców gminy. W całym po-
wiecie liczba kobiet bezrobotnych przekracza 57,7 proc. wszystkich 
osób z listy PUP.

Jeśli spojrzymy na te oferty pracy, które trafiają na stronę Gmin-
nego Centrum Informacji w Kleszczowie (w październiku było ich 
15), znajdziemy kilka propozycji pracy dla pań. Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego „SMAK” poszukiwał kasjera-sprzedawcy, a Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie - głównego księgowego. Jedna 
z firm chciała dać pracę pracownikowi biura, władającemu biegle 
językiem angielskim lub niemieckim. Specjalisty do spraw sprzeda-
ży poszukiwała natomiast spółka ARIX Polska.

Pozostałe oferty adresowane były raczej do mężczyzn. Wy-
mieńmy tylko niektóre: operator linii, monter sieci wodno-kanali-
zacyjnych, asystent ds. sprzedaży w firmie produkującej rury PE, 
operator wózka widłowego, operatorzy linii produkcyjnej, brukarz, 
operator bobiniarki/przewijarki, operator maszyn tokarskich.

JS

W
D

Komunikat Policji
Posterunek Policji w Kleszczowie prowadzi postępowanie przygotowawcze 
w sprawie kradzieży rowerów na terenie gminy Kleszczów oraz gmin ościennych. 
W trakcie czynności procesowych zabezpieczono rower typu damka, koloru fiole-
towo-szarego, marki BROS, na kołach w rozmiarze 24 cale. 
Z ustaleń postępowania wynika, że powyższy rower został skradziony w Klesz-
czowie (prawdopodobnie z terenu SOLPARKU) na przełomie sierpnia i września 
bieżącego roku, a jego kradzież nie została zgłoszona organom ścigania. 
Osoby, które w tym okresie utraciły rower odpowiadający powyższemu opiso-
wi prosimy o kontakt z prowadzącym postępowanie asp. szt. Piotrem Kostrzewą,  
tel. 44/ 731 31 17.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz 
części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej, w 
obrębie Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. 
łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do 
publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy 
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz 
części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej, 
w obrębie Żłobnica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. 
łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do 
publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Studenci PW w Kleszczowie
jaki sposób odkrywkowa kopalnia węgla wpływa na krajo-
braz i środowisko terenu, w którym funkcjonuje? Jakie są 

wady i zalety obecności KWB Bełchatów na terenie gminy Klesz-
czów? Jaki jest planowany kierunek zagospodarowania terenów 
pokopalnianych? – to główne kwestie, jakie poruszane były pod-
czas zajęć z przedmiotu „rekultywacja i zagospodarowanie obsza-
rów zdegradowanych” ze studentami Politechniki Warszawskiej. 

25 października 34-osobowa grupa odwiedziła Kopalnię Wę-
gla Brunatnego Bełchatów, oglądała odkrywkę z tarasu widokowe-
go, była też na Górze Kamieńsk. Pobyt w gminie Kleszczów zakoń-
czył się ponad godzinnym spotkaniem w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Tu pracownicy urzędu omówili tematy najbardziej interesu-
jące gości - studentów kierunku „gospodarka przestrzenna”.

JS

W



01-15	XI	2016	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 5

Ważna informacja PUP
informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 
w związku z kończącymi się środkami finansowymi, 

przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 
w 2016 r. tylko do 15 listopada 2016 r. (włącznie) przyjmowane 
będą wnioski o:

•  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego (do 23.000 zł),

• przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności go-
spodarczej dla osoby bezrobotnej (do 23.000 zł),

•  przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 
30. roku życia, planującej podjęcie zatrudnia w odległości co 
najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania 
(7.750 zł).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, powinny skontakto-
wać się z pracownikami merytorycznymi PUP Bełchatów:

•  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,  
tel. 44/ 631-40-70, p. 22;

• dotacje dla osób bezrobotnych, tel. 44/ 631-40-70, p. 22;
•  bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych,  

tel. 44/ 631-40-74, p. 14.
PUP informuje, że tegoroczny limit środków na pozostałe for-

my wsparcia dla osób bezrobotnych został już wyczerpany. Uru-
chomienie kolejnych naborów wniosków na aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych możliwe będzie dopiero w I kwartale 2017 roku.

(opr. JS)

Szkoleniowa sieć Knaufa
amiast praktykowanych dotychczas szkoleń w szkolenio-
wym centrum w Kleszczowie spółka Knauf postawiła na 

decentralizację. Pokazy produkowanych przez firmę artykułów bu-
dowlanych i szkolenia, pokazujące jak prawidłowo je stosować, od-
bywają się od pewnego czasu na terenie całej Polski w hurtow-
niach budowlanych. Od maja do lipca w blisko 50 hurtowniach 
zorganizowano dla glazurników prezentację klejów, fug, silikonów 
i hydroizolacji wytwarzanych przez spółkę Knauf.

W tym samym czasie w ponad 20 hurtowniach budowlanych 
odbywały się spotkania branżowe, przeznaczone dla tynkarzy, 
monterów suchej zabudowy, gipsiarzy i wykonawców ociepleń. Słu-
żyły bliższej prezentacji produktów, wytwarzanych m.in. w dwóch 
zakładach produkcyjnych Knaufa na terenie gminy Kleszczów. 

Specjaliści branżowi dzieli-
li się z budowlańcami przy-
datnymi wskazówkami wy-
konawczymi.

Wy ją t k ow o  boga t y 
asortyment produktów po-
wstaje w zakładzie spółki 
Knauf Bauprodukte , utwo-
rzonej w 1998 roku. Fabry-
ka w Rogowcu (na zdję-
ciu) wytwarza m.in. kleje 
do płytek, fugi, środki pie-
lęgnujące i czyszczące, 

masy wyrównujące, silikony i materiały izolacyjne, zaprawy i masy 
szpachlowe, kleje do systemów ociepleń, tynki mineralne, akrylo-
we, silikonowe, silikatowe i mozaikowe. 

Jesień 2016 roku przebiega pod znakiem akcji „Kawa z Knau-
f'em”. W piętnastu hurtowniach na terenie poszczególnych woje-
wództw były lub jeszcze są organizowane spotkania branżowe. 
Eksperci Knaufa udzielają porad z zakresu tynkowania, szpachlo-
wania, montażu suchej zabudowy, klejenia glazury, a także ocie-
plania budynków. W naszym regionie takie pokazy przeprowa-
dzono w jednej z hurtowni pabianickich, a także w Aleksandrowie 
Łódzkim.

JS

Regionalne Targi Pracy
rzedsiębiorcy z województwa łódzkiego będą mogli pre-
zentować swoje oferty pracy, a osoby pracy poszukujące 

znajdą w tym jednym miejscu przegląd aktualnych propozycji za-
trudnienia. 23 i 24 listopada w hali Expo przy al. Politechniki 4 w Ło-
dzi zostaną zorganizowane „Łódzkie Regionalne Targi Pracy”. To 
inicjatywa władz Łodzi i województwa łódzkiego, które do współpra-
cy zaprosiły Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi oraz Międzynarodo-
we Targi Łódzkie.

Jak deklarują organizatorzy „osoby poszukujące pracy oraz za-
interesowani pracodawcy będą mogli uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące form wsparcia kierowanych do nich przez urzę-
dy pracy”.

Szczegółowe informacje o organizowanych targach znajdują 
się na stronie internetowej www.lodzkietargipracy.pl. Kontakt dla 
wystawców: Agnieszka Ławniczak-Janeczek, tel. 42/ 632 69 86, 
kom. 534 747 213, e-mail: a.lawniczak-janeczek@targi.lodz.pl.

JS

Uponor odświeżył stronę www
Spółka z Finlandii, której zakład produkcyjny (Uponor Infra) działa także w 

Kleszczowie, chwali się nowym kształtem swej strony www. Jej układ graficzny 
został dostosowany do wymogów urządzeń mobilnych, może być zatem w pełni 
dostępna zarówno poprzez komputer stacjonarny, tablet czy smartfon. Dodatko-
we funkcje pozwalają uzyskać dostęp do informacji przy mniejszej liczbie kliknięć. 
Wprowadzane zmiany zmierzają do wprowadzenia profesjonalnej, cyfrowej obsłu-
gi klientów spółki. Po przebudowie strony startowej Uponor lifting przechodzą tak-
że wszystkie podstrony.

JS

Jak

Z

P

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
w Kleszczowie 

przyjmuje zapisy na kursy:
1.  Język angielski: poziom podstawowy i średnio  

zaawansowany - KLASA BIZNES
2.  ,,MS Excel poziom podstawowy  

i średniozaawansowany”
3. AutoCad - poziom podstawowy
4. Opiekun osoby starszej
5.  ABC Przedsiębiorczości – kurs bezpłatny 

(ostatnie 2 miejsca)
Rozpoczęcie kursów - po zrekrutowaniu grupy tj. 8-10 osób.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby  
Agencji „ARREKS” S.A. Kleszczów, ul. Główna 122,  

w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowe-
go. Ponadto bliższe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 727-500-728, w siedzibie Agencji „AR-

REKS”, bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.  
w Kleszczowie 

informuje, że w zasobach Kleszczowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia jedno wolne 
pomieszczenie biurowe o powierzchni 14 m2.

Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.  
Więcej informacji można uzyskać  

w siedzibie Spółki i pod nr tel.  44/ 731 37 10.
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Święto 
pracowników 

edukacji
ójt Sławomir Chojnowski w oko-
licznościowym wystąpieniu złożył 

dyrektorom, nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi oraz emerytowanym 
pracownikom szkół i przedszkoli życzenia i 
podziękowania za pracę, pasję i entuzjazm 
wkładany w nauczanie i wychowanie dzie-
ci i młodzieży. „To przede wszystkim dzięki 
Wam nasze szkoły zmieniają swoje oblicze, 
a uczniowie są coraz lepiej przygotowani 
i osiągają lepsze wyniki. To Wy swoją co-
dzienną pracą kształtujecie przyszłe poko-
lenie” - podkreślił wójt. 

„Wszyscy wiemy, że dobrze wykształ-
cona i wychowana młodzież stanowi naj-
wyższą wartość każdej społeczności i jest 
nadzieją na lepsze jutro” - mówił w dalszej 
części swojego wystąpienia. Kończąc je za-
znaczył, że „dla obecnego samorządu Gmi-
ny Kleszczów priorytetem jest nowoczesne 
szkolnictwo na wysokim poziomie - dotyczy 
to zarówno infrastruktury jak i samego pro-
cesu kształcenia”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt 
gminy przyznał dwudziestu siedmiu oso-
bom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze. W listach gratulacyjnych 
do nagrodzonych dyrektorów i nauczycie-
li napisał: „Składam Pani/ Panu serdecz-
ne podziękowania i słowa uznania za od-
powiedzialną pracę na rzecz kształtowania 
umysłów i serc młodego pokolenia.

Życzę, aby wysiłek i trud, który Pani/ 
Pan wkłada w rozwijanie umiejętności mło-
dzieży spotkał się z uznaniem przełożo-
nych i wychowanków zachęcając do dal-
szej pracy. Pragnę również życzyć zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym oraz sa-
mych dobrych dni w całym roku szkolnym”.

Okolicznościowe listy gratulacyjne oraz 
kwiaty uhonorowanym tymi nagrodami dy-
rektorom i nauczycielom wójt gminy wrę-
czył wspólnie z przewodniczącym Rady 
Gminy, Michałem Michałkiem.

►

W

Co wiedzą o 
bezpieczeństwie?

30 września w Szkole Podstawowej w 
Kleszczowie przeprowadzono eliminacje do 
konkursu, organizowanego w ramach Poli-
cyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Dwuoso-
bowe drużyny z klas drugich rozwiązywały 
test z wiedzy o bezpieczeństwie i pokony-
wały tor sprawnościowy. Klasę II a repre-
zentowała para: Weronika Kazior i Juliusz 
Mądrzyk; klasę II b - Antonina Tomczewska 
i Miłosz Jańczyk; klasę II c - Zofi a Tatara i 
Tomasz Sadurski; klasę II d - Bianka Cybul-
ska i Igor Frach. Z konkursowymi zadania-
mi najlepiej poradzili sobie uczniowie II a. 
18 października reprezentowali swoją szko-
łę w powiatowym etapie Konkursu Spraw-
ności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie. W rywalizacji z 16 innymi drużynami 
zajęli ostatecznie 7. miejsce.

Błyszczą wiedzą biblijną
Ośmioro uczniów kl. V i VI Szkoły Pod-

stawowej w Łękińsku zmagało się 20 paź-
dziernika w eliminacjach XXII Konkursu 
Wiedzy Biblijnej. Najwięcej poprawnych od-
powiedzi na 26 konkursowych pytań, przy-
gotowanych przez Referat Katechetycz-
ny Kurii Metropolitarnej w Częstochowie, 
udzieliło troje uczniów. W kolejnym etapie 
konkursu szkołę w Łękińsku reprezentować 
mają: Eryk Krzympiec (uzyskał 72%), Maja 
Augustyńczyk (70%) oraz Katarzyna Dwor-
nik (55%).

Kulinarne zmagania 
konkursowe

W kleszczowskiej podstawówce zespo-
ły złożone z dwójki uczniów oraz opiekuna 
przystąpiły 19 października do szkolnego 
etapu VI wojewódzkiego konkursu kulinar-
nego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo!”. 
Konkursowe zadanie polegało na opraco-
waniu ulotki informacyjnej oraz przygoto-
waniu wegetariańskiego dania obiadowe-
go. Uczestnicy (osiem zespołów) przywieźli 
ze sobą wszystkie potrzebne produkty oraz 

sprzęt kuchenny, niezbędny do przygoto-
wania potrawy. Na wykonanie zadania mło-
dzi kucharze mieli 1h 15 min.

Pięcioosobowe jury, w którym znaleź-
li się szefowa kuchni SOLPARKU, kucharz, 
dyrektor szkoły, szkolna intendentka oraz 
absolwentka szkoły, stosująca dietę wege-
tariańską zdecydowało o następującym po-
dziale głównych nagród:
•   I miejsce - Kacper Masłowski, Igor Micha-

łek, opiekun: Elżbieta Antosiewicz,
•  II miejsce - Lena Lasota, Oliwia Sobociń-

ska, opiekun: Iwona Chojnowska, 
•  III miejsce - Zuzanna Kamińska, Marcel 

Pierzak, opiekun: Anna Tatara;
•  III miejsce - Julia Bujacz, Kamila Rutkow-

ska, opiekun: Barbara Najmrodzka.

Licealiści na 
uniwersyteckich zajęciach

W VIII edycji Akademii Ciekawej Che-
mii, organizowanej na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Łódzkiego, bierze udział dzie-
sięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie. ACCh to inicja-
tywa edukacyjna adresowana do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Łodzi oraz wo-
jewództwa łódzkiego. Jej cel to populary-
zacja wiedzy, w szczególności rozbudze-
nie zainteresowania chemią oraz naukami 
pokrewnymi: fizyką, biologią, medycyną, 
kosmetologią oraz inżynierią materiałową. 
Na początek (19 października) uczestnicy 
mogli wysłuchać wykładu „Struktura czą-
steczek chemicznych - od atomu do ma-
kromolekuł”, a potem przyglądali się do-
świadczeniom, wykonanym przez członków 
Studenckiego Koła Chemików. 

Z kolei 27 października pierwsza kla-
sa językowa ZSP w Kleszczowie odwiedzi-
ła nową siedzibę Wydziału Filologicznego 

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8

E  K  O  I  N  S  T  A  L 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE
rekuperatory, pompy ciepła, elektrownie

słoneczne         
Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.- kan. i elektryczne

 TEL. 604 292 362     KLESZCZÓW, UL. GŁÓWNA 122
                                         WWW.EKOINSTALACJE.PL

Szkoła Galileusz, Kleszczów, ul. Różana 8
zaprasza na:

• kursy maturalne
• kursy gimnazjalne

• korepetycje ze wszystkich przedmiotów

Zapisy możliwe są:
• poprzez stronę www.galileusz.com.pl/kleszczow

• telefonicznie 601-692-345 
lub na miejscu w szkole
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W poszczególnych placówkach nagro-
dzeni zostali: 
•   Publiczne Przedszkole Samorządowe 

w Łuszczanowicach: Ewa Bindas, Pauli-
na Zagórska,

•   Publiczne Przedszkole Samorządowe 
w Łękińsku: Dorota Paciorek, Bogumiła 
Kochanowska,

•   Publiczne Przedszkole Samorządowe 
w Kleszczowie: Ewa Jędrzejczyk, Alek-
sandra Rejniak, Małgorzata Szluga,

•   Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka 
w Kleszczowie: Mariola Świderska-Kulka, 
Wioleta Cybis, ks. Krzysztof Góral, Emilia 
Palińska, Katarzyna Syrówka, Damiana 
Płomińska, Katarzyna Skurkiewicz,

•   Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 
w Łękińsku: Katarzyna Bębnowska, Jo-
lanta Roczek, Agnieszka Madejczyk,

•   Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-
czowie: Ryszard Ciągło, Bogusława Ba-
rańska, Maria Krupska, Agnieszka Resz-
ka,

•   Zespół  Szkół  Ponadgimnazja lnych 
w Kleszczowie: Agnieszka Nagoda-Gę-
bicz, Emilia Ławska, Piotr Szczepaniak, 
Krzysztof Smółka, Olga Karasińska, Ro-
bert Pawlicki.

Emerytowani nauczyciele oraz pracow-
nicy administracji i obsługi gminnych szkół 
i przedszkoli otrzymali praktyczne upo-
minki. Okazją do relaksu był dla wszyst-
kich refleksyjny koncert muzyczny „Trze-
ba marzyć”, kończący oficjalną uroczystość 
z okazji gminnych obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej. Zaprezentowała się w nim 
solistka Anna Stankiewicz, która wykonała 
utwory do słów Jonasza Kofty i Jana Woł-
ka. Towarzyszyli jej muzycy Janusz Strobel 
(gitarzysta i kompozytor) oraz pianista An-
drzej Jagodziński.

Po koncercie uczestnicy gminnej uro-
czystości zostali zaproszeni na poczę-
stunek. Na zdjęciach prezentujemy na-
grodzonych dyrektorów i  nauczyciel i 
w towarzystwie wójta gminy i przewodni-
czącego Rady Gminy Kleszczów.

JS

Przedszkole w Kleszczowie

Przedszkole w Łuszczanowicach

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie

Przedszkole w Łękińsku

Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Gimnazjum w Kleszczowie

Wykonawcy koncertu „Trzeba marzyć”

każdej z gminnych szkół odbyły się obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Wspomnijmy krótko o trzech takich uroczysto-

ściach. 12 października uczniowie gimnazjum (na zdjęciu) zapre-
zentowali w auli SOLPARKU okolicznościowy program o tematyce 
szkolnej. Były też życzenia złożone przez dyrektora Ryszarda Cią-
gło i słodkie upominki, wręczone pracownikom gimnazjum.

Dzień później w szkole podstawowej w Kleszczowie pracownicy 
tej placówki, a także zaproszeni goście zostali obdarowani kwiatami 
z papieru. Dyrektor Mariola Świderska-Kulka przekazała nauczycie-
lom, pracownikom administracji i obsługi życzenia oraz podzięko-
wania za trud wkładany w pracę. Pamięć nieżyjących pracowników 
szkoły uczczono minutą ciszy. Grupa uczniów zaprezentowała oko-
licznościowy program słowno-muzyczny.

W szkole podstawowej w Łękińsku uczestnicy obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej mieli okazję dowiedzieć się o genezie tego 
święta. Opowiedziała o nim dyrektor Katarzyna Bębnowska. W pro-
gramie artystycznym „Pokój nauczycielski” wystąpili uczniowie klas 
V, III b i II b. Z życzeniami i kwiatami do pracowników szkoły po-
spieszyli nie tylko uczniowie, ale też przedstawiciele Rady Rodzi-
ców.

JS

W
Pamiętali o nauczycielach
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Uniwersytetu Łódzkiego. Uczniowie obej-
rzeli większość sal wykładowych i aulę, od-
wiedzili bibliotekę wydziału. Mieli też oka-
zję wysłuchać interaktywnego wykładu z 
kultury brytyjskiej na temat Londynu. Wi-
zyta w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz zwiedzanie łódzkiego Muzeum Sztu-
ki Współczesnej (MS2) uzupełniły program 
wyjazdu licealistów do Łodzi.

Wycieczkowa jesień
Jesienne i wiosenne miesiące wykorzy-

stywane są w szkołach do organizowania 
wycieczek, które m.in. są odskocznią od 
szkolnego trudu, dają możliwość integracji 
uczniów, dostarczają dodatkowej wiedzy i 
służą rozbudzaniu nowych zainteresowań.

Ponieważ nie sposób informować o 
wszystkich edukacyjnych, bądź krajoznaw-
czych wyjazdach uczniów naszych szkół, 
w tej krótkiej informacji podane zostaną tyl-
ko niektóre z ostatnio odbytych wycieczek. 

Uczniowie klas II a i II b Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych odwiedzili Toruń. W 
tym historycznym grodzie uczestniczyli w 
lekcji o ruchach Ziemi, przeprowadzonej w 
Planetarium, obejrzeli wystawę „Geodium”, 
pokazującą różne zjawiska geograficzne 
na Ziemi, zwiedzili też dom Mikołaja Ko-
pernika.

Celem większości jesiennych wyjaz-
dów, organizowanych w kleszczowskiej 
szkole podstawowej, jest spotkanie z te-
atrem. Uczniowie kl. V w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza w Częstochowie obejrzeli 

spektakl „Tajemniczy ogród” na motywach 
powieści F.H. Burnett. W tym samym te-
atrze uczniowie klas III b i III c ogląda-
li przedstawienie „Pyza na polskich dróż-
kach”. Dla pierwszoklasistów wielkim 
przeżyciem okazała się wycieczka do Łodzi 
i wizyta w Teatrze Pinokio, gdzie obejrzeli 
sceniczną wersję znanej baśni braci Grimm 
„Świnki 3”. Z kolei czwartoklasiści pozna-
li historię Pana Twardowskiego, oglądając 
w Gigantach Mocy w Bełchatowie przedsta-
wienie w wykonaniu aktorów Narodowego 
Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza z Wro-
cławia.

Wyjazd grupy 25 gimnazjalistów do 
Warszawy miał wyjątkowo bogaty program. 
Uczniowie odwiedzili siedzibę Giełdy Pa-
pierów Wartościowych, zasiedli w ławach 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (na zdję-
ciu), poznawali też zbiory Muzeum Motory-
zacji i Techniki w Otrębusach.

Inspirujący konkurs 
czytelniczy

W Szkole Podstawowej w Kleszczo-
wie nauczyciele - bibliotekarze zaprosi-
li uczniów do udziału w internetowym kon-
kursie czytelniczym „Znam lektury, bo je 

czytam”. W każdym tygodniu listopada i 
grudnia na stronie internetowej szkolnej bi-
blioteki będą się ukazywały zagadki czytel-
nicze, łamigłówki, rebusy związane z lek-
turami szkolnymi. Zadaniem ucznia jest 
rozwiązanie zagadki i dostarczenie po-
prawnej odpowiedzi do biblioteki szkolnej. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w stycz-
niu, a w każdej kategorii wiekowej zostanie 
wyłoniony zwycięzca, który otrzyma tytuł 
„Oswajacza lektur”. Dla najbardziej aktyw-
nych czytelników przygotowane będą na-
grody.

„Co robisz dzisiaj, aby stać 
się mistrzem?”

Taki był tytuł spotkania uczniów klas 
sportowych ZSP w Kleszczowie z Dawidem 
Piątkowskim - twórcą unikalnej metody roz-
woju osobistego, ekspertem przygotowania 
motorycznego, trenerem tenisa. Gość opo-
wiadał o tym, ile pracy i wysiłku trzeba wło-
żyć w treningi sportowe, a także w szeroko 
rozumianą edukację, by w przyszłości móc 
stać się mistrzem w danej dziedzinie. Wy-
kład miał pomóc tym uczniom, którzy będą 
dążyć do odniesienia sukcesu w sporcie, 
biznesie i życiu.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Uczniowie TNT wyjadą 
na zagraniczne praktyki do 

Drezna
czniowie klasy II i III Technikum Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie, a także absolwenci TNT będą mogli wyjeżdżać 

do Niemiec na 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Dreźnie. To efekt sta-
rań poczynionych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie i uzyskanie dofi nansowania projektu „Europejska mobilność uczniów 
i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - 
gwarancją sukcesu i kariery zawodowej”. Na jego realizację Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji przyznała kleszczowskiemu ZSP kwotę 400 
365,85 zł.

Od 19 do 24 października prowadzona była rekrutacja osób zaintere-
sowanych udziałem w projekcie. Uczniowie dostarczali formularze zgło-
szeniowe do koordynatora projektu – nauczycielki języka niemieckiego, 
a zarazem jednej z wychowawczyń klas TNT - Emilii Ławskiej. Po zakoń-
czeniu rekrutacji powstała lista z nazwiskami 28 uczestników.

Pozyskana przez ZSP w Kleszczowie dotacja na program zagra-
nicznych praktyk pochodzi ze środków unijnych, a dokładniej ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt „Europejska mobilność uczniów 
i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - 
gwarancją sukcesu i kariery zawodowej” ma być realizowany na zasa-
dach programu Erasmus+ w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

JS

Z działalności 
Gminnego Klubu HDK

esienna akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowa-
na przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 

w Kleszczowie 21 października przyniosła efekt w postaci 17,1 litra 
krwi – najcenniejszego z wszystkich leków. Krew oddało 38 osób. 
Wśród nich było piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie.

- Martwi nas fakt, że na 53 osoby, które się zgłosiły do odda-
nia, aż 15 zostało „zdyskwalifi kowanych” ze względów zdrowotnych 
- mówi przedstawiciel zarządu Gminnego Klubu HDK, Marek Kacz-
marczyk. - Prosimy Was, drodzy krwiodawcy, abyście dbali o swoje 
zdrowie. Jeśli będziecie zdrowi, to poprzez oddawanie krwi będzie-
cie mogli pomagać innym.

***
Na 25 listopada Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zapo-

wiedział wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie zorganizowanie „II Jesiennych Spotkań Młodych Krwiodaw-
ców ‘2016”. 

To wydarzenie o zasięgu powiatowym ma sprzyjać nie tylko 
propagowaniu dawstwa szpiku kostnego oraz honorowego krwio-
dawstwa, ale także zdrowego trybu życia. Podczas jesiennych spo-
tkań drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
bełchatowskiego będą rywalizować w konkursach o tematyce zdro-
wotnej.

JS

U
J
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Chór „Sonore” 
ze Srebrnym Pasmem

yplom potwierdzający zdobycie Srebrnego Pasma, puchar 
ufundowany przez przewodniczącego Rady Miasta Chełm-

no oraz album ufundowany przez wojewodę kujawsko -pomor-
skiego to nagrody przywiezione przez Kleszczowski Chór Miesza-
ny „Sonore” z VIII Ogólnopolskiego Turniej Chórów o Kryształowe 
Serce Chełmińskiej Jesieni. W turnieju, który odbył się 22 paździer-
nika, uczestniczyło 12 zespołów chóralnych - szkolnych, parafi al-
nych, miejskich oraz uniwersyteckich.

Dwudziestoosobowy chór „Sonore” (6 sopranów, 4 tenory, 5 
basów, 5 altów), występujący pod dyrekcją Sławomira Szafrańskie-
go, zaprezentował się w czterech kompozycjach, zarówno świec-
kich, jak i religijnych: „Alleluja, chwalcie Pana” i „Już się zmierzcha” 
Wacława z Szamotuł, „Ave Mundi Spes Maria” Grzegorza Gerwa-
zego Gorczyckiego i „Villanella alla Napolitana” Baltazare Donatie-
go. 

Trzyosobowe jury pod przewodnictwem prof. Romana Gruczy 
rozdzieliło konkursowe trofea przyznając jedną nagrodę Grand Prix 
(Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego w 
Białymstoku), Złote Pasma (5), Srebrne Pasma (3) oraz Brązowe 
Pasma (3).

Konkursowe przesłuchania, które odbywały się w auli Zespo-
łu Szkół nr 1 w Chełmnie, poprzedziło wspólne wykonanie pieśni 
„Gaude Mater Polonia”. Ogłoszenie wyników i występy laureatów 
odbyły się w kościele farnym, po uroczystej Mszy św.

JS

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem lokalu handlowo-usługowe-
go w budynku komunalnym w Kleszczowie, ul. Główna 112

Ustala się następujące warunki najmu:
1.  Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalonym przez 

Wynajmującego standardzie.
2.  Okres trwania umowy co najmniej 1 rok z możliwością jej prze-

dłużenia.
3.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidło-

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

4.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do 
wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000,00 zł.

5.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieru-
chomości.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia so-
cjalnego, WC, magazynu, pomieszczenia handlowego, korytarza 
o łącznej powierzchni 39,61 m². Lokal ten wyposażony jest w spraw-
ne instalacje wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sani-
tarną, centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe 
i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni po-
wszednie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzę-
du Gminy w Kleszczowie. Wszelkich dodatkowych informacji można 
zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 
45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:
•  proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnie-

niem podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
•  dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę fi rmy,
•  koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego w Klesz-

czowie,
•  charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL ul. GŁÓWNA 
112 w KLESZCZOWIE” należy składać w terminie do dnia 28 listo-
pada 2016 r. do godziny 12°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47. Wójt Gminy Kleszczów 
zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych ne-
gocjacji. O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zo-
staną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub 
unieważnienia konkursu.

D

Naprawa samochodów Damian Pietras
 blacharstwo i lakiernictwo

 naprawy bieżące
Czyżów 19

Tel. 609-303-299

USŁUGI MINIKOPARKĄ 3,5 t
USŁUGI TRANSPORTOWE do 10 t

Wykonujemy usługi w zakresie:

● korytowanie i równanie terenu,

● przyłącza wodno-kanalizacyjne,

● wykopy pod fundamenty, prąd, gaz

● oczyszczalnie przydomowe itp.

● transport i sprzedaż (piasek, kamień, tłuczeń, czarnoziem)

Wolica 170, 97-410 Kleszczów, tel. 516-596-167

Foto ze strony e-chelmno.pl
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Srebrne biegaczki z ZSP
Wojewódzkim Finale Szta-
fetowych Biegów Przełajo-

wych, które 26 października zorga-
nizowano w Poddębicach, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie był reprezentowany przez 
drużynę dziewcząt. Na dystansie 
900 m wywalczyły one drugie miej-
sce. Szkołę reprezentowały: Julia 
Kowalska, Maria Miśkiewicz, Karo-
lina Iznerowicz, Oliwia Widera, Na-
talia Woch, Agnieszka Kuśmierek, 
Magdalena Wójcik, Aleksandra Ko-
walska, Milena Gierach, Kinga Fryś i zawodniczki rezerwowe: Magdalena Grze-
siak oraz Roksana Freus.

Świetne występy Przemka
awodnik sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów Przemysław Gawry-
siak notuje coraz lepsze wyniki w kolejnych startach. W zawodach z cy-

klu Polska Liga Pływacka w Raciborzu uzyskał czas 22,72 na swoim ulubionym 
dystansie 50 m stylem dowolnym. Z kolei w zawodach z cyklu Grand Prix Pucha-
ru Polski w Krakowie podopieczny trenera Roberta Pawlickiego na tym samym 
dystansie uzyskał wynik 22,56, a płynąc na 100 m stylem dowolnym wywalczył 
siódme miejsce z wynikiem 51,15. W krakowskich zawodach startowało 612 za-
wodników ze 106 klubów.

Kolejne zawody pływackie z cyklu Grand Prix Pucharu Polski odbyły się w 
Łodzi 5 i 6 listopada. Przemysław Gawrysiak zajął w nich III miejsce na dystan-
sie 50 m stylem dowolnym (czas 22,72) oraz IV miejsce na 50 m stylem motylko-
wym (25,12). 

Jak grają piłkarze?
Ligi wojewódzkie

Niewiele dobrego da się powiedzieć o występach piłkarzy Omegi, grających 
w wojewódzkich pierwszych ligach: juniorów młodszych oraz juniorów. Oba ze-
społy zajmują ostatnie miejsca w tabelach, nie mając na swoim koncie żadnych 
zwycięstw, a jedynie pojedyncze remisy, liczne porażki i dość dużo straconych 
bramek. To jedyne w wojewódzkiej lidze drużyny wywodzące się z wiejskiej gmi-
ny. Rywalami są drużyny z wojewódzkiej Łodzi, miast powiatowych i Konstantyno-
wa Łódzkiego.

Zespół Omegi, występujący w I Lidze Wojewódzkiej Juniorów Młodszych B2 
zremisował trzy mecze: z RTS Widzew Łódź (2:2), Ceramiką Opoczno (1:1) i UKS 
SMS Łódź (0:0). Przegrał z zespołami: GKS Bełchatów (1:2), Ceramiką Opocz-
no (0:6), UKS SMS Łódź (0:5), Mazovią Tomaszów Maz. (1:7), Pelikanem Łowicz 
(2:6), ŁKS Łódź (4:6), GKS Bełchatów (0:8), RTS Widzew Łódź (2:4), Mazovią To-
maszów Maz. (0:3) oraz Pelikanem Łowicz (1:7).

W tabeli prowadzi UKS SMS Łódź z dorobkiem 30 pkt. Zamykająca tabelę 
drużyna Omegi ma 3 pkt.

Rozgrywki I Ligi Wojewódzkiej Juniorów A1 zdominowała drużyna Warty Sie-
radz, która po 13 meczach lideruje z dorobkiem 31 pkt. Omega zdobyła dotąd tyl-
ko 2 pkt. w dwóch zremisowanych meczach z UKS SMS Łódź (1:1) i Pelikanem 
Łowicz (0:0). Przegrane mecze nasi zawodnicy kończyli często z solidnym baga-
żem straconych goli. Punkty tracili kolejno z zespołami: Pelikan Łowicz (0:1), Po-
goń Zduńska Wola (2:5), Warta Sieradz (2:5), Włókniarz Konstantynów (1:4), RTS 
Widzew Łódź (0:9), Ceramika Opoczno (0:5), Pogoń Zduńska Wola (0:3), Warta 
Sieradz (6:0), Włókniarz Konstantynów (4:2), UKS SMS Łódź (0:1) oraz RTS Wi-
dzew Łódź (0:7).
Klasa A

Radości kibicom z gminy Kleszczów dostarczać mogą za to występy zespo-

S p o r t

S p o r t

W

Z

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż kostki betonowej „behaton”, „fala”, „hol-
land”, płytek chodnikowych oraz obrzeży pochodzących 

z rozbudowy drogi powiatowej i gminnej w Żłobnicy.

Składanie ofert do dnia 21 listopada 2016 roku do godz. 12.00.
Odbiór kostki w dniach od 22 listopada do 25 listopada w godz. 
9.00-15.00 na placu do zimowego utrzymania dróg w Żłobnicy.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu są dostępne na stronie inter-
netowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45 
wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości (pakietów) i ceny wy-
woławczej.

    …………………………….
           (miejscowość, data)

Wójt Gminy Kleszczów
OFERTA CENOWA

dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż                             
składników majątkowych - kostka betonowa „behaton”, „fala” oraz 
„holland”, płytek chodnikowych oraz obrzeży pochodzących z roz-
budowy drogi powiatowej i gminnej w Żłobnicy.
……………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………….....................
…………………………………………………………….....................
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym
w dniu 21 listopada 2016 r. na:
…………………………………………………………….....................
…………………………………………………………….....................
i proponuję cenę.

Cena brutto 
…………………………………

Słownie:  
………………….............… zł

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

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

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza III przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania 
„Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy nr 101403E”.

 Drewno opałowe (sosna, topola) - 43,03 m3

  Drewno wielkowymiarowe -dłużyce (brzoza) - 3,16 m3

Minimalna cena wywoławcza brutto: ● opał sosna - 100,60 zł,
● opał topola - 77,86 zł, ● W - brzoza - 175,77 zł.

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie upływa 18.11.2016 r. o godz. 14.00. 

Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem oferty 
zainteresowani znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej.

S p o r t

►



01-15	XI	2016	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 11

łu Omega II Kleszczów, grającego w klasie A. Po 11 kolejkach jest on liderem tabeli, mając na koncie aż 9 
zwycięstw, żadnego remisu i tylko 2 porażki (z Czarnymi Rozprza 1:2 oraz Mechanikiem II Radomsko 1:2). 
Nasi pokonali 2:1 Astorię II Szczerców, 3:2 Motor Bujniczki, 3:0 LKS Mierzyn, 4:0 Victorię Woźniki, 4:0 Po-
lonię Gorzędów, 2:0 Victorię Żytno, 6:0 Piasta Krzywanice oraz 6:0 LKS Wola Krzysztoporska.
IV liga

Po 16 kolejkach zespół Omegi zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 27 pkt. Liderem jest War-
ta Sieradz (34 pkt.), która wyprzedza Wartę Działoszyn. W jesiennej rundzie Omega wygrała z zespołami: 
MKS Kutno (2:4), Ceramika Opoczno (3:0), LKS Kwiatkowice (1:0), Zjednoczeni Gmina Bełchatów (3:0), 
MKS Jutrzenka Warta (4:2), Pilica Przedbórz (5:3) i Mechanik Radomsko (3:0). Po tej serii zwycięstw przy-
szły gorsze chwile: 1:1 z Andrespolią Wiśniowa Góra, 1:3 ze Zjednoczonymi Stryków, 1:1 z LKS Zawisza 
Pajęczno, 1:2 z Nerem Poddębice, 0:1 z Włókniarzem Zelów, 2:5 z Wartą Działoszyn, 1:6 z Wartą Sieradz. 
W 15. kolejce Omega przypomniała sobie, co to znaczy wygrywać i pokonała 4:2 Polonię Piotrków Tryb., 
zaś w 16. kolejce zremisowała 2:2 z Zawiszą Rzgów.

Strzelecka rywalizacja
czniowie ZSP wzięli udział w zawodach strzeleckich w konkurencjach pneumatycznych, zorgani-
zowanych przez klub strzelecki „10-ka” z Radomska we współpracy z Łódzkim Związkiem Strze-

lectwa Sportowego. Zawody odbyły się 15 października w hali sportowej w Sulmierzycach, gdzie ustawiono 
30 stanowisk strzeleckich. Jednym ze sponsorów imprezy była spółka SOLPARK Kleszczów.

- Były to pierwsze w tym rejonie, a może nawet w woje-
wództwie profesjonalne zawody strzeleckie w konkurencjach 
pneumatycznych - mówi prezes Okręgowego Klubu Strzelectwa 
Sportowego „10-ka”, Sławomir Dziegieć. - Impreza była prze-
znaczona zarówno dla zawodników trenujących wyczynowo, jak 
też dla „niedzielnych” strzelców z licencją sportową oraz dla naj-
zwyklejszych amatorów.

Uczniowie kleszczowskiego ZSP rywalizowali w gronie 
amatorów w kategorii karabin pneumatyczny - przyrządy otwar-
te w strzelaniu na odległość 10 metrów. Nie odnieśli w tej dzie-
dzinie wielkich sukcesów, ale gdyby mieli możliwość częstszych 
treningów - kto wie?

Na uwagę zasługuje pierwsze miejsce Wiktora Blada z Wo-
licy, wywalczone w konkurencji pistolet pneumatyczny. W trzech 
seriach po (10 strzałów każda) zdobył on w sumie 261 pkt. (o 2 
więcej niż zdobywca II miejsca, mistrz Polski Tomasz Piwowar-
ski). Przedstawiciel naszej gminy pokazał się też z dobrej stro-

ny 22 października, podczas Mistrzostw Województwa Łódzkiego, na których w tej samej konkurencji zajął 
drugie miejsce w kategorii młodzików. Wiktor jest członkiem kadry wojewódzkiej.

JS

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j , 
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 
731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-
37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U. 
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130-780
e-mail: zieba83@wp.pl; 
apis-jedrek@o2.pl

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 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

S p o r t
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  Namaluj pocztówkę do św. 
Mikołaja i wygraj nagrodę

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił dzieci z te-
renu gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 

„Pocztówka do św. Mikołaja”. Uczestnicy (dzieci w wieku przed-
szkolnym i uczniowie szkół podstawowych) powinni przygotować 
konkursowe prace przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, 
kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzie-
ranka itp.). Prace z użyciem elementów gotowych bądź wypukłych 
nie będą brały udziału w konkursie. Wymagane jest wykonanie pra-
cy na papierze formatu A3 w kompozycji poziomej.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 
dwie pocztówki do św. Mikołaja, wykonane podczas zajęć plastycz-
nych w przedszkolu, szkole, świetlicach Wiejskich Ośrodków Kultu-
ry lub zgłoszone indywidualnie.

Prace należy dostarczyć do świetlicy GOK w Kleszczowie do 
18 listopada (w godzinach pracy świetlicy tj. 12.30-19.30). Zgło-
szone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora. 
„Prawny opiekun dziecka podpisując kartę uczestnictwa w konkur-
sie zrzeka się autorskich praw majątkowych dotyczących tej pracy, 
na rzecz organizatora w zakresie następujących pól eksploatacji: 
organizacji wystawy, w folderach, katalogach, kalendarzach, kar-
tach okolicznościowych, na stronie internetowej GOK w Kleszczo-
wie i UG w Kleszczowie” - czytamy w regulaminie ogłoszonym na 
stronach internetowych GOK oraz Gminy Kleszczów.

Wszyscy uczestnicy konkursu mogą liczyć na nagrody za 
udział, natomiast dla laureatów, podzielonych na trzy grupy wieko-
we, przewidziano: ● w kat. I (przedszkola) - 20 równorzędnych na-
gród, po 5 z każdej wiekowej grupy przedszkolnej; ● w kat. II (klasy 
I-III szkół podstawowych) - nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wy-
różnienia; ● w kat. III (klasy IV-VI szkół podstawowych) - nagrody 
za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo 
do innego podziału nagród.

Wystawę wszystkich lub tylko wybranych prac (w zależności 
od tego, ile ich wpłynie na konkurs) GOK zapowiada na niedzielę 4 
grudnia w kompleksie SOLPARK. Tego dnia odbędzie się tu gmin-
na impreza mikołajkowa.

JS

G
Pasjonaci nordic walking nie odpuszczają

„Kleszczowski klub kija” czyli nieformalne zrzeszenie miłośni-
ków nordic walking ma za sobą kolejne zaliczone trasy i kilometry. 
Dziewięć kilometrów pokonali uczestnicy „Jesiennego rajdu” w nie-
dzielne popołudnie 23 października. Trzynaście uczestniczek pod 
kierunkiem wykwalifikowanej instruktorki pokonywało ścieżki i le-
śne dukty pomiędzy Czyżowem a Łękińskiem. Rajd był nie tylko 
okazją do relaksu i doskonalenia techniki nordic walking. Zakoń-
czył się wspólnymi ćwiczeniami oraz drużynowymi rozgrywkami na 
świeżym powietrzu.

Jesienny wieczór jazzowy w kleszczowskim GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na koncert 

„Jesienny wieczór jazzowy”, w wykonaniu Lidii Pospieszalskiej z 
zespołem w składzie: Marcin Pospieszalski - bas, Tomasz Basiuk - 
piano, Zuzanna Tomaszewska - flet poprzeczny, Nikodem Pospie-
szalski - perkusja, Łukasz Kluczniak - saksofon altowy, Daniel Po-
morski - trąbka.

Koncert odbędzie się w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie 
w sobotę 19 listopada, początek - godz. 19.00. 

Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w kasie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kleszczowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-
15:00, wtorek godz. 8:00-18:00).

Dzieci lepiły z gliny
Pracownię ceramiczną i świetlicę Wiejskiego Ośrodka Kultury 

w Łękińsku odwiedziła 15-osobowa grupa sześciolatków z przed-
szkola w Kleszczowie. Podczas zajęć w pracowni ceramicznej, pro-
wadzonych przez instruktorki GOK Beatę Komór i Agatę Misiak, 
dzieci wykonywały obrazek zatytułowany „Jesienne drzewko”. Mia-
ły za zadanie połączyć gliniane wałeczki i kulki w jednolity obrazek.

Nagrodzone wokalistki
Dziewczęta z koła wokalnego, działającego w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Kleszczowie pod kierunkiem instruktor Marty Kołatek, 
uczestniczyły 4 listopada w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Złote Łabędzie - Rzeczyca 2016” w Rzeczycy. Trzecie 
miejsce w kategorii klas 0 - III zdobyła Nikola Jakubiak, natomiast 
Sandra Jakubiak wyśpiewała taką samą lokatę w kategorii szkół 
średnich. Wyróżnienia otrzymały Zuzanna Kamińska i Oliwia Czer-
wińska.

opr. JS

GOK informuje i zaprasza


