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Pamięć o historii
rzej ubrani w czarne peleryny za-
borcy rozrywający na części biało-

-czerwony karton z naniesionymi konturami 
granic XVIII-wiecznej Polski – w tak symbo-
liczny sposób uczniowie gimnazjum przed-
stawili moment utraty niepodległości. Insce-
nizacja zaprezentowana w kościele Parafii 
p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie stanowi-
ła fragment gminnych obchodów 94. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej na str. 12.

T

å ciąg dalszy na str. 2

„Czadowy” projekt
ramach  p rog ramu e-Akade-
mia Przyszłości odbył się w Za-

kopanem II Krajowy Przegląd Projektów. 
Wśród ocenianych i nagrodzonych pro-
jektów znalazł się też jeden, zrealizowany 
w minionym roku szkolnym przez klesz-
czowskie gimnazjum. Polegał on na zorga-
nizowaniu wśród mieszkańców naszej gmi-
ny finansowego wsparcia dla budowy nowej 
szkoły w Republice Czadu.

Więcej na str. 8.

W
Remont altany

ogoda sprzyja pracownikom firmy 
budowlanej P.H.U. „Matpol” z Ka-

mieńska, którzy realizują zlecony przez 
gminę remont altany biwakowej na tere-
nie Rezerwatu Przyrody „Łuszczanowice”. 
Trwa wymiana drewnianej połaci dachu, za-
mocowana została także część legarów, na 
których ułożone będą podłogi. Przy korzyst-
nych warunkach pogodowych remont może 
zakończyć się jeszcze w tym roku.

(s)

P

Gminne Mikołajki  
2012

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy 
Kleszczów na „Spotkanie Mikołajkowe”, które 
odbędzie się dnia 2 grudnia 2012 r., na terenie 
kompleksu „SOLPARK” Kleszczów.
PROGRAM:
l od godz. 14.30 do godz. 19.00 – Kolejowa po-

dróż zimową ciuchcią wokół SOLPARKU
l od godz. 14.30 do godz. 19.00 – Zagroda reni-

ferów z Laponii – dziedziniec SOLPARKU
l godz. 14.30 – Projekcja filmu dla dzieci 

w technice cyfrowej 3D „Renifer Niko ratuje 
brata” – aula SOLPARKU

l godz. 15.40 – Kącik malucha – hol SOLPARKU
 Zimowe zabawy plenerowe – dziedziniec 

SOLPARKU
l godz. 17.00 – Mikołajkowa opowieść – widowi-

skowy spektakl laserowy na budynku SOLPAR-
KU

l godz. 17.30 – Projekcja filmu „Saga Zmierzch: 
Przed Świtem” cz. 2 - aula SOLPARKU

l Charytatywny kiermasz świąteczny dla Fun-
dacji GAJUSZ 

Ilość miejsc na projekcjach filmów – ograniczona. 
Bezpłatne wejściówki na projekcje filmowe 
wydawane są w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Łękińsku od dnia 19 listopada (poniedziałek - 
piątek w godz. 8.00-15.00).
Gminne spotkanie mikołajkowe organizowane jest 
w ramach współpracy z SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.

Wielka przebudowa
Rozpoczęta przebudowa głównej siedziby 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie bę-
dzie jedną z największych inwestycji moderni-
zacyjnych, realizowanych przez gminę w cią-
gu ostatnich lat. W jej efekcie siedziba GOK 
ma zyskać nowoczesny wystrój, stanie się też 
energooszczędna i bardziej funkcjonalna.

Prezentowana wizualizacja to fragment 
dokumentacji projektowej, przygotowanej 
przez firmę PROJEKT 3 s.c. Marek Pelc, Woj-
ciech Student z Rybnika.

Więcej na str. 2.

Kleszczów liderem 
rankingu

listopada gmina Kleszczów została uho-
norowana dyplomem za zajęcie I miejsca 

w rankingu gmin, wyróżniających się najbardziej 
zrównoważonym rozwojem. Kleszczów utrzymał 
pierwszą lokatę w kategorii gmin wiejskich. Ogło-
szenie wyników rankingu odbyło się w trakcie 
konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-
-gospodarczy jednostek samorządu terytorialne-
go”, zorganizowanej w Sali Kolumnowej gmachu 
Sejmu RP.
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Wielka przebudowa
rzetarg na wykonanie remontu i przebudowy GOK w Kleszczo-
wie spotkał się z zainteresowaniem kilku firm z branży budowla-

nej. Oferty złożyło ostatecznie sześć firm. Najkorzystniejsza okazała się 
oferta częstochowskiej spółki Cz.P.B.P. „Przemysłówka” S.A. Zamówio-
ne prace firma wykona za kwotę 10,82 mln zł brutto.

Przebudowa związana będzie z demontażem i wymianą na nowe 
zewnętrznych okien i drzwi, usunięciem z elewacji płytek ceramicznych 
i okładzin ze szkła, demontażem części dachu i żelbetowych schodów, 
które prowadziły na zaplecze kuchenne umiejscowione na piętrze budyn-
ku. Wewnątrz siedziby GOK demontaż obejmie m.in. drzwi z PCV i alu-
minium, ceramiczne i drewniane pokrycia posadzek, scenę w sali wido-
wiskowej, a także podwieszane sufity. Projektanci przebudowy uznali, że 
dla poprawy funkcjonalności budynku konieczne będzie wyburzenie czę-
ści wewnętrznych ścian oraz poszerzenie otworów drzwiowych.

Nad salą widowiskową zostanie wykonana nowa konstrukcja dachu, 
zewnętrzne ściany będą docieplone i pokryte tynkiem, a w części – no-
wymi płytami elewacyjnymi. Montowane w budynku okna zostaną wy-
posażone w zewnętrzne rolety, powstaną też nowe zewnętrzne schody, 
a szatnia zostanie urządzona w nowym pomieszczeniu. Po wykonaniu 
nowych posadzek, nowej sceny, sufitów podwieszanych z oświetleniem 
w istotny sposób zmieni się wystrój wnętrz w budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury.

Inwestycja obejmować też będzie zagospodarowanie przyległego 
do GOK terenu. Dzięki temu powstanie większy parking wraz ze zmianą 
układu komunikacyjnego wokół budynku.

Czas przewidziany na realizację inwestycji to 14 miesięcy. Jak wia-
domo tymczasową siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury aż do zakończe-
nia zaplanowanych robót będzie dom kultury w Łękińsku.

(s)

P

P

R
Współorganizatorami konferencji obok Wydziału Administra-

cji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej były: Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz 
Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Grupie badawczej, która od kilku lat przygotowuje ranking 
zrównoważonego rozwoju gmin przewodzi prof. Eugeniusz Sob-
czak. Analizowane są wskaźniki z takich obszarów jak budżet 
gminy, lokalny rynek pracy, inwestycje (ze szczególnym uwzględ-
nieniem nakładów na transport i łączność), a także jakość życia. 
W tegorocznym rankingu oceniane były dane za rok 2011.

O utrzymaniu przez Kleszczów pozycji lidera w gronie gmin 
wiejskich zdecydowały głównie: wysoki wskaźnik dochodów wła-
snych w dochodach budżetu (97,14 proc.), duża liczba osób pra-
cujących na terenie gminy (wskaźnik 3554,24 osoby na tysiąc 
mieszkańców), wysokie dodatnie saldo migracji (18,39 na tysiąc 
mieszkańców), wysokie nakłady inwestycyjne na transport i łącz-
ność (9758,40 zł na głowę mieszkańca). Łącznie gmina Klesz-
czów uzyskała w rankingu 6470,99 pkt. 

Dyplom, którym uhonorowana została gmina Kleszczów 
z rąk wiceprzewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej Haliny Rozpondek odebrał pełniący funk-
cję wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski.

Drugie miejsce wśród gmin wiejskich zajęła gmina Pucha-
czów z województwa lubelskiego (2155,96 pkt.), a trzecie - pod-
wrocławskie Kobierzyce (1958,28 pkt.).

Kolejność czołowych miejsc w rankingu w pozostałych ka-
tegoriach:
•	 gminy miejsko-wiejskie: I - Nowe Warpno, II - Polkowice, III - 

Międzyzdroje.
•	 gminy miejskie: I - Krynica Morska, II - Łeba, III - Pruszcz 

Gdański.
•	 gminy miejskie na prawach powiatu: I - Warszawa, II - Poznań, 

III - Przemyśl. (s)

Kleszczów 
liderem rankingu

å ciąg dalszy ze str. 1

å ciąg dalszy na str. 7

Na drogach Łuszczanowic
ozstrzygnięty został przetarg na wykonanie rozbudowy dwóch dróg gmin-
nych w Łuszczanowicach. Jest to duże zadanie inwestycyjne, zaplanowane 

na 18 miesięcy (do końca maja 2014 roku). W wyniku rozbudowy zmodernizowane 
zostaną dwie drogi:
•	 odcinek drogi o długości 1 405 metrów (od rozdzielni energetycznej (GPZ) do 

drogi gminnej, nazywanej umownie „pod lasem”),
•	 droga „pod lasem” o długości 1 188 metrów (od drogi powiatowej nr 1921 E do 

drogi gminnej nr 10140E).
Inwestycja obejmować ma nie tylko prace drogowe. Zadaniem wykonawcy 

będzie też uzupełnienie infrastruktury technicznej, a ponadto budowa dwóch rond 
(pierwsze na skrzyżowaniu dróg przy 
rozdzielni energetycznej, drugie – na 
połączeniu drogi nazywanej umownie 
„przez Łuszczanowice Huby” z drogą 
„pod lasem”). Dodatkowo w ramach 
tego zadania zostanie zbudowany par-
king przy boisku piłkarskim w Łuszcza-
nowicach. Jego powierzchnia wyniesie 
prawie 690 m kw.

O zdobycie gminnego zamówienia 
na tę inwestycję ubiegało się siedem 
firm z branży drogowej. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyło Przedsiębiorstwa Ro-
bót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa 
Trybunalskiego. Zlecone prace wykona za kwotę 13,95 mln zł brutto.

(s)

Serdecznie dziękujemy za złożone kondolencje, wyrazy 
współczucia i obecność w ostatniej, ziemskiej drodze 

naszego Taty i Męża

Ś. P. Józefa Wilczka
wszystkim Przyjaciołom, Znajomym, Delegacjom, Chórowi 
parafialnemu, ks. Leonowi Kołkowi, ks. Krzysztofowi Gó-
ralowi, ks. Sławomirowi Bednarskiemu za obecność i mo-
dlitwę, a szczególne podziękowania kierujemy do ks. Pro-
boszcza Andrzeja Pękalskiego za pięknie wygłoszone Sło-
wo Boże, P. Sławomira Szafrańskiego i MOD Kleszczów za 
oprawę muzyczną oraz na ręce P. Anny Kąkolec za profe-
sjonalizm i pomoc w organizacji ceremonii pogrzebowej.

Dziękuje Rodzina

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1
Antoniówka, Bogumiłów, Dębina, Kamień, 
Kocielizna,  Rogowiec,  Słok-Młyn, 
Stefanowizna, Żłobnica

Dom Kultury, Żłobnica 25

2 Kleszczów Szkoła Podstawowa, 
Kleszczów, ul. Szkolna 4

3 Adamów, Czyżów, Łękińsko, Wola 
Grzymalina Kolonia, Wolica

Szkoła Podstawowa, 
Łękińsko, ul. Szkolna 20

4 Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia
Publiczne Przedszkole 
Samorządowe, 
Łuszczanowice 104B

W miejscu obecnego skrzyżowa-
nia ulic Słonecznej i Miłej powstać 
ma kolejne w naszej gminie rondo.

Okręgi jednomandatowe 
- ustalone

odczas wyborów Rady Gminy Kleszczów przypadających na rok 2014 obo-
wiązywać będzie podział na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych 

i cztery obwody głosowania. Uchwała regulująca te zmiany została już opublikowa-
na w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i stała się obowiązującym ak-
tem prawnym. Szczegóły znajdą Czytelnicy w tabelach oraz mapkach, na których wi-
doczne są granice okręgów wyborczych.
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å ciąg dalszy na str. 4

26
KOMUNIKATY

SP Kleszczów ogłasza 
akcje charytatywne

Co roku wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 
w Kleszczowie organizują bożonarodzeniową akcję „I Ty możesz zo-
stać św. Mikołajem”. Zebrane w jej trakcie dary służą do wsparcia ro-
dzin z terenu gminy Kleszczów, znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej.

W tym roku świetlica rozszerza swoją charytatywną działalność 
i włącza się również do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 
Dzięki tej inicjatywie świąteczna paczka trafi do jednej z wielodziet-
nych rodzin województwa łódzkiego. 

Zbiórka darów (odzież, obuwie, art. spożywcze, chemiczne i szkol-
ne) na wymienione cele odbywać się ma w świetlicy kleszczowskiej 
podstawówki do 14 grudnia. O szczegółach akcji można dowiedzieć 
się na stronie internetowej szkoły www.spkleszczow.republika.pl lub 
telefonując pod nr tel. 44/ 731 33 46 (wew. 26 - świetlica szkolna).

Organizatorzy serdecznie zachęcają dzieci, rodziców i całą spo-
łeczność gminną do udziału w tych przedświątecznych akcjach.

Pogodowe ostrzeżenia
Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kleszczów 
(www.kleszczow.pl) zamieszczane są od pewnego 
czasu ostrzeżenia o nadchodzących zjawiskach 
pogodowych, które mogą być groźne dla użytkow-
ników dróg, a także dla mieszkańców i ich dobytku. 
Ostrzeżenia pochodzą z Biura Prognoz Meteorolo-
gicznych IMGW-PIB Oddział w Poznaniu. Informują 
o obszarze, czasie wystąpienia i przebiegu danego 
zjawiska. 
Przed nadchodzącym sezonem zimowym zachę-
camy do odwiedzania naszej strony internetowej 
i zapoznawania się z komunikatami IMGW.

Urząd Gminy odpracuje Wigilię
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządze-
nia nr 120.84.2012 Wójta Gminy Kleszczów dzień 
24 grudnia (poniedziałek) jest dla Urzędu Gminy 
w Kleszczowie dniem wolnym od pracy. W zamian 
za to urząd będzie czynny w sobotę 8 grudnia w go-
dzinach 7.30-15.30.

Kiedy na rehabilitację?
Urząd Gminy informuje, że gabinet rehabilitacji 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia do 31 grudnia 2012 
roku będzie czynny w następujących godzinach:

•	 poniedziałek 11.00-17.00
•	 wtorek          11.00-17.00
•	 środa            11.00-17.00
•	 czwartek       11.00-17.00
•	 piątek              9.00-15.00

Gdzie zgłaszać usterki na drogach?
Prosimy mieszkańców gminy, aby zauważone 
usterki na gminnych drogach oraz informacje 
o uszkodzonym oznakowaniu zgłaszali na numer 
telefonu 600 476 047 (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-15). Państwa pomoc pozwoli przy-
spieszyć usuwanie usterek.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin sprzedaży biletów 
miesięcznych PKS w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie to wtorek 27 listopada, godz. 10-13.

Profilaktyczna akcja 
zdrowotna dla mieszkańców 

gminy Kleszczów
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Urząd Gminy w Klesz-

czowie organizuje po raz kolejny profilaktyczną akcję zdrowot-
ną dla mieszkańców gminy Kleszczów. W sobotę 24 listopada 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia można będzie skorzystać bezpłat-
nie z badań i porad lekarzy specjalistów:
•	 lekarz internista – badania USG jamy brzusznej oraz - w uza-

sadnionych przypadkach - USG gruczołu prostaty u mężczyzn,
•	 ortopeda/chirurg dziecięcy – badanie wad postawy u dzieci, ba-

dania USG jamy brzusznej,
•	 ginekolog – badania oraz możliwość wykonania cytologii,
•	 pomiary EKG, ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy - dla 

wszystkich chętnych.
Zapisy do poszczególnych lekarzy przyjmowane są telefonicz-

nie pod nr 44/ 731 31 10.

października odbyło się posie-
dzenie Rady Gminy Kleszczów. 

Umieszczone w porządku sesji rozpatrze-
nie wniosków, dotyczących udzielenia po-
mocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego i placówkom medycznym 
nie odbyło się. Radni zapoznali się z tymi 
wnioskami wcześniej, na posiedzeniu 
wspólnym komisji, które miało miejsce 
23 października. Zdecydowali wówczas 
o odłożeniu decyzji w sprawie złożonych 
5 wniosków o pomoc finansową z budże-
tu gminy. Zajmą się nimi podczas uchwa-
lania gminnego budżetu na rok 2013. 
Wiadomo już, że przy uchwalaniu przy-
szłorocznego budżetu nie będzie rozpa-
trywana prośba skierowana do rady przez 
jedno z sołectw, bowiem gmina nie ma 
prawnych możliwości udzielania finanso-
wej pomocy dla sołectw z innych gmin.

W trakcie październikowej sesji podję-
te zostały uchwały:
•	 o zmianie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Kleszczów na lata 
2012-2015,

•	 o zmianie budżetu gminy Kleszczów 
na 2012 rok,

•	 w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie do zasobów gminy nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie geo-

Sesja Rady Gminy
dezyjnym Kleszczów (działki o łącznej 
powierzchni 0,04 ha przeznaczone zo-
staną na wykonanie drogi dojazdowej),

•	 w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie do zasobów gminy 
nieruchomości gruntowych, położo-
nych w obrębie geodezyjnym Łusz-
czanowice (nieruchomości o pow. 0,29 
ha to część osiedla mieszkaniowego 
należącego do Bełchatowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej; położone są na 
nich drogi dojazdowe, parkingi, altany 
śmietnikowe i oświetlenie uliczne),

•	 zmiany w uchwale regulującej zasa-
dy dofinansowania z budżetu gminy 
Kleszczów zakupu sadzonek drzew 
i krzewów ozdobnych z przeznacze-
niem do zasadzenia na terenie gminy 
Kleszczów (uchwała w nowym brzmie-
niu precyzuje, do jakich drzew i krze-
wów ozdobnych można otrzymać do-
finansowanie, jaka jest częstotliwość 
przyznawania dofinansowania dla jed-
nego wnioskodawcy oraz co powinien 
zrobić wnioskodawca, jeśli dojdzie do 
obumarcia roślin posadzonych z dofi-
nansowaniem gminy),

•	 w sprawie wyrażenia zgody na powięk-
szenie obszarów w ramach Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie gminy Kleszczów (z wnioskiem 
o podjęcie tej uchwały wystąpiła do 
rady Fundacja Rozwoju Gminy Klesz-
czów); tereny, które miałyby wejść do 
ŁSSE znajdują się w Żłobnicy, mają 
powierzchnię 49 ha i miałyby zostać 
przeznaczone na lokalizację firm 
z branży fotowoltaicznej.
Zgodnie z wnioskiem ze wspólnego 

posiedzenia komisji, które odbyło się 23 
października radni zdecydowali się pozo-
stawić na poziomie z 2012 roku stawki po-
datkowe, które obowiązywać mają w roku Na terenie spółdzielczego osiedla gmina 

przejmie tereny, na których zbudowane są 
drogi, ścieżki i parkingi
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przyszłym. Wniosek ten dotyczył zarówno stawek podatku od 
nieruchomości, jak i stawek podatku od środków transportowych 
oraz opłaty targowej.

Podczas sesji zostały podjęte uchwały, które mają wpływ na 
wielkość przyszłorocznych stawek podatków rolnego i leśnego. 
Tak jak w latach poprzednich nie będą to stawki dotkliwe dla 
mieszkańców gminy, bowiem:
•	 średnia cena skupu żyta, przyjmowana jako podstawa do ob-

liczenia podatku rolnego, została obniżona do 7 zł za jeden 
kwintal (z kwoty 75,86 zł ogłoszonej przez prezesa GUS),

•	 cena sprzedaży drewna, przyjmowana jako podstawa do ob-
liczenia podatku leśnego na terenie gminy, została obniżona 
z kwoty 186,42 zł za 1 m3 do kwoty 80 zł.
W formie uchwał przyjęte zostały także obowiązujące wzory 

formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny i rolny, a także 
od nieruchomości. W odpowiedzi na pismo starosty bełchatow-
skiego, informujące o kończącej się kadencji Powiatowej Rady 
Zatrudnienia i potrzebie wyznaczenia przedstawiciela Urzędu 
Gminy Kleszczów na nową kadencję PRZ radni zgłosili kandy-
daturę Magdaleny Muskały.

Rada Gminy przyjęła wniosek złożony przez zarząd ARR 
„Arreks” S.A. i wyraziła zgodę na wydzierżawienia na rzecz tej 
spółki na okres 6 lat gminnej nieruchomości w Kleszczowie, na 
której położona jest stacja paliw wraz z myjnią.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 3

Sesja Rady Gminy

Otwarty dzień u notariuszy
W kilkunastu miastach w Polsce w sobotę 24 listopada orga-

nizowany jest Dzień Otwarty Notariatu. Dla mieszkańców woje-
wództwa łódzkiego otwarte zostaną podwoje w siedzibie Izby No-
tarialnej w Łodzi (ul. Narutowicza 119 a). Bezpłatne porady będą 
tu udzielane w godz. 10.00-16.00.

Dzień otwarty organizowany jest przez notariuszy od 2010 
roku zawsze w ostatnią sobotę listopada. Ta społeczna akcja edu-
kacyjna ma co roku swój temat przewodni. W 2010 r. notariusze 
informowali o spadkach i dziedziczeniu, w 2011 r. – o bezpieczeń-
stwo majątku rodziny. W tym roku w poradach dominować ma te-
mat ksiąg wieczystych.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że w II połowie listo-
pada Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielko-
gabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w nastę-
pujących godzinach:
•	 22 listopada - 8.00-19.00
•	 23 listopada - 8.00-19.00
•	 24 listopada - 8.00-19.00
•	 26 listopada - 10.00-18.00
•	 27 listopada - 10.00-18.00
•	 28 listopada - 8.00-19.00
•	 29 listopada - 8.00-19.00
•	 30 listopada - 8.00-19.00

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 

1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze 
zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Czajki, 
Pracownia Form Architektonicznych „MATERIA”, działającej 
z upoważnienia firmy „Clariter Poland” Sp. z o.o. zs. w War-
szawie, ulica Wilcza 66/68 o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Pilotowej 
instalacji krakingu tworzyw sztucznych na produkty che-
miczne”, planowanego do realizacji na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 100/3, 100/2, 491/3, 99/5, 99/4, obręb geode-
zyjny Bogumiłów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do 
kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wyda-
nia decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś orga-
nami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Po-
wiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składa-
nia uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ust-
nej, w terminie od 23.11.2012 r. do 14.12.2012 r. w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zo-
staną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wyda-
niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jakie opłaty i dopłaty 
za wodę i ścieki?

13 listopada odbyło wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 
Kleszczów. Jednym z omawianych tematów była sprawa taryf, 
dotyczących odpłatności za wodę i odbierane ścieki.

Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie za-
twierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.01.2013 r. do 
31.12.2013 r.

Komisje zapoznały się też z taryfami opracowanymi przez Za-
kład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. stanowiącymi załącznik 
do w/w uchwały. 

Stawki opłat za wodę i ścieki przedstawione przez Zakład Ko-
munalny „Kleszczów” Sp. z o.o. są następujące:

Gospodarstwa domowe 
i osoby indywidualne – 

grupa taryfowa II

Przemysł – przemysł, 
handel, usługi – grupa 

taryfowa I
Cenna netto Cena brutto Cenna netto Cena brutto

Woda (zł/m3) 3,52 3,81 3,62 3,91
Ścieki (zł/m3) 4,50 4,86 4,76 5,14

Komisje przyjęły wniosek o ustalenie dopłat z budżetu Gminy 
Kleszczów do 1m3 dostarczonej wody:
1. dla gospodarstw domowych i osób indywidualnych w wysokości 

3,71 zł,
2. dla przemysłu – przemysłu, handlu, usług w wysokości 2,11 zł.

Komisje przyjęły wniosek o ustalenie dopłat z budżetu Gminy 
Kleszczów do 1m3 odprowadzanych ścieków:
1. dla gospodarstw domowych i osób indywidualnych w wysokości 

4,00 zł,
2. dla przemysłu – przemysłu, handlu, usług w wysokości 2,50 zł.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. 
Główna 47 zamieszczona została informacja o nieruchomości 
niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położo-
nej w obrębie geodezyjnym Bogumiłów gm. Kleszczów, ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 344/1.
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Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
„ARREKS” S.A.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA 
Z ATRAKCYJNYCH OFERT:

•	 Internet już od 30,00 zł brutto za 2 Mbit/s.
•	 Korzystne warunki dla „Małego BIZNESU”.
•	 Oferty pakietowe: TELEFON + INTERNET.

Biuro Obsługi Klienta, ul. Główna 122 
97-410 Kleszczów

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 
44/ 731 37 13

Bloki 1 i 2 już nie emitują SO2
nstalacja Odsiarczania Spalin (IOS) bloków 1 i 2 w Elektrow-
ni Bełchatów przeszła pomyślnie trzymiesięczny ruch prób-

ny. Czas realizacji całej inwestycji wyniósł 34 miesiące, a faktyczny 
czas budowy (do podania pierwszych spalin) - 16 miesięcy. Jest to 
najszybciej zrealizowana budowa IOS w Polsce. Generalnym wyko-
nawcą zadania było Rafako.

Kontrakt na budowę IOS bloków 1 i 2 został podpisany prawie 
trzy lata temu (19.11.2009 r.). Realizacja inwestycji prowadzona 
była jako „budowa pod klucz” - od projektu do rozruchu i przekaza-
nia do eksploatacji.

W trakcie trzymiesięcznego ruchu próbnego Energopomiar Gli-
wice wykonał pomiary gwarancyjne. Urządzenia IOS przeszły także 
pomiary środowiskowe (pomiar natężenia oświetlenia, zapylenia, 
hałasu i skuteczności wentylacji).

„Zrealizowana inwestycja to kolejny krok zmierzający do speł-
nienia przez Elektrownię Bełchatów standardów emisji określonych 
w nowej dyrektywie IED obowiązującej od roku 2016, wynoszącej 
200 mg SO2/Nm3” – czytamy w komunikacie prasowym PGE GiEK.

(s)

Firma na medal
Startuje kolejna edycja konkursu „Firma na medal” organizowa-

nego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem konkursu 
jest promowanie firm dobrze zarządzanych pod względem finanso-
wym i organizacyjnym. O tytuł „Firma na medal” mogą ubiegać się 
przedsiębiorcy prowadzący działalność do 2 lat, ale także działają-
cy powyżej 2 lat.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 31 grudnia 2012 r. 
na formularzu zgłoszeniowym, który udostępniony został na stronie 
internetowej www.powiat-belchatowski.pl. Na tejże stronie zaintere-
sowani odnajdą też regulamin konkursu.

Kersten nagrodzony
irma Kersten Europe została laureatem Holendersko-Pol-
skiej Nagrody dla Biznesu. Była jednym z pretendentów do 

nagrody, o którą ubiegać mogą się firmy mające swój wkład w roz-
wój wymiany handlowej i inwestycji pomiędzy Holandią i Polską. 

Uroczystość odbyła się 15 listopada w stołecznej siedzibie Ban-
ku BGŻ. Oprócz Hansa Besselinga - dyrekto-
ra zarządzającego grupy Kersten Europe, który 
odebrał nagrodę z rąk Marcela Kurpershoek - 
ambasadora Królestwa Niderlandów w Polsce, 
w warszawskiej gali uczestniczył także kieru-
jący zakładem Kersten Europe w Kleszczowie 
Bartłomiej Baudler.

Holendersko-Polska Nagroda dla Biznesu 
(w tym roku przyznawana była po raz ósmy) 
jest inicjatywą Holendersko-Polskiego Centrum 
Promocji Handlu oraz Holendersko-Polskiej 
Izby Gospodarczej w Warszawie. Inicjatywę 
wspierają Ambasada Królestwa Niderlandów 
w Warszawie oraz Ambasada Rzeczpospolitej 
Polskiej w Hadze. (s)

Zaplanuj szkolenie w PUP
Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełcha-

towie (http://pupbelchatow.pl/modules/news/article_storyid_431.
html) znaleźć można tematykę i terminy zajęć aktywizacyjnych oraz 
szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zaplanowanych 
na styczeń, luty i marzec przyszłego roku. Można zapisywać się na 
nie u liderów Klubu Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie (ul. Bawełniana 3) w sali 
numer 10 (parter) w godzinach od 8.00 do 14.00. Zgłoszenia osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy przyjmowane są do wyczerpa-
nia miejsc.

Centrum Aktywizacji Zawodowej informuje, że osoby bezrobot-
ne i poszukujące pracy mogą w sali nr 10 w godzinach od 8.00 do 
14.00 korzystać ze stanowisk komputerowych, aby móc tu przygo-
towywać dokumenty aplikacyjne lub sprawdzać przez Internet ofer-
ty pracy.

Ze stanowisk komputerowych można korzystać, po wcześniej-
szym zgłoszeniu się do Lidera Klubu Pracy.

października w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 
miała miejsce rozprawa administracyjna związana ze sta-

raniami inwestora o wydanie pozwolenia na budowę w strefie w Bo-
gumiłowie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów (RZPO). 
Rozprawa wyznaczona została przez starostę na godziny przed-
południowe i nie spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Obok 
osób reprezentujących starostwo, a także przedstawicieli inwesto-
ra, przybyli na nią dziennikarze lokalnych mediów. Byli też obecni 
reprezentanci Stowarzyszenia „Twój Kleszczów”, którzy od począt-
ku śledzą uważnie losy projektu tej inwestycji, a w ubiegłym roku 
podjęli próbę przeprowadzenia w gminie Kleszczów referendum 
w sprawie planowanej budowy zakładu, przetwarzającego duże ilo-
ści głównie komunalnych odpadów.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego za-
mieszczony został protokół z tej rozprawy administracyjnej. Miesz-
kańcy gminy, zainteresowani przebiegiem tej rozprawy i chcący do-

RZPO - kolejny etap wiedzieć się kolejnych szczegółów na temat planowanej „przetwórni 
odpadów” (także szczegółów technologicznych) czytając 11-stroni-
cowy dokument, mogli dowiedzieć się, że inwestora RZPO (Eko-
-Region Kleszczów Sp. z o.o.) podczas bełchatowskiej rozprawy 
reprezentowali: pełnomocnik Małgorzata Czajka, projektant zakła-
du i autor technologii przetwarzania odpadów na paliwa gazowe - 
Piotr Sarré oraz doradca zarządu Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. 
- Stanisław Wojtasik. 

Decyzja dotycząca środowiskowych uwarunkowań dla plano-
wanej w Bogumiłowie inwestycji wydana została przez wójta gmi-
ny Kleszczów 31 maja br. Jednym z postawionych w niej wymo-
gów było ponowne - na etapie starania się inwestora o pozwolenie 
na budowę -  przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko. 

Podobnie jak w trakcie rozprawy administracyjnej, która ponad 
rok temu (15 listopada 2011 r.) odbyła się w Kleszczowie w auli 
SOLPARKU, osoby przybyłe na rozprawę w starostwie mogły zgła-
szać uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na śro-
dowisko. Dokumentacja związana ze sprawą RZPO była udostęp-
niana w Wydziale Architektury i Budownictwa bełchatowskiego 
Starostwa Powiatowego, a w okresie od 25 września do 16 paź-
dziernika można było składać pisemne uwagi i wnioski. (s)

17
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Szkolne wieści

Choinkowe ozdoby 
z wiórków drewna

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje kolejne za-
jęcia warsztatowe dla mieszkańców gminy. Tym razem będzie moż-
na poznać tajniki wykonywania ozdób choinkowych z wykorzysta-
niem wiórków z drewna osikowego. 

Zajęcia odbywać się będą w wiejskich ośrodkach kultury w go-
dzinach 16.00-19.00 w następujących dniach: ● 23 listopada – Dę-
bina ● 4 grudnia – Łękińsko ● 5 grudnia – Żłobnica ● 7 grudnia – 

Rogowiec ● 8 grudnia 
– Wolica ● 11 grudnia 
– Czyżów ● 15 grud-
nia – Łuszczanowice.

G O K  z a p r a -
sza mieszkańców do 
udziału, licząc na to, 
że zajęcia te spotka-
ją się z równie dużym 
za in te resowan iem 
jak przeprowadzo-
ne wcześniej warszta-
ty tworzenia z krepiny 
sztucznych gwiazd be-

tlejemskich (na zdjęciu). Ich uczestnikami było około 70 osób.

Misjonarz uczestniczą-
cy w Niedzieli Misyjnej 
opowiadał o swojej 
pracy z dziećmi i mło-
dzieżą w Afryce. W po-
niedziałek uczestniczył 
w spotkaniu z gimna-
zjalistami.
Projekt „SOS dla Afry-
ki” stanowi kontynuację 
realizowanego w minio-
nym roku szkolnym – 
także w gimnazjum w Kleszczowie – projektu „Czadowe Dzieci 
– oczaruj je swoją wrażliwością”.

Refleksyjny spektakl
Aktorzy Teatru Kurtyna w Krakowie zaprezentowali uczniom Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych „Utracone marzenia” – spek-
takl opowiadający o tym, jak  tragiczne w skutkach zdarzenia 
może powodować nadużywanie przez młodzież alkoholu. Głów-
ny bohater po spożyciu „niewielkiej” ilości alkoholu wsiada za 
kierownicę i powoduje wypadek. Sam wychodzi z opresji bez 
szwanku, ale niszczy życie i karierę ofiary wypadku - młodej ko-
biety. Refleksyjne przedstawienie zachęciło młodzież do poroz-
mawiania o dorosłości i odpowiedzialności.

Czym jest cyberprzemoc?
Zagadnieniu cyberprzemocy poświęcone zostały profilaktyczne 
zajęcia zorganizowane 6 listopada przez Małopolskie Centrum 
Profilaktyki dla uczniów SP Kleszczów. Głównym celem zajęć 
było uświadomienie uczniom, że Internet oprócz zalet jest też 
pełen niebezpieczeństw. Prowadzący zwrócili uwagę na potrze-
bę ochrony swoich danych w Internecie, a także właściwe reago-
wanie na zjawisko cyberprzemocy. Oprócz pokazu filmowego 
prowadzący organizowali pracę uczniów w grupach, inicjowali 

też dyskusje.
Jednym z za-
dań postawio-
nych przed 
uczestn ikami 
zajęć było two-
rzenie plakatów 
propagujących 
główne zasady 
bezpiecznego 
poruszania się 
w sieci.
Zajęcia prze-
prowadzone zo-

stały z inicjatywy pedagoga szkolnego przy współpracy z Gmin-
ną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gimnazjum wespół z misyjną fundacją
11 listopada w kościołach w Kleszczowie i Łękińsku odbyła się 
Niedziela Misyjna zorganizowana przez uczniów klas drugich 
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie przy współpra-
cy z krakowską Fundacją Kapucyni i Misje. Po mszy św. zbie-
rane były datki do puszek, przeznaczone na dofinansowanie 
odbudowy centrum kulturowego w jednej z parafii w afrykań-
skiej Republice Czadu. Efektem ofiarności mieszkańców gminy 
Kleszczów oraz aktywności grupy gimnazjalistów jest zebrana 
kwota sześć i pół tysiąca złotych.
Akcja, będąca częścią projektu „SOS dla Afryki”, realizowane-
go w tym roku przez młodzież kleszczowskiego gimnazjum, 
została wcześniej rozpropagowana wśród mieszkańców gminy. 

å ciąg dalszy na str. 8

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
 zaprasza młodzież

na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się 
w niedzielę 25 listopada

w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łuszczanowicach 
od godz. 18.00 do 23.00.

Wstęp wolny.
***

I miejsce na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Złote Łabędzie - 2012” w Rzeczycy w kategorii gimnazjum 
zdobył Adam Komorowski - uczestnik koła wokalnego 
działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie. 
Serca jury zdobył wykonaniem piosenki Andrzeja Zauchy 
„Bądź moim natchnieniem”.
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Do uchwalenia podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze 
w terminie do 1 listopada zobowiązane zostały rady gmin i miast 
(z wyjątkiem miast na prawach powiatu) za sprawą regulacji, wpro-
wadzonych przez Kodeks wyborczy. Warto przypomnieć, że jedno-
mandatowe okręgi wyborcze nie będą nowością. Występowały one 
już wcześniej w małych gminach, a w wyborach do Senatu RP za-
funkcjonowały po raz pierwszy w 2011 roku.

Podział Gminy Kleszczów
na jednomandatowe okręgi wyborcze

Numer 
okręgu Granice okręgu wyborczego

1 Bogumiłów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Słok-Młyn, 
Stefanowizna

2 Żłobnica
3 Antoniówka, Kocielizna
4 Łuszczanowice Kolonia, Łuszczanowice od nr 103 do nr 144
5 Łuszczanowice od nr 48 do numeru 102
6 Łuszczanowice od nr 1 do numeru 47

7 Kleszczów: ul. Gliniana, ul. Główna: nieparzyste 75-117, 124-
186, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Zielona

8 
Kleszczów: ul. Cicha, ul. Dojazdowa, ul. Główna: nieparzyste 
59-61, parzyste 78-120, ul. Krótka, ul. Niska, ul. Ogrodowa, ul. 
Osiedlowa, ul. Poprzeczna, ul. Szkolna, ul. Wysoka

9 Kleszczów: ul. Boczna, ul. Główna: 2B-57A, parzyste: 60-72, ul. 
Łączna, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Urzędowa

10 
Kleszczów: ul. Brzozowa, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. 
Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Wrzosowa, ul. Wspólna, ul. 
Źródlana

11 

Kleszczów: ul. Chabrowa, ul. Irysowa, ul. Jagodowa, ul. 
Jarzębinowa, ul. Kalinowa, ul. Krokusowa, ul. Liliowa, ul. 
Malinowa, ul. Miła, ul. Południowa, ul. Poziomkowa, ul. Różana, 
ul. Słonecznikowa, ul. Tulipanowa, ul. Wschodnia

12 Łękińsko: ul. Długa 1-17, ul. Miła, ul. Modrzewiowa, ul. 
Północna, ul. Rolna, ul. Słoneczna, ul. Topolowa, ul. Ustronna

13 Łękińsko: ul. Akacjowa, ul. Długa 18-86, ul. Klonowa, ul. Leśna, 
ul. Poprzeczna, Wola Grzymalina Kolonia

14 Adamów, Czyżów, Łękińsko ul. Szkolna
15 Wolica
Przy ustalaniu podziału gminy na jednomandatowe okręgi wy-

borcze należało uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym 
rejestrze wyborców danej gminy „na koniec kwartału poprzedza-
jącego kwartał, w którym dokonywany był podział na okręgi wy-
borcze”. W gminach wiejskich podziału na jednomandatowe okrę-
gi dokonywano z przestrzeganiem zasady, że okręgiem wyborczym 
powinna być jednostka pomocnicza gminy czyli sołectwo. Dokonu-
jąc podziału jednostki pomocnicze gminy łączyło się w celu utwo-
rzenia okręgu, albo też dzieliło na dwa lub więcej okręgów wybor-
czych, o ile wynikało to z konieczności zachowania tzw. jednolitej 
normy przedstawicielstwa.

Okręgi jednomandatowe - ustalone

Czym jest ta jednolita norma przedstawicielstwa? Obliczono ją 
poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę rad-
nych wybieranych do danej rady. W dziesięciu sołectwach gminy 
Kleszczów na dzień 31 marca 2012 roku zamieszkiwało 5044 osób. 
Jednolita norma przedstawicielstwa, obliczona przy takiej liczbie 
mieszkańców wyniosła 336 osób (5044 : 15 = 336).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w poprzednich wyborach 
samorządowych radni gminy Kleszczów wybierani byli w siedmiu 
okręgach. Zarówno podczas wyborów 2006, jak i 2010 roku tylko 
trzy spośród tych okręgów były jednomandatowe.

Istotną zmianą w wyborach zaplanowanych na 2014 rok bę-
dzie utworzenie nowego obwodu głosowania – w Łuszczanowi-
cach. Mieszkańcy Łuszczanowic oraz Łuszczanowic Kolonii za-
miast – jak to było dotychczas – głosować w Kleszczowie będą się 
udawać do bliższego lokalu wyborczego, którego siedzibą będzie 
łuszczanowickie przedszkole.

(s)

å ciąg dalszy ze str. 2
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å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

rojekt „Czadowe dzieci – oczaruj je swoją wrażliwością” re-
alizowany był przez dziesięcioosobowy zespół, złożony 

z uczennic klas II Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczo-
wie (Paulina Ciupa, Agata Jędrzejczyk, Weronika Józiak, Karoli-
na Kil, Dominika Kita, Natalia Koper, Weronika Kostrzewa, Anna 
Krawczyk, Emilia Włodarczyk, Aleksandra Wojewoda) pod opie-
ką nauczycielek Iwony Binkowskiej-Antoszczyk oraz Moniki Sta-
rygi. Polegał na rozpropagowaniu wśród społeczności gminnej, 
a następnie przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na budowę szko-
ły w miejscowości Nzoro w Czadzie. Jednodniowa kwesta zorga-
nizowana w listopadzie 2011 r. dała efekt w postaci kwoty 2900 zł. 
Projekt realizowany był przez zespół gimnazjalny we współpracy 
z Fundacją Kapucyni i Misje.

Przed zakopiańskim przeglądem poszczególne projekty były 
oceniane w ramach Ligi Lokalnych Grup Projektowych. Projekt 
gimnazjum w Kleszczowie uzyskał najwięcej punktów wśród pro-
jektów e-Akademii Przyszłości w województwie łódzkim. Prze-
gląd zorganizowany w Zakopanem miał wskazać najlepsze pro-
jekty spośród finałowej szesnastki, wybranej w poszczególnych 
województwach. Projekt kleszczowskiego gimnazjum znalazł się 
na czwartym miejscu w Polsce.

***
Ponadregionalny program e-Akademia Przyszłości, dofinanso-

wany z unijnych funduszy, opiera się na tworzeniu w gimnazjach 
zespołów uczniowskich, które pod kierunkiem nauczycieli planują, 
a potem realizują projekty, wykraczające poza standardowy pro-
gram nauki. Celem e-Akademii Przyszłości jest rozwój zdolności 
i osobowości uczniów oraz przygotowanie ich do jak najlepszego 
funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

(s)

„Czadowy” projekt

•	 Układanie kostki brukowej
•	 Utwardzanie wjazdów
•	 Niwelacja terenu
•	 Usługi koparko-ładowarką

Tel. 515-139-225

P r o d u c e n t  m e b l i
Janusz Moryń„MEBLOMAX”

WYKONUJE MEBLE:
● kuchenne, pokojowe, sypialnie, 

● komody, stoły, krzesła, ławy
● biurowe, szafy wnękowe

● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta.
3 Na wszystkie meble udzielamy gwarancji.

3 Montaż, transport gratis.
3 Wystawiamy fakturę VAT.

3 Świąteczna obniżka cen, rabaty do 20%.
Zapraszamy do salonu producenta:

Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509-372-199

www.meblomax.org.pl

Poszukuję opiekunki 
do 15-miesięcznej dziewczynki.

Tel. 693 432 111.

Kupię działkę budowlaną 

na terenie gminy Kleszczów.

Tel. 692 738 587. 

P Przeciw negatywnym emocjom
Także uczniowie klas II-VI SP w Łękińsku uczestniczyli w warsz-
tatach profilaktycznych, przeprowadzonych przez Małopolskie 
Centrum Profilaktyki w Krakowie. Tematyka zajęć została dobra-
na odpowiednio do wieku uczestników. Młodsi uczniowie brali 
udział w zajęciach „Pokonać Stworka Agresorka”, starsi - w za-
jęciach „Wybieram spokój”. Głównym, celem warsztatów było 
pokazanie, że można kontrolować swoje emocje i redukować 
agresywne zachowania. Przeprowadzane przez trenerów ćwi-
czenia praktyczne miały pomóc w radzeniu sobie z emocjami, 
zwłaszcza negatywnymi. Fundusze na zorganizowanie warsz-
tatów zapewniła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kleszczowie.

Na korczakowskiej konferencji
Przedstawicielki samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie (Klaudia Komorow-
ska i Karolina Cieślak) wraz z opiekunkami samorządu - Renatą 
Frach i Agnieszką Kuśmierek uczestniczyły w konferencji zorga-
nizowanej przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka 
i Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach. 
Tematem przewodnim konferencji, która odbyła się 13 listopada 
były rozważania odnoszące się do metod wychowawczych Ja-
nusza Korczaka. Jedną z idei realizowanych przez Starego Dok-
tora znajdujemy w jego słowach: „Nie wolno zostawiać świata 
takim, jakim jest. Naprawianie świata trzeba zaczynać od napra-
wiania spraw dzieci”.
Uczestnikiem konfe-
rencji był m.in. Rzecz-
nik Praw Dziecka – 
Marek Michalak (na 
zdjęciu z przedsta-
wicielkami samorzą-
du SP Kleszczów). 
Rzecznik apelował 
o wrażliwość na „wiel-
kie sprawy małych 
ludzi”, a także o po-
trzebę rozwijania w 
dzieciach ciekawo-
ści świata. Głosem 
w dyskusji stał się też program artystyczny przedstawiony 
uczestnikom konferencji przez uczniów. Mówili w nim o wła-
snych potrzebach, o swoim spojrzeniu na edukacyjną rzeczywi-
stość i o tym, jak oceniają relacje nauczyciel - uczeń.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe
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Sprzedam 
Citroena 
Jumper 
rok 2008, 

poj. 3,0 litra, 
moc 160 KM.

Tel. 517-936-384.

Do wynajęcia 
dom w Czyżowie

(gmina Kleszczów) 
dla pracowników 
firm (8-10 osób).

Tel. 663-567-670.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza III przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki 
przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie.

1. Ilość drewna.
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stos.
Ilość drewna – 39 m 3 , sortyment - drewno opałowe 100%. Skład gatunkowy: sosna - 60 %, brzoza 
– 40%.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości: 3 352,30 zł brutto (słownie: 
trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 30/100).
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta cenowa (sporządzona wg. załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

•	 przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
•	 sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
•	 złożona w jednym egzemplarzu,
•	 podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,
•	 wszystkie strony oferty ponumerowane,
•	 wszelkie poprawki dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, 

dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki,
•	 nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej 
w Kleszczowie.

7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 30.11.2012 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest 
kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 30.11.2012 r. o godz. 1215. 
Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu 
będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której termin 
podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest oferta cenowa.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

………………………………………………
pełna nazwa oferenta oraz adres

Wójt Gminy Kleszczów
……………………..
miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do III ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna pochodzącego 
z wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie oferujemy cenę na zakup całości drewna 
wchodzącego w skład przetargu.

     Cena brutto
…………………………...............…. zł.                
słownie:. ……………………….............................................…..
 … ……………………………...............................................….zł.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbierać drewno 
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

      
…………………………..........................………

pieczęć i podpis

w Kleszczowie
Tel. 696-267-891

Sprzedam 
działkę

budowlaną

Zapraszamy 
do nowo otwartego 

SALONU 
FRYZJERSKIEGO 

w Kleszczowie, 
ul. Główna 2 B.

Tel. 44/ 731-44-93.
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S p o r t

S p o r t

S p o r t S p o r t

października w Sieradzu odbyły się woje-
wódzkie mistrzostwa LZS w piłce koszy-

kowej dziewcząt. Klub LKS Omega Kleszczów re-
prezentowała drużyna złożona z uczennic ZSP, 
która awans do wojewódzkich mistrzostw wywal-
czyła 7 października podczas powiatowych mi-
strzostw LZS.

Na szczeblu wojewódzkim nasze koszykar-
ki pokonały zespoły: z Sieradza 35:21, Radomska 
30:22 oraz Działoszyna 31:12. Dzięki tym zwycię-

Sztafetowe 
przełaje

października nad zalewem „Patyki” odbyły 
się rejonowe sztafetowe biegi przełajowe 

w ramach Licealiady. Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w tych zawodach reprezentowały druży-
ny dziewcząt i chłopców. Dziewczęta miały do po-
konania dystans 10x800 m, a chłopcy - 10x1000 
m. Dzięki wygranej dziewcząt i II miejscu chłop-
ców obydwie sztafety awansowały do zawodów 
wojewódzkich. 

Odbyły się one 26 października w Zgierzu. Tu, 
startując na takich samych dystansach jak „w rejo-
nie”, drużyna dziewcząt wywalczyła VIII miejsce, 
a chłopcy – IX.

eprezentacja dziewcząt z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 15 li-

stopada wystąpiła w Bełchatowie w zawodach 
powiatowych w piłce ręcznej. Po czterech zwy-
cięskich meczach została mistrzem powiatu beł-
chatowskiego i będzie reprezentować nasz powiat 
na zawodach rejonowych. 

Rywalizację w grupie drużyna ZSP rozpoczę-
ła od zwycięstwa nad I LO 14:8. W drugim meczu 
okazała się lepsza od ZSP Szczerców 13:1. W pół-
finale ZSP Kleszczów spotkał się z II LO wygrywa-
jąc 12:8. Ponowne spotkanie w finale z I LO zakoń-
czyło się wygraną ZSP 13:8.

W reprezentacji kleszczowskiego ZSP wystą-
piły: Anita Stanios – bramkarka, Anna Muszyń-
ska, Justyna Kluba, Justyna Botór, Izabela Pabich, 
Ewelina Bugajska, Martyna Szmigielska, Urszu-

Mistrzostwa 
w warcabach
iedem zespołów z województwa łódzkie-
go rywalizowało 11 listopada w Lututowie 

w mistrzostwach LZS w warcabach 100-polowych. 
W tym gronie znalazła się też reprezentacja LKS 
Omega Kleszczów.

Malwina Piechura wywalczyła VI m. w kate-
gorii do lat 13. Katarzyna Kowalczyk zwyciężyła 
w kat. do lat 19. Zwycięstwa odniosły także Rena-
ta Frach (kat. do 35 lat) oraz Jolanta Muszyńska 
(kat. ponad 35 lat). Henryk Gieroń wywalczył VII m. 
wśród mężczyzn w grupie wiekowej ponad 35 lat.

W rozgrywkach drużynowych nasza drużyna 
w składzie R. Frach, J. Muszyńska, K. Kowlaczyk i 
H. Gieroń zajęła III miejsce.

la Mazik, Marta Kłodawska, Patrycja Kłys, Natalia 
Barańska, Monika Szymańska, Joanna Wojewoda 
i Klaudia Jagusiak. 

Dzień później odbyły się mistrzostwa w piłce 
ręcznej chłopców. Szczypiorniści ZSP rozpoczę-
li zawody od zwycięstwa z ZSP nr 4 23:16. W dru-
gim meczu w grupie zwyciężyli II LO 12:8. Mecz 
półfinałowy to rywalizacja z III LO i wygrana 15:7. 
W finale ponownie spotkali się z II LO. Po zaciętym 
meczu zwyciężyli 7:6.

W drużynie ZSP Kleszczów zagrali: Seba-
stian Roczek – bramkarz, Dawid Masiarek – bram-
karz, Marcin Kuliberda, Karol Hasikowski, Roman 
Żak, Kamil Zatorski, Konrad Szmit, Dominik Stę-
pień, Michał Kowalski, Patryk Kamyk, Andrzej Ku-
bik, Piotr Garbiec, Łukasz Danielski i Gabriel Irzy-
kowski.

Opiekunem obu drużyn był Marcin Szymak.

Szczypiorniści ZSP najlepsi w powiecie

Zwycięstwo w wojewódzkich 
mistrzostwach LZS

stwom wywalczyły mistrzostwo województwa.
Skład drużyny reprezentującej LKS Omega: 

Marta Kłodawska, Anna Muszyńska – kapitan, Ju-
styna Kluba, Justyna Botór, Martyna Szmigielska, 
Anita Stanios i Urszula Mazik. Opiekun: Marcin 
Szymak. Justyna Kluba została wybrana najlepszą 
koszykarką zawodów.

Warto podkreślić, że jest to pierwszy tak zna-
czący sukces drużyny koszykarek w wojewódzkiej 
rywalizacji klubów zrzeszonych w LZS.

21
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Eko-edukacja 
dzieci

ształtowanie troski o środowisko to 
ważny element edukacji. Większość 

rodziców małych dzieci nie ma na taką na-
ukę ani czasu, ani energii, licząc że wyręczą 
ich w tym przedszkola czy szkoły. Warto jed-
nak zwrócić uwagę na utrwalanie u dziecka 
pewnych zachowań. Dzięki nim będzie ono 
większą uwagę zwracać na to, co służy czy-
stości otaczającego je środowiska.

Oto kilka przydatnych wskazówek:
1. Naucz zbierania surowców wtórnych.

Możesz w tym celu powierzyć malu-
chowi odpowiedzialność, np. za zbieranie 
tworzyw sztucznych i ich wyrzucanie do 
przeznaczonych tylko na nie pojemników. 
Pamiętaj przy tym, by wcześniej wyjaśnić 
dziecku sens zbierania makulatury, tworzyw 
sztucznych, szkła. Maluch będzie dzięki 
temu bardziej świadomy, jakie korzyści daje 
powtórne przetwarzanie surowców. 
2. Co można powtórnie wykorzystać?

Niektóre przedmioty nadają się do kilku-
krotnego użycia. Spróbuj zaproponować, by 
plastikowe reklamówki po zakupach zostały 
wykorzystane jako worki na śmieci. Wyja-
śnij dziecku, że w taki sposób oszczędzamy 
miejsce na składowiskach śmieci i ogra-
niczone zapasy ropy naftowej. Dziecko ła-
twiej zrozumie sens wykorzystywania do 
malunków obydwu stron kartki papieru, jeśli 
opowiemy mu o tym, że dzięki temu można 
oszczędzić drzewa w lesie przed wycięciem.
3. Pokaż, że korzystasz z opakowań wie-

lokrotnego użytku.
Ziemię chronimy przed nadmiarem 

śmieci rezygnując z ciągle popularnych „fo-
liówek”, a wybierając się na zakupy z torba-
mi materiałowymi. Posiłek do przedszkola 
czy szkoły pakuj maluchowi do pojemnika 
wielokrotnego użytku. Tłumacz przy tym, 
jakie są korzyści dla środowiska z takiego 
postępowania.
4. Dawaj dobry przykład dbania o środo-

wisko.
Twoja pociecha będzie troszczyć się 

o środowisko, kiedy zobaczy przykłady Two-
ich proekologicznych zachowań. Wybieraj 
w sklepie produkty i opakowania, które zo-
stały wykonane z myślą o środowisku (np. 
naturalne środki czyszczące). Przekonaj 
dziecko do korzystania z bloków czy zeszy-
tów wykonanych z makulatury.
5. Zrób kompostownik.

Jeśli masz ku temu warunki zrób w ogro-
dzie kompostownik. Na kompost składają 
się resztki żywności i organiczne odpadki 
z gospodarstwa domowego (także z ogro-
du). Dzięki zagospodarowaniu tych odpa-
dów sprawiamy, że nie trafiają one na wysy-
pisko, a dodatkowo służą użyźnieniu ziemi.

Takie działania będą ważnym uzupełnie-
niem warsztatów, akcji i zajęć proekologicz-
nych, które prowadzone są już z najmłod-
szymi dziećmi w przedszkolach i szkołach.

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

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” 
pod numer telefonu (44) 731-37-13.

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

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

Tenisiści wygrywają w Osjakowie
października w drużynowych mistrzostwach województwa łódzkiego rywalizowali tenisiści 
stołowi. W drużynie reprezentującej LKS Omega Kleszczów wystąpili: Witold Uzarczyk, Kamil 

Trzcinka i Łukasz Posmyk. Nasi zawodnicy wywalczyli I miejsce.

Rywalizacja pływaków
iędzynarodowe Zawody Pływackie 
„Memoriał Tadeusza Sławeckiego” odbyły 

się 20 i 21 października w Łodzi. Startowało 
198 zawodników z 14 klubów. ZSP Kleszczów 
reprezentował uczeń klasy I b Filip Mielczarek. 
Wywalczył następujące lokaty: ● 2. 50m stylem 
dowolnym 0’25”41 ● 6. 200m stylem dowolnym 
2’02”68 ● 6. 200m stylem zmiennym 2’18”87 ● 8. 
100m stylem dowolnym 0’56”21.

***
W dniach 10 i 11 listopada odbyły się 

w Łodzi zawody z cyklu Grand Prix - Puchar 
Polski w pływaniu. ZSP Kleszczów na imprezie 
tej reprezentowało czworo uczniów. Oto miejsca 
i czasy, wywalczone przez nich w trakcie zawodów:
•	 Barbara Wasilewska (kl. III b): ● 5. 800m do-

wolnym 8’55”33 ● 7. 400m dowolnym 4’24”25 
● 6. 200m dowolnym 2’05”97 ● 24. 100m do-
wolnym 1’01”63.

•	 Kinga Trojanowska (kl. II b): ● 29. 100m do-
wolnym 1’03”05 ● 37. 50m dowolnym 0’29”28 
● 49. 50m motylkowym 0’33”20.

•	 Monika Szymańska (kl. I b): ● 17. 800m do-
wolnym 9’49”04 ● 24. 400m dowolnym 4’45”70 
● 27. 100m grzbietowym 1’11”96 ● 44. 200m 
dowolnym 2’16”80.

•	 Filip Mielczarek (kl. I b): ● 20. 800m dowol-
nym 8’49”04 ● 27. 400m dowolnym 4’14”75 

● 40. 100m dowolnym 0’55”72 ● 49. 50m 
motylkowym 0’27”75 ● 51. 200m dowol-
nym 2’01”77.
W zawodach udział brało 390 zawodników 

z 80 klubów.
***

14 listopada odbyły się w Radomsku 
rejonowe zawody sportowe - sztafety 
pływackie w ramach Licealiady. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
reprezentowały dwie drużyny dziewcząt 
i chłopców (w każdej - 10 osób). Każdy 
zawodnik miał do przepłynięcia dystans 50 m. 
Obie drużyny zajęły III miejsca, ustanawiając 
nowe rekordy szkoły. 

Oto składy obu sztafet:
•	 dziewczęta: M. Szymańska (kl. I b), D. 

Przygoda (kl. I a), B. Wasilewska (kl. III b), 
I. Krauze (kl. I b), K. Chojnowska (kl. II a), 
K. Kozieł (kl. II a), P. Misiak (kl. III b), K. Se-
werynek (kl. I b), M. Szmigielska (kl. I b), 
K. Trojanowska (kl. II b),

•	 chłopcy: F. Mielczarek (kl. I b), K. Hałacz-
kiewicz (kl. IV t), T. Ławski (kl. I t), M. Fi-
glus (kl. IV t), E. Matuszczak (kl. IV t), P. 
Trawczyński (kl. IV t), A. Pagacz (kl. I t), 
A. Chudy (kl. I t), M. Wojtczak (kl. III b), B. 
Golc (kl. III a).

28
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Pamięć o historii

P

organizowana 9 listopada roczni-
cowa uroczystość rozpoczęła się 

Mszą św. w intencji Ojczyzny. W nabożeń-
stwie uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych, delegacje gminnych 

Z

Patriotyczne śpiewanie
rawie stu wykonawców (solistów, zespołów i chórów) 
uczestniczyło w XIII. Konkursie Piosenki Patriotycz-

nej i Żołnierskiej, zorganizowanym w Bełchatowie. W tak licz-
nym gronie nie zabrakło uczniów reprezentujących kleszczow-
skie szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Ewa Makówka, 
Klaudia Czank, Paweł Dobrzański) oraz Szkołę Podstawową 

szkół, firm i instytucji, a także mieszkań-
cy. Obecne były poczty sztandarowe 
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Kleszczów.

Po zakończeniu nabożeństwa zebra-
ni w kościele obejrzeli montaż słowno-mu-

zyczny, przygotowany przez uczniów 
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w 
Kleszczowie. Na tle dekoracji, w której 
dominowały barwy narodowe, gimna-
zjaliści przypomnieli ważne etapy trud-
nej, 123-letniej drogi do odzyskania 
przez Polskę niepodległości, wykona-
li też kilka popularnych, patriotycznych 
pieśni. W końcowej części przedstawie-
nia pojawiły się odpowiedzi na pytania: 
czym jest patriotyzm dla dzisiejszych 

Polaków?; jak rozumie go pokolenie gim-
nazjalistów?

Rocznicowa uroczystość, zorganizo-
wana z okazji rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, zakończyła się – 
tradycyjnie – przy Pomniku Niepodległości. 
Uczestnicy obchodów, prowadzeni przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz poczty 

sztandarowe, przeszli tu po opuszcze-
niu kościoła. Kiedy wybrzmiały ostat-
nie dźwięki „Mazurka Dąbrowskiego” 
rozpoczęło się składanie pod pomni-
kiem wieńców i wiązanek kwiatów. Ce-
remonię tę rozpoczęła delegacja Urzę-
du Gminy w Kleszczowie. Na cokole 
pomnika ustawiono płonące znicze. 
Ostatnią melodią w wykonaniu orkie-
stry była „Rota”.

(s)

w Kleszczowie (Mikołaj La-
sota). Konkursowe prze-
słuchania odbywały się 27 
października, natomiast kon-
cert laureatów - 11 listopada 
w Oratorium Jana Pawła II 
w Bełchatowie.

W gronie laureatów zna-
lazła się Ewa Makówka (na 
zdjęciu odbiera gratulacje od 
sekretarza gminy Kazimierza 
Hudzika). Za wykonanie pio-
senki „Nasza Ojczyzna” jury 
uhonorowało ją drugą nagro-
dą w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych. Mikołaj Lasota zdobył wyróżnienie w kategorii 
szkół podstawowych.

 (s)


