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Listopadowa rocznica

„Na placach stolicy, miast i miasteczek odbywają się wspaniałe defilady i przeglądy
wojsk, wszystkie ulice pełne ludzi, okna i balkony obwieszone chorągwiami, wszędzie gwar
ludzki, pełno wszędzie uciechy i wesela. W szkołach zebrane dzieci radują się z tej uroczystości, każdy Polak, od najbiedniejszego do najbogatszego - wszyscy dzisiaj świętują
wielką, narodową i państwową uroczystość” - to słowa
z okolicznościowej broszury, którą w 1928 roku, w 10.
rocznicę odzyskania niepodległości kolportowano we
wszystkich jednostkach wojskowych w Polsce.
Wartość odzyskanej wolności była jeszcze wtedy
nie do końca przez wszystkich rozumiana i doceniana.
Wspomniana broszura cierpliwie, słowo po słowie tłumaczyła więc czytelnikom, jakim złem był dla Polaków
okres zaborów i jak przebiegał długi i krwawy proces
odzyskiwania niepodległości.
W 1928 roku dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości świętował także Kleszczów. To właśnie z tej
okazji zbudowany został kamienny obelisk.
Więcej na str. 6.

Kolektorowy
boom

Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy
sięgają po gminne dotacje, by zainstalować w swoim domu np. kolektory słoneczne nie są jedynymi beneficjentami tego
proekologicznego programu. Ze zleceń
na montaż specjalistycznych urządzeń
korzysta paręnaście firm w okolicy. Obok
nich powody do zadowolenia mają hurtownie handlujące urządzeniami wykorzystującymi OZE.
W gminny program „wstrzeliły się” też
banki spółdzielcze. Kwota kredytów z dotacją NFOŚiGW, udzielonych na zakup
kolektorów słonecznych tylko przez Bank
Spółdzielczy w Kleszczowie przekroczyła
już poziom 3,5 mln zł.
Więcej na str. 5.

Mikołajkowe spotkanie ‘2013
8 grudnia na terenie SOLPARKU Kleszczów odbędzie się doroczna gminna impreza
mikołajkowa. W jej programie – mnóstwo atrakcji, w tym m.in. spektakl teatralny „Dziadek
do orzechów”, warsztaty ozdób świątecznych, charytatywny kiermasz świąteczny dla Fundacji GAJUSZ, występ rapera GRUBSONA oraz … prawdziwe renifery w zagrodzie urządzonej na dziedzińcu SOLPARKU.
Więcej na str. 12.

Miesiąc bibliotek

Wystawy książek, plebiscyt na książkę roku, konkurs na najciekawszą recenzję,
warsztaty psychologiczne, a wreszcie bardzo ciepło przyjęta inscenizacja sztuki Woody Allena „Bóg”, to przedsięwzięcia zorganizowane w październiku przez bibliotekę
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych.
Więcej na str. 6.

Kolorowe boiska
i plac zabaw
W Antoniówce zakończyła się budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego, połączonego z placem zabaw. Obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łękińsku jest
to obecnie najładniejszy i największy taki
obiekt. Kolorowe nawierzchnie i nowoczesne zestawy do plenerowych zabaw i ćwiczeń przyciągają wzrok. Jest ważne, by
przyciągały też chętnych do ćwiczeń i zabawy starszych i młodszych mieszkańców
gminy.
Więcej na str. 2.
Końcowy etap prac w Antoniówce

Brunatnego
w Rogowcu
nie kupisz

Z nowym rokiem Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zakończy sprzedaż
węgla „dla wszystkich odbiorców rynkowych”. Kopalnia informuje o tym na swojej stronie internetowej. To zła wiadomość
dla setek klientów z całej Polski, którzy
w brunatne paliwo zaopatrywali się właśnie w Rogowcu. Średnia dzienna sprzedaż dla odbiorców innych niż elektrownia
sięgała tu nawet 820 ton. Jakie są przyczyny zaprzestania sprzedaży?
Więcej na str. 5.
Kolejkipo
powęgiel
węgielmają
majązniknąć
zniknąć po
Kolejki
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1 stycznia
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W urzędowym kalejdoskopie
Kleszczów pozostał liderem rankingu
Gmina Kleszczów z dorobkiem 4636,34 punktów utrzymała pozycję
lidera w kategorii gmin wiejskich w rankingu „JST Zrównoważonego Rozwoju”. Wyprzedziła m.in. Kobierzyce (1906,64 pkt.), Puchaczów (1783,82)
oraz Tarnowo Podgórne (1590,72). Wyniki rankingu zostały zaprezentowane 4 listopada na konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się w gmachu
Sejmu RP. Konferencję zorganizowali: Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”.
Ranking „JST Zrównoważonego Rozwoju” opracowywany jest co
roku przez grupę badawczą Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej, pracującą pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka. Uwzględnia on wszystkie polskie miasta i gminy, a punkty
w każdej z 16 ocenianych dziedzin z zakresu gospodarki, sfery społecznej oraz ochrony środowiska przyznawane są na podstawie danych liczbowych Głównego Urzędu Statystycznego, a dokładniej - Banku Danych
Lokalnych. Tegoroczny ranking opierał się na danych za rok 2012. Pod
uwagę brane były np. takie kwestie jak wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na głowę mieszkańca, wydatki poniesione przez gminę na transport
i łączność, liczba osób pracujących i liczba osób bezrobotnych na 1 tys.
mieszkańców, napływ ludności na 1 tys. mieszkańców, a także odsetek
mieszkańców posiadających dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Inne gminy regionu łódzkiego, które znajdujemy w rankingu to:
Szczerców (40), Nowosolna (67) i Ksawerów (83).

Kompostowniki dla ponad 340 gospodarstw
W przeprowadzonym przez Urząd Gminy przetargu na dostawę wybrany został dostawca lekkich i estetycznych, a jednocześnie dużych
(900 litrów pojemności) termokompostowników, wykonanych z tworzywa
sztucznego. To firma EKOBAT Maciej Chajdys z Łodzi.
„Podwójne ścianki (…) tworzą izolację na tyle skuteczną, że wewnątrz
kompostownika bardzo szybko osiągana jest temperatura niezbędna
do uruchomienia procesów przekształcania bioodpadów w humus” - to
fragment dostarczanego wraz z kompostownikiem opisu jego montażu.
Mieszkańcy otrzymują także przygotowaną przez Urząd Gminy w Kleszczowie broszurę, która opisuje zasady kompostowania domowych bioodpadów, a także zalety naturalnego nawozu, jakim jest powstający w kompostownikach humus.
Dzięki używaniu kompostowników w znacznym stopniu zmniejszy się
ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów.
Kompostowniki są udostępniane zainteresowanym mieszkańcom nieodpłatnie na okres sześciu lat na podstawie umowy użyczenia. Wydatki,
poniesione przez Urząd Gminy na zakup wszystkich zamówionych kompostowników to 126.880,65 zł.
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Boiska i plac zabaw
Nowy obiekt rekreacyjno-sportowy w Antoniówce o łącznej powierzchni ponad 2300 m kw. powstał w sąsiedztwie miejscowego boiska piłkarskiego. Boisko wielofunkcyjne przystosowane zostało do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Ma nawierzchnię z poliuretanu, podobnie
jak dwie wyodrębnione strefy placu zabaw, z których jedna przeznaczona
została dla najmłodszych, a druga - dla starszych dzieci. Odrębną część,
urządzoną na trawiastym podłożu, stanowi strefa fitness, wyposażona
w urządzenia do ćwiczeń siłowych.
Drugie boisko wielofunkcyjne zostało oddane do użytku w Wolicy. Jest
zlokalizowane w sąsiedztwie miejscowego domu kultury. Zbudowane zostało w miejscu, gdzie wcześniej istniał nieogrodzony plac o asfaltowej nawierzchni, przeznaczony m.in. do gry w siatkówkę. Nowe boisko w Wolicy
zajmuje ponad 500 m kw. i ma nawierzchnię poliuretanową. Można na nim
grać w siatkówkę, koszykówkę, bądź tenis ziemny.
Obydwa nowe obiekty zostały ogrodzone i oświetlone.

Zima coraz bliżej
Dni coraz chłodniejsze oznaczają, że prędzej czy później kierowców
czeka jazda po oszronionych, albo - co gorsza - zaśnieżonych drogach.
Usługę zimowego utrzymania dróg oraz innych nawierzchni komunikacyjnych na terenie naszej gminy w sezonie 2013/2014 Urząd Gminy powierzył spółce Zakład Komunalny „Kleszczów”. Jak wynika ze szczegółowego
zestawienia służby komunalne będą tej zimy zajmować się odśnieżaniem
dróg i ciągów komunikacyjnych o łącznej długości ponad 151 km oraz
parkingów i placów o łącznej powierzchni ponad 24,5 tys. m kw.
W ramach zamówionej usługi mieści się nie tylko odśnieżanie i posypywanie nawierzchni solą, lub mieszanką soli z piaskiem, ale także
„wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu
w obszarach zabudowanych - na chodnikach i parkingach, powodującego poważne utrudnienia poruszania się pieszych i pojazdów”, ustawienie
we wskazanych miejscach i napełnienie mieszaniną soli i piasku 20 plastikowych skrzyń, a także oczyszczenie z piasku (po sezonie zimowym)
wszystkich dróg i innych nawierzchni komunikacyjnych, których zimowym
utrzymaniem zajmował się Zakład Komunalny „Kleszczów”.
Ustalona została kolejność zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. Priorytetową i najważniejszą trasą jest w tym przypadku droga Sulmierzyce – Piaski. Kolejne kategorie odśnieżania: ● II. gminna obwodnica,
● III. główne, tranzytowe drogi asfaltowe na terenie gminy, ● IV. pozostałe
drogi asfaltowe, w tym na terenie osiedli mieszkaniowych, ● V. inne (np.
gruntowe dojazdowe do posesji oddalonych od dróg asfaltowych).
Zakład Komunalny „Kleszczów” kończy przygotowania sprzętu do
akcji „Zima”. Przetarg na dostawę soli rozstrzygnął już w połowie sierpnia. O zlecenie na 1200 ton soli drogowej walczyło siedem firm. Jedna z
nich została wykluczona z przyczyn formalnych. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła gliwicka spółka PHUP „GER-POL”, która za dostawę zamówionej ilości soli drogowej otrzymała wynagrodzenie w kwocie 342.432 zł
brutto.
(s)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczów
6 listopada Gminna Komisja Wyborcza
w Kleszczowie wydała obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Kleszczów, zarządzonych na dzień
24 listopada 2013 r. w okręgu wyborczym
Nr 4:
• Lista nr 1 – KWW RYSZARD
SZYMCZYK
SZYMCZYK Ryszard Szczepan, lat 59,
zam. Kleszczów
• Lista nr 2 – KWW „RAZEM DLA
GMINY”
RZEŹNIK Jarosław Stefan, lat 31, zam.
Łękińsko

• Lista nr 3 – KWW „KLESZCZÓW
NASZ DOM, NASZA OJCZYZNA”
BUJACZ Maciej Stanisław, lat 62, zam.
Kleszczów
• Lista nr 4 – KWW MAREK
KUŚMIEREK
KUŚMIEREK Marek Wojciech, lat 57,
zam. Kleszczów
• Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY
ROZWÓJ
SZULC Bogda Małgorzata, lat 47, zam.
Kleszczów
W takiej właśnie kolejności kandydaci na
radnych zostaną umieszczeni na kartach
do głosowania.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2:
• Przewodnicząca: Agata Berg
• Zastępca przewodniczącej: Teresa Olczak
• Członkowie: Aleksander Banaszkiewicz, Magdalena Głowacka, Mariusz
Grzegorczyk, Karolina Kaczmarczyk.
Głosowanie w uzupełniających wyborach do Rady Gminy Kleszczów zostanie przeprowadzone w dniu 24 listopada 2013 r. w godz. 8.00-22.00 w lokalu
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, ul.
Szkolna 4.
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Sesja Rady Gminy

28 cji sesja Rady Gminy Kleszczów. Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła przedłużenia
października odbyła się 41. w tej kaden-

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Pozwoli ona zachować
przez przyszły rok opłaty za dostawę wody oraz
odbiór ścieków, obowiązujące w roku 2013.
Kolejna uchwała podjęta została na wniosek
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż czterech działek
inwestycyjnych w strefie przemysłowej w Żłobnicy na rzecz dziewięciu osób fizycznych. Na terenach o łącznej powierzchni 2,17 ha ma powstać
farma fotowoltaiczna o łącznej mocy 525 KWp. W
uzasadnieniu przedstawionym przez zarząd FRGK
czytamy m.in. „Jest to fragment Strefy, w którym
Fundacja posiada tylko kilka działek, a próby
wykupu pozostałych okazały się niemożliwe,
ponadto fragment ten nie posiada uzbrojenia
w media, a przyłącze potrzebne przy tej inwestycji
to prąd. Przeznaczenie tego terenu pod zakłady
produkcyjne wymagałoby wykonania przyłączy
wszystkich mediów, co jest w tym momencie
niekoniecznie, ponieważ Fundacja dysponuje
jeszcze ok. 85 ha gruntów w dalszej części Strefy,
gdzie uzbrojenie już jest. Ponadto byłaby to
niewielka farma fotowoltaiczna służąca jako instalacja doświadczalna co do budowy kolejnych tego
typu elektrowni na terenie gminy”. Rada zgodziła się na sprzedaż gruntów w cenie 5 zł za m kw.
W dwóch kolejnych uchwałach radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobów gminy Kleszczów gruntów w obrębach geodezyjnych
Kleszczów i Żłobnica pod budowę wewnętrznych dróg. W odpowiedzi na propozycję, złożoną
w Urzędzie Gminy przez Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania rondu przy
zbiegu ulic Sportowa - Główna - Milenijna nazwy
Rondo Honorowych Krwiodawców. Ma to być forma uhonorowania i podziękowania dla wszystkich
zrzeszonych i niezrzeszonych krwiodawców niosących bezinteresowną pomoc potrzebującym.
W Strefie Przemysłowej w Kleszczowie nie
będzie już ulicy Parkingowej, ani ulicy Górnej. Nazwy te zostały zniesione na wniosek referatu OŚG,
który poinformował radę, że teren na którym znajdowała się pierwsza z wymienionych ulic znalazł
się w posiadaniu firmy „Izolbet”, zaś przebieg drugiej z ulic pokrywa się z obecną obwodnicą gminną czyli ul. Milenijną.
Kolejna z przyjętych na sesji uchwał dotyczyła zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w gminnych szkołach i przedszkolach.
Radni przyjęli też Program Wspierania Rodziny
w gminie Kleszczów na lata 2013-2015. Program
opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera ofertę różnych działań profilaktycznych, które mają wzmacniać rodziny z grupy
ryzyka i zapobiegać narastaniu kryzysu poprzez
pracę z rodziną naturalną. W programie wskazane zostały cztery szczegółowe cele działań, ich zakładane efekty, a także realizatorzy oraz źródła finansowania.

Ze względu na nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej konieczne okazało się opracowanie na nowo i nadanie statutów dwóm gminnym instytucjom kultury
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej. Rada Gminy podjęła stosowne
uchwały. Radni otrzymali ważne informacje dotyczące realizacji budżetu po I półroczu br. Przegłosowali też przyjęcie sprawozdań: z działalności
FRGK w 2012 r., z realizacji wniosków komisji stałych RG oraz uchwał RG przyjętych w 2012 r. Przyjęty też został protokół z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną w GOK.
W odpowiedzi na złożoną gminie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. ofertę objęcia tysiąca nowych akcji (w związku z podwyższaniem o 1 mln złotych kapitału zakładowego
spółki) Rada Gminy wydała opinię wyrażającą zgodę na objęcie nowych akcji.
Należy jeszcze wspomnieć o jednym wątku,
który - biorąc pod uwagę czas dyskusji - zdominował październikową sesję. Była to podana w sprawozdaniu z działalności wójta gminy informacja
o zawarciu umowy z zewnętrzną kancelarią prawną na dokonanie analizy prawnej w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, w których wyrażona
została zgoda na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych. W odpowiedzi na pytania przewodniczącego Rady Gminy Henryka Michałka o przyczyny, dla których uznano za konieczne analizowanie
tych uchwał, sekretarz gminy Kazimierz Hudzik powołał się na wyniki przeprowadzonego audytu wewnętrznego. Przewodniczący poprosił o przedstawienie związanych z tym dokumentów. Na sesję
został zaproszony audytor wewnętrzny, pracujący
w Urzędzie Gminy.
Chwilami burzliwa wymiana zdań na temat celowości kontrolowania uchwał rady, które wcześniej parafowane były przez prawników urzędu
i przeszły kontrolę Urzędu Wojewódzkiego, trwała przez ponad 35 minut. W ocenie przewodniczącego RG prawo kontrolowania kleszczowskiej fundacji ma wyłącznie Rada Gminy oraz Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych.
– Wójt ma prawo przeanalizować każde działanie, które wiąże się z majątkiem gminy - wyjaśniał sekretarz gminy. – Jeśli coś wójta niepokoi
w tym obszarze to ma prawo przeanalizować sytuację. Takie działanie jest także w interesie radnych,
którzy podejmują uchwały wyrażające zgodę na
sprzedaż gruntów inwestorom. Sprzedaż odbywa
się na zasadzie trójstronnych porozumień zawieranych pomiędzy gminą, fundacją i przedsiębiorcą.
Przekonywał, że jeśli analiza prawna nie wykaże błędów w dotychczasowym sposobie realizacji uchwał, które pozwoliły inwestorom nabywać
uzbrojone przez gminę grunty, to wnioski płynące
z takiej analizy mogą być satysfakcjonujące także
dla radnych, którzy uchwały podejmowali. Jeśli zaś
okaże się, że interes gminy nie był przestrzegany,
to trzeba będzie zrobić korektę w postępowaniu.
Ostatecznie przewodniczący rady poddał
pod głosowanie wniosek, by Komisja Rewizyjna „sprawdziła zasadność kontroli fundacji przez
wójta”. Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą na
zamkniętym posiedzeniu 8 listopada. Do tej pory
nie są znane wnioski z przeprowadzonych przez
komisję czynności.
(s)
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KOMUNIKATY
Kurs „Opiekun dzienny”

W związku z zapotrzebowaniem na organizację kursu „Opiekun dzienny” Fundacja
Rozwoju Gminy Kleszczów ogłasza zapisy
na ten kurs. Warunkiem zapisu jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kleszczów
przez co najmniej rok i wpłacenie zaliczki
w kwocie 200 zł. Fundacja zapewnia dofinansowanie w wysokości:
• 50 proc. wartości kursu dla osoby pracującej,
• 70 proc. dla osoby bez stałego źródła
dochodu.
Ostateczny termin zgłoszeń osób zainteresowanych mija 22 listopada br.
Więcej szczegółowych informacji można
uzyskać pod nr tel. 44/ 731 31 32 lub 44/
731 31 33.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że w II połowie listopada Gminny Punkt
Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice
będzie czynny w następujących godzinach:
• 16 listopada - 8.00-18.00
• 18 listopada - 9.00-17.00
• 19 listopada - 9.00-17.00
• 20 listopada - 7.00-17.00
• 21 listopada - 7.00-17.00
• 22 listopada - 7.00-17.00
• 23 listopada - 7.00-17.00
• 25 listopada - 9.00-17.00
• 26 listopada - 9.00-17.00
• 27 listopada - 7.00-17.00
• 28 listopada - 7.00-17.00
• 29 listopada - 7.00-17.00
• 30 listopada - 7.00-17.00

Zdjęcia RTG zębów – w gabinecie
w Kleszczowie

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje
mieszkańców gminy, że pojedyncze stomatologiczne zdjęcia rentgenowskie zębów
mogą bezpłatnie wykonywać w gabinecie
stomatologicznym, działającym w GOZ
Kleszczów w następujących terminach:
• wtorek - godz. 19.00-20.00
• środa - godz. 8.00-9.00

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej
47, na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl
zostało zamieszczone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości
Kleszczów.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące
przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44/ 731 31 10
w. 131.
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Kolektorowy boom

Z

ainteresowanie gminnymi dotacjami do zakupu i montażu urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) jest w tym roku
wyraźnie mniejsze niż w poprzednich dwóch latach. Dziś już wiadomo, że zaplanowana w tym roku kwota dofinansowania (1,9 mln zł) nie zostanie wykorzystana. Kiedy analizuje się wnioski składane w Urzędzie Gminy widać, że
więcej osób decyduje się na instalowanie droższych urządzeń.
Do końca czerwca podpisanych zostało 55 umów o dofinansowanie.
Kwota gminnych dotacji przyznanych do tych umów wynosiła 425,3 tys. zł.
Tempo składania wniosków wyraźnie przyspieszyło w połowie roku wraz z
rozszerzeniem grona osób, które mogły występować o dofinansowanie. Stało
się to wraz z wprowadzeniem zmian w regulaminie dotacji do urządzeń wykorzystujących OZE. Teraz mogą się o nie starać także właściciele nieruchomości leżących na terenie naszej gminy, jeszcze nie zameldowani na pobyt stały. W ciągu kolejnych trzech miesięcy (lipiec – wrzesień) złożono w Urzędzie
Gminy tyle samo wniosków, co w ciągu sześciu pierwszych miesięcy roku.
Dziś wiadomo już, że wśród 110 złożonych wniosków nie znajdziemy ani
jednego, który by dotyczył turbiny wiatrowej. Nadal najczęściej montowanymi
urządzeniami są kolektory słoneczne (dotyczyło ich 89 złożonych wniosków).
Na popularności zyskują pozostałe z dotowanych typów instalacji: systemy
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (12), ogniwa fotowoltaiczne (5)
oraz pompy ciepła (4).

Milionowe kwoty

Choć wprowadzone zmiany w urzędowym regulaminie skróciły czas przyjmowania wniosków do 30 września, nie jest jeszcze możliwe podsumowanie kwoty wszystkich udzielonych w tym roku dotacji. Inwestorzy mają czas
na zamontowanie dotowanych przez gminę instalacji OZE do 1 grudnia. Potem przez dwa tygodnie prowadzone będzie rozliczanie ostatnich wniosków.
Przypomnijmy, że program dofinansowania zakupu i montażu instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii, realizowany jest w gminie Kleszczów od lipca 2011 roku. Program umożliwia udzielanie z budżetu gminy dotacji zarówno dla mieszkańców, jak i osób prawnych. Gmina
wspiera zakup i montaż takich urządzeń jak: kolektory słoneczne, pompy
ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, bądź systemy wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperatory).
W 2011 roku udzielono dofinansowania dla ponad 160 podmiotów,
a łączna suma wypłat wyniosła prawie 1,26 mln zł. W 2012 roku zostały podpisane umowy z 241 podmiotami, a łączna suma wypłat to prawie 1,78 mln
zł. Wśród pięciu wspomnianych typów instalacji najczęściej montowane były
kolektory słoneczne. W pierwszych dwóch latach realizacji programu dotyczyło ich ok. 95 proc. wszystkich składanych w Urzędzie Gminy wniosków.

Korzystają też banki

Istotnym ułatwieniem dla osób instalujących kolektory słoneczne może być
to, że oprócz gminnej dotacji mogą na to przeznaczyć pieniądze z uzyskanego
w banku kredytu. Specjalnych kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych już od września 2011 roku udziela Bank Spółdzielczy w Kleszczowie. Zainteresowanie nimi okazało się wyjątkowo duże. Do końca października 2013 roku
bank udzielił klientom 253 kredyty na łączną sumę ponad 3,5 mln zł.

Komunikaty medyczne
Badania USG

• 22.11. i 30.11. godz. 9.00-13.00 - USG dzieci/ ortopeda
• 30.11. godz. 14.00-16.00 - USG piersi
• 7.12. godz. 14.00-18.00 - USG tarczycy/jamy brzusznej
• 14.12. godz. 9.00-14.00 - USG dzieci/ ortopeda
Rejestracja - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00)

Przyjęcia lekarzy pediatrów

• 28.11. i 5.12. godz. 13.00-16.00 (dr B. Borowska-Rybus)
Rejestracja WAM, tel. 44/ 731 30 15
• 30.11. i 7.12. od godz. 9.00 (dr V. Gołąbek)
Rejestracja - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00)

Przyjęcia lekarzy ginekologów

• 22.11., 29.11. 6.12. godz. 14.00-18.00 - dr. R. Skalski
• 23.11.,7.12. godz. 9.00-14.00 - dr A. Laskowska
Rejestracja - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00)

W rozbiciu na kolejne lata wygląda to tak: w 2011 roku 61 kredytobiorców
pożyczyło prawie 828 tys. zł. W 2012 roku liczba udzielonych kredytów wzrosła do 158, a kwota przekroczyła 2,23 mln zł. Łączna suma 34 „kolektorowych”
kredytów, przyznanych do końca października 2013 roku to 453,6 tys. zł. Klienci Banku Spółdzielczego w Kleszczowie nie będą musieli spłacać całości tych
sum, bo w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymali dofinansowanie w wysokości 45 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
– Pracownicy naszego banku na każdym etapie ubiegania się o kredyt służą klientom fachową pomocą - mówi prezes Banku Spółdzielczego
w Kleszczowie, Jadwiga Podawca. – Dokładają starań, aby procedury związane
z otrzymaniem kredytu oraz dotacji NFOŚiGW były jasne i zrozumiałe.

Kredyty nie tylko na kolektory

„Kredyt solarny” posiada w swojej ofercie ESBANK Bank Spółdzielczy, który ma swoją placówkę w Kleszczowie. Jest to również kredyt powiązany z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota
dotacji wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
– Jeśli chodzi o mieszkańców gminy Kleszczów, to w roku 2013 udzieliliśmy im ponad 25 kredytów z przeznaczeniem na zakup i montaż kolektorów
słonecznych - informuje Katarzyna Przepióra, pracownik ds. public relations ESBANKU. – Średnio jedno gospodarstwo domowe otrzymało dotację w wysokości ponad 6000 zł. Pracownicy ESBANKU w zakresie kompletowania dokumentacji potrzebnej do otrzymania dotacji bardzo często współpracowali z firmami
instalującymi kolektory słoneczne, dzięki czemu klienci nie musieli poświęcać
na to swojego czasu.
Okazuje się, że oferta „eko-kredytów” udzielanych przez ESBANK Bank
Spółdzielczy nie kończy się na „Kredycie solarnym”.
– Od sierpnia 2013 roku udzielamy też kredytów z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - mówi
K. Przepióra. – Można z ich pomocą sfinansować zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, odwierty (w przypadku poboru ciepła przez sondy
gruntowe), wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, a także zakup materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacje z WFOŚiGW pokrywają maksymalnie
40 proc. kosztów inwestycji.
J. Strachocki

Gmina wybierze
opiekunów dziennych
12 listopada został ogłoszony konkurs ofert, który umożliwi
gminie wybranie dziennych opiekunów, przygotowanych do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ze szczegółami ogłoszenia zainteresowani mogą się zapoznać:
● na stronie internetowej Gminy Kleszczów,
● w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
● na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Informacje można także uzyskać pod numerem tel. 44/ 73131-10 wew. 141.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczowie

zatrudni na czas zastępstwa osobę na stanowisku podinspektor
ds. świadczeń rodzinnych na podstawie umowy o pracę w
wymiarze 1 etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące:
• wymagań stawianych kandydatowi
• zakresu wykonywanych działań
• wymaganych dokumentów
zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gops.bip.
kleszczow.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów w terminie do 25
listopada 2013 r.
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Kopalnia nie sprzeda
już węgla

nformuję, że decyzja w zakresie ograniczenia sprzedaży węgla brunatnego z Oddziału KWB Bełchatów klientom indywidualnym podyktowana była przeprowadzonymi analizami w zakresie bilansu zasobów węgla w złożu, w kontekście zapotrzebowania
ze strony jednostek wytwórczych w Oddziale Elektrownia Bełchatów
- czytamy w informacji przekazanej przez Iwonę Paziak, rzecznika
prasowego spółki PGE GiEK S.A. – Wstrzymanie sprzedaży ma za
zadanie poprawienie tego bilansu w najbliższych latach oraz w horyzoncie do końca eksploatacji kompleksu górniczo-energetycznego.
Zapotrzebowanie na węgiel z Rogowca ze strony odbiorców
spoza energetyki było dotąd bardzo duże. Roczna sprzedaż sięgała poziomu 250-300 tys. ton. Popytu na to paliwo nie zmniejszał ani systematyczny wzrost jego cen, ani nawet doliczana do
ceny akcyza. Ten podatek, wprowadzony z początkiem 2012 roku,
nie obciążał wszystkich nabywców. Osoby, które kupowały węgiel
do własnych celów opałowych składały stosowne oświadczenie,
oszczędzając kilkanaście złotych na cenie jednej tony.
Dziś w Rogowcu obowiązują ceny węgla ustalone na początku
2012 roku. Najgrubszy węgiel sortowany (40-300 mm) sprzedawany jest w cenie brutto 140,65 zł za tonę (cena z akcyzą - 154,19 zł).
Węgiel niesortowany o granulacji 0-300 mm kosztuje 115,80 zł za
tonę (z akcyzą - 129,35 zł). Najmniej kosztuje miał węglowy, w którym największe kawałki nie przekraczają 4 cm średnicy. Nabywcy
płacą zań 112,36 zł (125,90 zł z akcyzą).
Węgiel brunatny z KWB Bełchatów ma wartość opałową 76008500 KJ/kg, zawartość siarki na poziomie 0,50-0,83 proc., a zawartość popiołu - 6,5-11 proc.
Co mają zrobić firmy i osoby, które do tej pory kupowały brunatny
węgiel w Rogowcu? „Naszym klientom polecamy zakup węgla brunatnego w Oddziale KWB Turów, który prowadzi sprzedaż klientom
indywidualnym” – czytamy w informacji przesłanej z PGE GiEK S.A.
Jak można dowiedzieć się z informacji podanych na stronie
KWB Turów turoszowski węgiel ma zdecydowanie wyższą kaloryczność (do 9,5 tys. kJ/kg), ale może być bardziej zasiarczony
(do 0,85 proc.) i wykazuje wyższą zawartość popiołu (do 14 proc.).
Ceny węgla w KWB Turów są wyraźnie wyższe niż w Rogowcu.
Najgrubszy (80-300 mm) kosztuje z akcyzą 259,54 zł za tonę, a najdrobniejszy miał (0-40 mm) – 154,99 zł. Najtaniej nabywcy płacą za
niesortowany (130,39 zł), ale można go odbierać jedynie transportem kolejowym.
Z ciekawości sprawdziliśmy też, w jakich cenach handluje węglem nie należąca do grupy PGE kopalnia Adamów. Brunatne paliwo z tej kopalni ma wartość opałową powyżej 8600 kJ, zawartość
siarki 0,21 proc., a zawartość popiołu - 6,5 proc. Węgiel niesortowany kosztuje tu 113 zł brutto za tonę (z akcyzą – 126,54 zł), zaś sortowany odpowiednio 150 zł lub 163,54 zł za tonę.
(s)
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w planowanym
od miesiąca STYCZNIA 2014 r.

kursie: „PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY”.
Kurs obejmuje 70 godz. dydaktycznych zajęć teoretyczno-praktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kleszczowie
w godz. popołudniowych, jeden raz w tygodniu.
Cena kursu 700 zł + VAT (cena brutto 861 zł). Możliwość
opłaty w dwóch ratach.
Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji „ARREKS” S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponadto bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
44/ 731 37 10, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie
www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Dokładne mapy
- w jednym miejscu

Województwa Łódzkiego zawiera zbiór cyfrowych
G eoportal
map i danych, dotyczących obiektów na terenie całego regio-

nu. Po otwarciu strony www.geoportal.lodzkie.pl mamy możliwość
m.in. ustalenia położenia obiektu, adresu, a nawet numeru działki.
Geoportal powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Zawiera osiem działów tematycznych, tj. dział obiektów użyteczności publicznej, inwestora, społeczeństwa obywatelskiego, ortofotomap, łowiectwa, map glebowo-rolniczych i geologicznych oraz udostępniania map.
Te zasoby to cenne źródło informacji dla administracji, służb publicznych, podmiotów gospodarczych, jak i mieszkańców. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla każdego. Płacić trzeba tylko za pobieranie map w postaci cyfrowych kopii.
Geoportal Województwa Łódzkiego jest elementem projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Jego wartość to 30,6 mln zł, w tym 20 mln zł
pochodzi z UE.
(s)

Zmiana prezesa w SOLPARKU

Rada Nadzorcza spółki SOLPARK Kleszczów
28 października
zdecydowała o odwołaniu dotychczasowego prezesa zarzą-

du, Piotra Kołby. Na stanowisko prezesa powołany został Piotr Stawski. Przyczyny tej ważnej decyzji poznajemy, czytając oświadczenie
Rady Nadzorczej, zamieszczone na internetowej stronie SOLPARKU:
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o. po zapoznaniu się z sytuacją Spółki podjęli decyzję
o zmianie na stanowisku Prezesa Zarządu. Powodem takiej decyzji
była potrzeba zmiany koncepcji prowadzenia Spółki. Skomplikowana
sytuacja „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o. wymagała nowego
podejścia do sposobu rozwiązywania problemów Spółki i świeżego
spojrzenia na zasady dalszego funkcjonowania.
Piotr Stawski powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu
28.10.2013 r. jest absolwentem Wydziału Zarządzania Społecznej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Pracował
w koncernach Bakoma i Pepsico. Współzarządzał również rodzinną
firmą. Mieszka w Łuszczanowicach, jest żonaty i ma córkę.
Przedstawiona przez niego Radzie Nadzorczej koncepcja zarządzania Spółką daje nadzieje na poprawę funkcjonowania Spółki
i zwiększenia jej atrakcyjności.
(s)

Przedsiębiorco, strzeż się!
Ministerstwo Gospodarki (MG) w rozesłanym do samorządów komunikacie ostrzega przedsiębiorców, by nie dali się nabierać naciągaczom, którzy oferują odpłatną usługę rejestrowania firm. Bazując na
ogólnodostępnej i bezpłatnej ewidencji wszystkich przedsiębiorców,
będących osobami fizycznymi w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wysyłają do przedsiębiorców pisma z wezwaniem do zapłaty. Najczęściej dołączają przekaz pocztowy, zgodnie z którym należy wnieść na ich konto kwoty w przedziale
od 72 zł do 248 zł.
MG przestrzega przed firmami, w których nazwie występują określenia typu: Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja
i Rejestr itp.
Jedynym rejestrem publicznym, który ewidencjonuje przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, prowadzony przez MG. Wpis przedsiębiorcy do CEIDG jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy
traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.

6

P

Informator

KLESZCZOWSKI

Wielowątkowy miesiąc bibliotek

aździernik był Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. To wydarzenie stało się okazją do zorganizowania przez bibliotekę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie kilku ciekawych przedsięwzięć, w których uczestniczyć mogli
uczniowie. Oprócz wystaw książek (m.in. publikacji Jana Pawła II oraz książek poruszających kwestie skutecznego uczenia się i realizowania marzeń) odbył się pierwszy z cyklu
warsztatów „Uczymy się uczyć” z psychologiem szkolnym - Moniką Kwiecińską-Bukowiec.
Celem tych zajęć było ukazanie możliwości ucznia w procesie samorealizacji.
Przeprowadzony został szkolny konkurs na najciekawszą recenzję książki. Jury
w składzie: B. Mickiewicz, E. Sieradzka, E. Zagaj, A. Nagoda-Gębicz postanowiło przyznać pierwsze miejsce Marcie Kłodawskiej za recenzję książki „Przypadek to nie wszystko” Elliota Aronsona. Drugie miejsce przyznano Martynie Szmigielskiej za recenzję książki
„Obiecaj” Harlana Cobena, a trzecie - Annie Zonenberg za recenzję książki „Wybór” Nicholasa Sparksa. Trzy wymienione autorki recenzji zostały nagrodzone dyplomami i książkami. Ich prace trafiły na XV Powiatowy Konkurs Literacki „Książka na medal”, organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.
„Plebiscyt na najlepszą książkę roku” był inicjatywą, do udziału w której biblioteka
szkolna zaprosiła wszystkich uczniów ZSP w Kleszczowie. Spośród 28 zgłoszonych książek w pierwszej dziesiątce znalazły się: ● 1. Igrzyska śmierci S. Collins, ● 2. Eragon Ch.
Paolini, ● 3. Kompania braci S.E. Ambrose, ● 4. O mężczyźnie co pomylił swoją żonę z kapeluszem O. Sacks, ● 5. Pamiętnik N. Sparks, ● 6. Patrz mi w oczy J.E. Robison, ● 7. Wywiad z wampirem A. Rice, ● 8. Imię róży U. Eco, ● 9. Paragraf 22 J. Heller, ● 10. Stowarzyszenie umarłych poetów N.H. Kleinbaum. Wśród uczestników plebiscytu rozlosowano
drobne upominki. Wymienione tytuły zostaną zakupione do biblioteki szkolnej.
å ciąg dalszy na str. 12

NR 22/377

Rocznicowy pomnik

I

nicjatorem jego powstania był nauczyciel
kleszczowskiej szkoły, Cyryl Marcinkowski. W zbieraniu potrzebnych do jego budowy kamieni uczestniczyli uczniowie szkoły w Kleszczowie.
Ich rodzice pomogli furmankami zwieźć budulec na
plac przed kościołem. Na zakup cementu uczniowie przekazali dochody wypracowane w szkolnym
sklepiku. Cement na budowę przywiózł z Piotrkowa
mieszkaniec Kleszczowa – pan Górny. Z historycznych zapisków wynika też, że budowę obelisku powierzono murarzowi z Łękińska, panu Andrysiakowi.
Począwszy od listopada 1928 roku pomnik stał
się miejscem bardzo ważnym dla lokalnej społeczności, miejscem jednoczącym wszystkich. Zbierano
się przy nim co roku, a w pobliskim kościele odprawiana była msza święta w intencji Ojczyzny. W tych
obchodach zawsze brała udział szkolna młodzież.
Po wojnie, kiedy Polska - choć rzekomo wolna - popadła w kolejne, tym razem komunistyczne
zniewolenie, próbowano zafałszować intencję, która
przyświecała powstaniu kamiennego pomnika. Zerwano pierwotną tablicę, a w jej miejsce wstawiono
nową, z napisem mówiącym, że pomnik poświęcony
został milicjantom, którzy ponieśli śmierć za Polskę
Ludową. Pomnik został przeniesiony z placu przed
kościołem na miejsce, w którym stoi dziś.
Dopiero w 1990 roku ten kamienny obelisk doczekał się „odkłamania”. Żyjący jeszcze uczniowie
przedwojennej szkoły w Kleszczowie na jednym
z zebrań wiejskich wystąpili z inicjatywą przywrócenia na tablicy pierwotnego napisu: „Na pamiątkę odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1918 – 1928. Dzieci szkoły Kleszczów. 11
listopada 1928”.

W późniejszych latach z inicjatywy Urzędu
Gminy wymieniony został cokół pomnika, a jego
otoczenie (zieleń, chodniki i ławeczki) urządzone
od nowa.
W całej Polsce niewiele jest takich miejscowości, w których stoją jeszcze przedwojenne pomniki,
upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości.
Ilekroć znajdziemy się w kleszczowskim parku warto wspomnieć, że pomnik, choć prosty i skromny powstał z odruchu serca wiejskiego nauczyciela, który do swojej inicjatywy potrafił przekonać uczniów
szkoły w Kleszczowie i lokalną społeczność.
(s)
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Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

roczyste obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w Kleszczowie 8 listopada. Uczestniczyły w nich delegacje Urzędu Gminy, Rady Gminy, gminnych placówek oświatowych i kulturalnych, a także firm i instytucji. Obecne

były poczty sztandarowe gminy Kleszczów oraz wszystkich szkół.
Od strony muzycznej obchody narodowego święta ubarwiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów wraz z Kleszczowskim
Chórem Mieszanym „Sonore”. Wyjątkowo liczne grono uczestników
stanowili uczniowie gminnych szkół.
To głównie do nich skierowane były słowa proboszcza Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Anielskiej
w Kleszczowie, ks. Andrzeja Pękalskiego, wypowiedziane podczas Mszy św.,
odprawionej w intencji Ojczyzny. Kapłan próbował
skłonić słuchaczy do osobistej refleksji nad tym, czym
jest dzisiaj patriotyzm. Przekonywał, że na miano patriotów zasługują nie tylko wielcy politycy i mężowie stanu
oraz znakomicie wyedukowani w historii Polski naukowcy.
– Patriotyzm to obowiązek i troska o miejsce, w którym jesteśmy i w którym wzrastamy – tłumaczył najprościej jak można. Przypomniał słowa C. K. Norwida („Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”) i zwierzenia urodzonego we Lwowie trenera Kazimierza
Górskiego, którzy opowiadał, że zawsze miał łzy w oczach, ilekroć na stadionie piłkarskim słyszał dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Przypominał też, jak Papież Jan Paweł II rozpoczynając każdą
wizytę apostolską w Ojczyźnie przyklękał i całował polską ziemię.

Po zakończeniu nabożeństwa zebrani w kleszczowskim kościele obejrzeli montaż słowno-muzyczny, poświęcony przypomnieniu
najważniejszych faktów historycznych, związanych z obchodzonym
świętem odzyskania niepodległości. Program urozmaicony m.in.
znanymi pieśniami i piosenkami wojskowymi przygotowany został
pod okiem nauczycieli i zaprezentowany przez 14 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
Uroczystość zakończyła się - jak co roku wspólnym przemarszem
uczestników obchodów
pod kleszczowski Pomnik
Niepodległości. Tu, po
odegraniu przez orkiestrę
hymnu państwowego, odbyła się ceremonia składania wiązanek i kwiatów.
Na cokole pomnika zapłonęły też znicze. Na koniec
zebrani wysłuchali „Roty”,
w wykonaniu kleszczowskiej orkiestry.
Warto przypomnieć, że słowa jednej z najbardziej patriotycznych pieśni polskich Maria Konopnicka napisała w roku 1908. Muzykę do niej skomponował wybitny wirtuoz, pedagog i chórmistrz
Feliks Nowowiejski. Po raz pierwszy „Rota”, jako „uroczysta pieśń
na obchód grunwaldzki” zabrzmiała 15 lipca 1910 r. w Krakowie,
w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki przy budynku GOK w Kleszczowie.
1. Ilość drewna
Łączna ilość drewna – 2,69 m 3 , w tym wielkowymiarowe (Md) - 1,7 m3,
średniowymiarowe (Md) - 0,99 m3.
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z miejsca jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na całość drewna.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w całości
w wysokości: 785,35 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć
złotych 35/100).
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:
• na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
• w języku polskim pod rygorem nieważności,
• złożona w jednym egzemplarzu,
• wszystkie strony oferty - ponumerowane.
Wymaga się, by każda strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszelkie poprawki - dokonane
w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę (dodatkowo
mogą być opatrzone datą dokonania poprawki).
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie
z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy
budynku GOK w Kleszczowie.
7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 28.11.2013 r. o godz. 1200. Miejscem
składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie (pokój

Gminna biblioteka informuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przypomina czytelnikom korzystającym z jej zbiorów, że:
• książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks. 5 sztuk),
• płyty DVD i CD (maks. 2 sztuki) wypożyczane są bezpłatnie na 4 doby;
po tym okresie naliczana jest automatycznie przez komputer, rejestrujący wypożyczenia, kara w wysokości 1 zł za każdą kolejną dobę,
• czasopisma bieżące udostępniane są wyłącznie w czytelni, pozostałe
egzemplarze można wypożyczyć na okres do 7 dni.
Więcej informacji oraz katalog zbiorów można zobaczyć na stronie biblioteki: www.biblioteka.kleszczow.pl.

Godziny otwarcia GBP i jej filii

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, tel. 44/
731-36-54, e-mail: biblioteka@goksir.pl
● poniedziałek - sobota w godzinach 10.00-18.00
Filia Biblioteczna w Łękińsku, ul. Szkolna 2, tel. 44/ 731-46-05,
e-mail: biblioteka_lekinsko@goksir.pl
● środa, piątek, sobota w godzinach 11.00-18.00
Filia Biblioteczna w Żłobnicy, tel. 44/ 731-46-09, e-mail: biblioteka_
zlobnica@goksir.pl
● wtorek, czwartek, sobota w godzinach 11.00-18.00

KOREPETYCJE
● fizyka ● chemia

Tel. 601 692 345.

nr 8). Termin otwarcia ofert: 28.11.2013 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 kupnasprzedaży, 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, numer telefonu
Wójt Gminy Kleszczów
……………………..
miejscowość, data
OFERTA CENOWA
Nawiązując do I ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż
drewna pochodzącego z wycinki drzew przy budynku GOK w Kleszczowie.
Łączna ilość drewna – 2,69 m 3 ……………

…………………………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

Szkolne wieści

Ziemniak w centrum uwagi
18 października społeczność Szkoły Podstawowej w Łękińsku spotkała się
w altanie biwakowej w Łuszczanowicach na Święcie Pieczonego Ziemniaka.
Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w konkursach i zabawach. W konkursie wiedzy o ziemniaku wygrała drużyna mieszana: Julia Pabich, Konrad
Fryś, pan Benedykt Pabich i pani Mirosława Fryś. W konkursie plastycznym
„Ziemniaczany ludek” wygrali: Filip Bujacz (I m.), Maja Augustyńczyk (II m.)
i Kinga Bartyzel (III m.). W konkursie „Najdłuższa obierka ziemniaczana” najlepszy wśród rodziców okazał się Bogdan Bartyzel, a wśród uczniów - Zosia
Wiernicka. Ponieważ spotkanie było połączone z Olimpiadą Dobrej Formy,
uczniowie stanęli w szranki z rodzicami w konkurencji „Sadzenie i zbieranie
ziemniaków”. Wygrali rodzice: Zofia Przybyło, Iwona Okoń, Kamila Kozłowska,
Karolina Miarka, Katarzyna Kuliberda, Joanna Muskała i Mirosława Fryś. W teście matematycznym „Smaczne ziemniaki” I m. zajęła Emilia Jegier, II - Piotr
Augustyńczyk, III - Julia Muskała i Julia Pabich.
– Konkursy przygotowali i przeprowadzili nauczyciele, zaś o stronę kulinarną zadbała Rada Rodziców i administracja szkoły. Do szlachetnej rywalizacji zawodników zagrzewała skoczna muzyka. Zabawa była wspaniała, a pieczone ziemniaki
- palce lizać – informuje nauczycielka SP w Łękińsku, Elżbieta Roczek.

Konkursowe układanie bukietów
W październiku w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbył się przedszkolno-szkolny konkurs „Jesienny bukiet”. Uczestnikami byli wychowankowie
grupy 6-letniej przedszkoli w Łuszczanowicach i Kleszczowie oraz
uczniowie klas I-III SP
Kleszczów. Złożyli łącznie
86 kompozycji jesiennych,
å ciąg dalszy na str. 12
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza IV przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki w miejscowości Czyżów przy realizacji zadania „Rozbudowa układu drogowego
wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej w miejscowości Czyżów”
1. Ilość drewna
Łączna ilość drewna - 69,50 m 3 , w tym:
• średniowymiarowe liściaste (Brz + Rb) - 10,30 m3
• średniowymiarowe liściaste (Lp) - 17 m3
• średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3
Drewno ułożone w stosy znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na całość drewna,
bądź na konkretny gatunek
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w całości
w wysokości: 8 726,69 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset
dwadzieścia sześć złotych 69/100), bądź w rozbiciu na gatunki:
• średniowymiarowe liściaste (Brz + Rb) - 10,30 m3 - 1 167,56 zł
• średniowymiarowe liściaste (Lp) – 17 m3 - 1 927,06 zł
• średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3 - 3 886,71 zł
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:
• na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
• w języku polskim pod rygorem nieważności,
• złożona w jednym egzemplarzu,
• wszystkie strony oferty - ponumerowane.
Wymaga się, by każda strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszelkie poprawki - dokonane
w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę (dodatkowo
mogą być opatrzone datą dokonania poprawki).
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie
z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa
układu drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury
technicznej w miejscowości Czyżów”
• Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 28.11.2013 r. o godz. 1200. Miejscem

KRUS – zmiany
w macierzyńskim

składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie (pokój nr
8). Termin otwarcia ofert: 28.11.2013 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 kupnasprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.
……………………………………………………
pełna nazwa oferenta oraz adres, numer telefonu
Wójt Gminy Kleszczów
……………………..
miejscowość, data
OFERTA CENOWA
Nawiązując do IV ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn.
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki w miejscowości Czyżów.
Wybraną pozycję podkreślić
1. Łączna ilość drewna – 69,50 m 3 ………………………………………zł
lub
2. Średniowymiarowe liściaste (Brz + Rb) - 10,30 m3 ………...………..zł
3. Średniowymiarowe liściaste (Lp) - 17 m3…………..………….………zł
4. Średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3………………..…………..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.

Od 1 września br. poszerzył się krąg osób, którym przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W wyniku zmian
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych świadczenie to przysługuje osobom
podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników (rolnikowi lub domownikowi)
z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku
życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
• przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku
życia.
Do końca sierpnia br. zasiłek macierzyński z KRUS był wypłacany z tytułu urodzenia dziecka oraz przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do jednego roku, o ile
w tym czasie został złożony wniosek o jego przysposobienie.
Zasiłek macierzyński z KRUS wypłacany jest jednorazowo, w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dniu urodzenia dziecka (obecnie
w wysokości 3.324,60 zł). Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten
przysługuje im łącznie.

…………………………………
pieczęć i podpis

Część dopłat na kontach

Z

amiast - tak jak co roku - od 1 grudnia pierwsze pieniądze z dopłat ARiMR zaczęła przekazywać już w połowie października.
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 16 października zaksięgował na kontach rolników pierwsze przelewy z tytułu dopłat.
Agencja w pierwszej kolejności zaczęła przekazywać pieniądze z tytułu płatności ONW, przysługujących rolnikom gospodarującym na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Do
3 listopada już ponad 400 (na ponad 1400) rolników, korzystających
z usług Banku Spółdzielczego w Kleszczowie otrzymało tę pierwszą
część dopłat.
W tym roku unijne dopłaty bezpośrednie, które otrzymują polscy
rolnicy, przeliczone zostały po kursie 4,2288 złotych za euro. Kurs wymiany, ustalony przez Europejski Bank Centralny jest o ponad 3 proc.
wyższy niż ten z ubiegłego roku. Obliczona po takim kursie tegoroczna dopłata z tytułu tzw. jednolitej płatności obszarowej wynosi 830,30
zł za hektar.
Warto przypomnieć, że tak jak w roku 2012 ARiMR nie przysyła rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat. Decyzja wysyłana jest tylko wtedy,
kiedy rolnik zażąda jej wydania, albo wówczas, gdy wskazana we wniosku powierzchnia gruntów różni się od tej, jak podana była w poprzednim wniosku.
(s)

10 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

Sport

NR 22/377

Sport

Awans sztafety dziewcząt

7

listopada odbyły się w Bełchatowie sztafety pływackie w ramach Licealiady powiatu bełchatowskiego. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowały drużyny
dziewcząt i chłopców. Każda z nich złożona była z 10 zawodników, którzy mieli do przepłynięcia dystans po 50 metrów.
Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce i awansowała do zawodów rejonowych, które odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim.
Drużyna chłopców zajęła IV miejsce.
Składy obydwu sztafet:
• dziewczęta: M. Szymańska, A. Grzesiak, K. Kozieł, K. Trojanowska, M. Szmigielska, I. Krauze, K. Morawiec, A. Trajdos,
K. Sewerynek, W. Rabenda; rezerwowe: S. Misiak, D. Przygoda, Z. Piekarz, N. Kurzydlak.
• chłopcy: F. Mielczarek, B. Wasiak, T. Ławski, S. Balsam,
B. Grabny, A. Pagacz, M. Roczek, S. Mozdrzeń, M. Szymczak,
A. Chudy; rezerwowi: S. Sewerynek, M. Kowalski, M. Kuliberda, A. Mazurczyk, Ł. Danielski, P. Aleksandrowicz.

Sport
Grały kadetki

w ramach rozgrywek siatkarskich wojewódz27 października
kiej ligi kadetek zawodniczki Omegi rozegrały mecz z druży-

ną MUKS Libero Pajęczno. Wygrały 3:0.

Poszukuję domu
lub mieszkania
do wynajęcia
na terenie Kleszczowa.
Tel. 604 550 000.
Gminny Ośrodek Kultury
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych
w Gminny Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2013 r. (piątek)
o godz. 11.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku,
ul. Szkolna 2, 97-410 Kleszczów.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Cena wywoławcza Wysokość
Lp.
Nazwa
(zł za 1 postąpienia
szt.)
1. Rolety zewnętrzne
6 1,35 x 1,50
10,00
5 zł
2. Rolety zewnętrzne
2 1,50 x 1,30
10,00
5 zł
3. Roleta zewnętrzna
1 0,80 x 0,90
5,00
2 zł
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 w Wiejskim
Ośrodku Kultury w Łękińsku.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, ul. Szkolna 2 lub
pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.
Ilość
szt.

Wymiary
(wys/szer
w mb)

Z

Grają tenisiści

espół Omegi Kleszczów, występujący w rozgrywkach II ligi
tenisa stołowego, po czterech rozegranych kolejkach zajmuje
pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 8 punktów. W październiku
nasi pingpongiści zmierzyli się z drużyną KS Legion Skierniewice
wygrywając 2:8, a spotkanie z LKS Jutrzenka Bychlew wygrali walkowerem 10:0.
W drugiej połowie listopada w trzech kolejnych meczach przeciwnikami Omegi będą:
• 16 listopada - PKS Polonia Białogon II Kielce
• 17 listopada - KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź
• 23 listopada - MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka
Na drugim miejscu w tabeli II ligi mężczyzn tenisa stołowego znajduje się obecnie drużyna LKS Biała Rawska z dorobkiem
7 punktów (ma jeden mecz rozegrany więcej), a na trzecim – KS Legion Skierniewice (6 pkt.).

Sport
Sportowa strona ZSP

Z

godnie z zapowiedzią 25 października odbyło się w Bełchatowie powiatowe i wojewódzkie podsumowanie roku sportowego 2012/2013. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz odebrała nagrodę i puchar za zajęcie przez jej szkołę pierwszego miejsca wśród szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Czworo z grona dziesięciorga nagrodzonych podczas gali sportowców to uczniowie kleszczowskiego ZSP. I miejsce zajął Dominik
Stępień, II - Justyna Botór i Marta Kłodawska, a VI - Łukasz Danielski. Za szczególne zaangażowanie w pracę z młodzieżą zostali nagrodzeni nauczyciele Marta Szataniak i Hubert Zawiślak.
***
Kolejne grupy uczniów ZSP starają się o to, by ich szkoła wypadła jak najlepiej w przyszłorocznym podsumowaniu wyników sportowych. 25 października w Łodzi odbył się wojewódzki etap sztafetowych biegów przełajowych. Drużyna uczennic ZSP
w Kleszczowie odniosła kolejny sukces, zajmując drugie miejsce
i jednocześnie awansując do ogólnopolskiego etapu sztafetowych
biegów przełajowych, który odbędzie się 27 kwietnia w przyszłym
roku w Łodzi. Warto dodać, że w łódzkich zawodach brało udział
12 drużyn dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

SPRZEDAŻ

drewna sosnowego (opałowego)
oraz piasku budowlanego
i ziemi ogrodowej
Kontakt tel. 691-971-585

Usługi koparko-ładowarką
Cena od 80 zł
U. T. B. Krzysztof Gawor
97-410 Kleszczów, Antoniówka 33
Tel. 500 090 888
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Warcaby w Wadlewie

ndywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w warcabach 100-polowych rozegrane zostały 26 października w Wadlewie. W zawodach
wystąpiła też drużyna LKS Omega Kleszczów w składzie: Malwina Piechura, Jolanta
Muszyńska, Katarzyna Kowalczyk, Borys Piechura i Lesław Jańczyk. W klasyfikacji drużynowej kobiet zespół Omegi zajął trzecie miejsce, a zespół mężczyzn – czwarte.

Sport
Walczyli młodzi pingpongiści
w Drużbicach odby29 października
ły się mistrzostwa LZS powiatu

bełchatowskiego w tenisie stołowym. Rywalizowali zawodnicy trzech kategorii wiekowych: ● rocznik 2003 i młodsi, ● rocznik
2002-2001, ● rocznik 2000-1998.

Klub LKS Omega Kleszczów reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie i kleszczowskiego gimnazjum: Ewa Śluga, Wiktoria
Żebrowska, Amelia Masłowska, Łucja Tkacz, Kinga Wysocka, Mateusz
Miarka, Jakub Kokosiński, Jakub
Miarka, Konrad Pulwert, Paweł
Pajęcki i Patryk Niedbała. Ich trenerem jest Kamil Jarząbek.
Najlepsze wyniki uzyskali:
• Mateusz Miarka – I m. w kat.
wiekowej 2003 i młodsi,
• Amelia Masłowska – III m.
kat. wiekowej 2003 i młodsi,
• Łucja Tkacz – III m. w kat.
wiekowej 2002-2001,
• Jakub Miarka – III m. w kat.
wiekowej 2002-2001.
Organizatorami imprezy
były: Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Bełchatowie i GLKS w Drużbicach.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 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) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 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 robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8

wykonanych wieloma technikami, przez łączenie rozmaitych materiałów. Każdy bukiet był wyjątkowy, więc jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie na
liście laureatów znaleźli się:
• kategoria 6-7 lat: ● I m. - Bartosz Cieślak (PPS Łuszczanowice), ● II m. Malwina Guc (SP Kleszczów), ● III m. - Piotr Zybura (PPS Łuszczanowice),
Julia Ciupa (PPS Kleszczów).
• kategoria 8-9 lat: ● I m. - Miłosz Dylak, ● II m. - Karolina Kuśmierek,
● III m. - Szymon Kilańczyk, Paweł Sobociński.
– Celem konkursu było przede wszystkim poznawanie flory najbliższej okolicy,
dostrzeganie naturalnych darów jesieni, rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
rozwijanie inwencji twórczej uczniów oraz pomysłowości i wyobraźni dziecięcej, a także rozbudzenie ekspresji plastycznej – mówi organizatorka, Renata
Cieślak.

Ślubowali na sztandar
22 października odbyła się uroczystość
ślubowania pierwszoklasistów SP
Kleszczów. Uroczystość była okazją do
zaprezentowania pierwszego występu
artystycznego w wykonaniu najmłodszych uczniów. Po udanym debiucie
nastąpił uroczysty moment ślubowania.
Potem odbyło się pasowanie na ucznia
szkoły podstawowej, którego dokonała
dyrektor Ewa Stawiak-Kołba.

å ciąg dalszy ze str. 6
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Profilaktyczne spotkanie z ginekologiem
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie gościła Anna Laskowska, lekarz ginekolog, kierownik i koordynator wojewódzki „Populacyjnego
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”. Tematem
spotkania było m.in. uświadomienie uczniom skali zagrożenia rakiem szyjki
macicy i innych chorób, wywoływanych przez wirusa HPV. Główne wnioski
z tego profilaktycznego spotkania: 1. problem raka szyjki macicy nie może
być kwestią wstydliwą i unikaną, 2. świadomość zagrożenia zakażeniem HPV
i jego możliwe konsekwencje powinny być częścią rozmów wychowawczych,
przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia.

Licealiści we Wrocławiu
Spośród uczniów kleszczowskiego liceum,
którzy w 2013 roku zdali maturę dwie osoby zdecydowały się studiować w Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Czy w ich ślady pójdą kolejni absolwenci
LO? Czas pokaże. Pierwszoklasiści, którzy
odwiedzili Wrocław 15 października mieli
okazję obejrzeć uczelnię i sprawdzić w jakich warunkach odbywają się tu studia.
Program wycieczki do stolicy Dolnego Śląska obejmował też m.in. wizytę na Uniwersytecie Wrocławskim, spacer malowniczymi
uliczkami Ostrowa Tumskiego, Wyspy Słodowej i wrocławskiego rynku, a także udział w pokazie grających fontann.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Wielowątkowy miesiąc bibliotek

Na zakończenie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych grupa teatralna ZSP w Kleszczowie pod kierunkiem Barbary Mickiewicz (w składzie: Dawid Foksowicz, Mateusz
Kuśmierek, Julia Derek, Izabela Tatara, Zuzanna Pikarz, Dajana
Mielczarek, Milena Knopik, Daria Frach, Karolina Matusiak, Adrianna Rozumek, Kamil Piotrowski, Kamil Kamyszek, Damian Bilski, Janusz Koryciński) zaprosiła uczniów klas pierwszych ZSP oraz
uczniów klas trzecich gimnazjum w Kleszczowie (we współpracy
z biblioteką szkolną gimnazjum w Kleszczowie) na przedstawienie
oparte na sztuce Woody Allena „Bóg”. Błyskotliwy i pełen humoru
tekst W. Allena, połączony z niespodziewanymi zwrotami akcji oraz
bardzo dobrą grą aktorską zapewniły świetną zabawę widzom, zebranym w auli SOLPARKU.

8 grudnia
- Mikołajkowe spotkanie

Skrócony program:
● godz. 14.00 i 16.00 - spektakl „Dziadek do orzechów” w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca - aula SOLPARKU ● w godz. 14.0017.00 - warsztaty cyrkowo-akrobatyczne, kącik malucha, warsztaty
ozdób świątecznych, kącik smakosza - hol SOLPARKU ● godz.
19.00 - koncert GRUBSONA.
Bezpłatne wejściówki na spektakl teatralny i koncert można otrzymać w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku od 25 listopada (pon.-pt. w godz. 8.00-15.00).

Impreza jest organizowana w ramach współpracy GOK z SOLPARK Kleszczów Sp. z o. o.

●●●

GOK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie mikołajkowym na wykonanie oryginalnej ozdoby choinkowej. Regulamin konkursu - na stronie internetowej organizatora www.gok.
kleszczow.pl oraz w placówkach GOK.

Barbara Mickiewicz, która była inicjatorką obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych, a także
reżyserką wspomnianego spektaklu cieszy się z zainteresowania szkolnej
społeczności. Uważa, że zaoferowane uczniom propozycje dały szansę na promowanie kreatywnych
i uzdolnionych artystycznie młodych ludzi.
(s)

Świąteczne warsztaty w GOK
„Dzwoneczki choinkowe” to temat najbliższego cyklu zajęć
warsztatowych, organizowanych w poszczególnych placówkach
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w tych samych godzinach – od 16.00 do 19.30.
W czasie zajęć ich uczestnicy poznawać będą sztukę wykonywania
dzwoneczków z elementów plastikowych, zdobionych różnorodnymi materiałami.
● Rogowiec – 16 listopada (sobota)
● Dębina – 19 listopada (wtorek)
● Łękińsko – 20 listopada (środa)
● Łuszczanowice – 21 listopada (czwartek)
● Antoniówka – 23 listopada (sobota)
● Kamień – 26 listopada (wtorek)
● Żłobnica – 27 listopada (środa)
● Wolica – 28 listopada (czwartek)
● Czyżów – 29 listopada (piątek)
Instruktor prowadzący: Agnieszka Ciesielska

