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Z okazji święta górniczej Barbórki składamy kierownictwu i całej
załodze PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów serdeczne
gratulacje z okazji osiągnięć gospodarczych. Życzymy satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku dla górniczej pracy
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Michałek

Wójt
Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA

Przeżyli razem 50 lat
R

az w roku wójt gminy zaprasza na wspólne świętowanie 50. rocznicy zawarcia
związku małżeńskiego mieszkające na terenie gminy Kleszczów pary złotych jubilatów. To uroczyste spotkanie rozpoczyna się od złożenia życzeń wszelkiej pomyślności,
zdrowia i szczęścia na kolejne lata wspólnego życia. Potem odbywa się ceremonia udekorowania małżonków
medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”, przyznanymi im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekoracji dokonuje
wójt gminy.
Tegoroczna uroczystość odbyła się
w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Kleszczowie 10 listopada.
Przybyli na nią małżonkowie, którzy na
ślubnym kobiercu
stanęli w roku 1960.
Pamiątkowe, wspólne zdjęcie uczestników uroczystości.
å ciąg dalszy na str. 7

Mikołajkowe atrakcje

5 grudnia Kompleks SOLPARK Kleszczów zaprasza dzieci w wieku
do 12 lat na godzinny, bezpłatny wstęp na basen lub godzinną,
bezpłatną jazdę na łyżwach na lodowisku.
l 5 grudnia od godz. 16.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
organizuje w SOLPARKU spotkanie mikołajkowe dla dzieci.
W programie:
l spektakl teatralny „Jaś i Małgosia”,
l zajęcia pozasceniczne:
l warsztaty manualno–artystyczne dla dzieci (szopka bożonarodzeniowa,
zimowe bałwanki, świąteczna choinka),
l

å ciąg dalszy na str. 12

Wyniki wyborów

W wisko wójta gminy Kleszczów ubie-

wyborach samorządowych o stano-

gało się troje kandydatów. Dotychczasowa
wójt gminy Kazimiera Tarkowska (KW Rozwój) zdobyła 1836 głosów (69,02 proc.). Ryszard Ciągło (KWW Porozumienie) uzyskał
łącznie 721 głosów (27,11 proc.) a Zbigniew
Miłek (KWW Zbigniewa Miłka) otrzymał poparcie 103 wyborców
(3,87 proc.).
O mandaty radnych gminy Kleszczów ubiegało się 49
kandydatów, reprezentujących 15 komitetów wyborczych.
Najliczniejszą reprezentację wystawiły
dwa komitety – Komitet Wyborczy Rozwój (14 kandydatów)
i Komitet Wyborczy
Wyborców Porozumienie (11 kandydatów). Po kilku kandydujących miały też trzy
inne komitety: KWW Zbigniewa Miłka – 6,
KWW W służbie każdemu – 5 oraz KWW
„Wybierasz – Decydujesz” – 3. Dziesięć pozostałych komitetów reprezentowało pojedynczych kandydatów.
å ciąg dalszy na str. 2

Gimnazjum
charytatywnie

J

ak co roku społeczność gimnazjalna planuje przeprowadzenie przedświątecznej akcji charytatywnej: Miłość
niejedno ma imię – szanujemy bliźniego
i pomagamy innym. W okresie od 1 do 14
grudnia gimnazjaliści prosić będą mieszkańców gminy Kleszczów o przekazywanie
pieniędzy na rzecz podopiecznych Domu
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
Tak jak w ubiegłym roku za zgromadzone środki finansowe zakupione zostaną
dary: ubrania, sprzęt sportowy, artykuły codziennego użytku oraz słodycze. Wolontariusze z Gimnazjum liczą na hojność naszej
lokalnej społeczności.
n
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Wyniki wyborów
å ciąg dalszy ze str. 1
W okręgu wyborczym nr 1 (Bogumiłów, Kamień, Dębina, Rogowiec, Słok-Młyn) czworo kandydatów walczyło o jeden mandat. Zdobyła go z poparciem 62 wyborców Halina Zagórska
(KWW Haliny Zagórskiej).
W okręgu wyborczym nr 2 (Żłobnica) do objęcia był jeden
mandat. Walczyło o niego 6 kandydatów. Najwięcej głosów
(108) uzyskał Lesław Jańczyk (KWW „Jańczyk Lesław”).
W okręgu wyborczym nr 3 (Antoniówka, Kocielizna) o jeden
mandat walczyło troje kandydatów. Największe poparcie (97
głosów) zdobył Mariusz Sobociński (KW Rozwój).
Aż 18 kandydatów ubiegało się o mandat radnego w okręgu
wyborczym nr 4 (Kleszczów). Do zdobycia było tu pięć mandatów. Uzyskało je troje kandydatów KW Rozwój: Halina Gurazda (389), Tadeusz Kuśmierek (355) i Mirosław Misiak (300).
Pozostałe mandaty zdobyli: Sławomir Chojnowski (KWW
Porozumienie) z poparciem 256 wyborców oraz Jan Olczak
(KWW „Wybierasz – decydujesz”), którego poparło 231 głosujących.
W okręgu wyborczym nr 5 (Łuszczanowice, Łuszczanowice
Kolonia) dziewięcioro kandydatów ubiegało się o trzy mandaty
radnych. Największe poparcie wyborców uzyskał Ryszard Kruszyński (KWW „Kruszyński”) – 308 głosów, a następnie: Dariusz Bujacz (KWW Porozumienie) – 184 głosy i Paweł Bujacz
(KW Rozwój) – 160 głosów.
Dwa mandaty były do zdobycia w okręgu wyborczym nr 6
(Łękińsko, Adamów, Wola Grzymalina Kolonia, Stefanowizna).
O głosy wyborców w tym okręgu zabiegało 6 kandydatów. Mandaty przypadły przedstawicielom KW Rozwój: Jacentemu Kociniakowi (zdobył 226 głosów) i Jackowi Pacholikowi (211 głosów).
Okręg wyborczy nr 7 obejmował miejscowości Czyżów i Wolica. O dwa mandaty radnych walczyło tu troje kandydatów. Mandaty zdobyły osoby kandydujące z listy KW Rozwój: Henryk Michałek (250 głosów) i Krystyna Ciesielczyk (129 głosów).
Gminę Kleszczów w Radzie Powiatu Bełchatowskiego reprezentować będzie Renata Skalska, na którą w trzech obwodowych komisjach oddano łącznie 1027 głosów.
Frekwencja w wyborach samorządowych w gminie Kleszczów wyniosła 74,31 proc.
(s)
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W urzędowym

Dziękuję wszystkim mieszkańcom
Łuszczanowic i Kolonii Łuszczanowice,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na
mnie swój głos w wyborach do Rady Gminy.
Gratuluję zwycięzcom
i życzę owocnej pracy.
Z poważaniem
Marek Królik

FINISZ WIELKIEJ PRZEBUDOWY. Dobiegły końca prace związane
z przebudową ulicy Słonecznej, prowadzącej z Łękińska do Łuszczanowic.
To fragment drogi powiatowej nr 1900E, którego modernizację wzięła na
siebie gmina Kleszczów. Długość zmodernizowanego odcinka wynosi 1350
metrów. Zakres prac, jakie wykonywane były w trakcie inwestycji, obejmował nie tylko branżę drogową tj. poszerzenie jezdni z pięciu do siedmiu metrów oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Drogowcy wykonali także
nowe odcinki infrastruktury technicznej. Dzięki
tym pracom tereny przeznaczone w planie zagospodarowania
przestrzennego
pod budownictwo mieszkanioOdbiór techniczny drogowej inwestycji rozpoczął we będą mogły
się 18 listopada
być łatwiej podłączone do gminnej infrastruktury. Ulica Słoneczna zyskała także oświetlenie. Prace związane z jej przebudową trwały od lipca do połowy listopada.
KLESZCZÓW – ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE. 16 listopada w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła się konferencja
prasowa połączona z prezentacją „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski”. Raport został opracowany przez Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej we współpracy z PAIiIZ, Centrami Obsługi Inwestora oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.
Wnioskiem z raportu może być przesłanie, że aby być atrakcyjnym inwestycyjnie nie wystarczy mieć potencjał, trzeba jeszcze umiejętnie go wykorzystać. Kluczową rolę odgrywają tutaj samorządy oraz społeczność lokalna. Często najważniejszym czynnikiem, posiadającym decydujący wpływ
na rozwój regionu jest potencjał ludzki i jego zaangażowanie – to najkrótsze podsumowanie treści raportu przedstawionego przez prof. Hannę Godlewską-Majkowską.
Uzupełnieniem raportu ekonomistów były prezentacje, pokazujące osiągnięcia gospodarcze trzech jednostek samorządowych. W tej części konferencji prasowej obok przedstawicieli Zamościa i Poznania wystąpili także
przedstawiciele gminy Kleszczów. Dzięki udziałowi w warszawskiej konferencji ofertą inwestycyjną naszej gminy zainteresowali się m.in. dziennikarze TVN CNBC, Programu I Polskiego Radia oraz portalu Tereny Inwestycyjne.
ŚWIATŁOWÓD W ŁĘKIŃSKU. Ogłoszony został przetarg na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej przy ulicach Klonowej i Akacjowej oraz Długiej (na odcinku od Północnej do Słonecznej) w Łękińsku. W pierwszym
etapie ma być wykonana kanalizacja kablowa o długości ok. 3440 m, rurociąg przyłączowy z rur HDPE oraz 64 przyłącza. Oferty wykonawców przyjmowane są w Urzędzie Gminy do 10 grudnia br. Termin wykonania zleconych robót - połowa sierpnia 2011 r.
Jak mówi Jacek Więckowski z referatu inwestycji jest to kolejna część zadania, którego celem jest kompleksowe przebudowanie sieci teleinfor-

Komitet WW „Wybierasz – Decydujesz”
serdecznie dziękuje mieszkańcom Kleszczowa
za poparcie i zaufanie, jakim został obdarzony
oraz jakim zostali obdarzeni jego kandydaci,
startujący w wyborach do Rady Gminy Kleszczów.
Dziękujemy
Agnieszka Urbaniak – Podawca
Jan Olczak

Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim wyborcom Łuszczanowic,
którzy oddali swój głos na moją kandydaturę
do Rady Gminy Kleszczów.
Deklaruję jednocześnie swoją pomoc
w rozwiązywaniu Państwa problemów.
Z poważaniem
Ryszard Kruszyński
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kalejdoskopie
matycznej w Łękińsku na nowoczesną sieć światłowodową.
Kanalizacja przystosowana do światłowodów powstała
wcześniej (w latach
2006-2008) wzdłuż
ulic Poprzecznej,
Leśnej i Długiej,
w ramach przebudowy tych ulic.
Przed kilkoma tygodniami – o czym
informowaliśmy –
rozpoczęło się wykonywanie kanalizacji teletechnicznej przy dwóch innych ulicach w Łękińsku
– Szkolnej i Modrzewiowej.
(s)

Wszystkim mieszkańcom
gminy Kleszczów
serdecznie dziękuję za udział
w wyborach 21 listopada.
Tak duża frekwencja wyborcza świadczy
o tym, że to co się dzieje w naszej gminie
nie jest nam obojętne.
Dziękuję za wszystkie głosy na moją
kandydaturę. Dziękuję za zaufanie.
Tak duże poparcie, które otrzymałam
zobowiązuje do jeszcze intensywniejszej
troski o naszych mieszkańców
i nasz wspólny dom – Gminę Kleszczów.
Kazimiera Tarkowska
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Zastąpią numery dróg
za pozytywną opinią Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa
W ślad
i Ochrony Środowiska radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw

nowym ulicom w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 4, w Bogumiłowie.
Do tej pory w tej strefie funkcjonowały tylko trzy „nazwane” ulice: Nowa, Karolowa i Zachodnia.
Od połowy 2009 roku do jesieni bieżącego roku strefa w Bogumiłowie była
miejscem jednej z największych inwestycji komunalnych. Na zlecenie Urzędu Gminy kilka firm wykonawczych przeprowadzało kompleksowe uzbrajanie
terenów inwestycyjnych. Największy zakres robót do zrealizowania spośród
wszystkich firm miała spółka Skanska.
Projektanci, a także wykonawcy uzbrojenia
posługiwali się w trakcie prac roboczymi
nazwami nowych dróg. Ich kolejne odcinki
otrzymały numery porządkowe od 1 do 12.
Odbiór nowych sieci podziemnych, a
także dróg i ciągów pieszo-jezdnych odbył
się 22 października. Robocza numeracja
dróg, która sprawdziła się podczas uzbrajania terenu nie byłaby praktyczna dla
przyszłych inwestorów. Od pewnego czasu do zarejestrowania działalności spół- Nowe rondo w bogumiłowskiej
ki handlowej konieczne jest podanie adre- strefie
su wraz z numerem porządkowym posesji.
Stąd decyzja Urzędu Gminy w Kleszczowie o nadaniu nazw nowym drogom, które zostały zbudowane w bogumiłowskiej strefie. Do trzech wspomnianych na początku „nazwanych” już ulic, w wyniku uchwały podjętej przez Radę
Gminy na listopadowej sesji dołączyły kolejne. Dwie ulice otrzymały nazwy
Ekologiczna i Strefowa. Na patronów trzech pozostałych wybrani zostali wybitni Polacy, kojarzeni z ważnymi odkryciami naukowymi oraz przemysłem:
• Maria Skłodowska-Curie - wybitna fizyczka i chemiczka, żyjąca i pracująca we Francji, współtwórczyni nauk o promieniotwórczości, jedyny naukowiec nagrodzony dwukrotnie nagrodą Nobla;
• Ignacy Łukasiewicz - farmaceuta, wynalazca lampy naftowej i pionier
przemysłu naftowego w Europie;
• Tadeusz Sendzimir - polski inżynier i wybitny wynalazca, który opracował
m.in. technologię cynkowania blach stalowych (tzw. proces Sendzimira)
i zaprojektował linię produkcyjną do ciągłego walcowania blachy na zimno.
Nowe nazwy bogumiłowskich ulic zaczną oficjalnie funkcjonować 14 dni po
opublikowaniu stosownej uchwały Rady Gminy Kleszczów w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
(s)

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów, jak i Komitetu
Wyborczego Rozwój składam serdeczne podziękowania
naszym mieszkańcom za liczny udział w wyborach do
władz Gminy. Gratuluję tym, którzy w wyniku głosowania uzyskali największe poparcie wyborców i pełnić będą
zaszczytne i odpowiedzialne funkcje w służbie naszych
mieszkańców. Dziękuję również wszystkim tym, którzy
podjęli trud kandydowania w wyborach i nie uzyskali

Składam
serdeczne
podziękowania
wszystkim Wyborcom, którzy oddali na
mnie głos w wyborach samorządowych - 21
listopada 2010 r.
Deklaruję rzetelną pracę na rzecz mieszkańców gminy Kleszczów i powiatu bełchatowskiego.
Renata Skalska

satysfakcjonującego wyniku. Dziękuję za udział i oddanie swojego głosu na naszych kandydatów. Frekwencja,
jak i wyniki głosowania wskazują, że jest pełna akceptacja
społeczna do realizacji programu gospodarczego Komitetu
Wyborczego Rozwój, który musimy realizować RAZEM.
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Kleszczów
ANDRZEJ SZCZEPOCKI

Składamy podziękowania
mieszkańcom Łękińska,
których poparcie pozwoliło nam
uzyskać tak dużo głosów
w wyborach do Rady Gminy Kleszczów.
Z wyrazami szacunku
Jacenty Kociniak,
Jacek Pacholik
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Stypendia dla uczniów
liceum i technikum

SOLPARK
przedświątecznie…

ada Gminy Kleszczów przyjęła w tym roku uchwałę, która
umożliwia rozszerzenie grona uczniów, nagradzanych za
wyniki w nauce stypendiami gminnymi. Do grupy gminnych stypendystów mogą teraz należeć także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii – szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczów. Radni przyjęli także zasady ustalania
wysokości stypendiów. Oto najważniejsze z nich:
• Stypendystą może zostać uczeń, który w wyniku klasyfikacji
śródrocznej i na koniec roku szkolnego uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę co najmniej 4,00 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
• W zależności od uzyskanej średniej przysługują następujące
kwoty stypendiów motywacyjnych:
o 4,0 - 4,5 - w wysokości od 600 do 700 zł,
o 4,51 - 5,0 - w wysokości od 700 do 800 zł,
o 5,01 - 5,5 - w wysokości od 800 do 900 zł,
o 5,51 - 6,0 - w wysokości od 900 do 1000 zł.
• Przy ustalaniu wysokości stypendium, każda kolejna dziesiętna
średniej oceny powoduje podwyższenie wysokości stypendium
o 20 zł.
• Stypendium motywacyjne może być przyznane również:
l. uczniom promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach,
zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:
a) krajowym - w wys. do 1200 zł raz w semestrze,
b) międzynarodowym - w wys. do 2000 zł raz w semestrze.
2. uczniom zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach,
turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej
na szczeblu krajowym - przysługuje stypendium w wysokości od
700 zł do 1000 zł.
• Wnioski o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, w terminie do 28 lutego oraz do 30 czerwca
każdego roku. Zostaną one rozpatrzone przez Komisję ds.
rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne, powołaną przez Wójta Gminy.
• Stypendium motywacyjne przyznawane jest jako jednorazowe świadczenie raz w semestrze, za okres:
o od l września do 3l stycznia,
o od l lutego do 30 czerwca.
• W razie zbiegu uprawnień do otrzymania stypendium motywacyjnego za dobre wyniki w nauce oraz za uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych z budżetu
Gminy Kleszczów, uczniowi z każdego tytułu przysługuje tylko
jedno stypendium w wyższej kwocie.
• Stypendium motywacyjne podlega zwrotowi w przypadku załączenia do wniosku nieprawdziwych lub niepełnych danych.
Pierwsze stypendia dla najlepszych uczniów liceum i technikum
przyznane zostaną za rok szkolny 2010/2011.
(s)

Zapraszamy wszystkich zwolenników zimowych atrakcji do korzystania z zadaszonego lodowiska.
Godziny funkcjonowania:
•
poniedziałek - piątek: godz.
16.00-21.00;
•
sobota – niedziela: godz.
10.00-21.00.
Cennik:
•
bilet normalny 5,00 zł/h
•
bilet ulgowy
3,00 zł/h
•
bilet dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) 2,00
zł/h
•
wypożyczenie łyżew 3,00 zł
•
wypożyczenie kasku 1,00 zł
•
wypożyczenie ochraniaczy 1,00 zł
•
ostrzenie łyżew 5,00 zł
Zachęcamy także do skorzystania z pakietów promocyjnych. Pakiety przeznaczone są dla osób chcących odpocząć
przed świątecznym zgiełkiem, ale równie dobrze mogą posłużyć jako upominek dla bliskiej nam osoby.

R

Dziękujemy
za poparcie w wyborach
samorządowych.
Komitet Wyborczy Wyborców
POROZUMIENIE

•

„Pakiet Relaks” zawiera 4 godziny luksusu w dobrej
cenie. Za jedyne 50 zł mogą skorzystać Państwo z sauny, groty solnej, fotela masującego oraz basenu.

•

„Pakiet Świąteczny”, w skład którego wchodzą następujące usługi: 2 godz. basenu, 1 godzina sauny, masaż
relaksacyjny (plecy, nogi – tył – przód). Koszt pakietu
- 100 zł.

•

„Pakiet Zimowy” ma charakter rekreacyjno – wypoczynkowy. Cena pakietu - 40 zł, w jego skład wchodzą:
1 godz. lodowiska, 1 godzina sauny, 90–minutowe zajęcia yogi.
Kolejną atrakcją SOLPARKU jest relaksacyjny masaż hawajski Lomi Lomi Nui. Masaż sprawia, że pacjent w większym wymiarze akceptuje swoje ciało, pozbywa się lęków,
odblokowuje stresy, odczuwa stan odprężenia i zadowolenia.
Rezerwacje przyjmujemy w sposób telefoniczny lub osobisty
w biurze obsługi klienta w siedzibie SOLPARKU.
Przy okazji zimowej aury nie zapominajmy, iż zimno hartuje nasz organizm, wzmacnia odporność, poprawia krążenie
i dodaje energii. Zachęcamy Państwa do korzystania z urządzenia polecanego przez specjalistów i lekarzy jakim jest
KRIOSAUNA. Wśród wielu zalet można wymienić jej wybitnie
korzystny wpływ na psychikę - znika uczucie depresji, znużenia i zmęczenia, o które bardzo łatwo zwłaszcza w długie
zimowe wieczory.
Zapraszamy do korzystania z bogatego wachlarza oferowanych usług.

Dziękuję za pomoc i wsparcie
oraz życzliwe zainteresowanie
okazywane mi w kampanii wyborczej.
Szczególne podziękowania kieruję
do mieszkańców Kleszczowa,
którzy oddali na mnie swój głos.
Agnieszka Szczęsna
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SOLPARK – najlepsza
architektura w regionie

onkurs na Najlepszy Obiekt Architektoniczny Województwa
Łódzkiego został zorganizowany przez Radę Łódzkiej
Okręgowej Izby Architektów i łódzki oddział Stowarzyszenia
Architektów Polskich. Do konkursu podzielonego na pięć różnych
kategorii zostało zgłoszonych 39 budowli z całego województwa,
zrealizowanych w latach 2006-2009. Do finału jury zakwalifikowało
15 realizacji, w tym 12 z Łodzi i 3 z regionu.
Największy sukces w konkursie odnieśli architekci z pracowni
NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. w Łodzi: Włodzimierz
Nowakowski i Izabela Krzanowska – projektanci kleszczowskiego
Kompleksu Dydaktyczno –Sportowego SOLPARK. Zaprojektowany
przez nich obiekt okazał się zwycięzcą w kategorii „budynki
użyteczności publicznej”, otrzymał też główną nagrodę - Grand
Prix.
Architektura jest „sztuką kształtowania przestrzeni” mającą
ogromny, podświadomy wpływ na doznania estetyczne i kulturowe,
zachowania indywidualne i społeczne. „Architektura” działa
latami, a czasem nawet setkami lat. Naturalną cechą człowieka
zwiedzającego jest oglądanie i podziwianie w innych miastach
„architektury”. Niestety w powszechnym, lokalnym i codziennym
odbiorze brak jest zainteresowania i zrozumienia tego co nas
bezpośrednio otacza – piszą organizatorzy konkursu. I dodają:
Warto to co dobre „docenić”, skrytykować to co złe a wszystko
razem pokazać innym tak, aby mieszkańcy i użytkownicy
„zorganizowanej przestrzeni” mogli zauważyć i zrozumieć to co ich
otacza.
Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze trofeum związane
z  kompleksem SOLPARK Kleszczów - największą z dotychczasowych inwestycji komunalnych gminy Kleszczów. Wcześniej gmina
została nagrodzona przez łódzki oddział Towarzystwa Urbanistów
Polskich w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń
publiczną, z kolei generalny wykonawca – Polimex Mostostal
Sp. z o.o. otrzymał za realizację kompleksu główną nagrodę w konkursie Budowa Roku, organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa.
Konkursowe sukcesy są doskonałą okazją do promowania
nowoczesnego obiektu nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju.
(s)

Do rad nadzorczych
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny (BKPPT) organizuje kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kurs ma trwać 105
godzin szkoleniowych i rozpoczyna się 11 grudnia. Zajęcia organizowane będą w soboty i niedziele w Bełchatowie. Cena kursu –
1900 zł. Egzamin składany będzie w Warszawie. Jego koszt – 850
zł od osoby.
Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt z
przedstawicielką BKPPT, Aleksandrą Poborską, tel. 44/ 733-11-20
wew. 245, e-mail: a.poborska@ppt.belchatow.pl.

Szanowni Wyborcy
z Wolicy i Czyżowa!
Serdecznie dziękuję za Wasze
poparcie, zaufanie i głosy,
oddane na mnie w wyborach
do Rady Gminy Kleszczów.
Henryk Michałek

W
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Wskazują i informują

październiku ustawiono na terenie gminy dziesięć dużych
tablic informacyjnych. Ich główne zadanie to ułatwienie dojazdu do każdej z czterech Kleszczowskich Stref Przemysłowych,
a także informacja o inwestorach działających w poszczególnych
strefach. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zrealizowała ten
projekt w odpowiedzi na wniosek przyjęty na jednym z posiedzeń
Rady Gminy.
Przygotowania do tej wielkiej akcji informacyjnej trwały od kilkunastu miesięcy. Oprócz znalezienia wykonawcy projektu, zarząd
fundacji pozyskać musiał prawo do dysponowania gruntem, na którym zostały ustawione potężne konstrukcje. Ogłoszony przez fundację przetarg wygrała firma z Aleksandrowa Łódzkiego – Zet Kreska, a łączny koszt realizacji zadania wyniósł 381,86 tys. zł. Zgodnie
z koncepcją przedstawioną
przez wykonawcę każda ze
stref otrzymała inne oznaczenie kolorystyczne. Strefę nr 1 (Rogowiec) wyróżnia kolor fioletowy, strefę
nr 2 (Kleszczów) – ciemnożółty, strefę nr 3 (Żłobnica)
– jasnozielony, zaś strefę
nr 4 (Bogumiłów) – ciemnoniebieski.
Główną część zadrukowanej powierzchni sześciu
tablic ustawionych przy drogach wjazdowych na teren
gminy stanowi schematyczny plan gminy z zaznaczoną lokalizacją stref przemysłowych, głównymi połączeniami drogowymi oraz
czterema miejscowościami (Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice,
Żłobnica). Pokazano także dojazd do głównych dróg tranzytowych,
położonych poza granicami gminy. Kierowca, który zatrzyma swój
pojazd przy takiej tablicy łatwo zorientuje się, w jakim punkcie gminy
się znajduje. Informuje go o tym wyraźnie zaznaczony punkt z napisem „jesteś tutaj”. Zadrukowane tablice poziome wykonane zostały z mocnej tkaniny PCV.
Każda ma wymiar 6x3 m.
Zostały ustawione na stalowych słupach o wysokości
prawie czterech metrów.
Oprócz sześciu głównych tablic, pokazujących
dojazd do poszczególnych
stref przemysłowych, przy
głównych drogach wjazdowych do tychże stref zostały ustawione cztery tablice
pionowe, zamocowane na
słupach o wysokości ponad 2,5 metra. Ich powierzchnię zajmują nadruki z nazwami firm działających w danej strefie.
Wielkość tablic i wysokość, na jakiej zostały one umieszczone
ma ułatwić kierowcom odczytanie zawartych na nich informacji.
(s)

Dziękuję mieszkańcom
Kamienia, Dębiny i Rogowca
za udzielone mi poparcie
w wyborach do Rady Gminy.
Z poważaniem
Halina Zagórska
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Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
21 października odbył się szkolny etap konkursu biblijnego, organizowanego przez Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz
szkół katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Wzięło
w nim udział 12 uczniów z klas IV-VI szkoły w Kleszczowie. Do etapu rejonowego, który odbył się
w Radomsku 25 listopada, zakwalifikowały się: Kamila Frach
(kl. VI a) i Klaudia Zielińska (kl.
VI b). Opiekun - Anna Życińska.
***
Piąta edycja Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie” odbędzie się 10 i 11 grudnia. Organizatorami rajdu będą
– już tradycyjnie - Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Trybunalskim i Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Kleszczowska impreza zaliczana jest do
imprez turystyki kwalifikowanej. Jej główne cele to upowszechnianie tematyki ekologicznej i regionalnej, popularyzacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i uczczenie 45 rocznicy rozpoczęcia działalności PTSM na Ziemi Piotrkowskiej.
Zgłoszenia grup szkolnych, które zainteresowane są udziałem
w rajdzie przyjmowane były do 4 grudnia. Szkołę może reprezentować jedna grupa, składająca się maksymalnie z 6 uczniów pod
opieką nauczyciela.

Gimnazjum w Kleszczowie
W listopadzie odbyły się etapy szkolne wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Wzięło w nich udział 39 uczniów z klas I–III.
Zadania konkursowe wymagały od młodzieży niejednokrotnie wiadomości i umiejętności wykraczających poza program nauczania
w gimnazjum. Niewątpliwie są one dla gimnazjalistów testem, podczas którego mogą dokonać autoanalizy i oszacować poziom posiadanej wiedzy. W eliminacjach rejonowych szkołę reprezentować
będzie Julia Galewska – uczennica klasy II c. Podczas zmagań na
etapie szkolnym zgromadziła ona liczbę punktów kwalifikującą ją do
kolejnego szczebla konkursu z języka polskiego.
***
19 listopada miał miejsce etap szkolny ogólnopolskiego konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - od Obertyna do
Wiednia. W rywalizacji wzięło udział 7 osób. Próg 75% punktów
przekroczyło 4 uczniów, kwalifikując się do II etapu. Najwyższe wyå ciąg dalszy na str. 8

Z

Żywa lekcja historii

okazji Święta Niepodległości 10 listopada w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Łękińsku odbyła się niezwykle uroczysta akademia Gdy wolności nadszedł czas... Przedstawienie zawierające elementy pantomimy było przeplatane pieśniami patriotycznymi (O mój rozmarynie, Piechota, Legiony, Pierwsza Kadrowa) oraz utworami Fryderyka Chopina. Ukazywało
ono skomplikowaną drogę Polski do odzyskania niepodległości poprzez trudy
trzech rozbiorów i powstań narodowowyzwoleńczych.
Uroczystość była punktem kulminacyjnym projektu edukacyjnego 11 listopada w naszej szkole, realizowanego przez placówkę w Łękińsku. Od kilku
lat z okazji świąt państwowych do szkoły są zapraszani szczególni goście. Ich
spotkania ze szkolną społecznością to żywe lekcje historii.
W tym roku ceremonię szkolną zaszczycił kombatant - 96-letni porucznik
Wojska Polskiego Józef Głowacki, który w tym roku został odznaczony przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za wkład
w niepodległość Polski. Podczas spotkania ze społecznością szkolną opowiedział o swoich szlakach bojowych, bitwach stoczonych pod Jeżowem, Boro-

wą Górą, Modlinem, tułaczce po świecie, trudach i okropnościach frontowego
życia podczas II wojny światowej. Porucznik Józef Głowacki jest już jedynym
żyjącym żołnierzem 84 pułku piechoty, który brał udział w walkach pod Jeżowem i Borową Górą. Wojenne opowieści gościa były tym ciekawsze, że wiele
z wydarzeń rozgrywało się w naszym regionie, w okolicach Szczercowa, Ruśca, Kurnosa, Bełchatowa.
Uczniowie słuchali opowieści z zainteresowaniem i wykazali się wielką dociekliwością, zadając kombatantowi wiele pytań. Dyskusja przeniosła się do
szkolnej biblioteki, gdzie porucznik Józef Głowacki cierpliwie opowiadał o tym,
jak potoczyły się jego koleje życiowe po wojnie i o innych zdarzeniach ze swojego życia. Mówił też młodzieży o znaczeniu patriotyzmu.
W ramach projektu edukacyjnego 11 listopada w naszej szkole podjęto
wiele działań mających na celu przybliżenie uczniom historii Polski, bohaterów
narodowych, postaw patriotycznych, szacunku do symboli narodowych. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły w
Łękińsku. Projektem kierowali Elżbieta Roczek i Michał Rejniak. Obszerne relacje z cyklu Żywe Lekcje Historii zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły (www.splenkinsko.pl).
M.R.

Filia w Kleszczowie

Wyroby hutnicze ze stali czarnej
Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Nowoczesne panele ogrodzeniowe,
Siatka ogrodzeniowa
Wk³ady kominowe
Artyku³y przemys³owo-metalowe
Maszyny rolnicze

niskie ceny - transport gratis !

D¹browa 18a k/Sulmierzyc, tel. 601 768 288, 601 290 100

www.metmar.com.pl

ul. Główna 92
oferuje:
l osprzęt elektro-instalacyjny
l przewody, rury, kanały, kable
l oprawy mieszkaniowe, świetlówkowe
l węże świetlne - LEDowe NOWOŚĆ!!!
Ceny promocyjne
Pon. – pt - 7.30 – 17.00 Sobota – 8.00 – 14.00

Tel. 44/ 731-36-37, kom. 697-697-716
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Przeżyli razem 50 lat
å ciąg dalszy ze str. 1
Wspólne „Złote Gody” świętowali:
Teresa i Jan Frysiowie z Wolicy. Małżeńską przysięgę składali przed ołtarzem kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku.
Ślub cywilny wzięli w Kleszczowie. Państwo Frysiowie wychowali 4 dzieci - dwóch synów bliźniaków i dwie córki. Doczekali się także 9 wnuków i jednego praprawnuczka. Przez swoje wspólne życie utrzymywali się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Pan
Jan dodatkowo pracował w lesie.
Stanisław i
Irena Misiakowie z Łękińska.
Ślub kościelny zawarli w Kamieńsku, w kościele p.w.
św. Piotra i Pawła.
Ślub cywilny wzięli
w Kleszczowie. Wychowali troje dzieci – córkę i dwóch
synów. Z okazji
Dnia Babci i Dziadka otrzymują życzenia od 7 wnuków.
Prowadzili gospodarstwo rolne, które
jakiś czas temu przekazali jednemu z synów. Pan Stanisław dodatkowo pracował w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, w zakładowej straży przemysłowej, jako dowódca zmiany.
Józefa i Stanisław Sionkowscy. Są mieszkańcami Łuszczanowic. Ślub kościelny brali w kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. W Kleszczowie stanęli także przed urzędnikiem USC. Wychowali dwie córki i syna. Doczekali się pokaźnego grona wnucząt
(8) oraz 4 prawnuków. Przez 15 lat swojego małżeńskiego życia

Siedzą od lewej: państwo Sionkowscy,
państwo Frysiowie, państwo Skórkowie.
mieszkali w Pytowicach (na terenie sąsiedniej gminy Kamieńsk)
i pracowali w tamtejszym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Potem pobudowali się w Łuszczanowicach i przeprowadzili na teren
gminy Kleszczów.
Stanisława i Czesław Siedlarkowie ze Żłobnicy. Kościelny
ślub brali poza terenem gminy Kleszczów - w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Chabielicach. Ślub cywilny brali w Kleszczowie.
Wychowali trzech synów i jedną córkę. Jak dotąd nie mają wnuków.
Liczą na to, że tym pierwszym będą się cieszyć już w przyszłym
roku. Państwo Siedlarkowie żyli utrzymując się głównie z pracy we
własnym gospodarstwie rolnym. Pan Stanisław dorabiał też sezonowo, pracując jako murarz.

7

Krystyna i Stefan Skórkowie. Na ślubnym kobiercu stanęli
w kościele w Łękińsku, zaś ślub cywilny wzięli w Kleszczowie. Wychowali trójkę potomków: dwóch synów i córkę. Teraz cieszą się
siódemką wnuków i jedną prawnuczką. Państwo Skórkowie prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Pan Stefan dodatkowo dorabiał na budowach, a potem pracował także w Elektrowni Bełchatów.
W 1991 r. przeszedł na rentę chorobową, a następnie na emeryturę.
Pani Krystyna jest na emeryturze rolniczej od 1995 r.
Janina i Henryk Wysoccy są mieszkańcami Żłobnicy.
Ślub – i kościelny, i cywilny - brali
w Kleszczowie. Zajmowali się prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego. Wychowali pięcioro
dzieci – dwóch synów i trzy córki.
Radują się także pokaźną gromadką jedenaściorga wnucząt.
Siódme małżeństwo obchodzące w tym roku jubileusz „Złotych
godów” to mieszkańcy Kleszczowa Honorata i Józef Sulikowscy
z Kleszczowa. Nie mogli uczestniczyć we wspólnym święcie, bo
choroba przykuła panią Honoratę do łóżka. W 1960 roku składali małżeńska przysięgę w kościele
p.w. św. Erazma w Sulmierzycach.
Cywilny ślub brali także w Sulmierzycach. Państwo Sulikowscy mają troje dzieci: dwóch synów i córkę. Doczekali się także 9 wnuków. Przez wspólne małżeńskie życie
zajmowali się pracą na roli.
Jubilaci, którzy przybyli na wspólną uroczystość, po ceremonii
wręczenia odznaczeń otrzymali także pamiątkowe dyplomy, wiązanki kwiatów i słodkie upominki. Wręczali je wspólnie wójt Kazimiera Tarkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Krystyna
Norman oraz przewodniczący Rady Gminy - Paweł Bujacz. Dodajmy, że decyzją Rady Gminy każde z małżeństw zostało uhonorowane finansowo, otrzymując po 1000 zł.
Na jubileuszowym spotkaniu nie zabrakło tradycyjnej lampki
szampana oraz tortu. Przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie
jubilaci dzielili się swoimi wspomnieniami, troskami i radościami.
(s)
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6
niki osiągnęli Jakub Wysmułek i Wojciech Skalski.
W zmaganiach rejonowych, które odbędą się 14
stycznia oprócz nich kleszczowskie gimnazjum reprezentować będą także Katarzyna Morawiec i Filip Jędrzejczyk.
Już pierwszy stopień konkursu wymagał od
uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X do XX wieku oraz wiedzy dotyczącej oręża polskiego w latach 1531-1683. Kolejne etapy obejmować będą
wiedzę wykraczającą poza podstawę programową
nauczania historii w gimnazjum. Konkurs organizuje MON, MEN i kuratoria z 5 województw.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
27 października Barbara Wasilewska - uczennica kl. I b (jako jedna z trójki sportowców z woj.
łódzkiego) otrzymała w Warszawie stypendium
sportowe „Akademii Talentów Dalkii”. Program stypendialny kierowany jest do młodych utalentowanych sportowców w wieku 15-21 lat. Stypendyści
mają uczestniczyć dodatkowo w zajęciach z marketingu sportowego, doradztwa zawodowego i języka francuskiego. Przez 12 miesięcy wyniki osiągane przez stypendystów w sporcie i w nauce będą
monitorowane.
***
5 listopada odbył się I etap Olimpiady z Języka Niemieckiego. Uczennica klasy I a (grupa językowa), Magdalena Rogaczewska, awansowała do
etapu okręgowego.
***
W dniach 3-7 listopada odbyło się spotkanie przygotowawcze w Agen (Francja) w ramach
projektu Comenius „Partnerskie Projekty Szkół”.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele francuskiego
liceum w Agen, niemieckiej szkoły z Lemgo (Zagłębie Ruhry) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie, reprezentowanego przez Adama
Grodka, nauczyciela
języka niemieckiego.
Celem
spotkania
było omówienie tematu „Pozyskiwanie
energii”
oraz przeanalizowanie wniosku, który
ma zostać złożony przez wszystkie szkoły do narodowych agencji w styczniu 2011 roku. Założeniem
tego projektu jest wspólna realizacja danego tematu przez minimum trzy europejskie szkoły w okresie
dwóch lat. Finansowany jest przez międzynarodową organizację Comenius. Rozpatrzenie wniosków
ma nastąpić w lutym przyszłego roku.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez
szkoły samorządowe
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Segreguję odpady,
bo popieram ich przetwarzanie

czystości i porządku w gminach leży w gestii władz gmin. Gminy
U trzymanie
również tworzą warunki do selektywnej zbiórki odpadów. Realizację części

zadań z zakresu gospodarki odpadami, samorządy mogą powierzyć jednostkom
pomocniczym, samodzielnym podmiotom gospodarczym czy też spółkom samorządowym jaką jest EKO-REGION. Wszyscy jednak ponosimy moralną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.
Z roku na rok zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Niestety, znaczna ich część zaśmieca przydrożne rowy i lasy.

Od czego więc zacząć, by było lepiej?

Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Segregujmy odpady w gospodarstwach domowych, czyli już u „źródła” ich
powstawania.

Co zyskujemy - jeśli segregujemy?

l Oszczędzamy miejsce na składowiskach.
l Zmniejszamy ilość wprowadzanych odpadów szkodliwych, ulegających
rozpadowi w długim okresie czasu.
l Pozyskujemy surowce wtórne do przetworzenia i tym samym zmniejszamy
zużycie surowców naturalnych.
l Oszczędzamy energię.
l Ograniczamy zanieczyszczenie atmosfery.
l Zmniejszamy ilość odpadów.

Jak segregować?

Poszczególne rodzaje odpadów należy wkładać do właściwych pojemników,
zachowując porządek w punktach selektywnej zbiórki. Nagannym jest porzucanie
odpadów w workach obok pojemników czy też pozostawianie odpadów wielkogabarytowych. Nieodpowiedzialne postępowanie niektórych osób powoduje bałagan
i skargi mieszkańców. Pracownicy odbierający segregowane odpady są więc zmuszeni do wykonywania dodatkowych, uciążliwych prac porządkowych.

Stłuczka szklana

Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat będzie
zalegać w środowisku jeśli nie trafi do recyklingu. Bezużyteczne słoje i butelki
szklane bez zawartości wkładamy do pojemników, by ich nie potłuc. Przy tym należy pamiętać o podziale na kolory: kolorowe szkło do pojemnika zielonego, a bezbarwne do pojemnika białego. Pamiętajmy też o usunięciu nakrętek plastikowych
i metalowych.
Szkło z pojemnika białego i zielonego jest odbierane samochodem z kontenerem podzielonym na 2 kwatery.

Baterie i akumulatorki

Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody i 1 metr sześcienny
gleby. W trosce o środowisko zadbajmy o to, by żadna bateria czy akumulatorek
nie trafiły do kosza z odpadami komunalnymi, ponieważ ze względu na skład chemiczny muszą być odzyskane i przetworzone.

Butelki plastikowe

Porzucone butelki plastikowe w środowisku naturalnym będą ulegać rozpadowi przez 500 lat, uwalniając toksyczne składniki, winny więc trafić do recyklingu.
Warto dołożyć starań, by pojemniki zbyt szybko nie przepełniały się. Butelkę plastikową bez zakrętki wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić przed wrzuceniem do pojemnika. Ułatwi to cykliczne opróżnianie pojemników, co jest szczególnie istotne w okresie letnim.
Przy przekazywaniu zużytego elektrosprzętu, należy dołożyć starań, by nie
potłuc części szklanych. Zdekompletowany sprzęt trafi - niestety - na składowisko,
a nie do recyklingu.
***
Od każdego z nas zależy, jaki będzie stan naszego środowiska naturalnego i co
pozostawimy dla przyszłych pokoleń.
Często obserwujemy brak staranności w segregowaniu i przekazywaniu do
punktów zbiórki odpadów segregowanych. Pamiętajmy, że kultura człowieka winna przejawiać się w szacunku do wysiłku i troski innych o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem.
Anna Szafran
Specjalista edukacji ekologicznej
EKO-REGION Bełchatów
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Zmiany w systemie selektywnej zbiórki
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów

„EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie informuje wszystkich klientów
z terenu Gminy Kleszczów, że prowadzona od października b.r. modernizacja
systemu selektywnej zbiórki przydomowej przebiega prawidłowo. Nasi pracownicy dotarli już do ponad 97 % klientów z terenu całej gminy, potwierdzając ich chęć
i gotowość do skuteczniejszej segregacji odpadów opakowaniowych. Celem modernizacji systemu zbiórek przydomowych w Kleszczowie jest jego ujednolicenie z aktualnymi standardami Spółki oraz wyeliminowanie zwiększającej się ilości
przypadków umieszczania niewłaściwych odpadów w pojemnikach do selektywnej zbiórki.
Zmiany w systemie przydomowej zbiórki selektywnej obejmują:
1. Wymianę wszystkich dotychczas używanych pojemników na opakowania
szklane na nowe, estetyczne pojemniki 120 l w kolorze zielonym z pomarańczową klapą; każdemu klientowi indywidualnemu będzie przysługiwał 1 obsługiwany bezpłatnie kosz 120 l na szkło; dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na własny rachunek wprowadza się opłaty w wysokości
połowy opłaty jak za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Wprowadzenie dodatkowego pojemniczka na zużyte baterie i akumulatorki
małogabarytowe obsługiwanego 1 raz na kwartał podczas zbiórki szkła.
3. Wprowadzenie możliwości umieszczania w obecnie używanych przez Państwa żółtych lub zielonych pojemnikach jednocześnie czystej makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych oraz z metalu. Wymienione odpady selektywne,
gromadzone przez Państwa w jednym pojemniku będą nazywane surowcami suchymi i po zbiórce będą podlegać szczegółowej selekcji na sortowni odpadów. Każdemu klientowi indywidualnemu będzie przysługiwał 1 obsługiwany bezpłatnie pojemnik na surowce suche o pojemności 120 l. Dla podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność na własny rachunek wprowadza się
opłaty w wysokości połowy opłaty jak za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.
4. Zmniejszenie częstotliwości obsługi pojemników na szkło z obecnych 6 zbiórek
rocznie do 4 zbiórek (1 raz w kwartale).
5. Zwiększenie częstotliwości obsługi pojemników na surowce suche z obecnych
6 zbiórek rocznie do 12 zbiórek (1 raz w miesiącu).
6. Wycofanie z użycia obecnie stosowanych niebieskich pojemników na makulaturę.

7. Każdy pojemnik na opakowania szklane oraz surowce suche zostanie wyposażony w naklejkę określającą rodzaje odpadów jakie można, a jakich zabrania się umieszczać wewnątrz.
Informujemy, że z początkiem grudnia rozpoczęliśmy kolejny etap naszych działań. Działania te to dostarczanie i wymiana pojemników u wszystkich klientów z terenu Gminy Kleszczów, którzy wyrazili zgodę na powyższe
zmiany. Nasi pracownicy odwiedzają klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 9-tej do 16-tej. Zakończenie wymiany pojemników planujemy na koniec grudnia b.r.
Jednocześnie przypominamy o wznowieniu możliwości zawierania
umów na przydomowe pojemniki do selektywnej zbiórki dla obecnych i nowych klientów.
Wyrażamy nadzieję, że przedsięwzięte przez nas działania spotkają się z Państwa zrozumieniem i przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jako przedsięwzięcia proekologicznego.
EKO-REGION Bełchatów

Przyjmę opiekunkę.
Tel. 501-462-611.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka
(najchętniej ze znajomością
jęz. angielskiego).
Tel. 604-550-000
• WULKANIZACJA
• KOMPUTEROWE
WYWAŻANIE KÓŁ
• OPONY NOWE, UŻYWANE

Sprzedam działkę
o pow. 44 ary (28mx160m)
z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowo-usługowe
(ok. 50% powierzchni działki)

i uprawy rolne (pozostałe 50%)
w miejscowości Żłobnica (przy drodze na Winek).
Cena do uzgodnienia. Tel. 790-408-734

Sprzedam działkę
budowlaną
na terenie
Kleszczowa,
pow. 0,25 ha.
Tel. 661-964-006.

Firma Usługowo-Handlowa
„CAR MOT” Grzegorz Włodarczyk
Tel. 508 285 955
Łuszczanowice 89 A

Czynne:
Pon. – pt. – godz. 8 – 18,
Sob. – godz. 8 – 15.

Wystawiamy faktury VAT

Sprzedam
działkę rolną
w Łuszczanowicach
o powierzchni 3661 m2
(tylko w całości).
Możliwość
przekształcenia na działki
budowlane w ciągu 4 lat.
Cena za 1 m2 – 35 zł (do
uzgodnienia).
Tel. 514-123-877.

USŁUGI
BUDOWLANE:
• remonty,
• wykończenia
wnętrz,
• poddasze KG,
• gładzie gipsowe.
Tel.
516-596-167
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Kiedy na zimowisko?

nane są już terminy i miejsca zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Kleszczów. Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie zakończył procedury przetargowe i podpisał
umowy z firmami, których oferty na organizację tygodniowych pobytów poszczególnych grup okazały się najkorzystniejsze.
Na zimowe ferie wyjadą łącznie 242 osoby, a średnia dopłata
z budżetu gminy do wypoczynku wyniesie 930 zł na osobę.
• Uczniowie klas I–III wypoczywać będą od 15 do 21 stycznia
w miejscowości Przesieka w hotelu „Markus”. Pobyt 34-osobowej
grupy kolonijnej zorganizuje firma Usługi Turystyczne Wan – Mar,
Wanda Ogłaza Sp. j. z Łodzi.
• Uczniowie klas IV–VI (75 osób) będą również wypoczywać
w hotelu „Markus” w Przesiece. Ustalono dwa terminy pobytu:
grupa I - od 15 do 21 stycznia, grupa II - od 22 do 28 stycznia.
Organizatorem wypoczynku jest firma Usługi Turystyczne Wan –
Mar, Wanda Ogłaza Sp. j. z Łodzi.
• Gimnazjaliści wypoczywać będą w Białym Dunajcu w Ośrodku
Wypoczynkowym „Borowy”. Pobyt 41-osobowej grupy zaplanowano w okresie od 16 do 22 stycznia. Organizatorem wypoczynku gimnazjalistów jest firma Animator Travel Sp. z o.o. z Warszawy.
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta (49 osób) wyjedzie wraz z opiekunami do Zakopanego, gdzie w Ośrodku Wypoczynkowym
„Jaskółka” będzie przebywać od 15 do 21 stycznia. Zimowy wypoczynek muzyków połączony będzie z próbami muzycznymi.
Organizatorem tego pobytu jest firma Usługi Turystyczne Wan
– Mar, Wanda Ogłaza Sp. j. z Łodzi.
• Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci (łącznie 43
osoby) odwiedzi w czasie zimowych ferii miejscowość Małe
Ciche. Pobyt w Domu
Wczasowym „Oliwia” zaplanowany został w terminie 16 – 22 stycznia.
Wypoczynek zorganizuje firma „CAR-TOURIST”
Bartłomiej Grochowski
z Bydgoszczy.
Więcej
informacji
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie, na stronie internetowej www.
Hotel
Hotel „Markus”
„Markus” w
w Przesiece.
Przesiece. Fotografia
Fotografia goksir.pl lub pod nr tel.
44/ 731-32-30 lub 44/
pochodzi
pochodzi ze
ze strony
strony internetowej
internetowej hotelu.
hotelu.
731-35-63.

Układanie kostki brukowej
l
l

Utwardzanie terenu
Galanteria betonowa

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane
l
l

Remonty
Wykończenia

Sprzedaż kostki i galanterii
Stanisław Jędrzejek
Wiewiórów 104, Tel. 693 727 127
www.kostkabruk.pl
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Sport
Halowe igrzyska
w gimnazjum w Łobudzicach odbyły się Halowe Zi14 listopada
mowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS powiatu bełcha-

towskiego. W igrzyskach startowały reprezentacje z: Bełchatowa,
Drużbic, Kleszczowa (LKS Omega), Kluk, Szczercowa i Zelowa.
Dyscypliny, w których odbywała się rywalizacja to: szachy klasyczne, warcaby 64-polowe, tenis stołowy, biegi przełajowe, rzut
lotką do tarczy, podnoszenie odważnika 17,5 kg, wielobój sprawnościowy, przeciąganie liny. Odbyły się też zawody integracyjne.
Nasza niekompletna reprezentacja zajęła IV miejsce w punktacji generalnej. Zwyciężyła reprezentacja Zelowa. II miejsce zajęły
Drużbice, a III - Bełchatów.
Najlepsze wyniki naszych reprezentantów:
• I m. w biegach przełajowych – Mateusz Podawca,
• I m. w tenisie stołowym – Andrzej Kubik,
• II m. w tenisie stołowym kobiet – Dominika Sobocińska,
• III m. drużynowo w rzucie lotką – Jan Gurazda i Henryk Gieroń.
• Zawody integracyjne:
• I m. w tenisie stołowym – Mirosław Krzympiec,
• II m. w rzucie lotką – Jan Wojewoda.
W igrzyskach startowali również: Jolanta Muszyńska, Katarzyna Kowalczyk, Bartłomiej Kowalczyk, Arek Kowalczyk, Damian Szymanek i Kamil Zatorski.

Sport
Omega mistrzem półmetka
w Kleszczowie odbył się ostatni mecz ligowy run13 listopada
dy jesiennej sezonu 2010/2011 pomiędzy drużynami Omegi

Kleszczów i Orląt Cielądz. Wynik meczu 5:0. Bramki zdobyli: Robert
Tomasz – 2, Hubert Górski – 2, Marcin Zimoch – 1.
Po siedemnastu kolejkach Omega Kleszczów została samodzielnym liderem, zdobywając 41 punktów. Omega Kleszczów była
najsolidniejszym zespołem w lidze.
W klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy pierwsze miejsce zajął zawodnik Omegi - Hubert Górski, który w rundzie jesiennej zdobył 15 goli.
TABELA
Ilość
Zdobyte
Zdobyte
L.p. Nazwa drużyny
meczów
punkty
bramki
1.
Omega Kleszczów
17
41
40-15
2.
Lechia Tomaszów
17
37
31-13
3.
Zawisza Rzgów
17
34
27-16
4.
WOY Bukowiec O.
17
32
31-17
5.
KS Paradyż
17
29
33-19
6.
Zawisza Pajęczno
17
27
27-23
7.
Widzew II Łódź
17
25
25-20
8.
Włókniarz Zgierz
17
24
24-24
9.
Zjednoczeni Stryków
17
23
22-28
10.
MKP-Boruta Zgierz
17
22
23-24
11.
Warta Działoszyn
17
22
22-28
12.
Pogoń-Ekolog
17
21
28-23
13.
Włókniarz K.
17
19
22-38
14.
ŁKS II Łódź
17
19
22-28
15.
Orlęta Cielądz
17
18
19-38
16.
WKS Wieluń
17
16
17-32
17.
Unia Skierniewice
17
14
15-22
18.
UKS SMS II Łódź
17
11
13-33

Sport
Wojewódzkie mistrzostwa LZS

7

listopada w Lututowie odbyły się mistrzostwa województwa
w warcabach 100-polowych. Drugie miejsce wśród zawodniczek do lat 35 zajęła Dorota Piechura. Także drugie w gronie zawodniczek powyżej 35 lat zajęła Jolanta Muszyńska.
W drużynie Omegi wystąpili ponadto: Malwina Piechura, Katarzyna Kowalczyk, Lesław Jańczyk, Henryk Gieroń, Bartłomiej Kowalczyk, Arkadiusz Kowalczyk.
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Zwycięski turniej

Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Nasz mały Mundial”, zorganizowaW Rodzinnym
nym 14 listopada w Radomsku przez tamtejszy Urząd Miasta oraz przez Zespół

Szkolno-Gimnazjalny nr 4 uczestniczyło w sumie sześć drużyn, w tym również drużyna
LKS Omega Kleszczów. Nasi piłkarze spisali się znakomicie, wygrywając w turnieju. Oto
wyniki meczów, które rozegrali:
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 - Omega Kleszczów 0:0
• Omega Kleszczów - RAP I Radomsko 2:0
• Omega Kleszczów - Młode Wilki Radomsko 3:0
Finałowy mecz pomiędzy Omegą i piłkarzami RAP II Radomsko zakończył się wynikiem 1:0.
W drużynie Omegi wystąpili: Dominik Zbies, Kamil Kusiak, Jakub Peroński, Filip Zatorski, Kacper Węglarski, Adam Urbański, Miłosz Waleryn, Bartek Kowalski, Łukasz
Więckowski, Michał Leśniak, Marcin Klewin, Bartek Gałwiaczek i Tobiasz Cybulski.

Sport
Sport w ZSP Kleszczów

w hali widowiskowo-sporto17 listopada
wej w Bełchatowie drużyny ze szkół

ponadgimnazjalnych rywalizowały w zawodach powiatowych w piłce ręcznej. Drużyna ZSP Kleszczów po bardzo dobrej grze,
popartej zaangażowaniem i twardą obroną,
znalazła pogromców dopiero w finale, w którym przegrała z III LO 10:6 i zajęła II miejsce. Wcześniej grając w grupie B chłopcy
wygrali najpierw ze szkołą ze Szczercowa
29:7, a następnie pokonali ZSP nr 4 18:16.
Szkołę na zawodach reprezentowali: Krystian Dembski – bramkarz, Maciej
Klimczak, Sebastian Roczek – bramkarz,
Karol Hasikowski, Roman Żak, Dawid Lewandowski Konrad Szmit, Tomasz Rybak,
Maciej Śpiewak, Patryk Kamyk, Kamil Zatorski, Damian Idzikowski, Tomasz Borowicz i Adam Górski. Opiekun drużyny - Marcin Szymak.

***
18 listopada reprezentacja dziewcząt rywalizowała w Bełchatowie w zawodach powiatowych w piłce ręcznej.
Zaczęło się od porażki z II LO 11:4, ale
potem były już same zwycięstwa. W drugim meczu nasze dziewczęta pokonały ZSP nr 3 5:4, a w meczu o III miejsce w pokonanym polu pozostawiły I LO
z Bełchatowa wygrywając 5:3. Drużyna
ZSP zajęła w zawodach III miejsce.
W drużynie wystąpiły: Paulina Niedbała – bramkarka, Ewelina Dryja, Katarzyna Kozak, Paulina Rogozińska, Urszula Mazik, Anna Muszyńska, Izabela
Pabich, Paula Misiak, Ewelina Bugajska,
Sara Siwko, Aleksandra Trajdos, Aleksandra Chinalska, Marta Dudzińska.
Opiekun drużyny - Marcin Szymak.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódźnależy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnumer telefonu (44) 731-37-13.
nosie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robo• Awarie w gminnej sieci energetycznej
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa354 226.
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE • Awarie w sieci wodociągowej, kanalitel. 992.
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgław Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
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
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
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
731-36-34
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
731-31-83
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
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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KLESZCZOWSKI

Andrzejki w Antoniówce
roku miejscem zorganizowanej przez GOK zabaW ubiegłym
wy andrzejkowej była Wolica. W tym roku impreza odbyła

się w Antoniówce. W Wiejskim Ośrodku Kultury od godziny 16.00
do 20.00 bawiło się ponad sto dzieci w różnym wieku. Wielu uczestników przybyło w pomysłowych strojach. Spotkać można było: księżniczkę,
rycerza, diabła, pszczołę, a nawet żółwia Ninja. O dobrą zabawę zadbali instruktorzy GOK z pomocą grupy artystycznej.
Nie zabrakło konkursów, wróżenia
z wosku i pokazów cyrkowych. Co odważniejsi próbowali sił na szczudłach,
a uzdolnieni manualnie mieli okazję pokazać, co można zrobić ze… zwykłego
makaronu. Z instruktorską pomocą powstały m.in. artystyczne choinki i anioły.
Najmłodszym pokazano jak za pomocą papierowych kółek można zrobić np.
pingwina czy św. Mikołaja. Wszystkie
prace będzie można podziwiać na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury.
GOK zadbał także o podniebienia
uczestników. Kolorowe sałatki i galaretki, ze smakowitymi dodatkami, dzieci komponowały na waflach w wymyślony przez siebie sposób.
Fotoreportaż z andrzejkowej zabawy można zobaczyć na stronie internetowej www.goksir.pl. Zapraszamy do oglądania!
Martyna Wołoszyn

Nie tylko
koronkowe
bombki

G

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na przedświąteczny
kiermasz prac z rękodzieła artystycznego. Kiermasz organizowany jest 12 grudnia w siedzibie GOK w Kleszczowie
przy ul. Głównej 74.
Kiermasz odbędzie się w
godz. 10.00 – 18.00.
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Sztuka kucharska

otujemy smacznie i zdrowo – tak brzmiał temat tegorocznego jesiennego cyklu edukacyjnych pokazów kulinarnych, organizowanych z inicjatywy Urzędu Gminy w poszczególnych sołectwach gminy. Temat brzmi może banalnie, ale okazuje
się, że wiele osób chciałoby poznać tajniki gotowania potraw
smacznych, a przy okazji zdrowych.
Jak informuje Halina Jażdżyk, która z ramienia Urzędu Gminy
zajmowała się organizacją cyklu pokazów, panie domu ćwiczyły
się w przygotowywaniu następujących potraw: sałatka z kurczaka
na słodko; surówka na słodko; kapusta włoska faszerowana mięsem; wątróbka na przyjęcie; karczek zapiekany; sernik gotowany.
Warsztaty sztuki kulinarnej przyciągnęły bardzo wiele zainteresowanych osób. Podajmy dla przykładu, że w Antoniówce
uczestniczyło w nich 27 osób, w Łękińsku – 39, a w Kleszczowie –
43. Łączna liczba uczestników pokazów - 274.
Za niecałe trzy tygodnie
czekają nas
święta, a potem sylwestrowe
i karnawałowe
prywatki. Miło
będzie zaskoczyć gości smaW kulinarnych ćwiczeniach w Łuszczanowi- kiem nowej pocach i Kleszczowie brały udział gimnazjalist- trawy…
(s)
ki z koła kulinarnego

Przeczytaj, zrecenzuj, wygraj
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie
na recenzję przeczytanej książki. W pierwszej edycji tego konkursu, trwającej do 31 grudnia 2010 r., można wygrać program antywirusowy ArkaVir 2010. Szczegółowy regulamin konkursu można
znaleźć na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl.

Mikołajkowe atrakcje

å ciąg dalszy ze str. 1
l kulinarny kącik smakosza,
l studio fotografii (wspólne zdjęcia ze św. Mikołajem).
l występy uczestników warsztatów wokalnych i warsztatów
tanecznych HIP–HOP, organizowanych przez GOK,
l pokaz tańca towarzyskiego,
l przedstawienie interaktywne dla dzieci „Świąteczny samolot
hrabiego Rumburaka”.
Z inicjatywy przedszkola w Łuszczanowicach w trakcie
mikołajkowej imprezy zorganizowany będzie kiermasz, z którego
dochód przeznaczony zostanie m.in. na potrzeby pacjentów
oddziału onkologii dziecięcej szpitala przy ul. Spornej w Łodzi.

