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Pora na Wolicę
Jedną z większych inwestycji, które mają szansę rozpocząć 

się w pierwszych tygodniach 2014 roku będzie modernizacja 
domu kultury w Wolicy. Niedawno ogłoszony został przetarg na 
realizację tego zadania. Oferty na przetarg będą przyjmowane 
do 11 grudnia. Inwestycja będzie prowadzona w oparciu o po-
mysł architektoniczny i dokumentację techniczną opracowaną 
latem tego roku przez spółkę cywilną Mia Architekci – Małgo-
rzata Zdzieńkowska, Agnieszka Kierys-Czernicka z Łodzi. Na 
zdjęciu prezentujemy widok zewnętrzny budynku po moderni-
zacji, pochodzący z projektu technicznego.

Więcej na str. 2.

Krwiodawcy 
uhonorowani

Żłobnica była miejscem organizacji uro-
czystych obchodów Międzynarodowego Tygo-
dnia Honorowego Krwiodawstwa, połączonych 
z 55-leciem ruchu Honorowego Dawstwa Krwi 
w Polsce. Organizatorami uroczystości, w któ-
rej uczestniczyło prawie 200 dawców krwi z te-
renu powiatu bełchatowskiego, były: Rejonowy 
Oddział PCK w Bełchatowie i Gminny Klub Hono-
rowych Dawców Krwi w Kleszczowie.

Więcej na str. 12.

Świętowali Złote Gody
Anna i Michał Drozdowie z Dębiny, Jadwiga i Jerzy Góreccy ze 

Żłobnicy, Krystyna i Adam Kucowie z Łuszczanowic, Bronisława 
i Wiesław Maziarzowie z Kleszczowa, Leokadia i Jan Misiakowie 
z Łękińska oraz Janina i Tadeusz Stępniowie  z Antoniówki to pary 
małżeńskie, które 14 listopada na wspólnej uroczystości w Urzędzie 
Gminy świętowały wspólnie 50. rocznicę zawarcia związku.

Więcej na str. 7.

Wizualizacja: Mia Architekci

Z okazji Barbórki składamy kierownictwu  
i całej załodze PGE GiEK S.A.  

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 
wyrazy uznania i wielkiego szacunku  

dla górniczej pracy.  
Życzymy wielu powodów do satysfakcji  
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący
Rady Gminy

HENRYK MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Charytatywny kiermasz
W niedzielę 8 grudnia w ramach spotkania mikołajkowego odbędzie się w SOL-

PARKU świąteczny kiermasz charytatywny, organizowany przez pracowników i ro-
dziców Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach oraz przez Fundację 
Gajusz. Wszystkie, zebrane w tym dniu pieniądze będą przeznaczone dla pod-
opiecznych stacjonarnego hospicjum dla dzieci, otwartego w tym roku w Łodzi przez 
Fundację Gajusz.

å ciąg dalszy na str. 2
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Wyniki  
wyborów uzupełniających

listopada w godzinach 8.00-22.00 w siedzibie Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Klesz-

czowie uprawnieni wyborcy z terenu miejscowości Kleszczów 
(okręg wyborczy nr 4) mogli oddać swój głos na jednego z pięciorga 
zarejestrowanych kandydatów na radnego gminy Kleszczów. Man-
dat w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kleszczów zdobył 
Jarosław Rzeźnik - kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców „RA-
ZEM DLA GMINY”, uzyskując 272 głosy.

Oprócz J. Rzeźnika o poparcie wyborców starali się:
•	 Marek Kuśmierek (KWW MAREK KUŚMIEREK) - 167 głosów,
•	 Ryszard Szymczyk (KWW RYSZARD SZYMCZYK) - 90 głosów,
•	 Maciej Bujacz (KWW „KLESZCZÓW NASZ DOM, NASZA OJ-

CZYZNA”) - 45 głosów,
•	 Bogda Szulc (KOMITET WYBORCZY ROZWÓJ) - 31 głosów.

Na liście uprawnionych do głosowania znajdowało się 1404 wy-
borców. Frekwencja wyniosła niespełna 43,7 proc.

(s)

listopada odbyła się 42. sesja Rady Gminy 
Kleszczów. Porządek posiedzenia został na 

wstępie uzupełniony o dwa dodatkowe tematy. Radni 
zgodzili się włączyć je do programu sesji. Pierwsze 
z uchwał, jakie zostały podjęte, dotyczyły udzielenia 
finansowej pomocy jednostkom samorządowym oraz 
szpitalowi. Na wniosek wójta gminy Dobryszyce rada 
zmieniła przyjętą w styczniu br. uchwałę o udzieleniu 
wsparcia tej właśnie gminie. Nie zmieniona kwota 
pomocy (150 tys. zł) została podzielona na 2 zada-
nia: remont świetlicy w Borowiecku oraz remont drogi 
w tej samej miejscowości. W odpowiedzi na prośbę 
starosty Powiatu Bełchatowskiego radni kwotą 10 
tys. zł wsparli działalność Domu Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie, przed którym stoi „ryzyko utraty płyn-
ności finansowej”. Uchwalenie dotacji 300 tys. zł na 
zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii 
przy Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii 
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki to odpowiedź 
na skierowane do Rady Gminy Kleszczów pismo kie-
rownika tej kliniki. Finansowe decyzje radnych zostały 
następnie uwzględnione (razem ze zmianami zgło-
szonymi przez skarbnika gminy i kierownika referatu 
OŚG) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Kleszczów na lata 2013-2016 oraz w budżecie gminy 
na rok 2013.

Rada podjęła także ważne dla mieszkańców 
gminy oraz podmiotów gospodarczych decyzje do-
tyczące wysokości przyszłorocznych podatków. 
W odpowiedzi na wniosek wójta gminy radni obniżyli 
z kwoty 171,05 zł do 80 zł za 1 m sześć. cenę sprze-
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å ciąg dalszy ze str. 1

Dom kultury w Wolicy  
do modernizacji

udynek domu kultury w Wolicy ma kubaturę około 6000 m sześć. i powierzch-
nię zabudowy około 633 m kw. Został zbudowany w pierwszej połowie lat 90. 

W ramach planowanej modernizacji zostaną tu przeprowadzone prace z różnych 
branż. Ich wspólny cel to poprawa funkcjonalności, zmniejszenie kosztów ogrzewania, 
a także poprawa estetyki budynku.

Nastąpi m.in. wymiana stolarki okiennej i zewnętrznych drzwi, usunięte będą sta-
re elementy pokrytej obecnie sidingiem elewacji, nastąpi wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej i docieplenia fundamentu. Zanim powstanie nowa elewacja, ściany bu-
dynku otrzymają docieplenie w postaci 10-centymetrowej warstwy wełny mineralnej. 
Zostaną zamontowane rolety antywłamaniowe, będzie też wykonane nowe orynnowa-
nie i obróbki blacharskie.

W zmodernizowanej lokalnej kotłowni zostanie ustawiony nowy piec grzewczy, 
a instalacja wewnętrzna c.o. będzie rozprowadzona w taki sposób, aby możliwe było 
podzielenie kosztów pomiędzy użytkowników pomieszczeń budynku, z których korzy-
sta Ochotnicza Straż Pożarna, GOK oraz LKS Omega Kleszczów.

W pomieszczeniach na parterze, a także w pomieszczeniach kuchennych zostaną 
wymienione płytki podłogowe i ścienne, odmalowane ściany i sufity. W ramach moder-
nizacji sali bankietowej i holu projektanci przewidzieli wymianę parkietu, sufitu i boaze-
rii ściennej do wysokości 1,3 m. Planowane jest też rozebranie sceny i zakup spe-
cjalnych, bardziej praktycznych podestów scenicznych, wymiana oświetlenia sali, jak 
też montaż niezależnych klimatyzatorów sufitowych. Dla poprawienia funkcjonalności 
głównej sali zamontowana będzie tzw. mobilna ścianka. Dodajmy jeszcze, że budynek 
zostanie wyposażony w windę towarowo-osobową.

Inne z prac, które będą wykonane podczas modernizacji domu kultury w Wolicy 
to wymiana trzech układów wentylacyjnych i wymiana instalacji elektrycznej oraz od-
gromowej. Remont ogrodzenia placu domu kultury obejmować ma natomiast napra-
wę elementów murowanych ogrodzenia, a także czyszczenie i malowanie metalowych 
elementów. 

(s)

Listopadowa            sesja Rady Gminy

Serdecznie dziękuję wszystkim,  
którzy oddali na mnie swój głos.

W czasach, gdy polityka kojarzy się zazwyczaj nega-
tywnie, a frekwencja wyborcza potrafi rozczarować, czuję 
tym większy obowiązek, by nie zawieść Państwa zaufania. 
Mandat radnego zamierzam sprawować w sposób uczciwy, 
otwarty, dbając o dobro mieszkańców naszej gminy.

Jarosław Rzeźnik

Kiermasz w SOLPARKU będzie okazją do kupowania orygi-
nalnych upominków, kartek świątecznych i łakoci. Organizatorzy 
zachęcają mieszkańców gminy do aktywnego włączenia się w tę 
akcję, poprzez ofiarowanie na kiermasz prac rękodzielniczych i do-
mowych wypieków. Darczyńcy mogą zgłaszać się do Przedszkola 
Samorządowego w Łuszczanowicach do 5 grudnia.

Charytatywny kiermasz

J
Światłowodem do Internetu

edną z większych inwestycji z branży telekomunikacyjnej, 
realizowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, będzie 

budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH, umożliwiającej 
udostępnianie Internetu poprzez światłowód (FTTH - Fiber to the 
Home, czyli światłowód do domu). Właśnie został ogłoszony prze-
targ na wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyj-
nych, wraz z dostawą materiałów i urządzeń. Oferty na ten prze-
targ przyjmowane będą do 18 grudnia.

Nowa sieć FTTH powstanie w pierwszej kolejności na terenie 
stref przemysłowych w Bogumiłowie i Kleszczowie oraz w miej-
scowości Łękińsko. Na część tej inwestycji, związanej z moderni-
zacją infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu w Łękińsku, 
Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Umowa o dofinansowanie, podpisana przez wójta Sławomira 
Chojnowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, przewidu-
je maksymalne dofinansowanie projektu w kwocie prawie 745 tys. 
zł, przy całkowitej wartości tej części inwestycji szacowanej na 
2,36 mln zł.

(s)
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Urzędowe formularze
W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Klesz-
czowie są dostępne wszystkie druki wniosków i for-
mularzy, potrzebnych do załatwienia różnych urzę-
dowych spraw. Po to, by mieszkańcom odległych 
miejscowości zaoszczędzić czasu, potrzebnego na 
dojazd do urzędu i odebranie potrzebnego druku, 
większość najczęściej używanych formularzy zosta-
ła umieszczona na stronie gminnego Biuletynu Infor-
macji Publicznej (www.bip.kleszczow.pl) w zakład-
ce „Formularze do pobrania”. Można je stąd pobrać 
na komputer, wydrukować, a po wypełnieniu prze-
słać czy dostarczyć do Urzędu Gminy.

Gdzie oddać przeterminowane leki?
Dzięki inicjatywie Urzędu Gminy w kleszczowskich 
aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, do 
których można wrzucać opakowania z przetermino-
wanymi lekami. Przeterminowanych leków nie moż-
na wyrzucać na składowiska odpadów komunal-
nych. Leki wymagają bowiem innych metod utylizacji 
niż odpady komunalne. Prosimy, by przed wrzuce-
niem do specjalnych pojemników przeterminowane 
leki w płynie (syropy, krople) zostały zabezpieczone 
przed rozlaniem. Buteleczki po sprawdzeniu nakrę-
tek należy owinąć w folię.

Bezpłatne porady psychologa i praw-
nika
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie zachęca mieszkańców gminy Kleszczów do ko-
rzystania z bezpłatnych porad psychologa. Dyżury 
odbywają się w każdy piątek w godz. 15.00-18.00 
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (po-
kój nr 15 na parterze). To specjalistyczne poradnic-
two organizowane jest z inicjatywy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
GOPS informuje też o możliwości skorzystania 
z bezpłatnych porad prawnych. Najbliższy termin 
dyżuru prawnika to poniedziałek 9 grudnia w godzi-
nach 16.00-20.00. Miejsce udzielania porad - siedzi-
ba GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).

Doradca zawodowy - bezpłatnie
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza mło-
dzież, rodziców i zainteresowane osoby do korzy-
stania z usług doradcy zawodowego. Młodzi, wkra-
czający na rynek pracy, mogą uzyskać pomoc 
w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej eduka-
cji. Osoby starsze mogą uzyskać porady zawodowe 
czy informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku.
Ponadto SZOK oferuje pomoc w przygotowywaniu 
dokumentów i CV, może też zorganizować warsz-
taty komunikacji interpersonalnej. Z doradcą za-
wodowym można kontaktować się: ● we wtor-
ki - 8.00-12.00, ● w środy - 8.00-14.00, ● w piątki 
- 15.00-17.00. Kontakt mailowy: szok@zspklesz-
czow.pl.

Termin ważny dla krwiodawców
Ostatnia akcja honorowego krwiodawstwa organizo-
wana w roku 2013 przez Gminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Kleszczowie odbędzie się w piątek 
6 grudnia. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji or-
ganizatorzy zapraszają do SOLPARKU w godzinach 
11.00-14.00.

KOMUNIKATY

Powody inwestycyjnego „poślizgu”
ednym z tematów omawianych podczas październikowej sesji Rady Gminy 
Kleszczów był stopień realizacji budżetu gminy po pierwszym półroczu 2013 

roku. Podstawowe informacje liczbowe na ten temat przedstawiła radnym Maria Cłap-
ka – skarbnik gminy Kleszczów. Rada poprosiła, by na łamach „Informatora Kleszczow-
skiego” zostało przedstawione szersze omówienie powodów stosunkowo niskiego wy-
konania planowanych wydatków na inwestycje. Informację na ten temat przygotował 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy.

Niższa od założeń realizacja wydatków inwestycyjnych wynikała głównie z następują-
cych przyczyn:
1. Upadłość firmy wykonawczej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Bełchatów, 

z którą w roku 2012 były podpisane umowy na przebudowę 3 odcinków dróg gminnych. 
Firma rozpoczęła realizację w poprzednim roku, natomiast w roku 2013 wykonywane były 
tylko prace instalacyjne. Prace budowlane powinny się zakończyć do końca czerwca, 
jednak ze względów na zbyt mały postęp robót oraz ze względu na zajęcia komorni-
cze na początku maja Gmina Kleszczów wypowiedziała firmie umowy. Dodatkowo po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej w lutym 2013 roku podpisano z firmą kolejną 
umowę na przebudowę drogi w Wolicy, firma nie rozpoczęła jednak żadnych prac. Po wy-
powiedzeniu umowy należało przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac, rozliczyć 
inwestycję, a następnie przygotować nową procedurę przetargową na dokończenie tych 
inwestycji. Z tego powodu nie wykonano zaplanowanych prac budowlanych na łączną 
szacunkową kwotę około 6 500 000 zł. Obecnie podpisano już umowy z nową firmą i roz-
poczęto prace drogowe.

2. Nieterminowe wykonanie i nienależyta jakość wykonanych prac, realizowanych przez fir-
mę Budmont. W roku 2012 zostały podpisane 2 umowy na wykonanie robót budowlanych 
na obiektach gminnych. Firma rozpoczęła realizację w poprzednim roku i obie budowy po-
winny być zakończone przez końcem roku 2012. Po licznych poprawkach prace budow-
lane zakończyły się dopiero w czerwcu br., jednak ze względu na nienależyte wykonanie 
robót procedury odbiorowe zakończone zostały dopiero w sierpniu 2013 roku. Z tego po-
wodu nie rozliczono inwestycji i w I półroczu nie wydatkowano środków na łączną kwotę 
około 850 000 zł.

å ciąg dalszy na str. 5
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daży drewna, przyjmowaną jako podstawa do naliczania podatku leśnego, zaś wskaźnik decydujący 
o wysokości podatku rolnego (średnia cena skupu żyta) obniżyli z poziomu 69,28 zł do 7 zł za kwintal. 
W wyniku decyzji Rady Gminy na poziomie roku 2013 pozostawione zostały stawki podatku od środ-
ków transportowych, które mają obowiązywać w roku 2014. Nie ulegną też zmianie stawki podatku 
od nieruchomości, przy czym na wniosek Zakładu Komunalnego „Kleszczów” w uchwale dotyczącej 
podatków od nieruchomości do 0,01 proc. została obniżona stawka podatku od budowli, związanych 
wyłącznie z wydobywaniem wód geotermalnych.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
•	 ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń 

ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie gminy (uchwała obok 
dotychczas dofinansowywanych urządzeń ma obejmować także grzewcze kotły gazowe, pozwo-
li też na dofinansowywanie z gminnego budżetu dwóch instalacji wykorzystujących OZE; więcej 
o nowych regulacjach napiszemy po publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego);

•	 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
miejscowości Bogumiłów i Karolów;

•	 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu lokalizacji linii energetycznych 30 kV w obrębie 
geodezyjnym Dębina; 

•	 zmiany mpzp miejscowości Łuszczanowice;
•	 przyjęcia strategii zdrowotnej dla mieszkańców gminy Kleszczów na lata 2014-2018;
•	 przyjęcia programu współpracy gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Ponadto radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 
oraz protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się sprawą zlecenia przez wójta gminy 
analizy prawnej, dotyczącej realizacji uchwał Rady Gminy, w wyniku których Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów otrzymała zgodę na sprzedaż gminnych nieruchomości w latach 1999-2013. Rada Gminy 
podzieliła wątpliwości, wyrażone w tej sprawie przez Komisję Rewizyjną i wysłała zawiadomienia do 
Biura Prawnego Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, dołączając 
do nich kopie uchwały komisji.

Podczas listopadowej sesji radni zajęli się też uwagami, złożonymi do projektów mpzp miejscowo-
ści Kleszczów, Łękińsko i Żłobnica, a także rozpatrzeniem wniosków i spraw o charakterze interwencyj-
nym, zgłoszonych podczas zebrań wiejskich, odbytych na przełomie września i października. (s)

Listopadowa            sesja Rady Gminy
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Można zdobyć  
zawód z przyszłością

bserwowane także w Polsce zjawisko wydłużania się życia 
ludzkiego stawia nowe wyzwania nie tylko przed medycyną, 

ale także sferą opieki socjalnej. W kolejnych latach będzie rosło za-
potrzebowanie na fachowych opiekunów osób starszych. W odpo-
wiedzi na to organizowane są szkolenia dla osób, które zdecydują 
się wybrać taką właśnie profesję. 

Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA w Kleszczowie 
zaproponowała zainteresowanym udział w specjalistycznym kur-
sie „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”. Roz-
pisane na 120 godzin dydaktycznych zajęcia odbywać się będą 
w Kleszczowie (część teoretyczna) i w bełchatowskim Domu Po-
mocy Społecznej (część praktyczna). Kurs prowadzony przez firmę 
szkoleniową z Łodzi zakończy się otrzymaniem zaświadczenia na 
druku Ministerstwa Edukacji Narodowej i dwóch certyfikatów - w ję-
zyku polskim i angielskim. Ten dokument ułatwi osobom zaintereso-
wanym podjęcie pracy opiekuna osób starszych za granicą.

Aktualnie „Arreks” prowadzi dwa kursy językowe (niemiecki i an-
gielski podstawowego stopnia), których zakończenie przewidziane 
jest w lutym 2014 roku. Firma często organizuje także jednodnio-
we, specjalistyczne szkolenia adresowane np. do osób zajmujących 
się rozliczeniami podatku VAT (odbędzie się 3 grudnia), pracowni-
ków zajmujących się zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 
(odbyło się 29 października). W pierwszym tygodniu grudnia zapo-
wiadane jest rozpoczęcie dłuższego szkolenia dla osób, które chcą 
zdobyć uprawnienia potrzebne do pracy w roli członka rad nadzor-
czych spółek Skarbu Państwa.

Więcej informacji o tym i o innych kursach, które w najbliższym 
czasie organizowane będą przez ARR „Arreks” SA można uzyskać 
w siedzibie agencji w Kleszczowie lub na stronie internetowej www.
arreks.com.pl. (s)

O

GCI pomogło w rekrutacji
listopadzie rozpoczęły się w Kleszczowie szkolenia dla bez-
robotnych osób. Są one realizowane przez podkarpacką 

spółkę „PLUSK” w ramach dofinansowanego z unijnych środków 
projektu „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu”. O rozreklamowa-
nie tych szkoleń firma zwróciła się do Gminnego Centrum Informa-
cji w Kleszczowie. Początkowo zainteresowane udziałem osoby 
z gminy Kleszczów miały dojeżdżać na codzienne zajęcia do Łodzi.

– Dowiedzieliśmy się, że jeśli uda się znaleźć minimum 8 osób 
spełniających kryteria projektu to firma „PLUSK” zorganizuje cykl 
szkoleń na miejscu, w Kleszczowie – mówi Karol Podawca z GCI. 
– Na przeprowadzenie rekrutacji było niewiele czasu, termin mijał 
31 października. Informację podaliśmy na stronie www.gci.klesz-
czow.pl, sprawdziliśmy prowadzoną przez GCI bazę danych osób 
bezrobotnych z gminy Klesz-
czów, a także skontaktowa-
liśmy się z firmami, prosząc 
aby pomogły poinformować 
o projekcie swoich byłych 
pracowników.

Do końca październi-
ka zebrano 19 osób zainte-
resowanych projektem. W 
pierwszej połowie listopada 
odbyły one zajęcia z zakre-
su doradztwa indywidualne-
go i grupowego. Kolejnym, 
trwającym teraz etapem są szkolenia, przygotowujące do pracy 
w roli pracownika obsługi biurowej oraz przedstawiciela handlowe-
go. Kilkugodzinne zajęcia są prowadzone z podziałem na dwie gru-
py. Potrwają do 20 grudnia. Po zakończeniu tej części uczestnicy 
projektu mają rozpocząć kilkumiesięczny staż w firmach.

(s)

TVP z kamerą w Kleszczowie
anking zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin (pisa-
liśmy na jego temat w poprzednim wydaniu „IK”, stał się oka-

zją do przygotowania przez Telewizję Regionalną TVP obszernego 
programu. Został on wyemitowany na antenie 19 listopada w cyklu 
programów „Polska samorządna”. Rozpoczyna się kilkuminutową 
relacją z konferencji, na której ogłoszone zostały wyniki rankingu. 
Są krótkie wypowiedzi polityków, ekonomistów oraz naukowców, 
a potem – reportażowe fragmenty z kilku miejscowości.

Nagrania do tego programu realizowane były w deszczowy 
dzień 7 listopada. Warunki wybitnie nie sprzyjały rejestrowaniu na-
grań w plenerze, ale ekipa łódzkiej TVP pod kierunkiem redaktor M. 
Wiercioch-Malik przez prawie 3 godziny stawiła czoła przeciwno-
ściom, by zrealizować zaplanowane zdjęcia. Powstała z nich krót-
ka, bo licząca około 3 minut wizytówka gminy Kleszczów – laureata 
rankingu w gronie gmin wiejskich. I jest to pierwsza gminna wizy-
tówka otwierająca prezentacje laureatów poszczególnych kategorii.

Widzowie oglądający wspomniany program poznają kolejno 
Kleszczów, Kobierzyce, Nowe Warpno, Krynicę Morską oraz War-
szawę. Pierwsza refleksja, którą odnosi widz po obejrzeniu mate-
riału jest taka: „odpuśćcie sobie” hałaśliwą, zakorkowaną, miejsca-
mi bardzo brudną i drogą stolicę, a wybierzcie życie w mniejszych 

WR

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

1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze 
zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek Pani Ewy Szczepa-
niak, Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny Z. Kabaciń-
ski, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. z/s. w Łodzi, działają-
cej z upoważnienia firmy Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. z/s. 
w Rogowcu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wydziału taśm 
oraz budowa magazynu mieszanek wraz z infrastrukturą 
techniczną – Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.” na dział-
kach o numerach ewidencyjnych 42/10, 42/9, 41/9, 42/11, 41/10, 
49/15, 43/21, 50/33, 43/23, 43/24, 50/35, 50/36, 50/38, 50/34, 
43/25, 50/15, 50/37, 50/39, 43/3 obręb Wola Grzymalina, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się 
do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziały-
wać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oce-
ny oddziaływania na środowisko. Postanowienia i opinie, któ-
re nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko: opinia sanitarna Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dn. 27 sierpnia 2013 
roku, znak: PPIS-ZNS-440/46/13; postanowienie Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 19 sierpnia 
2013 roku, znak: WOOŚ.4240.750.2013.MM/EG; postanowie-
nie Wójta Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 2013 roku, znak: 
OŚG.6220.15.2013. Organem właściwym do wydania decyzji 
w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś organami biorą-
cymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi 
do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Powiatowy Pań-
stwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania 
uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, 
w terminie od 15.11.2013 r. do 05.12.2013 r. w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną roz-
patrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
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3. Późniejsze rozpoczęcie 
prac przez firmę Skanska 
SA na zadaniu „Przebudo-
wa układu drogowego wraz 
z budową sieci uzbroje-
nia terenu w miejscowości 
Czyżów”. Umowa została 
podpisana w lutym 2013, 
jednak w pierwszym półro-
czu wykonano tylko prace 
przygotowawcze. Zgodnie 
z harmonogramem firma 
Skanska powinna w I pół-
roczu zrealizować roboty 
budowlane o wartości około 
1 200 000 zł. W II półroczu 
firma znacznie zwiększyła 

zakres wykonywanych prac i na koniec roku powinny być wykonane 
prace zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dodatkowo na realizację budżetu w I półroczu 2013 roku ogrom-
ny wpływ miało opóźnienie zakończenia prac projektowych na dro-
gach powiatowych. Po rozpoczęciu prac projektowych okazało się, że 
część działek pod drogami nie ma uregulowanego stanu prawnego. 
Starosta Bełchatowski rozpoczął prowadzenie procedury, która miała 
na celu komunalizację działek znajdujących się w pasach drogowych. 
Proces komunalizacji trwa od sierpnia 2012 roku i miał się zakończyć 
do końca roku 2012. Z tego względu rozpoczęcie przez gminę inwe-
stycji na drogach powiatowych w Żłobnicy, Kleszczowie i Łękińsku zo-
stało zaplanowane na I półrocze 2013 roku. Ostatecznie jednak komu-
nalizacja powiatowych działek w Łękińsku i Kleszczowie zakończyła 

się w kwietniu 2013 roku, a w Żłob-
nicy – dopiero w czerwcu 2013. Na 
drodze powiatowej z Czyżowa do 
Kaliska komunalizacja nie zakoń-
czyła się do dnia dzisiejszego.

Należy dodać, że obecnie 
wszystkie decyzje o pozwoleniu 
na budowę dla inwestycji drogo-
wych są wydawane w trybie tzw. 
„specustawy drogowej”. Na termin 
rozpoczęcia realizacji inwestycji 
zasadniczy wpływ ma szybkość 
wypłaty odszkodowania za działki 
przejęte pod inwestycje. Procedu-
rę wydawania pozwolenia, podzia-
łu działek i naliczania odszkodowa-
nia prowadzi Starosta Bełchatowski. Gmina Kleszczów jako zarządca 
drogi wypłaca odszkodowanie po zakończeniu całej procedury. Zgod-
nie z prawem po zakończeniu procedury wydawania pozwolenia na 
budowę przejęte po inwestycję działki stają się własnością zarządcy 
drogi i można rozpocząć roboty budowlane. Jednak w praktyce pro-
cedura obliczenia kwoty odszkodowania trwa kilka miesięcy. Po to, by 
uniknąć problemów z właścicielami inwestor decyduje się zaczynać 
prace po wypłacie odszkodowań.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych czyni starania, aby 
nadrobić opóźnienia w realizacji części inwestycji, a szczególnie by 
dokończyć inwestycje rozpoczęte przez PRDM Bełchatów. Jednak 
opóźnienia w pracach projektowych są często niemożliwe do nad-
robienia ze względu na konieczność przeprowadzenia terminowych 
procedur, określonych przepisami prawa.

Robert Olewiński – Kierownik Referatu IZP

å ciąg dalszy ze str. 3
Powody inwestycyjnego „poślizgu”

Jedną z inwestycji, które prowadziła 
firma Budmont była modernizacja 
domu kultury w Antoniówce

15 listopada - drogowcy 
kończą prace na drodze 
„przy boisku” w Wolicy

Firma na medal
ozpoczęła się kolejna, już siódma edycja konkursu „Firma na 
medal” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Beł-

chatowie. Celem konkursu jest promowanie firm dobrze zarządza-
nych pod względem finansowym i organizacyjnym. O tytuł „Firma na 
medal” mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność 
do 2 lat, ale także działający powyżej 2 lat.

Punkty będą przyznawane m.in. za działania innowacyjne, ko-
rzystanie ze środków zewnętrznych, tworzenie nowych miejsc pra-
cy, dbałość o środowisko naturalne i tworzenie stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Szczegóły punktacji oraz inne warunki 
konkursu zawarte są w regulaminie. Formularz zgłoszeniowy oraz 
regulamin konkursu „Firma na medal 2013” dostępne są na stro-
nie internetowej Powiatu Bełchatowskiego (www.powiat-belcha-
towski.pl).

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 31 grudnia 2013 r. 
Udział w konkursie jest bezpłatny.

(s)

Bezwzględnie chrońmy  
dane osobowe

dobie elektronicznej i mobilnej bankowości coraz częściej 
i chętniej zawieramy umowy z bankiem bez wizyt w oddzia-

le. Swoje dane osobowe przesyłamy różnymi kanałami, a tym sa-
mym jesteśmy narażeni na ich przejęcie przez niepowołane osoby. 
Sprawa jest na tyle poważna, że Komisja Nadzoru Finansowego 
postanowiła wydać swój komunikat.

KNF informuje, że do wyłudzenia danych osobowych może 
dojść podczas:
•	 procesu rekrutacji do pracy „w domu” (zdalnej) - fałszywi oszu-

ści podający się za pracodawców wymagają podania informacji 
(podstawowych danych osobowych, adresów, numerów dowo-
dów tożsamości) i dokonania przelewu drobnej kwoty (np. 1 zł) 
na wskazany przez nich rachunek bankowy;

•	 przelewania środków na zlecenie nieznanych osób z wykorzy-
staniem własnego rachunku bankowego (często w zamian za 
gratyfikację pieniężną);

•	 sytuacji, w której jesteśmy proszeni o dokonanie wypłaty otrzy-
manej kwoty przelewu i następnie przekazanie jej za pośrednic-
twem banku lub instytucji płatniczej;

•	 korzystania z bankowości internetowej bez zachowania odpo-
wiednich standardów bezpieczeństwa, np. zostawienia danych 
na fałszywej stronie internetowej lub podanie mailem czy SMS-
-em danych osobowych i danych do logowania.
Osoba, która wyłudziła dane, może próbować założyć rachunki 

bankowe, pozyskać kredyty, wypłacić wszystkie środki z rachunków 
czy dokonywać przelewów środków pochodzących z przestępstw 
z danego konta. KNF ostrzega, byśmy nie ujawniali swoich danych 
w sytuacjach, wzbudzających jakiekolwiek wątpliwości, w szczegól-
ności jeśli chodzi o dane zapisane w dowodzie osobistym.

(opr. s)

W
R

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Kleszczowie 

zatrudni osobę na stanowisku sekretarza szkoły 
na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Szczegółowe informacje dotyczące:
•	 wymagań stawianych kandydatowi
•	 wymaganych dokumentów
zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.spklesz-
czow.wikom.pl.

Oferty należy  składać  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Kleszczowie,  ul. Szkolna 4, w terminie do 16 
grudnia 2013 r. do godziny 12.00. 
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Od

becnie mam spisanych prawie 2300 osób i sądzę, że je-
stem na półmetku mojej pracy. Projekt tworzę głównie 

z myślą o sobie i mojej najbliższej rodzinie. Po zakończeniu prac, 
właśnie dla rodziny chcę to wydać w formie dużego albumu, który 

będzie zawierał zdjęcia, opisy, 
anegdotki rodzinne - zapowia-
da mieszkaniec Kleszczowa, An-
drzej Niewieczerzał.

Jest jedną z tych osób, które 
postanowiły zająć się tworzeniem 
rodzinnego drzewa genealogicz-
nego. Prace rozpoczął w lipcu 
2011 roku. Dlaczego zajął się hi-
storią rodziny? „Będąc nastolat-
kiem z wielkim zainteresowaniem 

O

Filc w roli głównej
5 do 15 listopada w placówkach Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kleszczowie odbywały się jesienne 

warsztaty. Ich uczestnicy wykonywali broszki z kolorowego 
filcu. Taką ozdobę 
można przypiąć do 
kapelusza, płasz-
cza, szala czy to-
rebki.

Obecnie tech-
nika ręcznego fil-
cowania staje się 
popularną formą 
rozwoju artystycz-
nego. Praca z weł-
ną znakomicie roz-
wi ja  wyobraźn ię 
i zdolności manual-

ne. Można spędzać bardzo kreatywnie czas w grupie osób za-
fascynowanych możliwościami, jakie daje wełna.

W warsztatach prowadzonych przez pracownice Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kleszczowie - Agatę Misiak i Jadwigę 
Muskała uczestniczyło łącznie 71 osób.

å ciąg dalszy na str. 9

Na tropie przodków
wsłuchiwałem się w historie rodzinne i w wielu przypadkach sądzi-
łem, że wszystko odnotuję, wszystko zapamiętam, jednak dopiero te-
raz, gdy poodchodzili moi dziadkowie z jednej i z drugiej strony zda-
łem sobie sprawę, że to ostatnia chwila, gdy jeszcze mogę w miarę 
dużo się dowiedzieć” - napisał w artykule „Nasze pasje a nasze ko-
rzenie” na łamach listopadowego wydania „Nowin” - miesięcznika pa-
rafii ewangelicko-reformowanych. Ten artykuł to nie tylko swoisty in-
struktaż dla osób, które chciałyby pójść w ślady autora, ale także opis 
niespodziewanych odkryć, a także pewnych niepowodzeń.

Swoje genealogiczne badania pan Andrzej zaczął od rodzin-
nych rozmów, przeglądania starych zdjęć i opisu widocznych na 
nich osób. Przeglądał stare gazety i książki, sięgał do zasobów In-
ternetu. Trafiał do osób, które miały już pewne dokonania w dzie-
dzinie poszukiwania przodków. Dzięki poznaniu starszego miesz-

Spotkania autorskie
piątkowe popołudnie 8 listopada gościem filii Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łękińsku i w Żłobnicy był Zbigniew Kołba - autor książki 

„Krioterapia. To warto wiedzieć”. Fizjoterapeuta w prosty, przystępny spo-
sób w oparciu o własne doświadczenia zdobyte w czasie prowadzenia ga-
binetu opowiadał o oddziaływaniu na organizm niską temperaturą, która 
powodując lepsze ukrwienie wywołuje reakcje obronne w organizmie, uła-
twia rehabilitację i pozytywnie wpływa na 
funkcjonowanie organizmu zwiększając 
jego odporność.

Krioterapia nie była jedynym tema-
tem spotkania. Gość wyjaśnił również na 
czym polega przyswajanie ważnych wi-
tamin i minerałów, jakie niebezpieczeń-
stwo niesie za sobą przemęczenie psy-
chiczne oraz jak skutecznie zapobiegać 
bezsenności. Uczestnicy prelekcji dowie-
dzieli się również jak można sobie pomóc 
naturalnymi metodami i w jakich produk-
tach szukać niezbędnych dla naszego organizmu witamin i minerałów. Pod-
czas spotkania nie brakowało pytań, na które gość chętnie odpowiadał.

Książkę Zbigniewa Kołby „Krioterapia. To warto wiedzieć” można wypo-
życzyć we wszystkich gminnych placówkach bibliotecznych. Zapraszamy.

J. G.

W
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 8

Bar Zachęta Sulmierzyce
OFERUJEMY

● wesela  
● konsolacje
● chrzciny  
● dania na zamówienia
● obiady firmowe 
● posiłki regeneracyjne
● przyjęcia okolicznościowe
● wynajem sali 
● catering

98-338 Sulmierzyce, pl. Kościuszki 13

Tel. 513 182 388        44 684 61 39

Świętowali Złote Gody
spólne spotkania z małżeństwami, świętującymi jubile-
usz Złotych Godów, organizowane w sali ślubów Urzędu 

Stanu Cywilnego w Kleszczowie, to coroczna tradycja w gminie 
Kleszczów. 14 listopada w Urzędzie Gminy w Kleszczowie odbyła 
się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” sześciu parom małżeńskim, mieszkającym na terenie gminy 

Kleszczów. Wręczenia meda-
li przyznanych przez Prezy-
denta RP dokonał wójt gminy 
Kleszczów, Sławomir Choj-
nowski.

Wcześniej wspólnie z Kry-
styną Norman - kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego prze-
kazał jubilatom serdeczne gra-
tulacje, życząc wielu dalszych 
lat wspólnego życia w szczę-
ściu i zdrowiu. Złoci Jubilaci 
oprócz medali przyznanych 

przez Prezydenta RP otrzymali okolicznościowe dyplomy, piękne 
wiązanki kwiatów, pudełka czekoladek oraz pieniężne upominki. 
Przy lampce szampana i słodkim poczęstunku wspominano 
weselne tradycje sprzed półwiecza i warunki, w jakich mieszkało 
się wtedy w wioskach gminy Kleszczów. (s)

uprzemysłowionych i dobrze przygotowanych ośrodkach, takich jak 
Kleszczów czy Kobierzyce, albo w rozwijających się w kierunku tu-
rystycznym, spokojnych po sezonie miejscowościach typu Kryni-
cy Morskiej lub Nowego Warpna”.

W materiale poświęconym 
gminie Kleszczów przed kamerą 
TVP wypowiadają się m.in. wójt 
Sławomir Chojnowski, dyrektor 
Kersten Europe Bartłomiej Bau-
dler, dyrektor ZSP w Kleszczowie 
Agnieszka Nagoda-Gębicz (na 
zdjęciu), przedstawicielka Bełcha-
towskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Monika Wojcieszek oraz kie-
rownik referatu IZP w Urzędzie 
Gminy Robert Olewiński. Widz do-
wiaduje się czemu Kleszczów zawdzięcza obecną pozycję, w ja-
kim kierunku się rozwija, jak jest przygotowany na przyjęcie nowych 
mieszkańców i inwestorów, jakie atuty wyróżniają kleszczowskie 
szkoły ponadpodstawowe. 

Zainteresowane osoby mogą obejrzeć wspomniany program 
poprzez Internet. Adres strony: http://www.tvp.pl/lublin/publicy-
styka/polska-samorzadna/wideo/19-listopada-2013/13063598.

(s)

TVP z kamerą w Kleszczowie

Goście z Ukrainy
Od 14 do 17 listopada przebywała w naszej gminie sześciooso-

bowa delegacja ze szkoły Centrum Nadziei w Równem na Ukrainie. 
List intencyjny, dotyczący współpracy Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie ze szkołą na Ukrainie, zakłada przybliżanie 
uczniom obyczajów i tradycji kulturowych obu krajów, a także prze-
łamywanie barier w mentalności młodzieży.

15 listopada go-
ś c i e  s p o t k a l i  s i ę 
z wójtem gminy, Sła-
womirem Chojnow-
skim. Rozmowy do-
tyczyły możliwości 
współpracy między 
jednostkami oświa-
ty. Tego samego dnia 
goście uczestniczy-
li w akademii z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości w gimnazjum oraz w ceremonii 
ślubowania uczniów klas pierwszych. Następnego dnia mieli okazję 
zwiedzić najciekawsze miejsca gminy Kleszczów.

Klub Bezpiecznego Puchatka
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Kleszczowie przy-

stąpiła do programu edukacyjnego Klub Bezpiecznego Puchatka. 
Głównym celem programu przygotowanego przez Biuro Prewen-
cji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli 
oraz firmę Maspex jest nauczenie pierwszoklasistów bezpiecznych 
zachowań w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Pedagog 
szkolny Emilia Palińska w każdej z czterech klas pierwszych prze-
prowadziła cykl zajęć o charakterze warsztatowym. Uczniowie 
otrzymali książeczki z podsumowaniem omawianych treści, a ich 
rodzice - ulotki poświęcone sprawie bezpieczeństwa dzieci. Ostat-
nim etapem Klubu Bezpiecznego Puchatka był ogólnopolski test 
bezpieczeństwa, sprawdzający wiedzę uczniów klas I o zasadach 
bezpieczeństwa. W SP Kleszczów test prowadzony był od 18 do 
22 listopada. Na zakończenie programu szkoła otrzymała certyfikat 
„Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Szkoły pamiętały o rocznicy
Obok gminnych uroczystości 95-lecia odzyskania niepodległo-

ści rocznicowe akademie odbyły się (choć w różnych terminach) 
w każdej z gminnych szkół. Utrwalanie patriotycznych postaw mło-
dzieży to jedno z realizowanych przez nie zadań. Społeczność 
szkoły w Łękińsku świętowała rocznicę w galowych strojach, do któ-
rych przypięte były biało-czerwo-
ne kotyliony. Przedstawienie „Gdy 
nastała wolność...” zaprezentowa-
ne przez uczniów klas IV-VI opo-
wiadało o dramatycznych chwilach 
rozbiorów i staraniach o odzyskanie 
suwerennej Ojczyzny.

Główną rolę odegrała bab-
cia - seniorka rodu, opowiadająca 
wnuczętom o polskich dramatach. 
Uczennice, grające role Prus, Au-
strii i Rosji, w sugestywny sposób 

W å ciąg dalszy ze str. 4
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Szkolne wieści

rozszarpywały flagę Polski, a ksiądz, rodzic, nauczy-
ciel i żołnierz na tę samą flagę przysięgali bronić wiary, 
języka polskiego i tradycji. Występ kończył się ważny-
mi dla nas wszystkich pytaniami: „Czy my rozumiemy 
swoje obowiązki względem Ojczyzny? Czy szanujemy 
symbole narodowe, troszczymy się o poprawność ję-
zyka polskiego, czy zachowujemy polskie tradycje na-
rodowe?” Drugą część akademii wypełniły pieśni pa-
triotyczne.

W małym finale Ojczyzny Polszczyzny
Dominik Kaźmierski z I klasy TNT w Kleszczowie 

znalazł się w gronie 8-osobowej grupy uczniów z woj. 
łódzkiego, którzy dotarli po kilku etapach do Małe-
go Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Ojczyzna Pol-
szczyzna”. Odbył się on 16 listopada w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Finałowym zadaniem Dominika była ustna wy-
powiedź na temat wylosowanego wiersza współczesne-
go poety. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Ojczyzny 
Polszczyzny pod patronatem prof. Jana Miodka.

Wyśpiewał pierwszą nagrodę
W Regionalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycz-

nej i Żołnierskiej, organizowanym przez Regional-
ne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchato-
wie wystąpił m.in. uczeń kleszczowskiego gimnazjum 
– Mikołaj Lasota, przygotowany do przeglądu przez 
S. Szafrańskiego. Wykonany przez niego utwór 
„Deszcz, jesienny deszcz” został przez jurorów ocenio-
ny najwyżej spośród wszystkich wykonań w kategorii 
„soliści – gimnazjum”.

Uczniowie ZSP 
poza szkolnymi ławami

Edukacja nie musi odbywać się wyłącznie w szkol-
nych salach. Szczególnie dużo zajęć aktywizujących 
uczniów, bądź przygotowujących ich do dalszej drogi 
rozwoju organizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Oto przykłady kilku takich inicjatyw:

„Wielka Lekcja Geografii”. W tej lekcji orga-
nizowanej w ramach Explorers Festival uczestniczyła 
grupa językowa klasy IIa. Tematem przewodnim wykła-
dów i wizualizacji były sprawy związane z lodowcami 
i lądolodami. Gościem specjalnym był amerykański po-
dróżnik - Mike Libecki.

Maturzyści w Sejmie i muzeum. Wizyta w Sej-
mie RP, połączona z przyglądaniem się poselskim ob-
radom, oglądanie zmiany warty przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza, wycieczka do Muzeum Historii Żydów 
Polskich - to główne punkty wycieczki do Warszawy, 
którą odbyli uczniowie klas maturalnych. Wizyta w mu-
zeum przebiegała dwuetapowo: najpierw zwiedzanie, 
a następnie warsztaty „Zagłada Żydów Europejskich”.

Wyjazd do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku. Uczniowie zdobyli wiedzę o pracy pilotów 
i mechaników, o budowie i kosztach stacjonujących 
tu szesnastu samolotów F16, a także o historii bazy 
w Łasku.

„Nasza szkoła strzela”. To temat zajęć przepro-
wadzonych dla uczniów ZSP na strzelnicy w Kamień-
sku przez Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 
„10-ka”. Zajęcia służyły podniesieniu wyszkolenia strze-
leckiego młodzieży i wyłonieniu najlepszych strzelców.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza V przetarg pisemny ofertowy 

na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki w miejscowości Czyżów.

1. Ilość drewna
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stosy. 
Łączna ilość drewna - 69,50 m3 

•	 średniowymiarowe liściaste (Brz + Rb) - 10,30 m3

•	 średniowymiarowe liściaste (Lp) - 17 m3

•	 średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3

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 ga-
tunek.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w całości w wysokości: 6 981,33 
zł brutto (słownie sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 33/100), 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).
•	 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
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”

7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 09.12.2013 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert 
jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 
09.12.2013 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 prze-
targu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której 
termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest 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 V ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna po-
chodzącego 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 drew-
no 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

l

l

l

l
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kańca Zelowa dotarł do „wspólnego trzonu rodziny Niewieczerzał 
(…), która z Czech wyemigrowała na Śląsk do Ziębic w 1742 
roku, potem w okolice Taboru Wielkiego, Czermina, aż do Ze-
lowa i Kucowa”.

Najcenniejszym źródłem informacji okazały się księgi parafial-
ne znajdujące się w kleszczowskiej Parafii Ewangelicko-Reformo-
wanej. Andrzej Niewieczerzał jest osobą niepełnosprawną z niedo-
władem czterokończynowym i porusza się na wózku inwalidzkim, 
a mimo to strona po stronie analizuje wykonane cyfrowym aparatem 
kopie piętnastu ksiąg. Przebrnął przez dziewięć, kolejnych sześć 
czeka na przestudiowanie. Fragmenty ksiąg, zapisanych w okresie 
zaborów w języku rosyjskim, oddał do tłumaczenia. „Przetłumacze-
nie ich na język polski da możliwość rozszyfrowania kilku powią-
zań, których nie mogę teraz odkryć, a w przyszłości powinno się 
wszystko zamknąć w całości” – wyjaśnia.

Pracując nad rodzinnym drzewem genealogicznym bazuje na 
specjalistycznym programie komputerowym My Heritage Fami-
ly Tree Builder. Źródłami poszukiwań (obok już wspomnianych) 
są dla pana Andrzeja m.in. metryki, wybrane strony z innych pa-
rafii, karty imigracyjne uzyskane za pośrednictwem Internetu oraz 
zdjęcia z pomników, uzyskiwane dzięki pomocy znajomych czy 
kontaktom i korespondencji prowadzonej z życzliwymi osobami. 
„Mnóstwo informacji można znaleźć na stronach internetowych 
Państwowego Archiwum - przyznaje A. Niewieczerzał. - Dane po-
wyżej 100 lat sukcesywnie są tam dodawane do wglądu każde-
go, kto szuka swych korzeni”. Korzystał także z publikacji książ-
kowych (np. „Czesi w Polsce” Zbigniewa Tobjańskiego i „Zelów: 
wspólnota nacji, wyznań, kultur” S. Papugi i A. Gramsza). Chciałby 
też dotrzeć do ksiąg parafialnych Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 

Na tropie przodków św. Erazma w Sulmierzycach, przechowywanych obecnie w Archi-
diecezji Częstochowskiej.

Z satysfakcją informuje o odnalezieniu powiązań między rodzi-
nami Wolnych i Houdków, Niemeczków i Semeradtów, a także Je-
linków, Jancyków oraz Urbańskich. Odkrywa emigracyjną historię 
dalszych członków swojej rodziny - brata prababki Olgi Koreńczuk, 
który jako 17-latek opuścił obecne tereny Białorusi i w 1914 roku 
popłynął do USA, albo bratanicy pradziadka Wandy Wrana, która 
w 1956 roku osiedliła się w Brazylii. Jej kartę imigracyjną odnalazł 
z pomocą Internetu.

We wspomnianym tekście A. Niewieczerzał pisze też o długim, 
dotąd bezskutecznym poszukiwaniu rodzinnych powiązań z Teofi-
lem Niemeczkiem. Z korespondencji wymienionej z Adrianem Stopą 
- konsulem Stowarzyszenia ds. Zagranicznych i Ambasad dowie-
dział się, że lotnik o takim nazwisku zginął w samolocie Wellington, 
zestrzelonym nad Holandią. „Wszystko wskazuje na to, że NIE-
MECZEK Teofil spoczywa na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 
w Bergen op Zoom jako NIEZNANY”.

Pan Andrzej opisuje szczegółowo wyniki przeprowadzonych 
poszukiwań, w których trakcie natrafił na Teofila Niemeczka, ur. 22 
września 1915 roku w Kleszczowie, syna Władysława Niemeczka 
i Anny z Zaunarów. Na łamach „Nowin” zaapelował: „być może tra-
fi ta wiadomość do potomków rodzin Niemeczków i Zaunarów, 
którzy zechcieliby i mogliby udzielić jakiś informacji na ten temat. 
Jeśli taka osoba się znajdzie, to chętnie przekażę wszystkie pi-
sma otrzymane ze Stowarzyszenia i może umożliwi to uczczenie 
pamięci Teofila Niemeczka umieszczając na jego mogile imię 
i nazwisko lotnika-bohatera”.

(s)
Całość tekstu „Nasze pasje a nasze korzenie” – w internetowym

wydaniu miesięcznika „Nowiny” na stronie www.zelandia.pl.

Nauka języka niemieckiego 
(przygotowanie do egzaminu maturalnego, 

gimnazjalnego, certyfikatowego, 
nauka języka specjalistycznego)

Tłumaczenia przysięgłe 
(dokumentów sprowadzonych z Niemiec), 

zwykłe i specjalistyczne
Tel. 600-653-103  www.tlumacz-grodek.pl

KOMINKI
Montaż i doradztwo

Tel. kontaktowy 726 484 473

Sprzedam trzy sąsiednie 
działki budowlane 

o powierzchni 3000 m2 każda 
(w sumie 9000 m2) położone na terenie 
gminy Kleszczów w miejscowości Wolica 

przy drodze asfaltowej, 
uzbrojonej we wszystkie media. 

Bardzo atrakcyjna część gminy – widok 
wolny od infrastruktury przemysłowej 
(elektrownia, kopalnia, kominy itp.).

Telefon: 790 577 337. 

Połowa wybrała Wrocław
pośród 40 tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie, którzy zdecydowali się konty-

nuować edukację w uczelni wyższej aż 18 osób na miejsce swoich 
studiów wybrało Wrocław. Uczelnią, która przyciągnęła najwięcej 
absolwentów jest Politechnika Wrocławska. Wybrało ją aż 11 osób. 
Najbardziej popularny kierunek w PW to automatyka i robotyka (7).

Edukację na kierunkach politechnicznych (do których zalicza-
my też krakowską AGH) wybrało 22 absolwentów. Studiują na po-
litechnikach: w Łodzi (mechatronika - 3, computer science, me-
chanika, automatyka i robotyka, informatyka), w Opolu (logistyka, 
zarządzanie) oraz w Częstochowie (finanse i rachunkowość). 
W krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej absolwenci ZSP wy-
brali kierunki: inżynieria naftowa i gazownicza oraz edukacja tech-
niczno-informatyczna.

W 11 przypadkach uczniowie wybrali naukę na uniwersyte-
tach (we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Opolu, Poznaniu, 
bądź Katowicach), decydując się na studiowanie takich kierunków 
jak np. pedagogika małego dziecka, filologia rosyjska z lingwistyką 
stosowaną, dziennikarstwo, fizjoterapia, energia odnawialna, inży-
nieria środowiskowa. Najwięcej możliwości dostarczył im Wrocław, 
gdzie działają 3 uniwersytety (przyrodniczy, ekonomiczny i „zwy-
kły”). W trzech przypadkach wybraną uczelnią okazał się AWF 
(w Warszawie, bądź Wrocławiu). Dwaj absolwenci poszli na studia 
medyczne, jeden na lotnictwo i kosmonautykę na WSOSP w Dę-
blinie, kolejny wybrał stan duchowny (wyższe seminarium w Czę-
stochowie), a jeden – po uzyskaniu stypendium sportowego - wy-
emigrował do USA.

Najmłodsi absolwenci ZSP w Kleszczowie mają za sobą pierw-
sze dwa miesiące studiów. Czy utwierdzili się już w przekonaniu, 
że wybór uczelni i kierunku odpowiadał ich oczekiwaniom? Tego 
nie wiemy, ale trzymamy kciuki za ich sukcesy.

(s)

S
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DIETETYK – porady i konsultacje:
● żywienie w nadwadze i otyłości 
● żywienie w chorobach
● żywienie kobiet w ciąży 
● żywienie dzieci, dorosłych i osób starszych
Tel. 603 929 521
MASAŻE – mgr fizjoterapii
● masaż klasyczny ● masaż relaksacyjny 
● masaż przy bólach pleców
Tel. 603 698 489

Pływackie Grand Prix
i 27 października odbyły się w Suwałkach zawody z cyklu 
Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu. Klub LKS Omega 

Kleszczów reprezentowało czworo zawodników. Oto uzyskane 
przez nich wyniki:
•	 Barbara Wasilewska: 3 m. na 800 m (8:59,31); 3 m. na 400 m 

(4:18,80); 4 m. na 100 m (1:00,57); 5 m. na 200 m (2:07,43); 
17 m. na 50 m (0:29,01).

•	 Monika Szymańska: 5 m. na 800 m (9:22,82); 9 m. na 400 m 
(4:36,01); 11 m. na 100 m (1:03,12); 22 m. na 50 m (0:30,01). 
Na wszystkich dystansach obie zawodniczki płynęły stylem do-
wolnym.

•	 Przemysław Gawrysiak: 3 m. na 50 m dowolnym (0:23,49); 
4 m. na 100 m dowolnym (0:53,19); 4 m. na 50 m motylkowym 
(0:26,14); 18 m. na 50 m grzbietowym (0:29,32); 23 m. na 100 m 
zmiennym (1:03,19).

•	 Filip Mielczarek: 5 m. na 400 m zmiennym (4:44,31); 9 m. na 
50 m klasycznym (0:31,68); 9 m. na 400 m dowolnym (4:08,30); 
9 m. na 50 m motylkowym (0:27,07); 10 m. na 100 m zmiennym 
(1:00,96); 14 m. na 50 m grzbietowym (0:28,56).
W zawodach udział brało 132 zawodników z 31 klubów.

Najlepsi w piłce ręcznej
eprezentacja chłopców z ZSP w Kleszczowie 12 listopada 
podjęła się obrony mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej, wy-

walczonego rok wcześniej. Jak na faworytów przystało nasi szczy-
piorniści nie zawiedli i znów mogą się szczycić mistrzostwem na rok 
szkolny 2013/2014. 

Po rundzie jesiennej
esienną rundę rozgrywek zakończyli już najmłodsi piłkarze 
Omegi. Drużyna występująca w klasie rozgrywkowej „Górski” 

zajmuje szóste miejsce w tabeli (13 pkt.), podczas gdy na czele jest 
GKS I Bełchatów z dorobkiem 27 pkt.

Drużyna z klasy „Michałowicz” na półmetku rozgrywek zajmuje 
III lokatę (25 pkt.). Liderem jest LKS Mierzyn (25 pkt.).

Powiatowe igrzyska LZS
listopada w Łobudzicach odbyły się halowe igrzyska spor-
towo-rekreacyjne LZS powiatu bełchatowskiego. Uczest-

niczyły w nich reprezentacje Drużbic, Zelowa, Bełchatowa oraz 
- reprezentująca gminę Kleszczów - drużyna LKS Omega Klesz-
czów.

W konkurencji „wielobój sprawnościowy” drużynowo LKS 
Omega wywalczyła II miejsce. Indywidualnie Jacek Stobiecki za-
jął I m., a Marcin Szymak - VI m. Trzecie miejsce drużynowo 
Omega zdobyła w konkurencji podnoszenia odważnika 17,5 kg. 
W tej konkurencji Robert Nowakowski zajął indywidualnie II m., 
zaś Kamil Jarząbek - VII.

W zawodach integracyjnych drużyna Omegi była pierwsza. 
W poszczególnych konkurencjach tychże zawodów najlepiej wy-
padli:
•	 rzut lotką: Mirosław Krzympiec - I m., Lesław Jańczyk - II m.
•	 rzut do kosza: M. Krzympiec - I m.,
•	 tenis stołowy: M. Krzympiec - II m.

Punktacja końcowa: ● I. Bełchatów, ● II. Zelów, ● III. LKS 
Omega, ● IV. Drużbice.

Karatecy na podium
Ogólnopolski Turniej Ziemi Mieleckiej Shorin-Ryu Karate od-
był się 9 listopada w Mielcu. Organizatorami tej imprezy były 

kluby TG „Sokół” w Mielcu i LKS Omega Kleszczów. Wystartowało 
145 zawodników reprezentujących kluby z centralnej i południowej 
Polski. Karatecy reprezentujący nasz klub wywalczyli dwa trzecie 
miejsca w klasyfikacji drużynowej:
•	 w kat. Kata Kumiwaza juniorów: Oliwia Widera, Patryk Kusiak, 

Ewa Więckowska.
•	w kat. Kata Kumiwaza ju-
niorów starszych: Kamil Fran-
kowski, Mariusz Kępa, Adrian 
Frankowski. 

W klasyfikacji indywidu-
alnej turnieju nasi karatecy 
awansowali do finału i zajmo-
wali miejsca piąte bądź szóste. 
Instruktorem sekcji jest Zbi-
gniew Berłowski.

Na wspólnym zdjęciu z in-
struktorem - wszyscy karatecy 
z wyjątkiem Oliwii Widery. Naj-
młodszy karateka to Filip Ansz-

perger, który występując w kategorii młodzików starszych zajął VII 
miejsce.

R

J

26
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

GdZIe ZGŁaSZać aWaRIe?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-

TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - 

w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

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

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

Sztafety pływackie

Ruszyły rozgrywki halowe
rozgrywek SOLPARK Football Le-
ague przystąpiło 10 drużyn: Old-

boy Kleszczów, Kersten Europe, Caparol, 
Aga-Trans, Energoserwis, Solpark, Eko 
Centrum, Colep, Constantia Soccer Club, 
Łęksa City. 

Dwie pierwsze kolejki meczów zosta-
ły rozegrane 17 i 24 listopada. Następne 
są planowane w kolejne niedziele. Jedy-

na dłuższa przerwa w rozgrywkach to 
przerwa świąteczna 29 grudnia. Zwy-
cięzcę tej edycji SOLPARK Football 
League poznamy 19 stycznia, kiedy 
zostanie rozegrana ostatnia, 9. kolejka.

Mecze zaczynają się o godz. 
18.00, a wstęp dla kibiców na widow-
nię hali sportowej SOLPARKU – bez-
płatny.

Do

listopada w Piotrkowie Trybunal-
skim odbyły się rejonowe sztafe-

ty pływackie w ramach Licealiady. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
reprezentowała drużyna dziewcząt składa-
jąca się z 10 uczestniczek, mających do 
przepłynięcia każda po 50 metrów. Dziew-
częta po bardzo zaciętej walce zajęła III 

miejsce i z czasem 6’05”01 ustanowiły 
nowy rekord szkoły. W sztafecie ZSP 
popłynęły: W. Rabenda, K. Morawiec, 
K. Sewerynek, I. Krauze, M. Szymań-
ska, M. Szmigielska, K. Chojnowska, 
K. Kozieł, A. Trajdos, K. Trojanowska. 
Rezerwowe: A. Grzesiak, S. Misiak, 
D. Przygoda, Z. Piekarz, N. Kurzydlak. 
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Tenis stołowy
Tenisiści na podium. 10 listopada w Białej Rawskiej odbyły się drużynowe mistrzo-

stwa LZS województwa łódzkiego w tenisie stołowym w kategorii open. Drużyna LKS 
Omega w składzie Witold Uzarczyk, Przemysław Gierak i Tomasz Strugiński zajęła III 
miejsce i zdobyła brązowy medal. W mistrzostwach uczestniczyło 12 reprezentacji z wo-
jewództwa łódzkiego. Trenerem sekcji tenisa stołowego jest w Omedze Longin Wróbel.

Omega ciągle na czele. Grająca w II lidze tenisa stołowego drużyna LKS Omega 
Kleszczów ma za sobą kolejne wygrane mecze: ● 16.11. z zespołem PKS Polonia Biało-
gon II Kielce 10:0, ● 17.11. z zespołem KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 9:1, ● 23.11. 
z zespołem MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 4:6. W ligowej tabeli Omega prowadzi 
z dorobkiem 14 pkt.
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Wystawiam faktury VAT

Krwiodawcy uhonorowani
Po przywitaniu zebranych gości przez Tadeusza Gajdę, preze-

sa Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie, nastąpił moment wręcze-

nia odznaczeń, odznak i me-
dali. Wspomnijmy tylko o tych 
uhonorowanych krwiodaw-
cach i przedstawicielach insty-
tucji, którzy związani są współ-
pracą z Gminnym Klubem 
HDK w Kleszczowie. Za dzia-
łalność na polu honorowego 
krwiodawstwa Srebrnym Krzy-
żem Zasługi został uhonoro-
wany Kazimierz Sadawa (tego 
odznaczenia państwowego nie 
wręczono, nie przybył bowiem 
zaproszony przedstawiciel 
Łódzkiego Urzędu Wojewódz-

kiego). Uchwałą Kapituły Zarządu Głównego PCK Kryształowym 
Sercem wyróżniony został Marek Kaczmarczyk. Odznaki Hono-
rowe PCK otrzymali: III stop-
nia - Tadeusz Gajda, IV stopnia 
- Sławomira Mrozowicz, dyrek-
tor GOK w Kleszczowie, Joan-
na Durka - nauczyciel i opiekun 
Szkolnego Koła PCK w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych 
oraz krwiodawcy - Marian Ansz-
perger, Marek Borowski, Marek 
Kaczmarczyk i Mirosław Kocha-
nowski.

Medalami „Zasłużony dla 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa 
w Łodzi” wyróżnieni zostali: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie, Beata Wysmu-

łek - nauczyciel i opiekun Szkolnego Koła PCK w ZSP Kleszczów 
oraz krwiodawcy - Renata Borowska i Michał Michałek. Ponadto 
Medalami 55-lecia HDK PCK uhonorowano dwie instytucje oraz 
osiem osób, a odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II 
i III stopnia - czternaścioro krwiodawców.

W imieniu samorządu gminy Kleszczów gratulacje i życze-
nia złożył krwiodawcom wójt Sławomir Chojnowski. Dziękował on 

szczególnie osobom, które zaangażowały się w działalność Gmin-
nego Klubu HDK w Kleszczowie oraz regularnie organizują ak-
cje krwiodawstwa, a także popularyzują honorowe dawstwo szpi-
ku kostnego.

Po oficjalnej części uroczystości, której prowadzenie Gminny 
Klub HDK powierzył dwojgu uczniom Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych, uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez uczniów klesz-
czowskiego gimnazjum inscenizację „Dar najpiękniejszy - serce”.

Warto wspomnieć, że kleszczowski Klub HDK działa dopiero 
od sześciu lat, ale dzięki dużej aktywności członków i sympatyków 
w ciągu roku w akcjach krwiodawstwa uczestniczy około 250 osób. 
W wyniku organizowanych akcji klub pozyskuje około 140 litrów 
krwi rocznie. Klub propaguje także honorowe dawstwo szpiku kost-
nego, organizując akcje o nazwie „Szpikomania”, podczas których 
odbywa się rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

MSz (s)

8 grudnia - Mikołajki ‘2013
W programie: 
● spektakl teatralny „Dziadek do orzechów” - godz. 14.00 i 16.00 
● warsztaty cyrkowo-akrobatyczne, kącik malucha, warsztaty 

ozdób świątecznych, kącik smakosza - godz. 14.40-17.00 
● otwarty turniej gier komputerowych GOK Game Arena (GRID 2), 

symulator jazdy samochodem 
● charytatywny kiermasz świąteczny dla Fundacji Gajusz 
● występ rapera GrubSona (bezpłatne wejściówki - w siedzibie 

GOK w Łękińsku).
ORGaNIZaTORZY ZaPRaSZaJĄ

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


