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Już 30 czerwca!

Kolarski wyścig
z metą w „SOLPARKU”

W

środę 30 czerwca w godzinach południowych mieszkańcy naszej gminy będą mogli kibicować kolarzom –
uczestnikom 21. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Pierwszy etap kolarskiej rywalizacji
rozpocznie się tego dnia w Łodzi, a zakończy na mecie wyznaczonej przed kompleksem „SOLPARK Kleszczów”. Kilkanaście
minut wcześniej na linii mety zostanie rozegrana lotna premia.

W poprzednich edycjach tego wyścigu, o ugruntowanej już
sławie, kolarze kilkakrotnie gościli na terenie gminy Kleszczów.
Pięć lat temu wyruszyli z Kleszczowa na trasę ostatniego etapu,
który kończył się na stadionie ŁKS w Łodzi.
Tym razem organizatorzy wyścigu zaproponowali, by Kleszczów był miejscem finiszu na zakończenie 138-kilometrowego
I etapu, rozpoczynającego się w Łodzi. Zawodnicy z kilku
państw pokonają trasę do Kleszczowa jadąc przez Pabianice,
Zelów, Szczerców i Sulmierzyce. Trasa przez naszą gminę została tak poprowadzona, że ścigających się kolarzy obejrzeć
będą mogli mieszkańcy kilku miejscowości: Antoniówki, Kleszczowa, Łękińska, Wolicy i Łuszczanowic. Przed godziną 13. kolarski peleton przejedzie przez Antoniówkę, kierując się przez
rondo ulicą Główną do Kleszczowa.
å ciąg dalszy na str. 3

Trzynaste święto gminy

T

egoroczne święto gminy Kleszczów przeszło do historii.
Stało pod znakiem jubileuszu 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce i pod znakiem obchodów 15-lecia działalności
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
Oprócz atrakcyjnych występów estradowych (zespoły PECTUS i BAJM), pokazów musztry paradnej oraz koncertów w wykonaniu trzech młodzieżowych orkiestr, zorganizowane zostały
wystawy, pokazy i konkursy. Większość imprez odbyła się na stadionie gminnym w Kleszczowie oraz na terenie Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego „SOLPARK Kleszczów”. Konkurs sprawności kierowców oraz pokazy przygotowane przez Automobilklub
Piotrkowski zorganizowano na ulicy Przemysłowej w Kleszczowie.
Jubileusz 20-lecia Samorządnej Gminy Kleszczów upamiętniony został m.in. wydaniem lokalnej monety – 10 dukatów kleszczowskich.
(s)
Zdjęcia z Dni Kleszczowa – na str. 7

Rok 2010 upływa w polskich samorządach pod znakiem podsumowań. Na uroczystych sesjach, akademiach i konferencjach przedstawia się dorobek osiągnięty w 20 lat po odrodzeniu samorządów terytorialnych.

Dwie samorządowe dekady

W Kleszczowie jubileuszowe obchody i podsumowania miały
miejsce 31 maja. Rozpoczęła je Msza św. odprawiona w kościele
Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Samorządowcy, mieszkańcy i zaproszeni goście modlili się o pomyślność gminy Kleszczów na kolejne lata.

Dalsza część uroczystości odbyła się w auli kompleksu „SOLPARK”. Tu na uroczystą sesję Rady Gminy Kleszczów zostali zaproszeni radni wszystkich kadencji minionego 20-lecia, a także
sołtysi oraz przedstawiciele firm, organizacji i instytucji, które współpracowały w tym okresie z kleszczowskim samorządem. Wśród honorowych gości uroczystego posiedzenia znaleźli się: prof. Jerzy
Stępień – jeden z współtwórców reformy samorządowej, a także
Danuta Wawrzynkiewicz – doradca Prezydenta RP.
Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy, Paweł Bujacz. Po
powitaniu gości przypomniał początki działań odrodzonych samorządów:
- Szczególny szacunek należy się radnym pierwszej kadencji
za ich pionierską pracę – powiedział. - To w pierwszych latach samorządności kształtowały się nowe zasady współpracy i kontaktów
radnych z mieszkańcami, tworzono system kontroli działań Wójta i Zarządu. Radni pierwszej kadencji musieli stworzyć podwaliny
struktur gminnych, przyjąć niezbędne do pracy dokumenty – statut
gminy i regulamin pracy rady. Wybierali władze wykonawcze, w postaci Zarządu Gminy, tworzyli komisje problemowe, powoływali do
życia pierwsze instytucje i jednostki organizacyjne, powołane do realizacji zadań samorządowych.
Zanim oddał głos wójt Kazimierze Tarkowskiej poprosił wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy tych samorządowców gminy Kleszczów, którzy nie doczekali jubileuszu 20-lecia.
Wystąpienie wójt K. Tarkowskiej poświęcone było podsumowaniu efektów działań samorządu gminy Kleszczów w minionych
å ciąg dalszy na str. 3
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W urzędowym kalejdoskopie
FINANSOWE WSPARCIE DLA POWODZIAN. Na

sesji Rady Gminy odbywającej się 20 maja wójt Kazimiera Tarkowska zgłosiła wniosek o przeznaczenie z tegorocznego budżetu gminy środków na wsparcie mieszkańców gmin, które ucierpiały w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w II połowie maja. Rada
Gminy Kleszczów dokonała stosownych zmian w budżecie, by zapewnić pieniądze na ten cel. Zabezpieczona na pomoc kwota to
2 mln zł.
Samorządy, do których trafi wsparcie z budżetu naszej gminy
wskazane zostaną na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy. Pieniądze będą przekazane samorządom, te zaś - zgodnie z przyjętymi
u siebie zasadami - przekażą pieniądze właściwym ośrodkom pomocy społecznej na udzielenie zasiłków najbardziej poszkodowanym mieszkańcom. Z podobnym systemem wsparcia mieszkańców mieliśmy do czynienia w 2008 roku, kiedy trąba powietrzna
zniszczyła dziesiątki zabudowań w kilku gminach powiatu radomszczańskiego i piotrkowskiego.
Przy podejmowaniu decyzji o wyborze gmin, którym pomoże gmina Kleszczów, wykorzystane zostaną informacje o wielkości strat materialnych i liczbie uszkodzonych obiektów, zebrane na
podstawie danych m.in. z Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

KONKURS NA DYREKTORA
ZSP. 20 maja odbyło się w Urzędzie

Gminy przesłuchanie jedynej kandydatki,
która zgłosiła się do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Ośmioosobowa komisja konkursowa przedstawiła wójtowi gminy do zatwierdzenia
kandydatkę na to stanowisko - Agnieszkę
Nagodę–Gębicz, która do tej pory pełniła
obowiązki dyrektora ZSP w Kleszczowie.
Nowa dyrektor zostanie powołana na stanowisko 1 lipca na okres 5 lat.

SKORZYSTAĆ Z AUSTRIACKICH DOŚWIADCZEŃ. W dzie-

sięcioosobowej delegacji gminy Kleszczów, która w dniach 9 –
12 czerwca przebywała w austriackiej Styrii znajdowali się radni
gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz prezes zarządu spółki
SOLPARK Kleszczów. Głównym celem pobytu w Bad Waltersdorf
było zapoznanie się z organizacyjnymi i technicznymi doświadczeniami z zakresu wykorzystania wód termalnych. Odwiedzili w tym
celu trzy funkcjonujące ośrodki termalne: Quellenhotel, Bad Blumau oraz H2O, których oferta została przygotowana dla różnych
grup wiekowych. Kleszczowska delegacja rozmawiała z przedstawicielami zarządów tych ośrodków. Ze strony austriackiej w rozmowach uczestniczył m.in. były burmistrz Bad Waltersdorf Helmut
Pichler, inicjator wykonania odwiertu do wód termalnych i ich wykorzystania do celów rekreacyjnych. Więcej informacji na temat
wizyty studyjnej w Bad Waltersdorf przekażemy w następnym wydaniu „Informatora”.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

Ś. P. JANINY SKÓRA
serdeczne podziękowania składa
Rodzina
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PODWOI SWĄ WYDAJNOŚĆ. Wkrótce rozpocznie
się rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Łuszczanowicach. Wykonawcą
tego zadania będzie
wybrana w przetargu
poznańska spółka PRI
-H WODKAN. Zamówienie obejmuje m.in.
przebudowę budynku
technicznego z częścią
socjalną wraz z instalacjami technologicznymi: wodociągową,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji
ścieków
technologicznych, wentylacji mechanicznej, ogrzewczą, gazową i elektryczną. Inwestycja
dotyczy także wykonania rurociągów technologicznych i prefabrykowanej przepompowni ścieków.
Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma zrealizować to zadanie do 25 lipca przyszłego roku za kwotę 4,48 mln zł.
MAŁO ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU. Tylko pięć posesji będzie w tym roku rywalizować o miano najschludniejszej posesji na terenie gminy Kleszczów. Tak małe zainteresowanie konkursem, który w tym roku organizowany jest po raz trzynasty może
dziwić, zważywszy, że wymagania stawiane właścicielom posesji
nie są zbyt wysokie, a nagrody są atrakcyjne. W poprzednich latach utrzymaniu przydomowych ogrodów w dobrej kondycji nie
sprzyjała sucha, upalna aura. Trzeba było poświęcać wiele czasu i hektolitry wody, by utrzymać trawnik i nasadzenia w kolorze
soczystej zieleni. W tym roku aura jest dla ogrodników łaskawa,
a przyrosty krzewów i drzew – imponujące.
Właściciele posesji mieli ponad 2 tygodnie na podjęcie decyzji
i zgłoszenie się do konkursu. W kategorii posesji w gospodarstwie
rolnym zgłoszone zostały posesje z Łękińska i Wolicy, a w kategorii posesji siedliskowych – z Kleszczowa, Czyżowa i Łękińska.
W dotychczasowych 12 edycjach konkursu na najschludniejszą
posesję nagrody i wyróżnienia odebrało łącznie 95 mieszkańców
gminy. Zgodnie z regulaminem osoby nagrodzone mogą ponownie startować w konkursie po ośmiu latach karencji.
BĘDZIE WAKACYJNY REMONT. W maju bełchatow-

ska firma budowlana MAWI przedstawiła dokumentację projektową dotyczącą remontu
siedziby kleszczowskiej
Szkoły Podstawowej.
Prace przeprowadzone zostaną m.in. w sali
gimnastycznej. Obejmą
wymianę okien wraz
z montażem żaluzji wewnętrznych, wymianę
oświetlenia, renowację
parkietu i malowanie
ścian.
Na potrzeby sześciolatków, którzy na początku września przestąpią
szkolne progi, zostaną przystosowane dwie sale lekcyjne oraz
jedna z toalet w tej części szkoły, która wcześniej służyła najmłodszym uczniom. Dodatkowo jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na urządzenie sali zabaw. Jedną z większych prac przewidzianych ponadto do wykonania w szkole w Kleszczowie będzie
pokrycie dachu nową papą termozgrzewalną.
Oferty potencjalnych wykonawców, zainteresowanych udziałem
w przetargu zbierane będą do 22 czerwca.
(s)
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Dwie samorządowe dekady
å ciąg dalszy ze str. 1
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Pietrzyk. Medale wręczyła wicewojewoda Krystyna Ozga, w towarzystwie
doradcy Prezydenta RP –
Danuty Wawrzynkiewicz.
Podziękowaniem „za
szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz Gminy Kleszczów” dla radnych
i sołtysów, którzy pełnili
swoje funkcje przez minimum dwie kadencje, były
okolicznościowe statuetki oraz dyplomy, wręczo-

dwóch dekadach. Przekazywane informacje o najważniejszych
osiągnięciach z różnych dziedzin samorządowego życia ilustrowała prezentacja multimedialna.
- Jest takie powiedzenie:
„kto stoi w miejscu, ten się cofa”
– powiedziała wójt. - To właśnie
z tego powodu potrzebne jest
nieustanne aktualizowanie planów na przyszłość, ciągła praca
dla dobra naszej gminnej spo- Wręczanie srebrnych medali
łeczności. I głęboka nadzieja, „Za długoletnią służbę”
że przy wspólnym wysiłku jesteśmy w stanie zbudować dużo,
ne przez wójta gminy oraz przewodnidużo więcej. Każdy rozwój naczącego Rady Gminy. Otrzymało je 21
stępuje przy społecznym pokoju
radnych, wśród których rekordzistą pod
i pełnym zaufaniu. Potrzebna jest
względem stażu jest Andrzej Szczepoctakże realizacja konsekwentnej
ki. Był radnym nieprzerwanie od 1990
wizji naszej gminy, w której dodo 2004 roku. Wśród 9 sołtysów uhonoWójt Kazimiera Tarkowska brobyt i wspólny wysiłek będzie
rowanych statuetkami najdłuższy staż
spożytkowany dla dobra wszystma Zofia Wojewoda – sołtys Łękińska,
kich mieszkańców. To właśnie teraz i w tym miejscu proszę wszystktórej mieszkańcy powierzają tę funkcję
kich o wspólną pracę i wysiłek, by udało się zrealizować to, co zostanieprzerwanie od 1990 roku.
Zofia Wojewoda
ło już zapoczątkowane w minionych latach.
– sołtys Łękińska
Jedyna uchwała, przyjęta przez radnych podczas uroczystej seå ciąg dalszy na str. 12
sji, dotyczyła ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kleszczów”
oraz ustalenia zasad jego przyznawania. W trakcie posiedzenia odznaczeniem państwowym
„Medal za długoletnią służbę”
zostało uhonorowanych 14 pracowników Urzędu Gminy oraz
dwie pracownice Gminnego
Ośrodka Kultury. Wśród osób
uhonorowanych złotymi medalami za 30-letni staż pracy znalazła się wójt K. Tarkowska,
a także Mirona Frukacz, Krystyna Grochulska, MieczysłaGrupa radnych uhonorowana statuetkami
wa Jeziak, Krystyna NIewieczerzał, Krystyna Norman i Barbara

Kolarski wyścig z metą w „SOLPARKU”
å ciąg dalszy ze str. 1
Dalszy przebieg trasy I etapu:
l Kleszczów – ulica Ogrodowa;
l przez wieś Łuszczanowice do ul. Sportowej; l LOTNA PREMIA przed Kompleksem „SOLPARK” (ok. godz. 13); l w ulicę Główną w kierunku Łękińska; l dalej
ul. Długą, ul. Szkolną, ul. Klonową w kierunku Wolicy; l przez wieś Wolica do Łękińska; l ul. Słoneczną w kierunku Łuszczanowic; l dalej ul. Sportową w ulicę
Główną w kierunku Łękińska; l stąd ul.
Długą, ul. Słoneczną, w kierunku Łuszczanowic.
Po wjechaniu w ul. Sportową kolarze
będą mieć przed sobą ostatni odcinek etapu z finiszem przed kompleksem „SOLPARK”. Na linii mety powinni zjawić się ok.
godz. 13.30.
Ceremonia dekoracji zwycięzców etapu zaplanowana została 10 minut po zakończeniu wyścigu. Dla mieszkańców na-

szej gminy będzie to wyjątkowa okazja do
obejrzenia z bliska kolarskich gwiazd, a także całej oprawy organizacyjnej, która towarzyszy zakończeniu etapu.
Dodatkową atrakcją, dzięki której organizatorzy „dużego” Wyścigu Solidarności
chcą popularyzować rekreacyjną i sportową
jazdę na rowerze wśród najmłodszych, jest
Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”. Rodzice mogą do niego zgłaszać dzieci urodzone
w roku 1998 i później. Rywalizacja najmłodszych zawodników została zaplanowana na
godz. 11 – 13. Więcej szczegółów zainteresowani znajdą na str. http://www.wyscig.
com.pl/21/mini.htm.
30 czerwca zapowiadają się więc niezwykłe emocje, związane z „małym” i „dużym” wyścigiem kolarskim. Relacje z trasy,
a przede wszystkim z mety przekazywane będą m.in. za pośrednictwem TVP Sport
oraz regionalnych rozgłośni radiowych.
Dzięki współpracy przy organizacji tej im-

prezy gmina Kleszczów, a przede wszystkim Kompleks „SOLPARK” będą miały
szansę na dodatkową promocję.

Uwaga na utrudnienia w ruchu!

W związku z „kleszczowskim” etapem
21. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków spodziewane są
utrudnienia w ruchu na drogach, które wymienione zostały w szczegółowym opisie
trasy. Potrwają one około godziny.
Zabezpieczeniem trasy zajmować
się będą strażacy z jednostek OSP gminy Kleszczów. W najważniejszych punktach trasy staną także funkcjonariusze policji. Policjanci i strażacy będą wskazywać
najbliższe objazdy. Prosimy mieszkańców
gminy o to, aby w dniu 30 czerwca nie parkowali swoich samochodów na drogach,
którymi pojadą kolarze.
Apelujemy o zachowanie ostrożności
w czasie wyścigu i podporządkowanie się
poleceniom policjantów i służbom organizatora wyścigu.
n
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KOMUNIKATY
MEDYCZNE
Terminy szczepień
• Szczepienia przeciwko wirusowi
HPV dla 24 uczennic klas V:
Pierwszą dawkę szczepionki dziewczęta przyjęły w kwietniu. Drugą dawkę –
17 czerwca. Termin przyjęcia trzeciej dawki ustalony został na 14 października.
• Szczepienia noworodków odbywają
się zgodnie z kalendarzem szczepień.
• Szczepienia przeciwko grypie oraz
szczepienia przeciwko meningokokom odbędą się w terminie 22 – 27
września.
Szczegółowych informacji udziela Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kleszczowie, tel.: 44/731-30-80.

Zaproszenie na cytologię
Informujemy mieszkanki Gminy
Kleszczów, że w sobotę 26 czerwca od
godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie (gabinet ginekologiczny) będą prowadzone badania cytologiczne dla kobiet w wieku od 25 lat,
które przez ostatnie 3 lata nie miały wykonanej cytologii.
Szczegółowych informacji udziela
i zapisy chętnych prowadzi Urząd Gminy
w Kleszczowie - nr tel.: 44/731 31 10 lub
44/731 31 10 (wew. 141).

Stomatolodzy w wakacje
15 i 16 czerwca gabinety stomatologiczne w Kleszczowie nie przyjmowały
pacjentów ze względu na udział stomatologów w szkoleniu.
Ze względu na zaplanowane urlopy
letnie gabinety stomatologiczne będą
nieczynne w następujących terminach:
• Gabinet stomatologiczny w Szkole
Podstawowej w Kleszczowie: od
dnia 29 czerwca do 9 lipca.
• Gabinet stomatologiczny w Łuszczanowicach: od 19 do 29 lipca.
• Gabinet stomatologiczny w GOZ
w Kleszczowie: od 26 lipca do
7 sierpnia.

Badania w dwóch turach
Badania mammograficzne zorganizowane podczas Dni Kleszczowa spotkały się z dużym zainteresowaniem
mieszkanek Kleszczowa. W sobotę 29
maja w mammobusie ustawionym obok
stadionu LKS „Omega” Kleszczów przebadało się 105 kobiet. Badania piersi
prowadzone były od godz. 9 do 18.30.
Dla pozostałych 30 kobiet, które zapisały się na badania wyznaczony został dodatkowy termin - 12 czerwca. Tym razem
mammobus stanął przy Gminnym Ośrodku Zdrowia.
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Rejestrowali dawców

maja odbyła się II Kleszczowska
Szpikomania – akcja rejestracyjna
potencjalnych dawców szpiku kostnego,
zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie.
W czasie tej akcji zarejestrowało się 52
potencjalnych dawców, od których próbki krwi pobrali pracownicy Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic.
Członkowie klubu HDK we współpracy z Ochotniczym Sztabem Ratownictwa w Pabianicach wspomogli Zespół
Opieki Doraźnej „Preks” w zabezpieczeniu Dni Kleszczowa od strony medycznej. W ciągu dwóch dni obchodów
udzielili pomocy dziesięciu osobom potrzebującym pomocy.
Krwiodawcy we współpracy z wolontariuszami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przeprowadzili też zbiórkę pieniędzy
na rzecz powodzian. Do puszek PCK zebrali łącznie 1429,33 zł.
Do współpracy w organizowaniu ak-

cji II Kleszczowska Szpikomania klub
HDK pozyskał partnerów – m.in. kompleks

„SOLPARK”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, TG „Bewa” Sp. z o.o., Urząd Gminy w Kleszczowie.
Patronem medialnym akcji była telewizja NTL Radomsko. Informacje o akcji
przekazała także Telewizja Kablowa Bełchatów.
(s)

OBWIESZCZENIA
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze
zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do
publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć, realizowanych przez Urząd Gminy
w Kleszczowie:
1. Budowa infrastruktury technicznej
w zakresie: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Milenijnej
w Kleszczowie;
2. Budowa infrastruktury technicznej
w zakresie: sieci wodociągowej i kanalizacji telekomunikacyjnej w ul. Milenijnej w Kleszczowie w rejonie GS;
3. Budowa infrastruktury technicznej
w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, linii kablowej energetycznej NN, kanalizacji telekomunikacyjnej
w obwodnicy Kleszczowa w Żłobnicy;
4. Budowa infrastruktury technicznej
w zakresie: sieci wodociągowej, sieci
gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, linii kablowej energetycznej
oświetleniowej NN w pasie drogi gminnej Nr 1092 w Łuszczanowicach;
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E
Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach w stronę Chorzenic oraz budowa
infrastruktury technicznej w zakresie:

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji telekomunikacyjnej,
sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii
kablowej podziemnej oświetleniowej
i zasilającej NN oraz drogi gminnej
nr 101362E Łuszczanowice przed leśniczówką;
6. Przebudowa drogi gminnej w Dębinie
– odcinek od skrzyżowania Winek do
skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa;
7. Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach „pod lasem” na odcinku od
drogi powiatowej nr 1921E do drogi
gminnej nr 101402E wraz z budową
infrastruktury technicznej w zakresie:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej,
linii oświetleniowej kablowej NN;
8. Budowa infrastruktury technicznej
w zakresie sieci wodociągowej, sieci
gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji telekomunikacyjnej, linii kablowej
oświetleniowej NN w ul. Leśnej w Łękińsku;
9. Budowa infrastruktury technicznej
w zakresie sieci wodociągowej w rejonie stacji uzdatniania wody w Łuszczanowicach.
Z treścią tych decyzji oraz dokumentacją spraw można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku
w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
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Nagrody w samorządowym
konkursie

Na

konkurs ogłoszony w poprzednim wydaniu „Informatora”,
dotyczący wiedzy o samorządzie terytorialnym wpłynęło
36 kuponów z odpowiedziami. Zważywszy, że na podjęcie decyzji o udziale w konkursie, na wypełnienie kuponów i ich dostarczenie do Urzędu Gminy w Kleszczowie uczestnicy mieli niespełna trzy
dni, zainteresowanie okazało się dość wysokie. Co ważniejsze wiedza o samorządzie stała także na wysokim poziomie. Aż 25 kuponów zawierało maksymalną liczbę poprawnych odpowiedzi.
W tej sytuacji wybranie piątki szczęśliwców, dla których przygotowane zostały nagrody rzeczowe, możliwe było tylko poprzez
losowanie. Losowanie zostało dokonane w piątkowe popołudnie
28 maja, a już w niedzielę 30 maja odbyło się wręczenie pamiątkowych nagród.
Nagrody to zegary z nadrukowanym na tarczy logo „20-lecia
samorządnej Gminy Kleszczów” oraz praktyczne notesy firmowe.
Otrzymało je pięć osób:
• Katarzyna Grzączkowska z Kleszczowa,
• Justyna Hyżak z Bełchatowa,
• Katarzyna Jagusiak z Łuszczanowic,
• Halina Koszur z Antoniówki,
• Sylwia Siwek-Stokłosa z Kleszczowa.
Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi na konkursowe pytania – dziękujemy za zainteresowanie.
(s)

D

Koncert w „SOLPARKU”

orota Miśkiewicz – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, znana z nastrojowych utworów wystąpi 26 czerwca
w auli „SOLPARKU”. Wykona najbardziej znane utwory z trzech wydanych do tej pory płyt. Będą wśród nich pewnie „Magda proszę”,
„Budzić się i zasypiać” i inne, do których powstania przyczynili się
m.in. Grzegorz Turnau i Karolina Kozak.
Bilety na koncert kupować można w kasach „SOLPARKU Kleszczów”. Koncert rozpoczyna się o godz. 20.

Agencja Rozwoju
Regionalnego „ARREKS”
S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w szkoleniach:
l „pracownik kadrowo- płacowy”- 80 godz., zajęcia w
godz. popołudniowych, cena 600 zł od osoby;
l „sprzedaż w ujęciu elementów japońskiego systemu
zarządzania”- 25 godz., (3-dniowe), cena 590 zł od
osoby;
l „komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa klienta”- 16 godz., (2-dniowe), cena 460 zł od
osoby.
Termin szkoleń: II połowa czerwca - lipiec 2010 r.
Ilość miejsc ograniczona!!!
Szkolenia przeprowadzone będą na terenie Kleszczowa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji „ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponadto bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(44) 731 37 14, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
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Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
22 i 23 maja Wiktoria Janson i Katarzyna Morawiec (kl. VI a) brały udział
w Konkursie Recytatorskim, zorganizowanym w ramach XXXI Ogólnopolskich
Spotkań z Poezją Marii Konopnickiej. Spotkania – jak co roku – odbywały się
w Przedborzu – Górach Mokrych. Nasze uczennice recytowały po dwa wiersze
poetki. Katarzyna Morawiec zdobyła wyróżnienie i otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 50 zł. Nagrody ufundowały samorządowe władze Przedborza. Atrakcją konkursu było spotkanie z praprawnuczką Marii Konopnickiej- Marią Rajpold.
Uczennice do konkursu przygotowała polonistka D. Kuc.
***
23 maja Kamila Frach (kl. V a) wzięła udział w uroczystości podsumowania
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Rodzina - dobro bycia razem, zorganizowanego przez Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie. Celem konkursu było m.in. uwrażliwienie młodzieży na wartości i dokonywane wybory oraz
propagowanie wartości rodziny we współczesnym świecie. Tematem pracy literackiej było opisanie najważniejszego dnia z życia rodziny w formie kartki z pamiętnika. W kategorii
szkół podstawowych wybrano 24
prace literackie, które opublikowane zostały w książce. Wśród wyróżnionych znalazła się również praca
Kamili Frach.
***
2 czerwca odbyła się IX edycja
szkolnego konkursu W krainie baśni. Jednym z wymogów konkursu
była konieczność przebrania się za
postacie z ulubionych baśni. W konkursie brało udział 11 drużyn z klas
czwartych. W czasie rywalizacji
przyszło im się zmierzyć m.in. z takimi tematami jak: cechy baśni, przedmioty
magiczne, cytaty z baśni, baśniowe skojarzenia, baśniowa krzyżówka.
Dwa I miejsca zajęły drużyny z kl. IV b (Wiktoria Kierasińska, Wiktoria Muskała, Natalia Pikus i Mateusz Alama) i IV c (Kamil Pieniążek, Krystian Śmiertka i Kamila Kuchta). Dwa II miejsca zajęły drużyny z kl. IV a (I. Białek, A. Wojewoda, A. Rutkowska, P. Grzączkowski i A. Szafrański) i IV c (M. Wysocka, K.
Śmiertka, F. Węglarski i B. Kurdek). III miejsce zajęła drużyna z kl. IV a (W. Kurowska, A. Pierzak, H. Gawłowski i K. Kociniak).
Konkurs przygotowały i przeprowadziły polonistki: D. Kuc, K. Skurkiewicz
i A. Kuśmierek.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Konkurs ortograficzny dla uczniów klas I–III Każdy potrafi być mistrzem ortografii odbył się 13 maja. Uczestnicy pisali tekst dyktowany przez nauczyciela, a potem uzupełniali test ortograficzny, polegający m.in. na wykreślaniu wyrazów, które nie pasują do reguły ortograficznej, dobieraniu wyrazów w pary,
pisowni zwrotów z przeczeniem „nie”, pisowni małą lub wielką literą. I miejsce
zajęła Wiktoria Bębnowska, II – Piotr Augustyńczyk i Paweł Muskała, a III - Julia
Pabich, Patrycja Krawczykowska, Magdalena Muskała. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Konkurs przygotowała i przeprowadziła J. Roczek.
***
28 maja w Bełchatowie odbył się Turniej Sportowo-Pożarniczy dla uczniów
szkół podstawowych. W turnieju brało udział 11 drużyn składających się
z 6 uczniów z klas IV–VI. Szkołę reprezentowali M. Rogoziński, P. Kowalczyk,
M. Misiak, J. Klekot, S. Dębska i M. Roczek. Turniej odbywał się w formie biegu sztafetowego 6x50 m. Na tym odcinku zawodnicy musieli przechodzić pod
płotkami, przeskakiwać płotki, biec slalomem, przechodzić przez równoważnię,
czołgać się w tunelu, zakładać i zdejmować prądownicę z węża gaśniczego.
Wszystkie czynności były wykonywane na czas. Nasza drużyna zajęła V miejsce. Po turnieju odbył się pokaz praktycznych umiejętności i sprawności strażackich oraz prezentacja współczesnego sprzętu pożarniczego.
å ciąg dalszy na str. 6
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å ciąg dalszy ze str. 5

***
W konkursie realizowanym w ramach rządowego programu „Bezpieczna
i przyjazna szkoła” oraz „Szkoła bez przemocy” wzięło udział 22 uczniów. Rozwiązywali zadania związane m.in. z tematami: bezpieczeństwo w domu, szkole i na podwórku; odpowiedzialność prawna i karna nieletnich; stop narkomanii; bezpieczeństwo w sieci; dziecko i ruch drogowy; stop agresji. W konkursie
szkolnym najlepiej wypadli: Marcin Muskała, Jakub Misiak, Karol Fryś, Szymon
Koper, Kamil Bębnowski i Mateusz Roczek. Pierwsza czwórka reprezentowała szkołę w konkursie międzyszkolnym, zorganizowanym 28 maja w Klukach.
Uczniowie drużynowo zajęli IV miejsce.
***
Najmłodsi uczniowie (kl. I-III) odbyli 11 czerwca jednodniową wycieczkę do
Ojcowskiego Parku Narodowego. Obejrzeli m.in. zamek w Pieskowej Skale, dolinę Prądnika, Górę Chełmową i wąwóz Ciasne Skałki.
Wyjazd drugiej, starszej grupy (kl. IV-V) odbył się 17 czerwca. Początkowo
miejscem wycieczki miał być Kazimierz Dolny, jednak po dramatycznych doniesieniach na temat sytuacji powodziowej w tym rejonie kierownictwo szkoły zmieniło miejsce wycieczki, wybierając Toruń, Ciechocinek i Golub Dobrzyń.

Gimnazjum w Kleszczowie
W dniach 11- 12 maja (a więc jeszcze przed wielką powodzią) uczniowie
klas III wyjechali na wycieczkę. Na jej trasie znalazły się miejscowości: Jędrzejów, Baranów, Tarnobrzeg i Sandomierz. Uczniowie zwiedzili m.in.: zamek w
Baranowie, a w Jędrzejowie obejrzeli największą w Polsce kolekcję zegarów
słonecznych. Drugi dzień wycieczki młodzież spędziła w Sandomierzu. Atrakcją w tym dniu było przejście półkilometrowym tunelem biegnącym pod miastem
oraz spacer Wąwozem św. Jadwigi.
***
Zgodnie z tradycją poprzednich lata 1 czerwca przebiegał w gimnazjum pod
znakiem obchodów: Dnia Dziecka, Dnia Patrona oraz Dnia sportu Szkolnego.
Po raz pierwszy odbywał się w nowej siedzibie czyli w kompleksie „SOLPARK”,
co stworzyło dodatkowe możliwości uatrakcyjnienia programu zajęć, m.in. o projekcję filmową, a także o zawody pływackie. W auli „SOLPARKU” młodzież obejrzała film „Księżyc w nowiu”, a także film poświęcony patronowi szkoły – Wł. St.
Reymontowi. Zorganizowano wiele konkursów (m.in. kulinarny, profilaktyczny,
lekturowy, wiedzy o Wł. St. Reymoncie, plastelinowa makieta „SOLPARKU”,
Muzykowanie po angielsku, Szkolni mistrzowie ortografii).
W ramach rozgrywek sportowych odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami klas II i III, a także zawody pływackie na dystansie 25 metrów

Wyjazd pełen atrakcji

Na

początku maja uczniowie z gimnazjum w Kleszczowie wyjechali na
czterodniową wycieczkę do Niemiec. Wyjazd stanowił nagrodę dla
gimnazjalistów, którzy po pierwszym semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu.
W pierwszym dniu wycieczki uczniowie zobaczyli największy w Europie tropikalny świat rozrywki i wypoczynku – Tropical Islands. Mimo, że dotarli tam dopiero
wieczorem, świetnie się bawili. Uczestnicy
wyjazdu mogli przespacerować się po lesie tropikalnym znajdującym się w centrum
hali, skorzystać ze zjeżdżalni i popływać
w basenie nazywanym Morzem Południowym. Po 3-godzinnej zabawie zmęczeni
uczniowie zjedli kolację i udali się do Berlina, aby zakwaterować się w hotelu.
Drugi dzień pobytu również pełen był
atrakcji. Gimnazjaliści mogli podziwiać panoramę Berlina z wieży telewizyjnej, zwiedzili Pałac Charlottenburg oraz mieli sposobność zobaczyć Reichstag (Parlament)
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stylem dowolnym. Dzień Dziecka nie mógł się obyć bez degustacji słodkich
deserów. Atrakcją dla gimnazjalistów była także przejażdżka ciuchcią wokół
„SOLPARKU” oraz zwiedzanie wystaw „Powrót do przeszłości”, pokazujących
gminę Kleszczów na starych fotografiach, a także wyposażenie domów wiejskich i gospodarstw sprzed wielu lat.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
W ramach XIII Dni Kleszczowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otworzył
swe podwoje dla wszystkich zainteresowanych. Szkoła zaprosiła uczestników
gminnego święta do obejrzenia wybranych pracowni i spotkania się z nauczycielami oraz uczniami. Odbył się pokaz robotów edukacyjnych prowadzony przez
pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, wystawa eksponatów i zdjęć pod
tytułem „Powrót do przeszłości”, a także dwie inne wystawy fotografii.
Z okazji Dnia Dziecka w bibliotece szkolnej ZSP przygotowana została
wystawa fotografii „Dzieci Świata” autorstwa Czesława Polcyna. Młodzież mogła nie tylko obejrzeć zaprezentowane zdjęcia, ale także posłuchać opowieści
ich autora.
Druga wystawa fotograficzna otwarta w ZSP poświęcona była rezerwatowi
Łuszczanowice. Zdjęcia do wystawy wykonywali od kwietnia do maja tego roku
Marek Sękowski z synem. Po wystawie zdjęcia zostały ofiarowane ZSP – staną
się one stałą ekspozycją w pracowni biologicznej.
***
Test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, podtrzymywanie życia pierwsza pomoc przedmedyczna oraz bieg na orientację to konkurencje, z którymi zmierzyli się uczestnicy XXXIII
Wojewódzkich Zawodów Sportowo–Obronnych Sprawni Jak żołnierze ’2010, które odbyły się
8 czerwca. Zawody zorganizowało Kuratorium Oświaty w Łodzi
przy wsparciu 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Uczniowie ZSP w Kleszczowie
zaprezentowali się bardzo dobrze zdobywając 4 miejsce - drużyna chłopców i 8
- drużyna dziewcząt.
(s)
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe

i Muzeum Pergamońskie. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Muru Berlińskiego (Check Point Charlie) oraz miejsce, gdzie odbywa się Berliński Festiwal Filmowy – Sony Center. Po dniu pełnym wrażeń uczniowie wrócili do hotelu.
Kolejny dzień wycieczki gimnazjaliści spędzili w Poczdamie. Tutaj niewątpliwą atrakcją był Park Sanssouci z licznymi zabytkami architektury: Pałac Sanssouci, Chiński Domek, Galeria Malarstwa. Należy wspomnieć, że od 1990 roku park
znajduje się na liście obiektów UNESCO. Przebywając w Niemczech młodzież miała sposobność poznać również kulturę obcych narodów. Okazją do
tego było zwiedzanie dzielnic: rosyjskiej, holenderskiej i włoskiej.
Ostatnim punktem wyjazdu był kilkugodzinny
pobyt w Dreźnie. Tutaj odbył się spacer po starówce. Gimnazjaliści obejrzeli Zwinger, Plac Teatralny
z Operą Sempera, Pałacyk hrabiny Cosel, Kościół
Dworski z największym obrazem porcelanowym
świata. Wycieczka była pełna atrakcji, nic dziwnego,
że – pomimo zmęczenia - kleszczowska młodzież
wróciła usatysfakcjonowana. Wyjazdy tego typu są
niemałą mobilizacją do osiągania coraz wyższych
wyników w nauce. Organizacją wyjazdu zajmowała
się nauczycielka Agnieszka Reszka.
Relacja uczestniczek wycieczki:
K. Chojki, A. Kołomak i K. Walasiak
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Powrót do
przeszłości

dużym zainteresowaniem spotkała się
otwarta na Dni Kleszczowa wystawa „Powrót do przeszłości”. Prezentowane były na niej czarno – białe fotografie ze zbiorów Archiwum Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, wykonane przez pracowników instytutu prawie 50 lat temu. Wystawę fotograficzną przygotowało
kleszczowskie gimnazjum.
Taki sam tytuł nosiła ekspozycja dawnych przedmiotów użytkowych, stanowiących wyposażenie wiejskich domów i gospodarstw. Eksponaty zaprezentowano w jednej z nowoczesnych sal lekcyjnych ZSP.

Kołowrotki, żelazka „z duszą”, makatki, lampy naftowe, stare ławki szkolne, grabie, widły, korytka, przetaki i dziesiątki różnych drobiazgów zgromadzono nie
tylko dzięki zaangażowaniu społeczności wszystkich
szkół samorządowych oraz przedszkoli.
- Wystawa została też wzbogacona o eksponaty udostępnione przez: Muzeum Regionalne w Radomsku, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomsku i Parafię św. Lamberta w Radomsku – mówi
nauczycielka ZSP Barbara Mickiewicz. – Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów oraz przyjaciół naszej szkoły mogliśmy poszerzyć wiedzę o społeczeństwie oraz o dziedzictwie kulturowym Kleszczowa
i okolic z XIX i XX wieku. Dzięki tej ekspozycji można

Informator

KLESZCZOWSKI

7

XIII Dni Kleszczowa

Podczas pokazów zorganizowanych przez Automobilklub Piotrkowski widzowie mogli oglądać takie popisy.

Na stadionie „Omegi” widzowie obejrzeli m.in. dynamiczny pokaz układów tanecznych, w wykonaniu kilku
par tancerzy z Olimpijskiego Centrum Sportowego Tańca Towarzyskiego w Częstochowie.

Na tym stoisku numizmatycy mogli zaopatrzyć
się nie tylko w pamiątkowe dukaty kleszczowskie, ale także inne lokalne monety.
PGE KWB Bełchatów był jedną
z siedmiu firm, które podczas Dni
Kleszczowa ustawiły stoiska promocyjne.

Jeden z pokazów organizowanych przez strażaków – ratowanie osób uwięzionych w rozbitym aucie.

się było przekonać jak szybko niedawna jeszcze teraźniejszość stała się przeszłością. Zmiany społeczne i kulturowe powodują zanikanie minionych technologii i wychodzenie z użytku przedmiotów domowych,
rolniczych, rzemieślniczych stworzonych ręką ludzką,
z miejscowych rodzimych surowców.
Zgromadzone na wystawie eksponaty spotkały
się z wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Wielu z nich pomogły odświeżyć wspomnienia z czasu
szkolnej młodości, a także pracowitego życia w tradycyjnych gospodarstwach wiejskich.
- Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
tej wystawy serdecznie dziękujemy – mówi dyrektor
ZSP w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz.
(s)

Jubileuszowa parada kleszczowskiej orkiestry została z powodu niepogody przeniesiona do amfiteatru
w „SOLPARKU”.

Barwne dekoracje wyczarowane z owoców
przez mistrza Polski w carvingu, Marka Rybackiego.

Niedzielny koncert w wykonaniu Beaty
Kozidrak z zespołem BAJM zgromadził
liczną widownię.
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Wielki triumf pań

Z

godnie z zapowiedzią ogłoszenie wyników rywalizacji osób, które na początku
maja zdecydowały się przystąpić do Dyktanda
Kleszczowskiego, odbyło się 29 maja, pod-

Nagrodę odbiera Joanna Chrostowska
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czas Dni Kleszczowa. Pięć dni wcześniej komisja konkursowa sprawdziła prace napisane
przez 55 uczestników dyktanda. Nagrodzone
zostały następujące osoby:
• I miejsce - Katarzyna Rutkowska.
• II miejsce - Dorota Kowalska.
• III miejsce - Joanna Chrostowska i Kalina
Pierzak.
Przyznano także wyróżnienia. Otrzymały
je: Sylwia Siwek-Stokłosa, Małgorzata Poszwińska i Ewa Jędrzejczyk.
Nagrody w I Dyktandzie Kleszczowskim
ufundował Urząd Gminy w Kleszczowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
i Kompleks „SOLPARK Kleszczów”. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyła wójt
Kazimiera Tarkowska.
Gratulujemy zwyciężczyniom i wyróżnionym. W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy chętnych do zmagań z ortografią
w przyszłym roku.
Można spróbować swoich sił ćwicząc pisanie tekstu „Jaś i Małgosia”, który przygotowany
został na tegoroczne dyktando.
(s)

Dla kogo nagrody Fundacji?

F

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów – zgodnie
ze swoim statutem – ma na celu między innymi
wspieranie nauki i oświaty. Jedną z form realizacji tego
celu jest premiowanie wyróżniających się uczniów
i studentów nagrodami pieniężnymi.
W związku ze zbliżającym się końcem roku
szkolnego Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
przypomina wszystkim zainteresowanym, że można
ubiegać się o nagrody Fundacji za rok szkolny 2009/2010.
Dla przypomnienia podajemy zapisy regulaminu
przyznawania nagród, odnoszące się do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Artykuł I.
Szkoły podstawowe i gimnazjalne
I. Do otrzymania jednorazowej nagrody pieniężnej
uprawniony jest uczeń szkoły podstawowej lub
gimnazjum, który spełnia łącznie następujące
kryteria:
1. jest zameldowany i zamieszkuje na terenie
Gminy Kleszczów co najmniej przez jeden
rok poprzedzający datę zakończenia roku
szkolnego,
2. jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad
przedmiotowych z:
a) biologii,
b) chemii,
c) fizyki,
d) matematyki,
e) informatyki,
co najmniej na szczeblu :
a. rejonowym – miejsca od 1 do 5 otrzymuje
400 złotych brutto,
b. wojewódzkim – miejsca od 1 do 10 otrzymuje
600 złotych brutto,
c. ogólnokrajowym – miejsca od 1 do 20
otrzymuje 1.200 złotych brutto,
d. międzynarodowym – miejsca od 1 do 20
otrzymuje 1.200 złotych brutto.

II. Listę uczniów – kandydatów do nagród wraz z informacją o konkursach i olimpiadach w zakresie przedmiotu, poziomu i zdobytej lokaty przez ucznia dyrektor szkoły przekazuje zarządowi Fundacji do 15
czerwca danego roku.
III. Nagrody będą wręczane uczniom przez członków
Zarządu Fundacji na uroczystości zakończenia roku
szkolnego.
Artykuł II.
Szkoły ponadgimnazjalne
I. Do otrzymania jednorazowej nagrody pieniężnej
uprawniony jest uczeń szkoły dziennej: technicznej
lub policealnej, który łącznie spełnia następujące
kryteria:
1. jest zameldowany i zamieszkuje na terenie
Gminy Kleszczów co najmniej przez jeden
rok poprzedzający datę zakończenia roku
szkolnego,
2. na świadectwie rocznym otrzymał średnią ocen z
przedmiotów nauczania co najmniej 4,00
3. kształci się w kierunkach:
a) mechanicznych,
b) elektrycznych i elektronicznych,
c) automatycznych,
d) budowlanych,
e) informatycznych.
II. Wartość nagrody pieniężnej dla ucznia jest
zróżnicowana i wynosi:
1. Za średnią ocen 4,00 – 1.000 złotych brutto,
2. Za średnią ocen 4,50 – 1.125 złotych brutto,
3. Za średnią ocen 5,00 – 1.250 złotych brutto,
4. Za średnią ocen 5,50 – 1.375 złotych brutto,
5. Za średnią ocen 6,00 – 1.500 złotych brutto.
III. Uczeń w terminie do 30 czerwca danego roku składa
oryginał świadectwa szkolnego w sekretariacie
Fundacji.
IV. Wypłata nagród nastąpi do dnia 15 lipca danego
roku.

Jaś i Małgosia

J

aś i Małgosia przedzierali się wespół przez nieprzebrany bór, w którym znaleźli się
z powodów dobrze znanych. Szły
przerażone dzieci przez najgęstsze chaszcze, wśród złowróżbnie
brzmiących pohukiwań sów i wcale
nie przyjemniejszych dla ucha głuchych odgłosów chrapania różnorakich drapieżnych bestii. Co rusz
przemknął tuż-tuż obok nich trzepoczący rozłożystymi skrzydłami
nietoperz krwiopijca. Jakże trwożnie spoglądały na niego drżące
z trwogi dziatki, gdy znienacka rozczapierzał szpony ostrzejsze od
nożyc i próbował pochwycić drzemiącą w półśnie nieostrożną ważkę. Gdzie indziej znowuż czmychnął tchórz-ów włóczęga i arcymistrz
nocnego myślistwa.
Nazajutrz jednak brzask rozproszył ponury nastrój nocy, i dzieci, zziębnięte i niewyspane po
uciążliwej wędrówce, wydostały się wreszcie z kniei. Wtem zza
dziko rosnących krzaków jeżyn
mali podróżnicy dojrzeli przecudną chatkę calutką z różnokolorowych pierniczków, chyba świeżo
upieczonych. Dach tego niby-domku przykryty był strzechą z wiórków
czekoladowych (lub przynajmniej
czekoladopodobnych) i oprószony śnieżystym cukrem pudrem, zaś
okiennice tudzież drzwiczki sklecono z anyżowych cukierków przypominających miniszybki.
Jaś, skuszony zapachem wanilii, jął skradać się ku chatynce, bo
rad by uszczknąć co nieco z tych
niezwykłych przysmaków. Już by
prawie skosztował lukrowanych
schodków, ale powstrzymał go
krzyk przezornej siostrzyczki: „Stójże, Jasiu! A nuż okaże się, że to
chatka widmo albo że na pierniczkach jest kruszonka z cyjankiem?
Nie wieszli, że pochopne schrupanie tejże lepianki byłoby brzemienne w skutki? Nie dajże się uwieść
tej górze sacharozy i skrobi, spójrz,
toż to najprawdziwsza bomba kalorii, jakże zgubnych dla talii!”.
Usłyszawszy przestrogę rozważnej Małgorzatki, Jaś zaniechał
skonsumowania domku. Jednak
nie trwoga przed tuszą była przyczyną tej wstrzemięźliwości. Był
to po prostu przejaw fobii przed za
długim leżeniem na szezlongu u lekarza dentysty.
Wkrótce wróciło rodzeństwo
do stęsknionych rodziców i tak
oto, wbrew powszechnemu mniemaniu, chatka pozostała niespałaszowana.
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Pomoc dla mikroprzedsiębiorców
czerwca do 9 lipca prowadzoOd 28ny będzie
nabór wniosków o przy-

znanie pomocy w ramach działania 312
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca mniej niż 10 osób i posiadająca obrót
roczny lub całkowity bilans roczny nie większy niż 2 mln euro.
Dla kogo pomoc?
Dotacje przeznaczone są dla powstających albo rozwijających się mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich lub miejsko–
wiejskich. O dofinansowanie mogą starać
się właściciele firm wykonujących m.in.
usługi dla ludności wiejskiej, usługi turystyczne, remontowe, transportowe, a nawet
zajmujący się rękodziełem.
Efektem unijnego wsparcia ma być
utworzenie co najmniej jednego miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
Na czym polega pomoc?
a) na refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym
kosztów: budowy lub modernizacji obiektów budowlanych (z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych), zakupu
niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
b) częściowej refundacji kosztów ogólnych,
bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.
Limit pomocy wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta
(100 tys. zł w przypadku określonych działalności związanych z przetwórstwem lub
obrotem produktami rolnymi).
Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy.
Formularz wniosku oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia są udostępnione
na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.
arimr.gov.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.
n
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Cena 35 zł za m2.
Tel. 515-751-172

9

Wnioski o zalesianie
którzy po raz pierwszy chcą
R olnicy,
skorzystać z pomocy na „Zalesianie

gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” finansowane z PROW 2007
- 2013 mogą w tym roku składać wnioski
o takie wsparcie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Okres przyjmowania wniosków przez
ARiMR został wydłużony, by umożliwić złożenie wniosków także rolnikom, których gospodarstwa dotknęła tegoroczna powódź.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy
na zalesianie wraz z instrukcją jego wypełnienia, jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w biurach powiatowych
ARiMR.

25

O miesiąc został wydłużony również termin na złożenie oświadczenia, przez tych
rolników, którzy jesienią 2009 r. wykonali zalesienia. Rolnicy, którzy złożyli wnioski
o przyznanie pomocy na zalesianie w ubiegłym roku i wykonali te prace, lecz nie złożyli jeszcze oświadczenia do kierownika
biura powiatowego ARiMR, mogą tego dokonać do 21 czerwca 2010 r.
ARiMR przypomina jednocześnie, że
od rolników, którzy zalesili grunty w latach
2004-2006, w ramach wdrażanego wtedy
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wnioski kontynuacyjne o wypłatę kolejnej płatności, przysługującej w 2010 r., są przyjmowane od 1 czerwca do 15 lipca br.

Projekt dla nauczycieli

czerwca Starostwo Powiatowe w Bełchatowie kończy rekrutację nauczycieli z terenu powiatu na szkolenie, które umożliwi im zdobycie kwalifikacji do nauczania
dodatkowego przedmiotu. Do wyboru jest język angielski, język niemiecki i informatyka.
Projektem objętych zostanie 80 nauczycieli posiadających tytuł magistra lub licencjata.
Szkolenie z języków obcych odbywać się ma w formie kursów w kolegium językowym, zakończonych nadaniem certyfikatu first lub advanced, natomiast nauka informatyki - w formie studiów podyplomowych na wyższej uczelni. Zajęcia odbywać się będą w Bełchatowie w formie spotkań sobotnio-niedzielnych co dwa tygodnie od września 2010 do grudnia
2011 r.
Formularz rekrutacyjny oraz regulamin uczestnictwa są do pobrania: w Biurze Projektu
(ul. Czapliniecka 96, pok. 5), w sekretariatach szkół na terenie powiatu, na stronie internetowej powiatu (www.powiat-belchatowski.pl). Więcej informacji: Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, tel. 44/ 635-86-65.
(s)

Oddam
w dobre ręce

małe kotki.
Tel. 501-836-098.

Pokoje
w Kleszczowie
do wynajęcia
dla firm.
Tel. 607-045-543
lub
607-298-445.

NADZORY BUDOWLANE

Sprzedam
działkę
budowlaną
w gminie
Kleszczów
o pow. 20 ar.

KLESZCZOWSKI

mgr inż. Maciej Karczewski
posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w pełnym zakresie świadczy usługi:
v

kierowania robotami budowlanymi,

v

oceny stanu technicznego,

v

świadectw charakterystyki energetycznej itp.
Tel. 604-176-403
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Sport

WAKACJE ‘2010
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie uzupełniając
informacje o wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Kleszczów
podaje, iż:
1. Uczniowie gimnazjum wyjeżdżają na wypoczynek letni do
Ośrodka Wypoczynkowego „Marysieńka” - pawilon Napoleon
w Jarosławcu. Termin: od 8 do 21 lipca. Organizatorem
wypoczynku jest Firma POLTUR z Zielonej Góry.
2. Siedmiodniowy pobyt w górach dla uczniów klas I – III
zorganizowany będzie w Ośrodku Wczasowym „Złoty Potok”
w Karpaczu, w terminie od 11 do 17 lipca.

GOK informuje

O czym trzeba pamiętać przed
wyjazdem na wypoczynek?

l Uczestnicy wypoczynku krajowego powinni zabrać z sobą m.
in.: nakrycie głowy, kremy i okulary z filtrem UV, kostium i czepek
kąpielowy, klapki plażowe, wygodne obuwie sportowe, kurtkę przeciwdeszczową.
l Na czas podróży wskazany jest wygodny ubiór (np. dresy).
Prowiant na drogę winien składać się z wody mineralnej, kanapek
z serem, owoców. Prosimy, aby osoby z chorobą lokomocyjną zaopatrzyły się w stosowne leki.
l Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są stosować się do regulaminu i poleceń wychowawców, a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i pobytu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
l Uczestnicy wypoczynku zagranicznego proszeni są o zabranie aktualnego paszportu. Jako kieszonkowe proponujemy zabrać
walutę euro.
l Należy zaopatrzyć się m.in.: w nakrycie głowy, kremy i okulary
z filtrem UV, kostium i czepek kąpielowy, klapki plażowe, wygodne
obuwie sportowe, kurtkę przeciwdeszczową oraz obuwie z gumową
podeszwą (np. trampki, tenisówki lub do nurkowania).
l Na czas podróży wskazany jest wygodny ubiór (dresy i ciepła odzież na trasę w nocy). Prowiant na drogę winien składać się
z wody mineralnej, kanapek z serem, owoców. Osoby z chorobą lokomocyjną powinny zaopatrzyć się w stosowne leki.
l Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są stosować się do regulaminu i poleceń wychowawców, a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i pobytu ponosi
uczestnik (rodzice lub prawni opiekunowie).
l Więcej informacji dotyczących wyjazdu krajowego i zagranicznego dzieci i młodzieży zamieszczonych zostało na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie (www.goksir.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń w GOK w Kleszczowie.

l NAGROBKI - renowacja

starych pomników

l galanteria budowlana
l schody, parapety
l kominki
Ceny konkurencyjne
Zadzwoń – przyjedziemy!
Pomiar, wycena na miejscu.
Łuszczanowice 119, Tel. 0500 188 513

Medale dla karateków
29 i 30 maja odbyły się w Rytrze Mistrzostwa Polski Dzieci
w Karate Shorin – ryu. Drużyna karateków LKS Omega wyjechała
na te mistrzostwa w 8-osobowym składzie. Medale srebrne w kategorii kata
kumiwaza wywalczyli: Oliwia Widera, Patryk Kusiak
i Hubert Cieślak. Indywidualnie w kategorii kata
brązowe medale wywalczyli: Patryk Kusiak, Piotr
Mularczyk i Hubert CieKaratecy LKS Omega Kleszczów
ślak. Pozostali nasi zawodnicy zajmowali w swoich kategoriach miejsca od 4-6. Instruktorem sekcji karate jest
Zbigniew Berłowski.

Sport

Pływackie mistrzostwa Polski

pływackich, które na początku czerwca odbyły
W zawodach
się w Gliwicach brało udział 482 zawodników z 94 klubów.

Były wśród nich pływaczki z Kleszczowa: Barbara Wasilewska
i Kinga Trojanowska, które wystartowały na czterech dystansach
w stylu dowolnym.
B. Wasilewska zajęła następujące lokaty: 5. 1500 m
(17’27”12); 18. 200 m (2’10”22); 6. 400 m (4’26”21); 5. 800 m
(9’09”24). K. Trojanowska zajęła miejsca: 6. 1500 m (17’31”86);
16. 200 m (2’11”25); 11. 400 m (4’30”35); 8. 800 m (9’15”21). Obie
zawodniczki zakwalifikowały się na Mistrzostwa Europy juniorów,
które odbędą się od 14 do 18 lipca w Helsinkach.

Sport

Jak grają piłkarze?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

P

odajemy wyniki meczów piłkarskich z udziałem III-ligowej drużyny Omegi:
13.03. - Omega Kleszczów – Pogoń Ekolog Zduńska Wola 1:1
20.03. - GLKS Nadarzyn – Omega Kleszczów 1:0
27.03. - Omega Kleszczów – Warta Sieradz 1:1
5.05. - Omega Kleszczów – Mazur Karczew 0:2
24.04. - Omega Kleszczów – Narew Ostrołęka 0:1
1.05. - Omega Kleszczów – Wisła II Płock 2:1
Stal Niewiadów – Omega Kleszczów 0:3 (walkower – drużyna
Niewiadowa wycofała się z rozgrywek)
12.05. - Omega Kleszczów – UKS SMS Łódź – 1:0
15.05. - MKS Legionovia – Omega Kleszczów 3:2

Naprawa
sprzętu AGD
Kleszczów,
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953
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Sport
Osiem medali lekkoatletów
na stadionie AZS przy ul.
27 maja
Lumumby w Łodzi odbyły się Mi-

strzostwa Zrzeszenia LZS województwa
łódzkiego w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych i LKS. Uczestniczyła w nich
- po raz pierwszy oficjalnie - reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. W jej składzie znalazły
się 3 uczennice i 14 uczniów ZSP. LKS
Omega Kleszczów reprezentowało dwóch
zawodników: Adam Książek i Radosław
Berencz.

Podczas mistrzostw zawodnicy z gminy
Kleszczów wywalczyli aż osiem medali. Podajemy wyniki najlepszych reprezentantów
(miejsca I-VI):
• Paulina Niedbała wywalczyła dwa brązowe medale w biegach na dystansie 100
i 200 m.
• Marta Dudzińska zdobyła srebro w biegu
na 1500 m i brąz w skoku wzwyż.
• Paulina Rogozińska w skoku wzwyż wywalczyła srebrny medal, a w skoku w dal
była czwarta.
Najlepszy wynik wśród mężczyzn uzy-

Sport

Tenisiści w Lidzbarku
13-16 maja w Lidzbarku
W dniach
Warmińskim odbyły się indywidu-

alne i drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie stołowym (PZTS). Po raz
pierwszy w historii klubu w imprezie tej rangi
uczestniczyła reprezentacja LKS „Omega”
Kleszczów, składająca się z naszych wychowanków: Piotra Chrostowskiego, Karola
Chojnowskiego i Oskara Jażdżyka.
W klasyfikacji drużynowej nasz zespół
zajął miejsce XIII-XVI. W deblu nasi tenisiści wywalczyli lokatę IX-XVI, a indywidualnie Piotr Chrostowski wywalczył trzynaste
miejsce w Polsce (startowało 32 zawodników). Trener tenisistów jest Longin Wróbel.

skał Adam Książek, zwyciężając w biegu na 400 m. Radosław Berencz na
dystansie 1500 m wywalczył srebro.
Ostatni – brązowy krążek w dorobku
naszej reprezentacji wywalczyła sztafeta męska 4x100 m w składzie: Adam
Górski, Mateusz Trawczyński, Szymon
Kowalski, Adam Książek.
Ponadto w biegu na dystansie
5000 m Denis Kotynia był czwarty, a Damian Idzikowski – szósty, zaś w skoku
wzwyż Maciej Klimczak zajął czwarte
miejsce.
Opiekunem drużyny z Kleszczowa
był Robert Pawlicki - nauczyciel WF
w ZSP Kleszczów.
Organizatorem łódzkiej imprezy lekkoatletycznej było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Zarząd LKS „Omega” Kleszczów
serdecznie gratuluje uczniom ZSP w
Kleszczowie uzyskania dobrych wyników
w mistrzostwach i życzy udanych startów
w następnych zawodach sportowych.

Sport
Mistrzostwa
w warcabach

16 indywidualne mistrzostwa LZS

maja w Drużbicach odbyły się

w warcabach 64 polowych. Startowali
także nasi zawodnicy z Ogniwa Żłobnica. W kategorii „orlik” Dawid Ryplewicz
zajął VIII miejsce, a Marcin Klewin – XI.
Wśród młodzików Mateusz Ryplewicz
zajął X miejsce, a Krystian Kulczyński –
XII. Wśród kadetek Aleksandra Klewin
była ósma, a Katarzyna Kowalczyk –
dwudziesta. W gronie kadetów Damian
Ryplewicz zajął VI miejsce, a wśród seniorów Lesław Jańczyk – XII.

Sport

Łukasz piąty w Warszawie

A

kademickie XII Mistrzostwa Polski w Kata Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo z udziałem zawodników szkół średnich odbyły się 24 kwietnia w Warszawie. Z naszej sekcji do Warszawy pojechał Łukasz Kociniak, który w kategorii kata junior starszy zajął V miejsce.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 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. 086 473 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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Omega
na podium

6

czerwca w Ręcznie odbyły
się Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego. Uczestniczyło
w nich ok. 1100 zawodników
z 20 drużyn, reprezentujących
miasta i gminy naszego regionu.
Gminę Kleszczów reprezentowała drużyna LKS Omega, w której
znalazło się ponad 50 zawodników.
Nasi sportowcy zajęli wysokie
III miejsce w punktacji generalnej.
Przyczyniły się do tego punkty
za medale zdobyte w dziewięciu
konkurencjach:
• I m. w piłce siatkowej (drużyny
3-osobowe) - Tomasz Stępiński, Krzysztof Stępiński, Bartosz Woźniak, Marek Kwieciński,
• II m. w koszykówce (drużyny
3-osobowe) - Mariusz Gieroń,
Rafał Błasiński, Michał Ziółkowski, Grzegorz Rejek,
• I m. w biegu na 3000 m – Tomasz Pietryniak,
• II m. w biegu na 1000 m – Kamil Wojewoda,
• II m. w skoku w dal – Dorota
Huć,
Zawody integracyjne:
• I m. w pchnięciu kulą - Mirosław Krzympiec,
• I m. w skoku w dal z miejsca –
Mirosław Krzympiec,
• I m. w rzucie lotką - Jan Wojewoda,
• III m. w pchnięciu kulą – Jan
Wojewoda.
Czołówka punktacji generalnej
I. Gmina Rozprza – 361,5 pkt.
II. Powiat Radomszczański –
337,3 pkt.
III. Gmina Kleszczów – 303,1
pkt.
IV. Gmina Czarnocin – 293,6 pkt.
V. Gmina Wola Krzysztoporska
– 282,6 pkt.
VI. Powiat Kutnowski – 271,4
pkt.
VII. Powiat Łowicki – 270,4 pkt.
VIII. Miasto i Gmina Sulejów –
228 pkt.
Osiem najlepszych zespołów
otrzymało pamiątkowe puchary
oraz nagrody w postaci sprzętu
sportowego, ufundowane przez
organizatorów igrzysk: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Krajowe Zrzeszenie LZS
w Warszawie i Radę Powiatową
Zrzeszenia LZS w Piotrkowie
Tryb.
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Dwie samorządowe dekady
å ciąg dalszy ze str. 3
Po uhonorowaniu zasłużonych samorządowców o zabranie głosu zostali poproszeni goście. Prof. Jerzy Stępień wygłosił wykład
poświęcony dziejom polskiej samorządności i ocenił efekty reformy, wprowadzonej
w 1990 roku. Odniósł się także do Kleszczowa,
zwłaszcza do
80-procentowej
frekwencji notowanej podczas wyborów
samorządowych w naszej
gminie. Przyznał, że jest
to frekwencja niemożliwa
do osiągnięcia
w innych częProf. Jerzy Stępień ściach Polski.
- To jest dowód na gminę obywatelską. To pokazuje, jaka
część ludzi tutaj czuje się prawdziwymi obywatelami. Jeśli ktoś nie idzie na wybory, nie
podejmuje decyzji w sprawie tak ważnej jak
wyłonienie władz, to chce, żeby tę decyzję podejmowali za niego inni.
W dalszej części sesji głos zabierali zaproszeni goście. Odnosili się w swoich wystąpieniach do osiągnięć gospodarczych gminy,
gratulowali odznaczonym samorządowcom,
życzyli sukcesów na przyszłe lata.
Doradca Prezydenta RP Danuta Wawrzynkiewicz, która współpracowała z samorządami
przez wiele lat, skrupulatnie wyliczyła szanse,
jakie przed „małymi ojczyznami” otworzyła reforma samorządowa. I dodała:
- Kleszczów jest budującym przykładem
wykorzystania tych szans. Myślę, że i samorządowcy i wszyscy mieszkańcy mają poczucie sukcesu, dające prawo nie tylko do nadziei,
ale i do pewności dobrej, spokojnej i pewnej
przyszłości swojej gminy i swoich następców.
W Kleszczowie dobrze wykorzystuje się walo-

Waldemar Malicki

ry i uwarunkowania miejscowe, trafnie odczytuje potrzeby mieszkańców.
Wicewojewoda łódzki, Krystyna Ozga zauważyła, że polskie samorządy nie muszą już
wzorować się na przykładach z najbardziej
rozwiniętych gospodarczo krajów „starej Unii”.
To Europa może brać przykład z Kleszczowa przekonywała. Gratulowała osiągnięć radnym
wszystkich kadencji:
- Każda kadencja dołożyła swoją cegiełkę
do rozwoju tej gminy. Każdy z Państwa powinien tu dziś czuć się dumny, bo te sukcesy, to
są sukcesy każdego z Was.
Wiceprzewodniczący Krajowej
Izby Gospodarczej Mieczysław
Bąk mówił o partnerstwie, na jakie
ze strony gminnego samorządu mogą liczyć firmy inwestujące
w Kleszczowskich
Strefach Przemys ł o w y c h . N a t o - Marek Mazur, przewodmiast Janusz Król, niczący Sejmiku Wojeredaktor naczelny wódzkiego
samorządowego
pisma „Wspólnota” przypominając, że Kleszczów ma już na swoim koncie 7 statuetek im.
Kazimierza Wielkiego, przyznawanych przez
„Wspólnotę” gminom najbardziej zaangażowanym w tworzenie infrastruktury technicznej, powiedział:
- Wśród gmin w Polsce jest mnóstwo zawistników. Oni mówią: <prawdziwym bogactwem Kleszczowa jest ta dziura w ziemi>.
Nie proszę Państwa, prawdziwym bogactwem Kleszczowa jesteście Państwo, dlatego że tak ogromną fortunę łatwo byłoby wydać na rzeczy, które błyszczą się z daleka, są
piękne, poprawiają nastrój. Natomiast wydać
to na infrastrukturę podziemną, która kiedyś,
kiedy podejmowano te decyzje wydawała się
być kompletnie niepotrzebna - do tego trzeba
było niebywałej odwagi, nie tylko pani Tarkowskiej, ale także radnych, także sołtysów, także Państwa.
Przed zakończeniem uroczystej sesji głos
zabrali jeszcze przedstawiciele kilku firm działających w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych. W krótkich prezentacjach multimedialnych przedstawili profile działalności
i podsumowali efekty rozwoju swoich przedsiębiorstw. Prezentacje przedstawiły m.in. spółki
ARIX Polska, KWH Pipe, Constantia Teich Poland oraz Caparol.
Jubileuszową uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Waldemara Malickiego
i trzech solistek. Potem gospodarze samorządowej uroczystości zaprosili gości na jubileuszowy toast i poczęstunek.
J. Strachocki
Fotografie udostępnione
przez Gminny Ośrodek Kultury

