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W

Dziękowali za plony

pierwszą niedzielę września Łękińsko i jego mieszkańcy
gościli uczestników gminnego Święta Plonów. Ceremonię dożynkową rozpoczęła dziękczynna Msza święta w kościele
św. Jana Chrzciciela w Łękińsku, którą wspólnie odprawili wszyscy
księża gminnych parafii pod przewodnictwem ks. Henryka Gorgonia. Podczas nabożeństwa poświęcono dożynkowe wieńce i bochny chleba, po czym wszyscy uczestnicy w barwnym korowodzie
udali się na główne miejsce uroczystości dożynkowych – teren boisk sportowych przy ulicy Północnej.
å ciąg dalszy na str. 9

Z

Goście z Viadany

krótką, dwudniową wizytą gościła w naszej gminie delegacja z Viadany – partnerskiej gminy włoskiej. Grupie gości
przewodniczył burmistrz Giorgio Penazzi. W jej składzie była m.in.
przewodnicząca Rady Gminy Viadana Ines Sartori, radny Mario Boroni Grazioli i przedstawiciel administracji - Ornella Zaffaroni.
4 września goście z Włoch odwiedzili kompleks „SOLPARK”
i spotkali się na wspólnej kolacji z wójt K. Tarkowską i radnymi gminy Kleszczów.
Burmistrz G. Penazzi dokonał
otwarcia wystawy fotografii, na
których prezentowane są widoki starej i współczesnej Viadany.
Wystawa jest ciągle dostępna dla
Goście z gminy Viadana w korowodzie do- osób, które odżynkowym. Przepasany szarfą w barwach wiedzają „SOLPARK”.
włoskich – burmistrz Giorgio Penazzi.
å ciąg dalszy na str. 12
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X Dzień Papieski

października (niedziela) w ramach X Dnia Papieskiego organizatorzy gminnych obchodów: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych, Urząd Gminy w Kleszczowie oraz Parafia pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie zapraszają Mieszkańców gminy na:
17.00 – Msza św. w kościele pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie – po
nabożeństwie – wręczenie nagród uczniom-laureatom konkursu
plastycznego i konkursu wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.
18.15 – przedstawienie „Kawiarniane wspomnienia” w GOK w Kleszczowie, przygotowane przez uczniów ZSP w Kleszczowie.
19.00 – degustacja kremówek papieskich.
ZAPRASZAMY

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim aktywnym zawodowo i emerytowanym
pedagogom, nauczycielom i pracownikom oświaty,
zatrudnionym w placówkach Gminy Kleszczów,
składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy
satysfakcji z wykonywanej pracy, radości z
sukcesów odnoszonych przez uczniów oraz wszelkiej
pomyślności w życiu prywatnym.
Przewodniczący
Wójt
Rady Gminy
Gminy Kleszczów
PAWEŁ BUJACZ
KAZIMIERA TARKOWSKA
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Przebudowa centrum
Kleszczowa

października (środa) o godz. 17.00 w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury rozpocznie się drugie spotkanie, dotyczące zagospodarowania centrum Kleszczowa. Zostaną
podczas niego przedstawione plany przebudowy ul. Głównej i terenów użyteczności publicznej.
Wójt gminy serdecznie zaprasza mieszkańców.

Powrót do szkolnych ławek

U

waga, uwaga! Wakacje skończyły się!. Takimi słowami Ewa Stawiak-Kołba – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie rozpoczęła inaugurację roku szkolnego 2010/2011. Dyrektor serdecznie przywitała gości, nauczycieli, rodziców i uczniów,
którzy zebrali się w gruntownie odnowionej w czasie wakacji sali gimnastycznej.
Uroczystość w szkole rozpoczęła się kilka minut po godzinie 9. Wcześniej, o godzinie 8 odbyła się uroczysta msza święta w kościele w Kleszczowie.
Przed rozpoczęciem szkolnej inauguracji uczniowie podstawówki z ożywieniem opowiadali sobie o wakacyjnych przygodach, wymieniali się wspomnieniami. Wielu rodziców
wyglądało na o wiele bardziej przejętych niż sami uczniowie.
Inauguracja roku szkolnego była szczególnie ważna dla 6-latków, które po raz pierwszy rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę. Ewa Stawiak-Kołba – dyrektor podstawówki, aby podkreślić jak ważne jest to dla nich wydarzenie wyróżniła każdego pierwszoklasistę odczytaniem jego nazwiska.
å ciąg dalszy na str. 9
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Wybory Samorządowe ‘2010

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 listopada, druga tura - 5 grudnia.

Kalendarz wyborczy:

do 2 października
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od tego, czy kandydaci będą zgłaszani w jednym lub większej liczbie województw) o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 7 października
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych (gminnych,
powiatowych i wojewódzkich) komisji wyborczych
do 22 października do godz. 24.00
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na
radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad
dzielnic Warszawy wraz z wykazem osób popierających listę
do 27 października do godz. 24.00
- zgłaszanie gminnym komitetom wyborczym kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
do 29 października
- zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych
do 31 października
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 6 listopada
- rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierające numery list, skróty nazw komitetów,
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są
w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej do której należy kandydat oraz treść
oświadczenia lustracyjnego
od 6 listopada
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach
telewizji publicznej i publicznego radia
do 7 listopada
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
do 11 listopada
- złożenie w urzędzie gminy wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 16 listopada
- wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu
gminy, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na
miejsce jego stałego zamieszkania.
19 listopada godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
20 listopada
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 listopada godz. 8.00-22.00
- głosowanie
5 grudnia godz. 8.00-22.00
- głosowanie (druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).
n
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W urzędowym kalejdoskopie
KLESZCZÓW WŚRÓD LAUREATÓW. W regionalnym plebiscycie EURO-GMINA Kleszczów otrzymał tytuł Lidera Edukacji w uznaniu za inwestycje oświatowe, przystosowanie szkół do wymogów Unii Europejskiej, organizację dojazdu
dzieci do szkół na terenie gminy, dostępność do nowoczesnych ośrodków edukacyjnych, a także stworzony przez samorząd system stypendialny.
Uroczystość ogłoszenia wyników plebiscytu odbyła się 10
września w Muzeum Miasta Łodzi. Gminę Kleszczów reprezentowała wójt Kazimiera Tarkowska i skarbnik Maria Cłapka.
***
W regionalnym konkursie EKO-LIDER gmina Kleszczów
wśród 20 samorządów – finalistów zajęła III miejsce. Konkurs
organizowany przez Fundację EUROPA przy współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi służy promowaniu samorządów, które dużo uwagi poświęcają inwestycjom proekologicznym oraz działaniom i akcjom edukacyjnym, związanym z ekologią.
W poszczególnych etapach konkursu jury oceniało: ankiety przesłane
przez miasta i gminy województwa łódzkiego; poziom wiedzy uczniów
szkół gimnazjalnych, uczestniczących w turnieju ekologicznym; filmowe
prezentacje osiągnięć w dziedzinie ekologii samorządów – finalistów, emitowane na antenie TVP Łódź.
OBWODNICY CIĄG DALSZY. Urząd Gminy otrzymał pozwolenie
na budowę i ogłosił przetarg na wykonanie kolejnego odcinka obwodnicy
gminnej. Długość tego odcinka to 5696 metrów. Długość zrealizowanych
dotychczas odcinków obwodnicy gminnej (pierwszy powstał w roku 2003)
wynosi ponad 8700 metrów.
- Oferty firm, które byłyby zainteresowane realizacją tej inwestycji przyjmowane będą do 20 października – mówi wójt Kazimiera Tarkowska. - Założyliśmy, że nowy odcinek najważniejszej gminnej drogi ma być zrealizowany w ciągu 17 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później
niż do 31 maja 2012 roku.
Obwodnica przebiegać będzie w sąsiedztwie zwałowiska wewnętrznego
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Jej początek stanowić ma nowe
rondo przy zbiegu ulic Milenijnej, Sportowej i Głównej w Kleszczowie.
Nowy odcinek obwodnicy będzie kończyć się w Piaskach, na granicy gminy Kleszczów, gdzie – pomiędzy istniejącym przepustem i mostem na rzece Widawce droga połączy się z dotychczasową drogą powiatową. Będzie
to droga dwukierunkowa, która przejmie główne obciążenie od dotychczas
funkcjonującej drogi powiatowej. Będzie przystosowana do znacznie większych obciążeń. Będzie też bezpieczniejsza – wyposażona w utwardzone
pobocza, każde po 2,5 metra. Dodatkowo obok drogi prowadzić ma szeroki na 2,5 metra ciąg pieszo-jezdny. To standard obowiązujący na całej długości gminnej obwodnicy.
„CZTERY PORY ROKU” W KLESZCZOWIE. Na zaproszenie
wójt Kazimiery Tarkowskiej w sobotę 25 września gościła w Kleszczowie
ekipa „Czterech pór roku” – przedpołudniowej audycji Programu I Polskiego Radia. Z plenerowego studia, ulokowanego przy amfiteatrze w kompleksie „SOLPARK” redaktorzy Sława Bińczycka i Roman Czejarek przeprowadzili cykl krótkich
wywiadów, poświęconych
gminie Kleszczów oraz
uroczystości odsłonięcia
haftowanej kopii obrazu
„Bitwa pod Grunwaldem”.
Obok wójt Kazimiery Tarkowskiej przy radiowych mikrofonach zasiadali przedstawiciele
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, kompleksu „SOLPARK”, Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Urzędu Gminy. O powstawaniu obrazu opowiadały dwie panie – hafciarki.
Audycja nadawana z Kleszczowa przybliżyła słuchaczom w całej Polsce
najciekawsze sprawy i miejsca naszej gminy, umożliwiła też zaproszenie
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W urzędowym kalejdoskopie
gości spoza gminy na organizowaną następnego dnia w „SOLPARKU” uroczystość odsłonięcia haftowanej kopii „Bitwy…”.
PO PIENIĄDZE DO RPO. 24 września gmina Kleszczów
złożyła wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dwóch inwestycji. Pierwsza z nich to zrealizowany w 2007 roku odcinek
gminnej magistrali energetycznej 110 kV Żłobnica – Bogumiłów.
Długość tej linii to 8,9 km, a całkowite koszty inwestycji poniesione
przez gminę – przekroczyły 17,38 mln zł. Dofinansowanie, o które
zabiegamy wynosi ponad 8,5 mln zł.
Druga ze zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego inwestycji
została – podobnie jak poprzednia – zakończona. To budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od Żłobnicy do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie oraz na terenie tej strefy. Całkowity koszt realizacji projektu to 3,2 mln zł, a wysokość dofinansowania, o które
się staramy wynosi 2,2 mln zł.
(s)

Z

Wizja nowej ul. Głównej

inicjatywy wójt Kazimiery Tarkowskiej 9 września w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się zebranie mieszkańców Kleszczowa w sprawie
planów przebudowy ul. Głównej. Przyszło ponad 40 mieszkańców Kleszczowa. Z zainteresowaniem obejrzeli oni prezentację, przedstawioną przez przedstawicieli warszawskiej firmy CGM Projekt, którą gmina wybrała w przetargu
na opracowanie planu modernizacji.
Jednym z głównych założeń przyjętych przez projektantów jest ujednolicenie charakteru Kleszczowa i stworzenie w sąsiedztwie ul. Głównej miejsc,
które służyć mają mieszkańcom, a jednocześnie stać się wizytówką Kleszczowa. Najważniejsze zmiany techniczne to przebudowa sieci telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, wodociągów i sieci elektroenergetycznej. Zaproponowane zmiany wizualne polegać mają m.in. na likwidacji fragmentu ul. Osiedlowej,
która obecnie „dzieli” na dwie części park w centrum Kleszczowa. W parku
powstałyby dodatkowe miejsca do siedzenia, a także kilka fontann, wszystko
wśród bogatej szaty roślinnej, aby wyeksponować park i nadać mu efektowny
wygląd. Projekt likwidacji ulicy Osiedlowej wywołał dużo emocji wśród mieszkańców. Część z nich nie wyobraża sobie jej likwidacji, bo stanowi ona dojazd
do Gminnego Ośrodka Zdrowia. Aby rozwiązać ten problem zaproponowano poszerzenie drogi przy starej remizie strażackiej. Gmina wystąpiła do OSP
z chęcią zakupu terenu starej strażnicy. W tym miejscu powstałby parking.
Zmiany planuje się też na placu przed Urzędem Gminy. Zamiast parkingu od strony ulicy Głównej powstałby duży dziedziniec z pasem zieleni, ławkami i fontannami. Parking zostałby przeniesiony w miejsce obecnej ulicy Urzędowej. Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury planowany jest nieduży skwerek
zieleni i tarasy, na których urządzone zostaną miejsca do odpoczynku. Teren
przed stacją benzynową także ma się zmienić. Tu ma powstać skwer z kilkoma ławkami oraz parking.
Na skrzyżowaniu ul. Głównej z Ogrodową planowane jest małe rondo.
Przy sklepach w pobliżu kościoła miałby powstać pasaż i zamiast miejsc parkingowych - duży chodnik oddzielony od ulicy szerokim pasem zieleni. Chodnik po północnej stronie ul. Głównej miałby szerokość 2 metrów, a ścieżka
rowerowa po drugiej stronie – półtora metra. W zamyśle projektantów było
zwężenie ulicy do 6 metrów, po to by z jednej strony powstał ciąg pieszo-jezdny, a z drugiej – chodnik. Ten projekt od razu wywołał duży sprzeciw wśród
uczestników spotkania, którzy nie wyobrażają sobie takiego rozwiązania.
Aby stworzyć charakterystyczny wyróżnik Kleszczowa projektanci zaproponowali zbudowanie fontanny oraz brył szklanych i granitowych na nowym
rondzie u zbiegu ul. Milenijnej ze Sportową. Ta wizja od razu została zaakceptowana przez mieszkańców.
Projekt przebudowy ul. Głównej jest teraz zmieniany z uwzględnieniem
uwag, które na wrześniowym zebraniu zgłosili mieszkańcy. W wersji ostatecznej zostanie przedstawiony na następnym spotkaniu, organizowanym w środę
6 października (godz. 17.00) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
L.G.
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KOMUNIKATY
Odpady wielkogabarytowe

Na zlecenie władz samorządowych gminy Kleszczów w dniach 5 i 6 października od godziny 6.00 na na terenie Kleszczowa i pozostałych sołectw przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Głównym celem tej akcji jest stworzenie mieszkańcom gminy Kleszczów możliwości bezpłatnego pozbycia się zbędnych odpadów wielkogabarytowych
zalegających w domach, garażach, budynkach gospodarskich czy na posesjach.
W ramach organizowanego przedsięwzięcia mieszkańcy będą mogli pozbyć
się zużytego sprzętu AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki);
zużytych opon (małych i dużych); złomu metalowego; dywanów i wykładzin;
zużytych mebli i elementów stolarki (drzwi, okna z szybami); odpadów zielonych (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.); baterii i akumulatorów.
Nie będą zbierane:gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła; odzież;
szkło luzem; opakowania po farbach i lakierach; odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych; odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.:
44/ 633 08 15 wew. 227.
Harmonogram akcji:
05.10.2010 r. (wtorek): ● Rogowiec; ● Kamień; ● Dębina; ● Żłobnica; ● Antoniówka; ● Łuszczanowice; ● Kol. Łuszczanowice.
06.10.2010 r. (środa): ● Czyżów; ● Łękińsko; ● Kol. Łękińsko; ● Huby;
● Wolica; ● Kleszczów.
UWAGA!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do
godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – odpady nie zostaną odebrane.

Przypomnienie – dla porządku

W związku z licznymi interwencjami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy w sprawie wypalania śmieci i odpadów z gospodarstw domowych, a także pojawianiem się śmieci w lasach, rowach itp. Urząd Gminy przypomina, że
zgodnie z art. 5 ust.1 oraz art. 6 ust.1 ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.
zm.) istnieje obowiązek zawarcia przez właścicieli nieruchomości umowy na odbiór odpadów.
Jednocześnie informujemy, że zbiórką odpadów na terenie naszej gminy zajmuje się Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18, tel.
44/ 632 39 00 lub 44/ 633 08 15.
Formalności związane z zawieraniem umów, wydawaniem i wymianą pojemników mieszkańcy gminy mogą załatwić u p. Doroty Fryś, zamieszkałej w Kleszczowie, ul. Źródlana 15, tel. kontaktowy 661 179 876.

Badania gleby

Urząd Gminy w ramach pomocy świadczonej dla rolników pośredniczy od kilku
lat w agrochemicznych badaniach gleby. Pozwalają one ustalić wartość odczynu pH wskazującego na stopień zakwaszenia gleby, a także zasobność gleby w mikroelementy. Dzięki uzyskanym wynikom rolnicy dowiadują się m.in.
o tym, jaką dawkę wapna nawozowego powinni stosować na polu przez okres
czterech lat.
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy trwa przyjmowanie zgłoszeń rolników,
którzy chcą poddać próbki uprawianej gleby badaniom agrochemicznym.
W tym roku istnieje także możliwość przebadania podłoży ogrodniczych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami (tel. 44/ 731-31-10 wew.131). Termin przyjmowania zgłoszeń – 22 października.

Do właścicieli psów

W związku ze zgłaszanymi uwagami mieszkańców naszej gminy, dotyczącymi wałęsania się psów bez opieki, a także bez kagańca poza terenem posesji,
prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy o zwrócenie szczególnej uwagi na swoich czworonożnych ,,pupili”.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Kodeksem wykroczeń ,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt podlega karze grzywny do 250,00 zł’’.
Zgodnie z ustaleniami Rady Gminy w Kleszczowie informacje o bezdomnych,
wałęsających się psach, które powinny być schwytane i przekazane do schroniska, mieszkańcy gminy powinni w pierwszej kolejności zgłaszać sołtysom
poszczególnych miejscowości.
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Premia za działania prozdrowotne

Kleszczów uczestniczyła w ogłoszonym przez marszałG mina
ka województwa łódzkiego konkursie „Zdrowa Gmina, Zdro-

wy Powiat”. W kategorii gmin regionu łódzkiego zajęła III miejsce.
„Uzyskany wynik jest najlepszym świadectwem zaangażowania samorządu w działalność mającą na celu poprawę zdrowia społeczności lokalnej i może stanowić przykład dla innych podmiotów
realizujących zadania w tym zakresie” - napisał w liście do wójt Kazimiery Tarkowskiej marszałek Włodzimierz Fisiak. Jednocześnie
zaprosił ją do udziału w konferencji „Zdrowe Województwo”, organizowanej przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego. Podczas konferencji zaplanowano oficjalne ogłoszenie
wyników konkursu i wręczenie dyplomów laureatom.
Tematyka konferencji dotyczyć ma zagadnień związanych
z programami profilaktycznymi, realizowanymi w województwie
łódzkim, a także inicjatyw mających popularyzować badania prewencyjne. Jest to problem bardzo ważny dla mieszkańców województwa łódzkiego. Okazuje się że nasz region zajmuje niechlubne,
końcowe miejsca w statystykach dotyczących udziału mieszkańców
w bezpłatnych badaniach profilaktycznych finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Na badania tego typu zgłasza się zaledwie 13 proc. mieszkańców. Największą popularnością cieszy się
profilaktyka związana z rakiem piersi (31,61 proc.), natomiast odsetek kobiet korzystających z badań, które zapobiegać mają zachorowaniom na raka szyjki macicy wynosi zaledwie 19,26 proc. Jeszcze
mniej osób troszczy się o dobrą kondycję układu krążenia. Z badań
profilaktycznych korzysta w tym przypadku 15,37 proc. mieszkańców regionu.
Ogłoszenie przez marszałka regionu konkursu „Zdrowa Gmina,
Zdrowy Powiat” miało zmienić ten stan rzeczy. W konkursie punkARIX Polska Sp. z o.o. z/s w Kleszczowie,
ul. Przemysłowa 8
poszukuje pracowników na następujące
stanowiska:
1. KIEROWNIK DZIAŁU PRZEROBU TWORZYW PET
Zakres obowiązków:
 Planowanie produkcji w dziale przerobu tworzyw PET,
 Nadzorowanie terminowej i jakościowej realizacji zleceń produkcyjnych
dot. przerobu PET,
 Delegowanie zadań oraz kontrola nad ich realizacją,
 Przestrzeganie wymogów jakościowych i standardów firmy.
Wymagania stawiane kandydatom:
 Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe,
 Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym
stanowisku,
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub włoskiego,
 Zdolności przywódcze,
 Umiejętność motywowania pracowników i delegowania zadań,
 Umiejętność organizowania czasu pracy.
Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Pracę w młodym dynamicznym zespole.
2. KIEROWNIK PRODUKCJI
Zakres obowiązków:
 Planowanie produkcji,
 Nadzorowanie terminowej i jakościowej realizacji zleceń produkcyjnych,
 Delegowanie zadań oraz kontrola nad ich realizacją,
 Przestrzeganie wymogów jakościowych i standardów firmy.
Wymagania stawiane kandydatom:
 Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe,
 Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym
stanowisku,
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub włoskiego,
 Zdolności przywódcze,
 Umiejętność motywowania pracowników i delegowania zadań,
 Umiejętność organizowania czasu pracy.

towano działalność samorządów w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób. Chodziło o takie inicjatywy jak rozpowszechnianie informacji na temat programów profilaktycznych finansowanych przez
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, zachęcanie mieszkańców do korzystania z tych badań, podejmowanie własnych inicjatyw z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki chorób skierowanych do społeczności lokalnej, a także wspieranie działań podejmowanych przez inne
instytucje i jednostki samorządu terytorialnego na rzecz umacniania
zdrowia mieszkańców.
- Zgłaszając udział naszej gminy w konkursie wyeksponowaliśmy w ankiecie przede wszystkim trzy zagadnienia – mówi wójt Kazimiera Tarkowska. – Chodzi o badania profilaktyczne dla mieszkańców naszej gminy, realizowane regularnie od kilku lat we
współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. WAM w Łodzi oraz z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Drugi temat to szeroki zakres szczepień profilaktycznych. Niektóre z nich, np. coroczne
szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV oraz szczepienia
noworodków szczepionkami nowej generacji, realizujemy jako jeden z pionierskich samorządów w Polsce. Trzecia kwestia to zakupy przez gminę nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia, z którego – na zasadzie wieloletniej dzierżawy – korzystają
głównie trzy placówki medyczne z naszego województwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz bełchatowski Szpital Wojewódzki im. Jana
Pawła II. Są w nich hospitalizowani mieszkańcy naszej gminy, ale
sprzęt jest także dostępny dla mieszkańców całego regionu.
(s)
O kilku rodzajach bezpłatnych profilaktycznych badań, dostępnych obecnie
w Regionie Łódzkim, piszemy na str. 8.

Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Pracę w młodym dynamicznym zespole.
3. SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA
Wymagania stawiane kandydatom:
 Wykształcenie średnie lub wyższe,
 Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 Znajomość języka angielskiego lub włoskiego,
 Znajomość zagadnień związanych z zakupami,
 Bardzo dobra znajomość MS OFFICE,
 Prawo jazdy kat. B,
 Dyspozycyjność.
Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Pracę w młodym dynamicznym zespole.
4. SPECJALISTA DS. EKSPORTU I IMPORTU.
Wymagania stawiane kandydatom:
 Wykształcenie średnie lub wyższe,
 Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 Znajomość języka angielskiego lub włoskiego,
 Znajomość prawa celnego i zasad obrotu wewnątrzwspólnotowego,
 Bardzo dobra znajomość MS OFFICE,
 Dobra organizacja pracy i samodzielność.
Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Pracę w młodym dynamicznym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i listu
motywacyjnego) na adres:
ARIX Polska Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 8; 97-410 Kleszczów
bądź elektronicznie na adres m.dwornik@arix.pl w ciągu 14 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia.
Informujemy, że skontaktujemy niewyłącznie z wybranymi osobami oraz
nie zwracamy nadesłanych aplikacji. Prosimy w dokumentach aplikacyjnych
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.
29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”.
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Fundacja Rozwoju Gminy
Kleszczów
uprzejmie informuje,
że przyjmuje zapisy chętnych na wszelkiego rodzaju

szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla
mieszkańców gminy Kleszczów (np. kurs spawania, prawo
jazdy kat. C i/lub E, kursy obsługi wózków widłowych oraz
sprzętu ciężkiego).
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zorganizuje każde
szkolenie, na które zgłosi się przynajmniej 15-osobowa grupa
chętnych.
Fundacja pokryje koszty szkoleń odpowiednio:
o 70 % - osobom bezrobotnym/uczącym się
o 50 % - osobom pracującym
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest posiadanie zameldowania na terenie gminy Kleszczów przynajmniej od
1 roku. Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji, bądź pod
numerem telefonu 44/ 731 31 33 do 15 października 2010 r.

GOK zaprasza na zajęcia
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza
dzieci i młodzież na pierwsze powakacyjne spotkania
kół zainteresowań. 1 października odbyły się spotkania
członków kółka fotograficznego, kółka recytatorskoteatralnego, a także uczestników, którzy zgłosili się na
zajęcia gry na gitarze.
Na 6 października (środa) godz. 16.00 zaplanowane
zostało pierwsze spotkanie kółka tanecznego (sala
widowiskowa GOK w Kleszczowie), a na 7 października
(czwartek) godz. 15.30 – spotkanie uczestników kółka
informatycznego (świetlica WOK w Kleszczowie).
Zapisy na w/w zajęcia i kółka – u instruktorów kółek.
Do 15 października GOK prowadzi zapisy na zajęcia
prowadzone w ramach:
• kółka filmowego,
• kółka multimedialnego,
• nauki gry na keyboardzie,
• zajęć szachowych.
Udział w kółkach i zajęciach w okresie od
1 października do 30 czerwca 2011 r. jest odpłatny.
Uczestnicy zobowiązani są uiścić jednorazową wpłatę w
wysokości 40 zł w dniu zapisu. W przypadku rezygnacji
uiszczone wpłaty nie podlegają zwrotowi.
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na umowę zlecenie

INSTRUKTORA

zainteresowanego dodatkową pracą z dziećmi i młodzieżą w KOLE
TANECZNYM.
Szczegółowe informacje dotyczące:
• wymagań stawianych kandydatom,
• zakresu wykonywanych zadań,
• wymaganych dokumentów,
można uzyskać w siedzibie GOK w Kleszczowie (tel. 44/ 731-32-30,
731-35-63).
Oferty zawierające list motywacyjny, CV z wpisaną klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
prosimy kierować na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna
74, 97-410 Kleszczów lub pocztą elektroniczną: e-mail: goksir@
goksir.pl. do dnia 15.10.2010 r.
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Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
15 września uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie
Świata”. Ze względu na niepogodę śmieci zbierali tylko uczniowie klas czwartych i piątych. W tym czasie szóstoklasiści przebywali na wycieczce. Uczniowie klas czwartych zajmowali się porządkowaniem parku w Kleszczowie oraz
poboczy ulicy Głównej w kierunku cmentarza. Piątoklasiści sprzątali m.in. teren
ulicy Szkolnej (w kierunku kopalni węgla). Sprzątanie trwało od godziny około
9 do godziny 11. W tym czasie zebrano 20 worków śmieci. Obok uczniów w akcję „Sprzątania Świata” zaangażowanych było sześć nauczycielek.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku
10 września odbyła się akcja „Sprzątanie Świata ‘2010”. W sprzątaniu
uczestniczyli uczniowie klas I - VI (82 osoby) oraz nauczyciele i pracownicy
obsługi (25 osób). Temat przewodni tegorocznej kampanii to: Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady. Akcji patronował Referat ds. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.
Dzięki szerokiemu udziałowi szkolnej społeczności uprzątnięto część
śmieci z terenu Łękińska i Adamowa oraz lasu w Czyżowie, zlikwidowano
też kilka dzikich wysypisk. Tak jak w latach ubiegłych akcję wspomagali leśnicy: Kazimierz Grochulski, a także Michał Kowalczyk. Na zakończenie akcji leśnicy przygotowali dla
wszystkich sprzątających poczęstunek – soczki w kartonikach i batony.
Efektem sprzątania było zebranie
ok. 54 sztuk worków śmieci o pojemności 120 l każdy.
- Akcja nie ograniczyła się tylko
do zbierania śmieci – informuje dyrektor Agnieszka Biernacka-Oleszczyk. - Zorganizowaliśmy zajęcia
o tematyce ekologicznej: projekcje
filmów, przygotowywanie prac graficznych, a także zajęcia informatyczne związane z segregacją odpadów.
Za całokształt działań związanych z akcją „Sprzątanie Świata ‘2010” odpowiedzialna była Małgorzata Jegier.

Gimnazjum w Kleszczowie
Gimnazjum przystąpiło do projektu e-Akademia Przyszłości organizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. i współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013. Działania obejmą uczniów i naå ciąg dalszy na str. 8

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy

na stanowisko ds. kultury w GOK w Kleszczowie
na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące:
• wymagań stawianych kandydatom,
• zakresu wykonywanych zadań,
• wymaganych dokumentów,
zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. 44/ 731-32-30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów
w terminie do 8 października 2010 r.
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Najschludniejsza posesja 2010

W

tym roku wójt gminy ponownie ogłosiła konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów. Do 13. edycji konkursu zgłosili się właściciele
3 posesji siedliskowych i 2 posesji w gospodarstwie rolnym. Członkowie komisji
po dokonaniu przeglądu i ocenie zgłoszonych posesji przyznali I miejsce w kategorii posesji siedliskowych Romualdzie i Pawłowi Marczyńskim z Łękińska.
- Posesja państwa Marczyńskich odbiega swoimi standardami od pozostałych zgłoszonych w konkursie i uzyskała bardzo dużą ilość punktów - mówi
przewodniczący komisji, Marcin Bębnowski.– Właściciele dbają bardzo o wygląd podwórka. Wszystko doskonale się komponuje i całość wygląda imponująco.
Komisja postanowiła nie przyznawać II miejsca w kategorii posesji siedliskowych. Posesje, którym komisja przyznała równorzędne III miejsca prezentowały podobny poziom. Ich właściciele to Danuta i Andrzej Krawczykowscy
z Czyżowa oraz Elżbieta Kubiak – mieszkanka Kleszczowa.
W kategorii posesji w gospodarstwie rolnym wygrali mieszkający w Wolicy
Ewa i Jan Kowalscy. Drugie miejsce przyznano Agnieszce i Grzegorzowi Skalskim z Łękińska.
Wyniki konkursu ogłoszone zostały w trakcie Dożynek Gminnych 2010. Ko- Fragment posesji, nagrodzonej I nagrodą
lejna edycja już za rok.
L.G.

Szkolny Klub Wolontariusza
szkolnego 2009/10 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Od roku
w Kleszczowie działa Szkolny Klub Wolontariusza. Członkowie klu-

bu wraz z opiekunami zajmują się m.in. organizacją oraz wspieraniem wszelkich imprez charytatywnych na terenie naszej gminy. Współpracując z Gmin-

Kleszczowscy wolontariusze kibicowali siatkarkom, a przede
wszystkim idei „Podaruj innym cząsteczkę siebie”.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
• ubezpieczenia na życie
o indywidualne,
o grupowe,
o z planem inwestycyjnym,
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”.
Patryk Jabłoński
Kleszczów, ul. Wschodnia 12
Tel. 728-475-298.

nym Klubem Honorowych Dawców Krwi podjęliśmy wiele przedsięwzięć, które
zakończyły się sukcesem. Między innymi wzięliśmy udział w Drugiej Kleszczowskiej „Szpikomanii”, która odbyła się w 29 maja na terenie Kompleksu Dydaktyczno- Sportowego „Solpark”. Podczas tej akcji pomagaliśmy w rejestracji
potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy przeznaczoną na pomoc dla powodzian.
Jedną z ostatnich akcji w jaką się włączyliśmy był udział w II Memoriale
Agaty Mróz-Olszewskiej, który odbył się w dniach 17-19 września w katowickim Spodku.
Był to z naszej strony pokłon i hołd dla znakomitej siatkarki, zapamiętanej z empatycznej postawy w okresie choroby. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w imprezie nie tylko ze względu na upamiętnienie Agaty, ale przede wszystkim chcieliśmy zaangażować się
w propagowanie bezcennych wartości dla ludzkiego życia. Ideą memoriału jest hasło: „Podaruj innym cząsteczkę siebie”, które również
przyświeca naszej działalności. Podczas Memoriału kibicowaliśmy
reprezentacji polskich siatkarek, biorącej udział w towarzyskim turnieju z reprezentacjami Czech, Serbii oraz Chorwacji.
Mieliśmy też okazję na spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi, gośćmi memoriału , przedstawicielami większości znanych polskich fundacji, m.in. z Jurkiem Owsiakiem z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Anną Dymną i jej podopiecznym z fundacji „Mimo
Wszystko”, Janiną Ochojską, z Jackiem Olszewskim - mężem i Lilianką - córką Agaty Mróz, a także z reprezentacją polskich siatkarek. Był to dla nas czas wyjątkowy , który zapewne zapisze się w naszej pamięci na zawsze.
Nasz klub działa zgodnie z ideą „Podaruj innym cząstkę siebie”.
To słowa proste i oczywiste , lecz w trudnych momentach decydujące
niekiedy o ludzkim życiu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Opracowała Paulina Niedbała
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Dziękowali za plony
å ciąg dalszy ze str. 1
Na rozpoczęcie tej części obchodów Barbara Blada
oraz Krzysztof Moryń - starostowie tegorocznych dożynek
przekazali bochen chleba
wójtowi gminy - Kazimierze
Tarkowskiej. Wójt w swoim
wystąpieniu podziękowała
Wójt Kazimiera Tarkowska dziękowała
Zespół GOLEC UORKIESTRA zaprezentował
rolnikom za wysiłek włożony
1 rolnikom za ich trud
się jak zwykle od najlepszej strony
4
w zebranie tegorocznych plonów. Powiedziała też:
- Przypominam sobie
mój dom rodzinny, w którym
z rozkrojeniem każdego nowego bochenka chleba związany był piękny i wymowny
zwyczaj. Chleb był zawsze
całowany i na nim musiał
być nożem nakreślony znak
krzyża. Dopiero wtedy można było podzielić go wśród
wszystkich domowników,
Folklor polski w pełnej krasie zaprezentowały
aby posilili się po pracy. Dziś
wykonawczynie z Konopnicy…
5
znów trzeba wrócić nam do
Polski chleb ze smalcem smakował
2
szacunku dla każdej kromgościom z Viadany
ki chleba, dla każdego zbożowego kłosa, dla człowieka,
który nieustannie pracuje na
pożywienie nas wszystkich.
Potem rozpoczęła się
tradycyjna ceremonia wręczania dożynkowych wieńców. Z rąk pań reprezentujących poszczególne sołectwa
otrzymali je przedstawiciele
władz gminnych oraz zaproszeni goście. Po raz pierwWystawę poświęconą historii polskich
6
szy w historii gminy wśród
3 żniw przygotowały Kluby Seniora
… i Zespół Pieśni i Tańca ANILANA
obdarowanych byli też goście z zagranicy – delegacja
samorządowa włoskiej gminy Viadana, która od czterech lat jest
partnerem Kleszczowa.
Dalszą część programu wypełniły występy zespołów. Jako
pierwsza na scenie pojawiła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów, prezentując kilka utworów ze starego i nowego repertuaru. Po niej rozpoczął się najbardziej oczekiwal ustawianie świateł
l geometria kół
ny koncert tegorocznych dożynek, w wykonaniu zespołu „Gol opony zimowe l diagnostyka
lec uOrkiestra”. Bracia z Milówki przypomnieli większość swoich
Promocja!!!
komputerowa
najbardziej znanych przebojów, zachęcając do zabawy licznie
zgromadzoną publiczność. W przerwach między koncertami
l komputerowe
l obsługa klimatyzacji
dla uczestników dożynkowych uroczystości zorganizowano zawyważanie kół
bawy i konkursy.
Elementy ludowe oraz biesiadne wprowadziły występy zespołów z Konopnicy – „Nadwarcianki” i Kapela „Konopniczanie”. Po godzinie 20 na scenie zagościł łódzki Zespół Pieśni
i Tańca „Anilana”, prezentując ludowe tańce z różnych regionów Polski. W przerwie występu „Anilany” wręczone zostały nagrody za konkursy, w których uczestniczyły kluby seniorów -„Chleb z mojego pieca” i „Ozdoby ze słomy”. Ogłoszone
też zostały wyniki konkursu na najschludniejszą posesję gminy
Kleszczów. Ostatnią gwiazdą tegorocznych dożynek był „ŁuWolica 174
kash”. Zespół swoimi piosenkami bardzo przypadł do gustu
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
uczestnikom, a podest znajdujący się przed sceną zapełnił się
andrzej-auto@o2.pl
Przyjmę ucznia na praktykę
tańczącą młodzieżą.
L.G.

8

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 18/302

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 5

uczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 r. do końca roku szkolnego
2012/2013. Głównym celem jest kształtowanie u gimnazjalistów kompetencji
kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz ułatwią
funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Projekt będzie realizowany
podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki i WOS-u. Specjalnie do realizacji zaplanowanych w projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostaną
zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.
Uczniowie będą mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać
z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w projekcie rówieśnikami z całej Polski.
***
W rozpoczynającym się roku szkolnym kleszczowscy gimnazjaliści spotkali się z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na kołach przedmiotowych oraz kołach zainteresowań, takich
jak m.in. koła: europejskie, teatralne, turystyczno–krajoznawcze, kulinarne, filmowe, a także zajęcia przygotowujące do otrzymania karty motorowerowej.
Dla chcących rozwijać swoją aktywność fizyczną jak co roku prowadzony jest
SKS. Oprócz tego uczniowie klas II uczestniczą w fakultatywnych zajęciach artystycznych: plastycznych, muzycznych lub tanecznych.

Badania profilaktyczne
Bezpłatne badania onkologiczno-genetyczne
Ten program Ministerstwa Zdrowia adresowany jest do pacjentów, u których w najbliższej rodzinie (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo i drugi stopień pokrewieństwa, np. rodzeństwo matki i ojca)
wykryto jeden z nowotworów: piersi, jajnika, trzonu macicy, jelita
grubego.
Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych
jest wypełnienie ankiety, która jest dostępna w placówkach realizujących program (można ją wypełnić i przesłać elektronicznie). Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych,
zwiększając przez to szansę całkowitego wyleczenia.
W Łódzkiem program realizowany jest przez:
l WSS im. M. Kopernika - tel. 42/ 689 56 28;
l NZOZ Salvemedica - tel. 42/ 254 64 00, 42/ 254 64 01 (www.
salvemedica.pl);
l Centrum Medyczne Renoma - tel. 42/ 299 55 50.
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2
Program obejmuje mieszkańców województwa łódzkiego w
wieku 45-64 lat (rok ur. 1946-1965). Uczestnicy mogą skorzystać

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

***
W dniach 16-17 września uczniowie klas II przebywali na wycieczce szkolnej. W ciągu dwóch dni młodzież zwiedziła: Zwoleń, Czarnolas, Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów. Gimnazjaliści mieli sposobność podziwiać w Zwoleniu
Kościół p.w. św. Krzyża (grób Jana Kochanowskiego), a w Czarnolasie – Muzeum Jana Kochanowskiego. Drugi dzień wycieczki uczniowie rozpoczęli od
zwiedzania Kazimierza Dolnego. Poobiedni czas gimnazjaliści spędzili w Nałęczowie. Tutaj oglądali Muzeum Stefana Żeromskiego oraz odbyli spacer po
Parku Zdrojowym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
10 września przedstawiciele społeczności uczniowskiej wzięli udział
w konferencji naukowej Czas nadziei. Z dziejów NSZZ Solidarność 1980–
1981, w ramach której wykłady wygłosili pracownicy Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
Konferencję, która odbyła się w Gimnazjum nr 4 im. K. K. Baczyńskiego w Bełchatowie, zorganizowało Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie
Wojennym w Bełchatowie oraz Katedra Historii przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie
Trybunalskim. Przedsięwzięcie wpisało się w obchody 30. rocznicy powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

z bezpłatnych konsultacji w poradni diabetologicznej oraz wykonać
bezpłatne badania laboratoryjne (oznaczenie poziomu glukozy we
krwi). Chętni powinni zapisać się na wizytę w wybranej placówce.
Najbliższą dla mieszkańców gminy Kleszczów placówką jest Szpital
Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123.
Rejestracja osobiście lub pod nr tel. 44/ 635-85-80, 635-83-16. Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zgłoszeń. Program będzie realizowany do końca listopada 2010 r.
WAŻNE!: Do udziału w programie należy się zgłosić na czczo!
Zdrowy mężczyzna – profilaktyka raka prostaty
Ta akcja profilaktyczna jest adresowana do mężczyzn w wieku
45-65 lat z terenu województwa łódzkiego, którzy nie są objęci stałą opieką lekarza – urologa. Celem akcji jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty poprzez jego wczesne
wykrycie. W programie przewidziano: - porady lekarza urologa, badanie PSA, badanie per rectum, a w zależności od zaleceń lekarza USG gruczołu krokowego.
Zainteresowani mieszkańcy gminy Kleszczów mogą zgłaszać
się do Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 123. Rejestracja osobiście lub pod nr tel. 44/ 63585-80, 635-83-16. Akcja realizowana jest od wtorku do czwartku
w godzinach 13.00 – 15.00.

Kupię
działkę rolną
lub budowlaną
na terenie gminy
Kleszczów
o powierzchni
od 10 do 13 arów,
tel. 505 228 948.

Usługi remontowowykończeniowe
•

glazura,

•

płyty gipsowe,

•

panele podłogowe,

•

panele ścienne,

•

gładzie gipsowe,

•

malowanie.

Tel. 504-704-911
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Powrót do szkolnych ławek
å ciąg dalszy ze str. 1
Początek roku szkolnego przyniósł z sobą także inne zmiany organizacyjne. W Szkole Podstawowej w Kleszczowie funkcję wicedyrektora od 1 września pełni Danuta Kuc, która odebrała nominację z rąk wójt Kazimiery Tarkowskiej. Kilkoro nauczycieli
wyróżniono podczas uroczystości za osiągnięcia pedagogiczne,
a jedna z uczennic - Aleksandra Klewin otrzymała puchar i dyplom

9

za szczególne osiągnięcia sportowe.
Na koniec uroczystości dyrektor placówki w imieniu swoim i całego grona pedagogicznego złożyła serdeczne życzenia wszystkim
uczniom, życząc im samych piątek i wielu sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnej edukacji.
Tego samego dnia również w pozostałych szkołach gminy
Kleszczów – Szkole Podstawowej w Łękińsku, Gimnazjum w Kleszczowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie i nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny 2010/2011.
L.G.

Nowe usługi „SOLPARKU”
W trosce o swoich obecnych i przyszłych klientów Solpark nie osiada
na laurach i stara się urozmaicać ofertę dla wszystkich grup wiekowych.
Tylko w miesiącu wrześniu strefa Spa tj. sauny fińskie i tureckie, grota
solna czy kriosauna, która ma zbawienny wpływ na cerę, a także pomaga w walce z cellulitem i otyłością została urozmaicona o gabinet kosmetyczny.
Oferowane zabiegi pielęgnacyjne ciała na bazie luksusowych kosmetyków oraz odnowa biologiczna to kolejny atut tego niezwykłego miejsca.
W proponowanej ofercie znajdą Państwo zabiegi z zakresu kosmetyki estetycznej m.in.: mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, botox, kwas hialuronowy, aquaabrazja, zabiegi odmładzające, ujędrniające, oczyszczające, rewitalizujące ponadto pedicure, manicure, laserowe wspomaganie
leczenia stopy cukrzycowej. Ceny wybranych usług:
l Pedicure medyczne 			
58,50 zł
l Farbowanie brwi i rzęs 			
27,00 zł
Cena 60 zł/8 godz.
l Korekta brwi 				
9,00 zł
l Oczyszczanie skóry twarzy, szyi i dekoltu
180,00 zł
l Mikrodermabrazja wraz z peelingiem
225,00 zł
l Pakiet Relaksacyjny (sauna, grota solna, fotel masujący, basen).
Wszystkie usługi w pakiecie za jedyne
50 zł.
Już w październiku będą mieli Państwo okazję skorzystać z kolejnej usługi świadczonej na obiekcie Solparku – tym
razem mamy na myśli hawajski masaż Lomi Lomi Nui. Głównymi zaletami tegoż relaksacyjnego masażu są m.in.:
likwidacja bólu kręgosłupa, przeciwdziałanie bezsenności oraz migrenom. Ponadto ten typ masażu wspomaga odchudzanie oraz poprawia krążenie.
Na jesieni planujemy także wprowadzenie bardzo korzystnego pakietu relaksacyjnego „Hawajska jesień” skupiającego w sobie trzy zabiegi relaksacyjne w korzystnej cenie… a już dziś mogą Państwo powiększyć grono „Klubu osób
dbających o sylwetkę”, gdzie w przemyślany sposób i pod indywidualną opieką instruktora mogą Państwo pozbyć się
nadwagi i poprawić swoje samopoczucie.
Szczegółowe informacje na www.kompleks-solpark.pl .

AUTO NAPRAWA
MECHANIKA POJAZDOWA
• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Wulkanizacja
• Wymiana opon
- artykuły i żywe przynęty wędkarskie,
- karmy, akcesoria i chemia dla zwierząt egzotycznych
i domowych,
Sklep WH „KARPIK”
Magdalena Głowacka
ul. Główna 100
97-410 Kleszczów

Sklep czynny:
pon. - pt. od 9.00 do 18.00
sobota od 9.00 do 16.00

poza godzinami otwarcia proszę dzwonić:

665-740-224 lub 697-644-549

Kleszczów, os. Zacisze, ul. Wspólna 18
Radosław Kacperek 0601 966 837
Przyjmę ucznia na praktykę
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Sport

S

Czwarta liga

eniorzy LKS Omega Kleszczów,
występujący w piłkarskiej IV lidze po
ośmiu spotkaniach sezonu 2010/2011 zostali
samodzielnym liderem. Podajemy wyniki
rozegranych dotąd meczów:
14 VIII: Lechia Tomaszów Mazowiecki –
Omega Kleszczów 1:2
21 VIII: Omega Kleszczów - Boruta Zgierz 5:1
25 VIII: Włókniarz Konstantynów Łódzki –
Omega Kleszczów 0:4
28 VIII: Omega Kleszczów - Zjednoczeni
Stryków 2:0
4 IX: Zawisza Rzgów – Omega Kleszczów 1:2
8 IX: Omega Kleszczów - Łódzki KS II 1:0
11 IX: Warta Działoszyn – Omega Kleszczów
1:2
18 IX: Omega Kleszczów - Widzew II Łódź 1:0

Kupię
działkę rolną
lub budowlaną
na terenie
gminy Kleszczów

NR 18/302

Sport
XIII Ogólnopolskie
Igrzyska LZS
do 27 sierpnia odbywały się
Od 25w Kielcach
XIII Ogólnopolskie

Igrzyska LZS, w których – w składzie
reprezentacji województwa łódzkiego brali udział zawodnicy z gminy Kleszczów.
Nasi reprezentanci wywalczyli:
- piąte miejsce w piłce siatkowej
mężczyzn (na 16 drużyn). W turnieju
siatkówki brały udział drużyny 3
osobowe + 1 zawodnik rezerwowy.
Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
Robert Banaszak, Krzysztof Stępiński,
Tomasz Stępiński i Bartosz Woźniak.

Tel. 694-999-288.
Sprzedam
działkę rolną
o powierzchni
3600 m2
w Łuszczanowicach.
Cena za 1 m2 – 35 zł.
Telefon 514-673-270.

T

urniej piłki nożnej drużyn, występujących
w Klasie Górski „B” (rocznik 1999
i młodsi) odbył się 12 września na stadionie
w Kleszczowie. W turnieju uczestniczyło
5 drużyn. Końcowa kolejność: I. GKS
I Bełchatów; II. KS Włókniarz Zelów; III. LKS
Omega Kleszczów (na zdjęciu); IV. UKS Młode
Wilki Radomsko; V. GKS II Bełchatów.
Zawodnikom kibicowała liczna grupa rodziców. Po zakończonym turnieju w nagrodę
wszyscy zawodnicy otrzymali słodycze. Organizatorem zawodów był Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Piotrkowie Tryb. oraz LKS Omega.

- trzecie miejsce w deblu mężczyzn
w tenisie stołowym, które wywalczył
także M. Krzympiec. Dyscyplina
ta wchodziła w skład tzw. bloku
integracyjnego.

Sport
Kiedy grają piłkarze?

od 10 do 13 arów.

Kupię dom
w Kleszczowie
lub bliskiej
okolicy.

Grali młodzi piłkarze

- pierwsze miejsce w skoku w dal,
które wywalczył Mirosław Krzympiec.
Dyscyplina ta wchodziła w skład tzw.
bloku integracyjnego.

o powierzchni

Tel. 505-228-948.

Sport

P

odajemy terminy najbliższych meczów drużyn piłkarskich, które rozgrywane będą na boiskach gminy Kleszczów:
1. Klasa Junior młodszy (boisko w Łuszczanowicach)
 9 października, godz. 11.00, LKS
Omega – TS „Szczerbiec” Wolbórz
 23 października, godz. 11.00, LKS
Omega – LKS „Motor” Bujniczki
2. Klasa Michałowicz (boisko w Łuszczanowicach)
 2 października, godz. 11.00, LKS
Omega – KP „Lechia 1923” Tomaszów Mazowiecki
 16 października, godz. 11.00, LKS
Omega – LKS „Leśnik” Sitowa

Sprzedam działkę
budowlaną

w miejscowości Żłobnica
k. Kleszczowa,
pow. ok. 19 ar,
wszystkie media (gaz,
prąd, kanalizacja, woda),
częściowo ogrodzona
(ogrodzenie z płyt
betonowych) + garaż blaszak.

Cena 33 zł za m2.
Tel. 692-488-842.

3. Klasa okręgowa (boisko w Wolicy)
 10 października, godz. 14.00, LKS
Omega – MGKS „Skalnik” Sulejów
 24 października, godz.15.00, LKS
Omega – GUKS Gorzkowice
4. Klasa
Junior
starszy
(stadion
w Kleszczowie)
 9 października, godz. 11.00, LKS
„Omega” – LKS Ceramika Opoczno
 23 października, godz. 11.00, LKS
„Omega” – UKS Włókniarz Pabianice
5. IV liga (stadion w Kleszczowie)
 9 października, godz. 15.00, LKS
Omega – UKS SMS Łódź
 30 października, godz. 15.00, LKS
Omega – SAS Unia Skierniewice.

Sprzedam
działki budowlane
na nowo powstającym
osiedlu
w Lgocie Wielkiej.
Nr telefonu: 44/ 680
13 94, 604 578 941.
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Sport
Indywidualne „przełaje” LZS

20 powiatu bełchatowskiego w biegach przełajowych. W mistrzostwach wystartowali
września w Rasach (gm. Drużbice) odbyły się Indywidualne mistrzostwa LZS

uczniowie z gmin powiatu bełchatowskiego m.in. z Drużbic, Kleszczowa, Kluk, Ruśca,
Zelowa i Bełchatowa.
Biegacze wystartowali w kilku kategoriach wiekowych i na kilku dystansach.
W mistrzostwach tych startowali uczniowie:
 Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie: Agnieszka Obuchowska, Jakub
Raj, Łukasz Kuśmierek, Wiktor Dytnerski, Krzysztof Kociniak i Mateusz Zając.
 Gimnazjum im. W. Reymonta w Kleszczowie: Kamil Bębnowski (IV miejsce na
dystansie 1000 m); Kamil Wojewoda (II m. na 1200 m), Tomasz Górecki (III m. na
1200 m), Mateusz Trajdos (IV m. na 1200 m); Mateusz Roczek, Piotr Michalczyk,
Piotr Kręzel.
Za trzy pierwsze miejsca uczestnicy mistrzostw otrzymali medale, dodatkowo dla
zdobywców sześciu pierwszych miejsc ufundowano nagrody rzeczowe. Fundatorem
nagród była Rada Powiatu LZS w Bełchatowie i Rada Gminy LZS w Drużbicach.

Sport
Pływacy walczyli o Puchar Wójta

29

sierpnia na basenie „SOLPARKU”
odbyły się zawody pływackie,
zorganizowane
przez
LKS
Omega
Kleszczów i kompleks „SOLPARK”.
Zawodnicy biorący w nich udział rywalizowali
w kilku kategoriach o Puchar Wójta Gminy
Kleszczów.
 Kategoria klasy I-III
Dziewczęta: I – Maria Widera.
Chłopcy: I. Damian Kowalczyk; II. Nikodem
Podsiadły; III. Tobiasz Cybulski.
 Kategoria klasy IV-VI
Dziewczęta: I. Anna Piwowarczyk; II. Wiktoria Rabenda; III. Weronika Chojka.

Chłopcy: I. Szymon Sobociński; II. Radosław Klewin; III. Miłosz Posiadły.
 Kategoria Gimnazjum
Chłopcy: I. Jakub Wysmukłek.
 Kategoria Open
Kobiety: I. Paulina Niedbała.
Mężczyźni: I. Maciej Kozieł; II. Piotr
Żurawski.
Piękny puchar za uzyskanie
najlepszego wyniku sportowego odebrała
z rąk wójt Kazimiery Tarkowskiej Anna
Piwowarczyk. Oprócz pucharów najlepsi
zawodnicy w poszczególnych kategoriach
otrzymali nagrody rzeczowe.
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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

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. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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KLESZCZOWSKI

Wycieczka emerytów
i rencistów

iskupin, Gniezno i Kórnik były głównymi punktami dwudniowej wycieczki, zorganizowanej w ostatniej dekadzie września dla dwóch grup emerytów i rencistów (łącznie ponad 80 osób)
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie.
W Biskupinie nasi seniorzy
mogli uczestniczyć w dorocznym
Festynie Archeologicznym, który w tym roku odbywa się po raz
szesnasty, a jego tematem jest
„Ruś znana i nieznana”. Średniowieczne tradycje prezentowali
w Biskupinie Białorusini, Litwini,
Ukraińcy i Rosjanie.
W Gnieźnie uczestnicy wycieczki odwiedzili Katedrę i oglądali słynne Drzwi Gnieźnieńskie.
Na trasie wycieczki znalazł się
również Kórnik. Tu w programie
było zwiedzanie Muzeum Zamkowego oraz arboretum, urządzonego obok zamku.
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Strażackie zawody
w Kleszczowie

września na stadionie Ludowego Klubu Sportowego „Omega” w Kleszczowie odbyły się XII Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego Strażaków PSP w Lekkoatletyce. W zawodach udział
wzięło prawie dwustu strażaków z dwudziestu dwóch powiatów naszego regionu.
Strażacy - sportowcy
rywalizowali w pięciu konkurencjach m.in. w: biegu na 100 metrów, biegu
na 1000 metrów, sztafecie 4x100 metrów, skoku w dal i pchnięciu kulą.
W klasyfikacji drużynowej
wszystkich komend strażackich najlepsi okazali się
strażacy ze Zgierza. Drugie miejsce zajęli strażacy
z Opoczna, a na najniższym stopniu podium uplasowała się komenda z Kutna. Bełchatowscy strażacy zajęli piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali
Puchar KomendantaWojewództwa Łódzkiego,
a pozostali zawodnicy na podium - medale.
Dla wszystkich
uczestników
zawodów przygotowano grochówkę.
L.G.
Fotografie pochodzą ze strony internetowej www.straz.lodz.pl.
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Goście z Viadany

å ciąg dalszy ze str. 1

W niedzielne popołudnie 5 września przybysze z Viadany
uczestniczyli w uroczystości Gminnych Dożynek i poznawali tradycje polskiego święta plonów. Burmistrz został obdarowany dożynkowym wieńcem. Ten dar został potem dostarczony do Viadany
jednym z samochodów, które przewożą do Włoch produkty, wytworzone w zakładzie firmy Arix Polska.
6 września delegacja z Viadany odleciała do Włoch.
(S)

Jedna z 27 fotografii pokazująca, jak wyglądała dawniej i obecnie
ulica Verdiego w Viadanie

Uroczysta premiera obrazu

H

aftowana kopia „Bitwy pod Grunwaldem” została po raz
pierwszy pokazana publicznie 25 września w Dobryszycach. Następnego dnia, w auli SOLPARKU mogli ją oglądać mieszkańcy naszej gminy i goście, zachęceni informacjami w mediach,
plakatami i ulotkami.
Uroczystości towarzyszył m.in. piknik rycerski. Relację i zdjęcia z tego historycznego wydarzenia przekażemy w następnym wydaniu „IK”.

FHU DASJO – Jan Olczak
Kleszczów, ul. Główna 115
NOWOŚĆ!!!
• OGRODOWY KAMIEŃ
DEKORACYJNY
• ELEKTRYCZNY SPRZĘT
OŚWIETLENIOWY (super cena)
• KRZEWY OZDOBNE
KOMPOZYCJE NAGROBKOWE,
ZNICZE
Ponadto oferujemy:
• Artykuły ogrodnicze
• Pasze i karmę dla zwierząt
•

Punkt wymiany butli gazowych

Oferujemy przewóz towarów do 2 ton.
Tel/fax 44/ 731 37 43
kom. 513 135 734, 516 170 634

