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Zaproszenie 
na zebrania

Jesienna tura zebrań wiejskich odbę-
dzie się już wkrótce w poszczególnych so-
łectwach naszej gminy. Proponowany po-
rządek zebrań przewiduje następujące 
tematy: ● Otwarcie i przedstawienie po-
rządku zebrania, ● Informacja o realizacji 
wniosków zgłoszonych podczas ostatnie-
go zebrania, ● Realizacja bieżących inwe-
stycji w sołectwie, ● Dyskusja, ● Wnioski 
przyjęte przez zebranie, ● Sprawy różne.

Wójt gminy, Sławomir Chojnowski za-
chęca mieszkańców do udziału w tych 
bezpośrednich spotkaniach.

Więcej na str. 2

Kleszczów nadal 
pierwszy

Wyniki rankingu inwestycyjnego pol-
skich samorządów ogłoszono podczas 
Gali Inwestorów Samorządowych, która 
odbyła się w Katowicach w ramach zor-
ganizowanego w dniach 22 i 23 września 

XIV Samorzą-
dowego Forum 
Kapitału i Finan-
sów. Laureaci 
rankingu w po-
szczegó lnych 
kategoriach sa-
morządów zo-
stali uhonorowa-
ni  statuetkami 
oraz dyploma-
mi. W gronie wy-
różnionych gmin 
znalazł się - już 
t r a d y c y j n i e  - 
Kleszczów, zaj-
mujący po raz 
kolejny pierwsze 
miejsce wśród 
gmin wiejskich.

Więcej na str. 2

Długookresowa strategia rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2030+ była przed-
miotem pierwszej z uchwał, przyjętych podczas sesji Rady Gminy Kleszczów, która od-
była się 30 września. Radni przyjęli również Program Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 
2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podczas sesji obecni byli 
Krzysztof Rosenkiewicz i Wojciech Ptak - przedstawiciele spółki Lider Projekt w Poznaniu, 
która na zlecenie Urzędu Gminy opracowywała te strategiczne dokumenty.

1000 zawodników enduro na 
starcie, widowiskowe przejazdy, 
skoki na motocyklach crossowych 
na wysokość 12 metrów, wresz-
cie profesjonalne pokazy akrobacji 
lotniczej - to wszystko można było 
oglądać 17 i 18 września w gminie 
Kleszczów podczas jednej z naj-
większych imprez hard enduro 
w Europie - Red Bull 111 Megawatt.

Więcej na str. 12

309 biegaczy przekroczyło li-
nię mety ogólnopolskiego biegu 
ulicznego „Kleszczów na Piątkę”, 
którego IV edycję rozegrano 18 
września w Kleszczowie. Start 
i meta biegu wyznaczone zo-
stały na stadionie gminnym przy 
ul. Sportowej. W ramach impre-
zy odbyły się Mistrzostwa Polski 
Kobiet na dystansie 5 km. Impre-
za zorganizowana została przez 
LKS Omega Kleszczów oraz 
Gminę Kleszczów przy wsparciu 
sponsorów.

Więcej na str. 11 i 12

Uchwalona strategia rozwoju

Redbull 111 Megawatt w Kleszczowie

Rekordowo szybka „piątka”
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prócz wójta gminy Kleszczów samorząd i administrację gmin-
ną będą na zebraniach reprezentować członkowie Rady 

Gminy Kleszczów, reprezentujący okręgi wyborcze z danego sołec-
twa oraz przedstawiciele Urzędu Gminy (kierownicy wybranych re-
feratów i opiekunowie sołectw).

Oto szczegółowy harmonogram zebrań:

10 października (poniedziałek) - WOLICA - garaż OSP w Wolicy - 
godz. 17.00. Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Choj-
nowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Michał Szatan, 
Henryk Michałek, Magdalena Kaczmarek

11 października (wtorek) - CZYŻÓW - Wiejski Ośrodek Kultury 
w Czyżowie - godz. 18.00. Uczestnicy z ramienia samorządu: Sła-
womir Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Kon-
rad Krawczykowski, Karol Podawca

12 października (środa) - DĘBINA - Wiejski Ośrodek Kultury w Dę-
binie - godz. 16.30. Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir 
Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Grzegorz 
Mantyk, Agnieszka Włodarczyk

12 października (środa) - ANTONIÓWKA - Wiejski Ośrodek Kultu-
ry w Antoniówce - godz. 18.00. Uczestnicy z ramienia samorządu: 
Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, 
Andrzej Zięba, Kamila Kozłowska

13 października (czwartek) - KAMIEŃ - remiza OSP w Kamieniu - 
godz. 16.30. Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Choj-
nowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Grzegorz Man-
tyk, Joanna Nolbrzak

13 października (czwartek) - ROGOWIEC - Wiejski Ośrodek Kul-
tury w Rogowcu - godz. 18.00. Uczestnicy z ramienia samorządu: 
Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, 
Grzegorz Mantyk, Ewelina Grochulska

17 października (poniedziałek) - ŁUSZCZANOWICE - Wiejski 
Ośrodek Kultury w Łuszczanowicach - godz. 17.00. Uczestnicy 
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Joanna Guc, Ro-
bert Olewiński, Marcin Bębnowski, Kamil Jarząbek, Michał Mi-
chałek, Sławomir Śluga, Faustyna Bujacz

18 października (wtorek) - ŻŁOBNICA - Wiejski Ośrodek Kultury 
w Żłobnicy - godz. 17.00. Uczestnicy z ramienia samorządu: Sła-
womir Chojnowski, Joanna Guc, Robert Olewiński, Marcin 
Bębnowski, Krzysztof Piątczak, Izabela Szymurska

19 października (środa) - KLESZCZÓW - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kleszczowie - godz. 17.00. Uczestnicy z ramienia samo-
rządu: Sławomir Chojnowski, Joanna Guc, Robert Olewiński, 
Marcin Bębnowski, Marek Kuśmierek, Agnieszka Rutkowska, 
Agnieszka Szczęsna, Ewa Tarkowska, Kazimiera Tarkowska, 
Renata Kowalczyk

20 października (czwartek) - ŁĘKIŃSKO - Wiejski Ośrodek Kultu-
ry w  Łękińsku - godz. 17.00. Uczestnicy z ramienia samorządu: 
Sławomir Chojnowski, Joanna Guc, Robert Olewiński, Marcin 
Bębnowski, Paweł Karasiński, Konrad Krawczykowski, Ma-
riusz Rożniatowski, Barbara Piwowarczyk

Rodzina
Ś.P. BOGUSŁAWA  POSPISZYŁ

składa serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom uroczystości  
pogrzebowej za pamięć, wsparcie,  
złożone kondolencje oraz modlitwę.

Statuetka  
za pierwsze miejsce

anking pokazujący wydatki inwestycyjne polskich samo-
rządów przygotowuje dla pisma samorządowego „Wspól-

nota” prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. 
W tym roku przy ustalaniu pozycji poszczególnych jednostek sa-
morządowych wziął pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe 
(nie tylko - jak było dotąd - w infrastrukturę techniczną), bazując na 
danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, a w przypadku 
miast powiatowych i miast na prawach powiatu także na ankietach 
obejmujących wydatki inwestycyjne spółek komunalnych. Tak obli-
czone wydatki samorządów z lat 2013-15 zostały podzielone przez 
liczbę mieszkańców. W przypadku gminy Kleszczów dało to kwotę 
13.054,34 zł. Druga na liście gmina Ożarowice (woj. śląskie) mia-
ła wynik 6711,31 zł.

W tegorocznym Samorządowym Forum Kapitału i Finansów 
wzięło udział blisko 1000 osób. Byli wśród nich m.in. liderzy samo-
rządów terytorialnych, skarbnicy, sekretarze, radni, eksperci i prak-
tycy. Gminę Kleszczów reprezentowały: Joanna Guc - zastępca 
wójta oraz Maria Cłapka - skarbnik gminy.

JS

R

Ścieżka rowerowa, zjazdy  
i zasilanie energetyczne

koniec czerwca rozpoczęły się pierwsze prace zwią-
zane z rozbudową fragmentu drogi powiatowej 

1921E Kleszczów - Brudzice. Przebudowywany jest 920-metrowy 
fragment od Łuszczanowic w kierunku Brudzic do granicy gminy 
Kleszczów. Wykonawcą tej inwestycji wybranym w przetargu zo-
stała Skanska S. A.

Oprócz nowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi ukła-
dana jest licząca prawie 750-metrów długości sieć elektroenerge-
tyczna 0,4 kV, powstaje też zasilanie oświetlenia ulicznego. Część 

nawierzchni sta-
rej ścieżki rowero-
wej, wykonana z 
masy asfaltowej, 
zastąpiona zosta-
nie nawierzchnią z 
bezfazowej kostki 
betonowej. Z tego 
samego materiału 
jest wykonywany 
także fragment no-
wej ścieżki.

W ramach tej 
inwestycji przebu-

dowywane są stare zjazdy z drogi, powstaną też zjazdy nowe. Re-
alizacja wszystkich robót została zaplanowana do końca grudnia 
br. Wartość umowy to 1.059.245,57 zł.

Inwestycja powoduje utrudnienia w ruchu drogowym. Został 
wyznaczony objazd.

JS

Pod

O
Zebrania wiejskie
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KOMUNIKATY
Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypo-

mina wszystkim właścicielom nierucho-
mości oraz zobowiązanym do uiszcze-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, iż z dniem 15 październi-
ka upływa termin płatności III raty opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● 
przelewem na rachunek bankowy wskaza-
ny w książeczce opłat.

Kiedy do lekarza pediatry?
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 

informuje, że działający na zlecenie fun-
dacji lekarz pediatra będzie w październi-
ku przyjmować pacjentów we wtorki 11, 18, 
25 w godz. 9:00-12:00 oraz w soboty 8, 29 
w godz. 9:00-12:00, pokój nr 103 w ośrodku 
zdrowia w Kleszczowie.

Kiedy przyjmuje ortodonta?
W każdą kolejną środę w gabinecie sto-

matologicznym, który funkcjonuje w Szko-
le Podstawowej w Łękińsku, przyjmuje pa-
cjentów specjalistka ortodoncji. Ustalone 
godziny przyjęć - 14.00-19.00. Wizyty są 
odpłatne. Tel. kontaktowy 44/ 731-44-82.

Punkt Zbiórki Odpadów 
w Łuszczanowicach Kolonii

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchato-
wie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Łuszczano-
wicach Kolonii jest czynny w godzinach 
9.00-19.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt).

Poradnia Życia Rodzinnego
W poniedziałki w godz. 12.30-16.30 

mieszkańcy gminy mogą korzystać z Po-
radni Życia Rodzinnego, która funkcjonuje 
na I piętrze (pok. nr 117) w budynku gmin-
nego ośrodka zdrowia w Kleszczowie. Bez-
płatnych porad udziela tu pedagog ds. re-
socjalizacji - Eurelia Prus. O pomoc mogą 
się do niej zwracać m.in. osoby uzależnio-
ne od alkoholu, chcące podjąć leczenie, ko-
biety, które nie radzą sobie z problemem 
synów lub mężów nadużywających alkoho-
lu, rodzice mający problemy wychowawcze 
z dziećmi, a także dzieci i młodzież z pro-
blemami emocjonalnymi.

Termin ważny dla krwiodawców
Kolejna akcja honorowego krwiodaw-

stwa, organizowana przez Gminny Klub 
Honorowych Dawców Krwi PCK w Klesz-
czowie, odbędzie się w piątek 21 paździer-
nika. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji 
organizatorzy zapraszają do SOLPARKU 
w godzinach 9.00-12.00.

opr. JS

ostatnim dniu września w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy odby-

ło się 25. w tej kadencji posiedzenie Rady 
Gminy Kleszczów. Z zaproponowanego po-
rządku obrad decyzją większości radnych 
został zdjęty punkt, dotyczący zmian statutu 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Pierw-
szy z poddanych pod głosowanie projek-
tów uchwał dotyczył przyjęcia dokumentu 
„Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy 
Kleszczów na lata 2016-2030+”. Strategia 
rozwoju, nad którą prace trwały od wiosny 
2015 r. otrzymała wcześniej pozytywne opi-
nie komisji Rady Gminy. W czasie sesji nie 
dyskutowano dłużej nad strategią. Obecni 
byli przedstawiciele poznańskiej fi rmy Lider 
Projekt (na zdjęciu), przygotowani do udzie-
lenia odpowiedzi na stawiane pytania. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 
2 wstrzymało się od głosu, dwoje było nie-
obecnych podczas głosowania.

Drugi ze strategicznych dokumentów, 
omawianych podczas wcześniejszych po-
siedzeń komisji i poddany pod głosowanie 
podczas sesji to „Program Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów na lata 2016-2020” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 
Zostały w nim ustalone cele średniookre-
sowe, a także główne przedsięwzięcia, któ-
re gmina zamierza zrealizować do roku 
2020. Program rozwoju oceniany był przed 
uchwaleniem przez Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz 
przez Państwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego w Łodzi. Zyskały po-
zytywne opinie tych podmiotów. Za przyję-
ciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, 
czworo wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesji szerszą informa-
cję na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-

pieczeństwa przedstawili zaproszeni spe-
cjalnie w tym celu funkcjonariusze policji 
- aspiranci sztabowi Piotr Rokita i Jarosław 
Popławski (na zdjęciu). Więcej na temat 
mapy zagrożeń - na str. 4).

Podczas wrześniowego posiedzenia 
radni przyjęli ponadto uchwały dotyczące:
●   wyrażenia zgody na sprzedaż przez Fun-

dację Rozwoju Gminy Kleszczów nowe-
mu inwestorowi działek o powierzchni 0,6 
ha w strefi e w Bogumiłowie,

●   zmiany w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 
oraz zmian budżetu gminy na 2016 rok; 
po zmianach planowane dochody gminy 
wynieść mają 285.773.751,62 zł, a wydat-
ki - 297.000.229,72 zł, co oznacza, iż pla-
nowany deficyt wynieść ma 17.796.130 
zł,

●   przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla:
♦  fragmentu Kleszczowa w rejonie ulic 

Głównej i Milenijnej; ma to związek z 
planami rozbudowy gminnej spółki Za-
kład Komunalny „Kleszczów”,

♦  fragmentu terenów przemysłowych 
Żłobnicy; zmiany umożliwią uruchomie-
nie w tym terenie produkcji prądu z wy-
korzystaniem instalacji fotowoltaicz-
nych.

●  zmiany uchwały regulującej m.in. zasady 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych nauczycielom, którym po-
wierzono stanowiska kierownicze w szko-
łach i przedszkolach,

●   zmiany uchwały dotyczącej stawek i wa-
runków przyznawania nauczycielskich 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjne-
go, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagro-
dzenia.

JS

W
Wrześniowa sesja Rady Gminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowicach 

po dawnej zlewni mleka. Powierzchnia - 75 m kw.
Nr tel. do kontaktu – 513-225 046.

wynajmie lokal – pomieszczenie 
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Bezpłatne leki dla seniorów
1 września obowiązuje w Polsce program darmowych 
leków dla seniorów pod nazwą „Leki 75+”. Bezpłatnie 

leki 75+ przysługują wszystkim seniorom w wieku powyżej 75 lat, 
uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze 
środków publicznych. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowa-
ny na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku 
osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. 
urodzin pacjenta. Recepty mogą wystawiać: ● lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej; ● pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej; ● 
lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczo-
ny lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi 
POZ pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz 
specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisywania leków re-
fundowanych na zasadach ogólnych.

Pierwsza lista bezpłatnych leków zawiera 1129 pozycji. Lista 
bezpłatnych leków ma być zmieniana co dwa miesiące wraz z ob-
wieszczeniem refundacyjnym. Bezpłatnym dostępem objęte są leki 
stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby 
przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba 
Parkinsona, osteoporoza).

Recepty na leki objęte programem 75+ muszą być oznaczone 
przez osobę wystawiającą w polu „kod uprawnień” dodatkowym ko-
dem „S”. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na re-
cepcie. Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki re-
fundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Więcej informacji zainteresowani znajdą na specjalnej stronie 
www.75plus.mz.gov.pl/. 

opr. JS

Jak korzystać z takiej mapy?
rajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to interak-
tywne narzędzie, służące do tego, by osoby przybywające 

na dany teren (np. na wypoczynek), a także mieszkańcy mogli za-
poznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpie-
czeństwa. Komputerowa aplikacja umożliwia zgłaszanie nowych 
zagrożeń i zaznaczenie miejsca ich występowania na mapie. Po-
licja weryfikuje zgłoszenia, po ich potwierdzeniu umieszcza je na 
mapie zagrożeń, a dane miejsce obejmuje częstszym nadzorem.

Jak informuje policja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
jest tworzona w oparciu o informacje pozyskane z trzech źródeł: 

● policyjnych systemów informatycznych,
● od społeczeństwa (konsultacje społeczne /debaty, itp.),
●  zgłoszone za pośrednictwem Internetu przez obywateli (inte-

raktywna mapa).
Aby móc skorzystać z KMZB należy wejść np. na stronę Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kliknąć w baner „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, zapoznać się z regulaminem 
i zaakceptować go. Wtedy uzyskujemy dostęp do szczegółowej 
mapy, która nie tylko podaje statystykę zgłoszonych zagrożeń, ale 
także (po znacznym powiększeniu) dokładne miejsce ich lokaliza-
cji.

Mieszkańcy mogą zgłaszać policji występowanie zagrożeń, któ-
re w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie 
bezpieczeństwa. Kategorie zgłaszanych zagrożeń: ● akty wandali-
zmu, ● bezdomność, ● dzikie kąpieliska, ● dzikie wysypiska śmieci, 
● kłusownictwo, ● miejsca grupowania się małoletnich, ● miejsca 
niebezpieczne na terenach wodnych, ● nielegalna wycinka drzew, 
● nielegalne rajdy samochodowe, ● nieprawidłowe oznakowanie 
drogi, ● nieprawidłowe parkowanie, ● niestrzeżone przejście przez 
tory, ● niestrzeżony przejazd kolejowy, ● niewłaściwa infrastruk-
tura drogowa, ● niszczenie zieleni, ● poruszanie się po terenach 
leśnych quadami, ● przekraczanie dozwolonej prędkości, ● spo-
żywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, ● utonięcia, ● uży-
wanie środków odurzających, ● wypalanie traw, ● zdarzenia drogo-
we z udziałem zwierząt leśnych, ● znęcanie się nad zwierzętami, ● 
zła organizacja ruchu drogowego, ● żebractwo.

Jak wynika ze statystyk z 3 października w Bełchatowie do tego 
dnia odnotowano 46 zgłoszeń różnych zagrożeń, w Szczercowie - 
17, w Zelowie, Kamieńsku, Gorzkowicach - po 3. Wyjątkowo aktyw-
nie z KMZB korzystali mieszkańcy Radomska (81), podczas gdy 
w Piotrkowie Tryb. takich zgłoszeń było 63.

Gmina Kleszczów miała odnotowane 4 zgłoszenia, w tym trzy 
związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych.
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Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na umowę zlecenie

INSTRUKTORA
zainteresowanego dodatkową pracą - prowadzeniem zajęć

gry na gitarze z dziećmi i młodzieżą.

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 wpisana klauzu-
lą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.)” prosimy kierować na adres: Gminny Ośrodek Kultury w 
Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów lub pocztą elek-
troniczną e-mail: biuro@gok.kleszczow.pl do dnia 28.10.2016 r. 
do godz. 15:00.

Od K

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
zatrudni na umowę o pracę

głównego księgowego, wymiar etatu - 1/2.

Szczegółowe informacje dotyczące:
● wymagań stawianych kandydatom

● zakresu wykonywanych zadań
● wymaganych dokumentów

można uzyskać na stronie www.biblioteka.bip.kleszczow.pl.
Oferty zawierające list motywacyjny, CV z wpisana klauzulą „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacji zgod-
nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2016 r. poz. 922)”, prosimy kierować na adres: Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ul. Sportowa 8, 97-410 
Kleszczów.
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Komisja wskazała kandydata
arządzeniem wójta Sławomira Chojnowskiego z 8 wrze-
śnia został ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa za-

rządu Kleszczowskiej Przychodni Salus sp. z o.o. Tego samego 
dnia ustalone zostały warunki konkursu. 13 września wójt powołał 
skład 7-osobowej komisji konkursowej, której zadaniem było prze-
prowadzenie tego konkursu. Przewodniczącą komisji została Joan-
na Guc – zastępca wójta gminy.

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko prezesa zarządu spółki Salus 
były przyjmowane do 22 września. W tym terminie do konkursu zgłosiło się 
sześcioro kandydatów. 26 września po formalnym zweryfikowaniu ofert ko-
misja konkursowa dopuściła do drugiego etapu pięć zgłoszonych osób.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych 4 października 
z poszczególnymi kandydatami komisja dokonywała oceny merytorycznej, 
głównie pod kątem ich kompetencji do wykonywania zadań na stanowisku 
prezesa zarządu gminnego podmiotu leczniczego. W wyniku tajnego gło-
sowania komisja wskazała Iwonę Bednarek jako kandydata na stanowisko 
prezesa zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus sp. z o.o. Kandydatka 
jest mieszkanką Łodzi, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe z zakresu organiza-
cji, zarządzania i ekonomiki w opiece zdrowotnej. W latach 2000-2005 pra-
cowała w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych, później w łódzkim oddziale 
NFZ , kierując Działem Analiz Ekonomiczno-Medycznych. Od 11 lat pracu-
je w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi, głów-
nie na stanowisku dyrektora ds. administracyjnych i organizacji zarządza-
nia, przez ponad dwa i pół roku pełniła też obowiązki dyrektora tej placówki.

JS

Przypominamy: wpisy do 
Centralnej Ewidencji są 

bezpłatne
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny re-

jestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal CEIDG jest znaczącym uła-
twieniem dla osób prowadzących  firmy. Za jego pośrednictwem mogą bez żadnych 
dodatkowych opłat zakładać firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wzno-
wić lub zamknąć działalność gospodarczą. Portal skierowany jest do: ● przedsiębior-
ców, ● osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą, ● osób, które szu-
kają informacji na temat firm i przedsiębiorców.

Ze względu na to, że do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG są ciągle wysy-
łane odpłatne oferty z firm, które prowadzą prywatne rejestry przedsiębiorców, Mini-
sterstwo Rozwoju poprosiło urzędy miast i gmin o przypomnienie przedsiębiorcom, 
że za czynności dokonywane w CEIDG nie ponoszą żadnych opłat.

Przy okazji informujemy, że na portalu CEIDG, który znaleźć można pod adre-
sem firma.gov.pl można znaleźć: ● jeden, prosty i zintegrowany formularz wniosku 
o wpis do CEIDG (do potwierdzenia swojej tożsamości przedsiębiorca potrzebuje 
profilu zaufanego na portalu ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego), ● 
wyszukiwarkę firm i osób, które prowadzą firmy w Polsce, ● informacje o koncesjach, 
licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej, ● filmy in-
struktażowe, które pokażą krok po kroku jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG.

Upgrade elektrowni
wrześniu dopuszczeniem do eksploatacji bloku nr 10 (po 
720-godzinnym ruchu próbnym i przeprowadzonych na 

nim regulacjach) zakończyła się prowadzona od 2007 roku wielka 
modernizacja bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. Program mo-
dernizacji kosztował ponad 7,7 mld zł.

W efekcie przeprowadzonego „upgrade’u” moc dziesięciu jed-
nostek zwiększyła się z 370 do 390 MW. Dodatkowym efektem 
przeprowadzonych prac był wzrost sprawności bloków o 2 proc. 
Łączna moc osiągalna Elektrowni Bełchatów wzrosła do 5 472 MW.

Jednym z dwóch bloków energetycznych, które nie zostały pod-
dane modernizacji jest turbozespół nr 1 Elektrowni Bełchatów. W 
tym roku funkcjonuje on na specjalnych, dość restrykcyjnych za-
sadach. Krajowy System Elektroenergetyczny „jedynka” będzie 

wspierać także w roku 2017. PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. podtrzymała swoją wcześniejszą decyzję o przedłu-
żeniu jego eksploatacji.

Roczny czas pracy tego najstarszego bloku Elektrowni Bełcha-
tów, uruchomionego w grudniu 1981 r. będzie ograniczony do 1500 
godzin. Blok nie będzie mógł również pracować z pełną mocą 370 
MW. Jego moc osiągalna ma być uwarunkowana wysokością rze-
czywistych emisji w odniesieniu do poziomów, wskazanych w roz-
porządzeniu Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

JS

Z

We

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
w Kleszczowie 

przyjmuje zapisy na kursy:
1.  Język angielski: poziom podstawowy i średnio  

zaawansowany, biznesowy na różnych poziomach
2.  ,,MS Excel poziom podstawowy  

i średniozaawansowany”
3. „Opiekun osoby starszej”
4.  „AutoCad” - podstawowy i średnio zaawansowany
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji 
„ARREKS” S.A. Kleszczów, ul. Główna 122, w celu wypełnienia 
stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponadto bliższe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
727-500-728, w siedzibie Agencji „ARREKS” 
bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

ARR „Arreks” organizuje bezpłatne  
szkolenie „ABC przedsiębiorczości”

Czy prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej jest trudne? Jak 
sprawdzić czy nasz pomysł na biznes ma szanse powodzenia? Jak zorga-
nizować marketing i reklamę własnej małej firmy? To tylko niektóre kwestie 
będące tematami bezpłatnego szkolenia „ABC przedsiębiorczości na wsi”. 
Zorganizuje je kleszczowska Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A., 
a uczestniczyć mogą zainteresowani mieszkańcy gminy Kleszczów.
Podstawowy program zajęć warsztatowych rozpisany został na 18 godzin. 
Główne bloki tematyczne to: ● prawo i praktyka działalności gospodarczej, 
● tworzenie biznesplanu, wizja przedsiębiorstwa, ● analiza opłacalności, ● 
nowe technologie i prowadzenie przedsiębiorstwa oraz marketing i reklama 
małej firmy, ● zarządzanie przedsiębiorstwem i kryzys w przedsiębiorstwie. 
Na zakończenie zajęć każdy z uczestników będzie mógł omówić stworzony 
przez siebie biznesplan z trenerem edukacji finansowej.
Mieszkańcy gminy, zainteresowani nauką podstaw przedsiębiorczości powin-
ni zgłosić się do siedziby Agencji „Arreks” S.A., ul. Główna 122 w Kleszczo-
wie. Tu wypełnią stosowny formularz zgłoszeniowy, uzyskają też dodatkowe 
informacje o kursie.
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najważniejszej dorocznej imprezie w Skierniewicach - Święcie Kwia-
tów, Owoców i Warzyw brała udział całkiem spora, bo 90-osobo-

wa grupa mieszkańców naszej gminy. Dopisała pogoda, więc uczestnicy święta, 
trwającego przez dwa weekendowe dni września, wyjątkowo licznie oglądali przy-
gotowane atrakcje. Skierniewickie święto otwiera ogromna owocowo-warzywna 
parada ulicami miasta. W tym roku wzięło w niej udział ponad 50 grup uczniów ze 
skierniewickich szkół i okolicznych gmin.

W hali OSiR przy-
go towano  X IX  Tar -
gi Ogrodniczo-Rolne, 
podczas których pre-
zentowane były cieka-
we odmiany owoców, 
warzyw i roślin ozdob-
nych. Odbył się Piknik 
Myśliwski zorganizowa-
ny przez Polski Zwią-
zek Łowiecki, połączo-
ny z pokazem psów 

myśliwskich i degustacją dań (m.in. z dzika). Gości, którzy przybyli do Skierniewic 
częstowano gulaszem z dzika, a także skierlotką - skierniewicką szarlotką.

Imprezie towarzyszyły koncerty muzyczne i występy taneczne, odbyły się też 
wybory Miss Święta Kwiatów.

JS

W
Byli na święcie kwiatów

Zwyciężyli w powiatowych 
Manewrach

24 września odbyły się w Szczercowie 
II Powiatowe Manewry Grup Przedmedycz-
nych - Bezpieczna Jesień ‘2016. Spośród 
11 zaproszonych szkół z terenu nasze-
go powiatu na zaproszenie odpowiedziały 
cztery. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie reprezentowały dwie dru-
żyny. Uczestnicy manewrów rywalizowali 
w udzielaniu pomocy osobom poszkodowa-
nym w różnych stanach zagrożenia życia 
oraz sprawdzali swoją wiedzę w testach, 
rebusach i krzyżówkach. Drużyna w skła-
dzie: Anna Piwowarczyk, Wiktoria Pikus, 
Kamila Frach i Klaudia Zielińska (na zdję-
ciu) otrzymały statuetkę najlepszej drużyny 
oraz vouchery na kurs udzielania pierwszej 
pomocy. Druga z drużyn ZSP (Anna Balt, 
Katarzyna Zinówko, Magdalena Muskała) 
otrzymała podziękowania za udział w ma-
newrach, apteczki patrolowe i gadżety.

Z ZSP na zagraniczne 
praktyki

Uczniowie klasy II i III Technikum No-
woczesnych Technologii, a także absol-

wenci TNT będą mogli wyjeżdżać do Nie-
miec na 2-tygodniowe praktyki zawodowe 
w Dreźnie. Dofi nansowanie na ten cel po-
zyskane przez Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych po złożeniu w Fundacji Rozwo-
ju Systemu Edukacji projektu „Europejska 
mobilność uczniów i absolwentów Techni-
kum Nowoczesnych Technologii w Klesz-
czowie - gwarancją sukcesu i kariery zawo-
dowej” wyniesie 400 365,85 zł. Dotacja na 
zagraniczne praktyki pochodzi ze środków 
unijnych, a dokładniej ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER). Projekt będzie realizowany na zasa-
dach programu Erasmus+ w terminie do 30 
czerwca 2018 roku.

Wrześniowe rajdy z historią 
w tle

10 września gimnazjaliści ze Szkol-
nego Koła PTSM, a także członkowie SK 
PTSM z SP Kleszczów wyruszyli na trasę 
XVIII Rajdu „Linią Obrony 30 DP” w Szczer-
cowie, by bliżej poznać historię walk to-
czonych w naszej okolicy przez bohate-
rów września 1939. Obejrzeli pozostałości 
okopów i schronów w Lubcu i Magdaleno-
wie. W ramach rajdu przeprowadzone zo-
stały konkursy (plastyczny, historyczny, 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz profi laktyczny). I miejsce w konkur-
sie wiedzy historycznej o gminie Szczerców 
zdobył Brunon Kukieła (gimnazjum), na-
tomiast Anna Szafrańska (SP Kleszczów) 
była trzecia w konkursie profi laktycznym.

Z kolei 20 września uczniowie klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Łękińsku dotarli na 
rowerach do grobu nieznanego żołnierza, 
który znajduje się w lesie w sąsiedztwie Py-
towic. Uporządkowali mogiłę i zapalili znicz, 
a później odbyli lekcję historii, dyskutując 

z nauczycielami Elżbietą Roczek i Micha-
łem Rejniakiem o historii II wojny światowej, 
o losach żołnierzy i heraldyce godła Polski. 

Profilaktycznie 
z policjantem

Praktykowana od lat tradycja szkół pod-
stawowych to organizowane na początku 
września spotkania z przedstawicielem Po-
sterunku Policji w Kleszczowie. Kierujący 
posterunkiem asp. szt. Jarosław Popławski 
podczas takich spotkań w SP Kleszczów 
i SP Łękińsko przekazał uczniom pierw-
szych klas zalecenia dotyczące podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa, które po-
winny być przestrzegane w drodze do i ze 
szkoły. Prawidłowe przechodzenie przez 
jezdnię przećwiczono w praktyce. Dzieci 
dowiedziały się, dlaczego nosić należy ele-
menty odblaskowe. Urozmaiceniem zajęć 
edukacyjnych były opowieści o codziennej 
pracy policjantów, a także możliwość obej-
rzenia z bliska radiowozu policyjnego i za-
poznanie się ze sprzętem, w jaki jest on 
wyposażony.

Lekcje bankowości 
z BAKCYL-em

W jaki sposób należy zarządzać pie-
niędzmi, które mamy do dyspozycji? Kiedy 
sięgać po bankową pożyczkę i jak ją spła-

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8
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  Gminne inwestycje
Droga do Stefanowizny. Spółka Drog-Bud, mająca siedzibę w Lubo-

jence k. Częstochowy będzie wykonawcą rozbudowy gminnej drogi do wsi Stefa-
nowizna. O szczegółach tej inwestycji pisaliśmy obszernie w poprzednim wydaniu 
„IK”. Droga o długości ponad 2,6 km ma być rozbudowana w ciągu 9 miesięcy, a 
wartość brutto zadania to 2.299.243,48 zł.

Światłowody na finiszu. Coraz bliżej zakończenia inwestycji w nową 
sieć światłowodową. Prowadzona w tym roku rozbudowa dotyczyła terenu Łusz-
czanowic, Łuszczanowic Kolonii, osiedla „Zacisze” w Kleszczowie oraz ulic 
Ustronnej i Rolnej w Łękińsku. Pracownicy spółki Inveni Investments z Warszawy 
wykonują teraz instalacje wewnętrzne w poszczególnych budynkach.

Każdy z abonen-
tów „Arreksu” podłączo-
ny będzie do gminnej 
sieci światłowodowej 
za pośrednictwem tzw. 
słupków optycznych, 
czyli skrzynek rozdzie-
la jących t ransmisję. 
Każda z takich skrzy-
nek obsługuje kilkuna-
stu abonentów.

R o w e r o w a 
śc ieżka  dydak-
tyczna. Bełchatowska 
spółka REBUD zosta-
ła wybrana w przetargu 
na budowę dydaktycz-
nej ścieżki ekologicznej 
w Łękińsku. Wykonana 
w standardzie ścieżki rowerowej z czerwonej, bezfazowej kostki brukowej umoż-
liwi ona połączenie istniejących już ścieżek. Przebiegać ma od końca ul. Szkolnej 
w Łękińsku do ścieżki prowadzącej w kierunku Czyżowa, a zaczynającej się przy 
drodze powiatowej nr DP3915E. Termin realizacji - do 15 kwietnia 2017 r., a war-
tość brutto 364.267,06 zł.

Ulica Łączna w Kleszczowie. Przebudowa tej 737-metrowej ulicy po-
legać ma na budowie pełnego uzbrojenia (odwodnienie drogi, oświetlenie, sieć 
energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i wodociąg) oraz wy-
konaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Gmina po-
wierzyła to zadanie spółce Drog-Bud za kwotę 2.505.222,94 zł. Prace mają być 
ukończone do 14 sierpnia 2017 r.

JS

 
„Skrzypek na dachu” w Łodzi

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje wyjazd do 
Teatru Muzycznego w Łodzi na popularny musical „Skrzypek na 
dachu” w dniu 30 października. Cena biletu - 25 zł. Zapisy w kasie 
GOK w Kleszczowie do 14 października (pon. - pt. w godz. 8.00-
15.00).

Wyjazd o godz. 16.15 z parkingu przy budynku GOK w Klesz-
czowie.

Z wyjazdu skorzystało 65 seniorów
Z okazji Dnia Ludzi Starszych GOK zaproponował seniorom 

udział w 3-dniowym wyjeździe do Zielonej Góry i Poznania. W 
dwóch terminach (4-6 oraz 7-9 września) z oferty skorzystało 65 
osób. Zwiedzając Zieloną Górę z przewodnikiem uczestnicy wy-
cieczki obejrzeli m.in. Palmiarnię, Muzeum Wina, ratusz i Stary Ry-
nek oraz Katedrę św. Kingi. Poznali tradycyjne zielonogórskie świę-
to winobrania, które odbywa się co roku we wrześniu i obejrzeli 
najstarszą winnicę „Kinga” w Starej Wsi. Drugiego dnia zwiedza-
li Poznań: historyczną Starówkę, Stary Rynek z ratuszem, Ostrów 
Tumski z Katedrą i Dzielnicę Cesarską. Krajoznawczą wyciecz-
kę zakończył wyjazd do pałacu w Rogalinie oraz do Puszczykowa, 
gdzie zwiedzili Muzeum Arkadego Fiedlera - znanego polskiego 
prozaika, przyrodnika i podróżnika.

Ruszają zajęcia kół
We wrześniu Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie prowadził 

nabór chętnych do zajęć, zaproponowanych w nowym roku dzia-
łalności kulturalnej 2016/17. Pierwsze spotkania organizacyjne kół 
zainteresowań odbyły się w pierwszych dniach października.

W tym roku młodsi i starsi mieszkańcy gminy - aktywni, chcący 
rozwijać swoje pasje lub zdobyć nowe umiejętności - mogą uczest-
niczyć w zajęciach następujących grup i kół: ● koło: keyboardo-
we, gitarowe, informatyczne, teatralno-recytatorskie, fotograficz-
ne, ● taniec: ludowy, break-dance, hip-hop, towarzyski, ● zajęcia: 
plastyczne, robotyki, wokalne (grupa młodsza i starsza), ceramiki 
(grupa młodsza i starsza), malarstwa i rysunku, malowania na je-
dwabiu.

opr. JS

GOK informuje i zaprasza
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Dzienna opiekunka dzieci
Zaopiekuję się maluszkami w wieku do 3 lat.

Miła atmosfera, troska i ciepło 
rodzinnego domu - gwarantowane.

Tel. 534-110-075

TRWAJĄ ZAPISY
na kursy języka angielskiego, j. niemieckiego

oraz j. hiszpańskiego
w szkole językowej GM Bros School Kleszczów.

Oferujemy kursy:
• dla dzieci (od 3 lat) - nauka języka poprzez zabawę, 
•  dla młodzieży oraz dorosłych - metodą Direct, w której 

najważniejsza jest komunikacja.
Zapisy na zajęcia indywidualne lub w grupie

pod nr 505 890 354
Kleszczów, ul. Główna 80 (obok apteki).

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych 
lekcji próbnych oraz oferty rabatowej na 

www.schoolkleszczow.pl.

cać, by nie zrujnowała naszego życia? Wie-
dza dotycząca tych kwestii jest ważna dla 
każdego człowieka. Im wcześniej ją zdobę-
dziemy tym łatwiej będzie nam planować 
i kontrolować wydatki osobiste. Ucznio-
wie gimnazjum w Kleszczowie 20 września 
uczestniczyli w interaktywnych lekcjach 
z zakresu edukacji finansowej, poprowa-
dzonych przez pracownika banku ESbank 
w Radomsku. Lekcje „Moje pieniądze” oraz 
„Pożyczaj z głową” przygotowane zostały w 
ramach projektu BAKCYL („Bankowcy dla 
edukacji fi nansowej młodzieży”) stworzone-
go przez Warszawski Instytut Bankowości 
oraz instytucje partnerskie.

XX Zlot Szkół 
Reymontowskich w Stróżewie

Uczniowie kleszczowskiego gimnazjum 
Joanna Misiak, Natalia Frach, Małgorzata 
Stępień i Kamil Gębicz wraz z nauczyciel-
kami Iwoną Binkowską-Antoszczyk i Izabe-
lą Marcinkowską uczestniczyli w jubileuszo-
wym XX Zlocie Szkół Reymontowskich. 
Zlot odbywał się od 23 do 25 września 
w Stróżewie w powiecie płońskim. W XII 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
„Mówimy Reymontem” szkołę reprezento-
wała uczennica kl. III b - Eliza Sukiennik. 
Członkami konkursowego jury byli aktorzy - 
Emilia Krakowska i Tomasz Kozłowicz.

W ramach prezentacji szkół - uczestni-
ków zlotu Małgorzata Stępień, uczennica 
kl. I a, zaprezentowała wiersz, do którego 
napisała muzykę. Uczestnicy zlotu szkół, 
którym patronuje autor „Chłopów”, integro-

wali się podczas ognisk i dyskotek. Zwie-
dzali też stadninę koni arabskich w Nowych 
Wrońskich, bawili się na koncercie zespo-
łu „Wiecznie Młodzi”. Zlot zakończył się nie-
dzielną mszą świętą z udziałem pocztów 
sztandarowych. Jak zawsze w reymontow-
skim zlocie brali udział goście z Kanady - 
laureaci tamtejszego konkursu recytator-
skiego wraz z opiekunami.

W kontakcie 
z rówieśnikami z Europy

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w 
programie eTwinning, służącym do nawią-
zywania kontaktów i dzielenia się infor-
macjami z rówieśnikami z innych państw 
Europy. Uczniowie wymieniali się pocz-
tówkami w języku angielskim, przesyła-
li sobie pamiątkowe zdjęcia, nagrywali też 
krótkie fi lmiki o sobie i o swoich zaintereso-
waniach. Dzięki temu sprawdzali  umiejęt-
ności językowe i rozwijali zainteresowania. 
Krótkie podsumowanie zamieszczone zo-
stało pod adresem www.youtube.com/wat-
ch?v=DRUUj8sG6BU.

„Deutsch mit Socke”
Na zaproszenie Instytutu Goethego 

przyjechała do Polski grupa teatralna Es-
ther i Socke, sławna dzięki serialowi sta-
cji TV WDR „Deutch mit Socke”. Jej wystę-
py odbywały się w 9 dużych miastach (m.in. 
w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Lubli-
nie), a także w Kleszczowie (dwukrotnie w 
auli SOLPARKU 20 września). Prezento-
wane scenki z codziennego życia miały po-
móc uczniom piątych klas szkół podstawo-
wych z Kleszczowa i Łękińska (a gościnnie 
także z Rząśni i Sulmierzyc) w ćwiczeniu 

podstawowych umiejętności komunikacyj-
nych. Tego samego dnia w godzinach po-
południowych w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie odbyły się 
warsztaty metodyczne dla nauczycieli języ-
ka niemieckiego ze szkół podstawowych z 
Davidem Fermerem, znanym z występów w 
niemieckiej stacji telewizyjnej WDR.

Szkolny Klub Włóczykija
16 września 63 uczniów klas II-VI Szko-

ły Podstawowej w Łękińsku wzięło udział w 
pierwszej wycieczce Szkolnego Klubu Włó-
czykija. 12-kilometrowa trasa prowadziła do 
domku myśliwskiego na Górze Kamieńsk 
i z powrotem do Łękińska. Czterogodzin-
na piesza wyprawa odbywała się przy sło-
necznej pogodzie. Był czas na odpoczynek, 
wspólne rozmowy, podziwianie przyrody 
oraz jabłkową przekąskę. Skrzynkę jabłek 
ufundował jeden z rodziców.

- Ideą Szkolnego Klubu Włóczykija jest 
poznawanie zakątków naszej gminy, nie-
znanych okolic małej ojczyzny oraz odkry-
wanie piękna tego, co jest tak blisko - infor-
muje nauczyciel Michał Rejniak. - Ten klub 
to także aktywne spędzanie czasu, prze-
bywanie na świeżym powietrzu oraz udział 
w atrakcyjnych formach zajęć pozalekcyj-
nych. To wszystko wpisuje się w projekt 
Szkoły Promującej Zdrowie.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe
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1. Ilości drewna
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku.
a) Ilość drewna opałowego - 71,06 m3

Skład gatunkowy: sosna, brzoza, dąb, topola.
b) Ilość drewna wielkowymiarowego - dłużyce - 6,19 m3

Skład gatunkowy: brzoza, dąb.
c)  ilość drewna wielkowymiarowego sosnowego - kłody o długości 6 m - 

101 m3

2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wy-
sokości:

Sortyment Cena za 1 m3

Opał sosna 124,20 zł

Opał brzoza 162,00 zł
Opał dąb 178,20 zł
Opał topola 96,12 zł
W - Brzoza 217,00 zł
W - Dąb 233,00 zł
K - Sosna 190,00 zł

a) Drewno opałowe

Numer stosu 
/ sortyment

Gatunek Ilość m3 Cena wywoławcza

1/o Sosna 3,28 407,38 zł
2/o Sosna 3,60 447,12 zł
3/o Sosna 2,50 310,50 zł
4/o Sosna 3,67 455,81 zł
5/o Sosna 3,44 427,25 zł
6/o Sosna 8,42 1 045,76 zł
7/o Sosna 5,09 632,18 zł
8/o Sosna 2,20 273,24 zł
9/o Sosna 2,06 255,85 zł
10/o Sosna 2,11 262,06 zł
11/o Sosna 2,80 347,76 zł
1/o Brzoza 3,41 552,42 zł
2/o Brzoza 3,41 552,42 zł
1/o Dąb 2,87 511,43 zł
2/o Dąb 1,40 249,48 zł
3/o Dąb 4,80 855,36 zł
4/o Dąb 2,13 379,57 zł
5/o Dąb 2,57 457,97 zł
6/o Dąb 2,57 457,97 zł
7/o Dąb 2,96 527,47 zł
1/o Topola 5,77 554,61 zł

b) Drewno wielkowymiarowe - dłużyce

Numer sztu-
ki / sortyment

Gatunek Ilość m3 Cena wywoławcza

1/W Brzoza 0,79 171,43 zł
2/W Brzoza 0,40 86,80 zł
3/W Brzoza 0,31 67,27 zł
4/W Brzoza 0,27 58,59 zł
5/W Brzoza 0,61 132,37 zł
6/W Brzoza 0,48 104,16 zł
7/W Brzoza 0,30 65,10 zł
8/W Dąb 0,29 67,57 zł

b) Drewno wielkowymiarowe - dłużyce

Numer sztu-
ki / sortyment

Gatunek Ilość m3 Cena wywoławcza

9/W Dąb 0,27 62,91 zł
10/W Dąb 0,34 79,22 zł
11/W Dąb 0,35 81,55 zł
12/W Dąb 0,25 58,25 zł
13/W Dąb 0,37 86,21 zł
14/W Dąb 0,42 97,86 zł
15/W Dąb 0,45 104,85 zł
16/W Dąb 0,29 67,57 zł

c) Drewno wielkowymiarowe – kłody

Numer sto-
su / sortyment

Gatunek Ilość m3 Cena wywoławcza

1/K Sosna 101,00 19 190,00 zł

4. Termin realizacji 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty
Oferta składa się z oferty cenowej (sporządzonej wg. załączonego wzoru)
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana: na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 
treści; w języku polskim pod rygorem nieważności. Wymaga się, by oferta była podpisana 
(każda strona oferty) przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a po-
prawki powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące 
ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska do Wo-
licy nr 101403E”
7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2016 r. o godz. 1400. Miejscem składania ofert 
jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 14.10.2016 r. o godz. 1430. 
Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą prze-
targu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której 
termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. 

………………………………………..
(pełna nazwa oferenta oraz adres)

     Wójt Gminy Kleszczów
     …………………………..
     (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna pocho-
dzącego z zadania „Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy nr 101403E”.
Oferujemy cenę na zakup drewna wchodzącego w skład przetargu 

Numer sztu-
ki / sortyment

Gatunek Cena zł Cena słownie

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfi ką terenu, z którego będziemy od-
bierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawar-
cia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
 .......................…………………………………

(czytelny podpis)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania 
„Rozbudowa drogi gminnej nr 101403E z Łękińska do Wolicy”.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ustny ograniczony
oraz przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż dekoracji świątecznych  
pochodzących z terenu Gminy Kleszczów.

Przetarg ograniczony ustny odbędzie się 14 października 2016 r. o 
godzinie 11.00 na placu w Łuszczanowicach 89 a. Bezpośrednio po 
przetargu ustnym ograniczonym odbędzie się przetarg nieograni-
czony ustny.
Odbiór wyposażenia w dniu 14 października 2016 r. bezpośrednio po 
przetargu, ale po uprzednim uiszczeniu należności w kasie Urzędu Gmi-
ny Kleszczów, ul. Główna 47.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie internetowej 
www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45 (niski budynek) 
wraz z wykazem ilości i cenami wywoławczymi.

S p o r t
Sukcesy w przełajach
września w miejscowości Patyki koło Zelowa odbyły się in-
dywidualne biegi przełajowe powiatu bełchatowskiego. Tra-

sa biegu dziewcząt wynosiła 1000 m, a chłopców - 1500 m. Z grona 
uczniów ZSP w Kleszczowie najlepiej pobiegła Milena Gierach (kl. 
I C) wygrywając klasyfikację dziewcząt. Druga była Agnieszka Ku-
śmierek, trzecia - Karolina Iznerowicz (obie z klasy III B), piąta - Ni-
kola Lalek (kl. II B), szósta - Kinga Fryś (kl. III B), siódma - Aleksan-
dra Kowalska (kl. II C), ósma - Julia Kowalska (kl. I B), dziewiąta 
- Maria Miśkiewicz (kl. I C). W rywalizacji chłopców Miłosz Podsia-
dły (kl. II C) uzyskał trzecie miejsce, czwarty był Mateusz Kobiera 
(kl. III T), szósty - Igor Świątek (kl. I T), siódmy - Aleksander Wol-
nowski (kl. III T).

28 września w Uniejowie odbył się finał wojewódzki indywidual-
nych biegów przełajowych. Trasa biegu była bardzo trudna, wąska 
i kręta, wynosiła 1000 m dla dziewcząt i 1500 m dla chłopców. Spo-
śród uczennic reprezentujących ZSP w Kleszczowie najlepiej po-
biegły: Milena Gierach (III miejsce), Agnieszka Kuśmierek (V m.) i 
Karolina Iznerowicz (XIV m.).

Lekkoatleci na obozie
undacja Rozwoju Gminy Kleszczów wspiera kleszczowski 
sport, m.in. poprzez finansowanie treningowych zgrupowań 

dla młodych, utalentowanych zawodników. Od 7 do 17 sierpnia 
właśnie dzięki wsparciu fundacji lekkoatleci LKS Omega Kleszczów 
przebywali na zgrupowaniu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w 
Szczyrku. Dziesięciodniowe zgrupowanie służyło przygotowaniom 
naszych lekkoatletów do drugiej części sezonu.

Na przełaj w Wolborzu
XXI edycji Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajo-
wych Zrzeszenia LZS w Wolborzu wystartowali też zawod-

nicy LKS Omega Kleszczów. Z grona kilkunastu naszych biegaczy 
najlepiej zaprezentowała się Karolina Iznerowicz, która zwycięży-
ła w biegu na 3000 
metrów. Druga na 
tym dystansie była 
A g n i e s z k a  K u -
śmierek, a trzecia - 
Kinga Fryś. Milena 
Gierach wywalczy-
ła trzecie miejsce 
w mocno obsadzo-
nym biegu głów-
nym na 2000 m, 
w którym startowa-
ły m.in. uczestniczki Mistrzostw Europy w biegach górskich.

Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli ponadto: Michał Koszur 
(IV m. na 1000 m), Paulina Kupc (V m. na 1500 m), Mateusz Kobie-
ra (V m. na 4000 m), Aleksander Wolnowski (VI m. na 4000 m) oraz 
Tomasz Bujacz (X m. na 800 m).

Paraolimpijskie medale
ochodzący z Kleszczowa tenisista stołowy Patryk Chojnow-
ski został we wrześniu wicemistrzem podczas paraolim-

piady rozgrywanej w Rio de Janeiro. W drodze do trudnego, pię-
ciosetowego finału pokonał m.in. w ćwierćfinale Francuza Mateo 
Boheasa 3-1 oraz w półfinale Austriaka Krisztiana Gardosa 3-0. 
W finale zmierzył się z Chińczykiem Ge Yangiem, z którym pod-
czas paraolimpiady w Londynie wygrał 3-0. Tym razem P. Choj-
nowski musiał uznać wyższość rywala, przegrywając walkę o złoto 
2: 3 (w setach 11-5, 8-11, 11-8, 8-11, 14-16).

Z paraolimpiady w Rio przywiózł także medal brązowy, zdobyty 
dzięki wynikom całej drużyny polskich pingpongistów.

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza przetarg ofertowy ograniczony

na sprzedaż składników majątkowych pochodzących 
z Ludowego Klubu Sportowego Omega Kleszczów.

Składanie ofert do dnia 13 października 2016 roku do godz. 
12.00 (odbiór wyposażenia w dniu 14 października 2016 r. 9.00-
15.00 w LKS Omega, ul. Sportowa 3, 97-410 Kleszczów).

Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie inter-
netowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45 
(niski budynek) wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny 
wywoławczej.

Wójt Gminy Kleszczów
   …………………………….
           (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych pochodzących z Ludowego Klubu Spor-
towego Omega w Kleszczowie.

……………………………………………...........................………….
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
……………………………………………………....................……….
……………………………………………………....................…….…
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym 
w dniu 13 października 2016 r. na zakup składnika majątkowego 
pochodzącego z Ludowego Klubu Sportowego Omega w Klesz-
czowie w postaci:
……………………………………………...........................………….
i proponuję cenę.

Cena brutto 
…………………………………

Słownie:  
………………….............… zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składni-
ków majątkowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem 
upoważniony/-na  do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze ofer-
ty.
    …………………………………..
    (czytelny podpis uczestnika)
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„Kleszczów na Piątkę” za nami
biegu „Kleszczów na Piątkę” 
wśród mężczyzn zwyciężył z cza-

sem 14:51 Maciej Badurek (Prefbet Śnia-
dowo Łomża). Drugi na mecie Robert Gło-
wala z Wilgi Garwolin miał czas gorszy o 
4 sekundy. Trzecie miejsce wywalczył Pa-
tryk Stypułkowski z RKS Łódź (15:11).

Mistrzynią Polski w biegu kobiet zo-
stała trzykrotna olimpijka Katarzyna Ko-
walska z Vectry Włocławek z wynikiem 
16:25. Druga była Karolina Półrola z TS 
Wieliczanka Wieliczka (16:38). Brązowy 
medal przypadł ubiegłorocznej zwycięż-

czyni biegu – Ewie Jagielskiej reprezen-
tującej LKS Omega Kleszczów (16:46). 
Spośród zawodników Omegi drugi i trze-
ci wynik uzyskali odpowiednio: Radosław 
Berencz oraz Mateusz Urbaniak.

Przed biegiem głównym odbyły się za-
wody, popularyzujące bieganie wśród naj-
młodszych. Rywalizacja biegowa dzieci i 
młodzieży odbywała się na gminnym sta-
dionie w Kleszczowie na czterech różnych 
dystansach: przedszkolaki - 100 m, klasy 
I i II - 200 m, klasy III i IV - 300 m oraz kla-
sy V i VI - 400 m.

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 TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j , 
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 
731-32-22 (dyżur całodobowy).

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

• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U. 
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130-
780.

Gdzie zgłaszać awarie?

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27 
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

S p o r t

W

ciąg dalszy na str. 12
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ierwszego dnia zawodów Red-
bull 111 Megawatt na starcie tra-

sy kwalifikacyjnej, wytyczonej na terenie 
odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Beł-
chatów stawiło się tysiąc motocyklistów z 18 
krajów. Na ekstremalnie wymagającej trasie 
nie zabrakło emocji. Zgromadzona licznie 
publiczność mogła z bliska podziwiać umie-
jętności, jakimi wykazywali się zawodnicy 
rywalizujący o niedzielny finał. Serię kwali-
fikacyjną z czasem 10:37 wygrał triumfator 

ubiegłorocznej edycji wyścigu – Jonny Wal-
ker z Wielkiej Brytanii. W ścisłej czołówce 
uplasował się również Tadeusz Błażusiak – 
sześciokrotny mistrz świata SuperEnduro. 
Do głównego wyścigu zakwalifikowanych 
zostało 500 najszybszych zawodników. 
Wśród startujących w finale znaleźli się tak-
że reprezentanci z terenu gminy Kleszczów 
- Mateusz Staniszewski oraz Rafał Masłow-
ski.

Zawodnicy rywalizujący o podium mu-
sieli trzykrotnie pokonać około 20-kilome-
trową piaszczystą, stromą trasę z ekstre-
malnym torem przeszkód, zbudowanym 

z ziemi, głazów, rur, belek drewna oraz 
opon. Ostatecznie po zaciętej walce Jon-
ny Walker obronił prowadzenie i sięgnął 
po końcowe zwycięstwo, uzyskując czas 
2:47:27. Zaledwie 3 sekundy za nim metę 
minął Mario Roman Serrano z Hiszpa-
nii. Na trzecim miejscu zawody zakończył 
Wade Young, reprezentujący RPA. Najlep-
szy z Polaków Tadeusz Błażusiak sklasy-
fikowany został na piątym miejscu. Przed 
upływem czterogodzinnego limitu czasowe-
go linię mety spośród 500 startujących prze-
kroczyło jedynie 18 zawodników.

Tegoroczna edycja zawodów Redbull 
111 Megawatt była wyjątkowa również dzię-
ki widowiskowym pokazom freestyle moto-
crossu w wykonaniu międzynarodowej gru-
py FMX 4 Ever oraz ewolucjom lotniczym, 
prezentowanym przez Łukasza Czepiela.

Gmina Kleszczów, która była partnerem 
organizacyjnym imprezy, na swoim stoisku 
promocyjnym prezentowała m.in. przykła-
dy ceramicznego rękodzieła artystycznego 
oraz wystawę fotografii – wszystko to wy-
konane w ramach zajęć, organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie. Na stoisku dostępne były także foldery, 
gadżety i ulotki informacyjno-promocyjne.

MSz

P
Ekstremalna jazda

„Kleszczów na 5” 
za nami

Nowe tytuły w zbiorach biblioteki

Najlepsi biegacze poszczególnych kla-
syfikacji wiekowych otrzymali puchary oraz 
nagrody rzeczowe. Tak jak w zeszłym roku 

wszyscy uczestnicy biegu „Kleszczów na 
Piątkę” otrzymali na mecie pamiątkowe me-
dale.

MSz

pierwszym półroczu 2016 roku każ-
dy z 1374 aktywnych czytelników 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczo-
wie zanotował na swoim koncie średnio 
11 wypożyczeń. W tej liczbie mieści się po 
6 wypożyczonych książek i 5 pozycji, zali-
czanych do zbiorów specjalnych (filmy DVD 
i Blu-ray, nagrania muzyczne, audiobooki).

Dzięki zrealizowanym w tym czasie 
zakupom zbiory GBP w Kleszczowie i jej 
dwóch filii w Łękińsku i Żłobnicy przekroczy-
ły liczbę 43.670 egzemplarzy. Za sprawą 
nowych nabytków zbiór książek powiększył 
się o 776, a zbiory specjalne o 376 tytułów.

W pierwszych dniach października do 
wykazu bibliotecznych nowości trafiło po-
nad 200 kolejnych tytułów. To efekt zaku-
pów przeprowadzonych we wrześniu. Jak 
informuje dyrektor gminnej biblioteki Violet-
ta Kacperek do placówki w Kleszczowie ku-
piono 206 pozycji książkowych za 5318,92 
zł, w tym za 4400 zł pochodzące z dotacji 
Biblioteki Narodowej.

- Książki z zakupów wrześniowych to 
głównie kontynuacje serii wydawniczych i 

tytuły zaproponowane przez czytelników, 
a także nowe książki dla dzieci - informuje 
V. Kacperek.

Do listy nowości zainteresowani mogą 
dotrzeć poprzez stronę internetową www.
biblioteka.kleszczow.pl, klikając w zakład-
kę „Znajdź książkę dla siebie!”, a następ-
nie „Nowości”.

- Od 1 października zmieniła się rów-
nież oferta czytelni internetowej IBUK Libra. 
Jest dużo nowych tytułów, zarówno powie-
ści, jak i literatury popularnonaukowej. Ser-
decznie zachęcamy do skorzystania z ser-
wisu - mówi dyrektor GBP w Kleszczowie.

Czytelnia IBUK Libra zyskuje na popu-
larności. Jak pokazują statystyki za I półro-
cze 2016 r. do jej zbiorów logowano się 358 
razy. W tym czasie poprzez tę platformę 
czytelnicy gminnej biblioteki w Kleszczo-
wie mieli dostęp do 1777 tytułów. Przypo-
minamy, że login potrzebny do korzystania 
z IBUK Libra otrzymać można w siedzibie 
GBP w Kleszczowie.
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Przeżyjmy to jeszcze raz
Pięciominutową relację telewizji NTL Radomsko z bie-
gu „Kleszczów na piątkę” oraz imprezy Red Bull 111 
Megawatt znaleźć można wchodząc na stronę:
ht tp: / / tvnt l .p l /programy-mainmenu-30/z-ycia-
samorzdu/18822-z-ycia-samorzdu-28092016
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