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Wybory parlamentarne

października głosowaliśmy na kandydatów do Sejmu i Senatu RP. W wyborach do
Sejmu gmina Kleszczów została zaliczona do okręgu wyborczego nr 10. Mieszkańcy uprawnieni do głosowania mogli postawić krzyżyk przy nazwisku jednego ze 135 kandydatów, zarejestrowanych na ośmiu listach wyborczych. Na które listy oddano procentowo najwięcej głosów?
å ciąg dalszy na str. 3

Kolejka głosujących w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

Na dobrą sprawę obchody XI Dnia Papieskiego rozpoczęły się
w Kleszczowie już w połowie września, kiedy w kościele Parafii p.w.
NMP Anielskiej zostało zaprezentowane oratorium papieskie „Santo
Subito”.

Wielowątkowy Dzień Papieski

To wydarzenie, zorganizowane przez kleszczowską parafię oraz Centrum Przygotowań
Programów Katolickich było także podziękowaniem za majową beatyfikację Jana Pawła II.
Kolejnym akcentem było ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów, poświęconych błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Konkurs plastyczny, który miał ilustrować hasło XI Dnia
Papieskiego „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”,
był adresowany do uczniów I, II i III klas szkół
podstawowych. W konkursie wiedzy o Papieżu
Polaku mogli uczestniczyć zarówno uczniowie
podstawówek, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych.
Główne nabożeństwo związane tematycznie z osobą i dziełem Jana Pawła II zorganizowano w niedzielne popołudnie 9 października.
Msza św. została w jakimś sensie zdominowana
Licealiści zapewnili oprawę muzyczną

å ciąg dalszy na str. 6

Nowy blok
w ruchu

2011 roku to jedna z naj28 września
ważniejszych dat w dziejach dzia-

łającej na terenie gminy Kleszczów Elektrowni Bełchatów. To dzień oficjalnego
otwarcia nowego, gigantycznego turbozespołu o mocy 858 megawatów. Historyczne dla polskiej energetyki wydarzenie
nastąpiło cztery miesiące później niż planował inwestor. Poprzedziło je wiele prób
i testów, poprzedziła je także wiosenna
awaria w części kotłowej.
Największa z konwencjonalnych elektrowni w Europie dzięki zrealizowanej za
1,2 mld euro inwestycji umocniła się na pozycji lidera. Trzynaście bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów ma dzisiaj łączną moc 5354 MW. Po zmodernizowaniu
„starych” bloków 7 – 12 zwiększy się o kolejne 120 MW. Modernizacja tych bloków
oznacza, że przez pewien czas nie będą
one produkować prądu. Dlatego już w połowie lat 90. minionego wieku kierownictwo
Elektrowni Bełchatów zaczęło tworzyć plany zwiększenia mocy wytwórczych, by zrekompensować straty w produkcji energii.
å ciąg dalszy na str. 5

Do Antoniówki już bez przeszkód
odcinku drogi
Na przebudowywanym
powiatowej ze Żłobnicy do Anto-

niówki drogowcy prowadzą obecnie prace,
nie powodujące większych utrudnień: uzupełniają warstwy asfaltu na wjazdach i rozkładają ostatnią warstwę kolorowej masy
SME na ścieżce rowerowej.
å ciąg dalszy na str. 2
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W urzędowym kalejdoskopie
DO ANTONIÓWKI JUŻ BEZ PRZESZKÓD. Przez kilka dni na początku października przebudowywany odcinek drogi powiatowej ze Żłobnicy do Antoniówki był zamknięty dla ruchu kołowego. W tym czasie pracownicy piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A. układali na jezdni warstwy bitumiczne. Kierowcy
musieli korzystać z objazdu przez Chorzenice, wyznaczonego przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Bełchatowie już wiosną, kiedy drogowa inwestycja się rozpoczynała.
Choć do zakończenia robót pozostało jeszcze kilka tygodni droga przez Antoniówkę jest
już przejezdna. Drogowcom pozostanie jeszcze wykonać oznakowanie, uporządkować
teren po inwestycji, założyć pas zieleni pomiędzy jezdnią i ścieżką oraz ustawić lampy
oświetlające drogę. Na ponad kilometrowym odcinku ustawionych zostanie 13 lamp.
ULICE TRUDNE DO POKONANIA. Osoby mieszkające przy ulicach Ustronna
i Rolna, a także ci, którzy w tej części gminy budują swoje domy zaciskają zęby i cierpliwie
czekają na poprawę przejezdności obydwu dróg. Wydaje się, że najgorsze już za nimi.
Gruntowna przebudowa objęła w sumie drogi o długości 1,6
kilometra. Ze względu na ogromną skalę inwestycji (m.in.
budowa sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji telefonicznej
i deszczowej, a także sieci telekomunikacyjnej) najwięcej
czasu pochłonęło wykonywanie robót ziemnych i głębokich
wykopów. Drogowcom z częstochowskiej firmy DROG-BUD
bardzo sprzyjała przy tym wrześniowa aura. Dzięki suchej,
bezdeszczowej pogodzie uniknęli zalewania wykopów
wodą opadową, a także zakopywania się ciężkiego sprzętu
w rozmokłym terenie.
– Po zakończeniu etapu prac ziemnych drogowcy zaczną
tzw. korytowanie jezdni, ustawianie krawężników i nawożenie
Tak 6 października
podbudowy z tłucznia – informuje Tomasz Rogaliński
wyglądała ulica Ustronna z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy.
Zakończenie jednej z największych w tym roku inwestycji
drogowych (jej wartość to 5,46 mln zł) planowane jest w listopadzie.
TRWAJĄ PRACE NA OBWODNICY. Ten sam wykonawca – częstochowska

firma DROG-BUD jako lider konsorcjum utworzonego wspólnie ze specjalistyczną
firmą Himmel i Papesch z Opola, zajmuje się od wiosny budową
kolejnego odcinka gminnej obwodnicy. Realizowana obecnie
część tej strategicznej trasy ma długość 5,7 km.
Do zakończenia inwestycji brakuje niewiele, bo tylko 800 metrów,
ale jest to najtrudniejszy odcinek drogi. W okolicach Czyżowa
obwodnica zostanie połączona z gotowym od kilku miesięcy
nowym mostem na rzece Widawka. Zostanie tu także wykonany
zjazd z obwodnicy w kierunku Czyżowa i połączenie nowej
drogi z istniejącą drogą powiatową. Przed oddaniem drogi do
użytku konieczne będzie jeszcze podwyższenie sąsiadujących
z obwodnicą słupów wysokiego napięcia.
Choć większość robót skoncentrowana jest obecnie na
800-metrowym odcinku obwodnicy drogowcy kończą też prace na
Lipcowe ulewy poka- innych fragmentach. 6 października w pobliżu kleszczowskiego
zały jak ważną rolę
ronda prowadzili montaż potężnej studni, która pełnić będzie
pełni system kanalifunkcje osadnika, służącego do oczyszczania wody pochodzącej
zacji deszczowej
z kanalizacji deszczowej. Woda opadowa zostanie następnie
odprowadzona do rowów odwadniających kopalnię.

FINISZ ROBÓT PRZY REAKTORZE. Jak informuje Jarosław Jankowski,
kierujący z ramienia spółki Molewski z Chodecza pracami przy rozbudowie biologicznej
oczyszczalni ścieków w Żłobnicy, na końcowym etapie jest obecnie montaż ostatnich
urządzeń, stanowiących wyposażenie nowego reaktora biologicznego. Nad potężnym
zbiornikiem zamontowana została konstrukcja dachu. Wnętrze zbudowanego od
podstaw nowego budynku technicznego
zostało już prawie wykończone. Kolejnym
etapem robót będzie przełączenie obiegu
technologicznego ścieków na nowe
urządzenia. Projektantem i dostawcą
urządzeń, które zapewnią oczyszczanie
ścieków w nowej oczyszczalni jest firma
Biosystem.
Po prawej stronie reaktora zostały
zamontowane dwa sitopiaskowniki
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Przed wydaniem
decyzji
środowiskowych
Informujemy, że do końca października spodziewana jest publikacja (w gminnym BIP, na tablicach
ogłoszeń oraz w „Informatorze Kleszczowskim”) obwieszczeń, związanych z udziałem społeczeństwa
w procedurze oddziaływania na środowisko dwóch
przedsięwzięć, dla których organem właściwym do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji jest Wójt Gminy Kleszczów.
Są to przedsięwzięcia polegające na:
1. budowie „Regionalnego Zakładu Przetwarzania
Odpadów” w Bogumiłowie,
2. zmianie technologii składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym w Oddziale Elektrownia Bełchatów.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zostanie wyznaczony 21-dniowy termin składania
uwag i wniosków wraz z określeniem sposobu i miejsca ich składania.

Apel
do właścicieli psów
W związku z licznymi informacjami o wałęsających się psach oraz bardzo dużymi kosztami, ponoszonymi na utrzymanie bezdomnych zwierząt,
wyłapanych na terenie gminy Kleszczów, prosimy
wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, by
nie zapominali o swoich czworonogach. Prosimy też
o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i ogrodzeń
posesji, tak by czworonogi nie mogły jej opuszczać
bez wiedzy właściciela.
Zgodnie z ,,Kodeksem wykroczeń” – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze grzywny do 250 złotych.
Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, że informacje o bezdomnych psach należy zgłaszać
za pośrednictwem sołtysów danej miejscowości.
Sołtys przekazuje taką informację do Urzędu Gminy.
Jeśli okaże się, iż zgłoszony i zabrany do schroniska
pies nie był bezpański, jego właściciel zostanie obciążony kosztami odbioru psa.

Kurs dla członków
rad nadzorczych
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny organizuje kurs dla kandydatów na
członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu
Państwa. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: II
połowa października br. Czas trwania kursu: około 8
tygodni (zajęcia w soboty i niedziele).
Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny kontaktować się z BKPPT telefonicznie (tel. 44/
733 11 20, 44/ 733 11 65), lub poprzez pocztę elektroniczną (p.sobczak@ppt.belchatow.pl).
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å ciąg dalszy ze str. 1

Prawo i
Sprawiedliwość
Polska Jest
Najważniejsza
Sojusz Lewicy
Demokratycznej
Ruch Palikota
Polskie
Stronnictwo
Ludowe
Polska Partia
Pracy – Sierpień 80
Platforma
Obywatelska
Prawica

Obwód nr 1 –
Żłobnica

Obwód nr 2 –
Kleszczów

Obwód nr 3 Łękińsko
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Jak widać generalnie największe poparcie zdobyła lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Drugie miejsce uzyskała lista PO, z wyjątkiem obwodu w Łękińsku, którego wyborcy
minimalnie większego poparcia udzielili liście PSL.
Który spośród kandydatów zdobył najwięcej głosów? Bezdyskusyjnym liderem we
wszystkich obwodach gminy Kleszczów jest Antoni Macierewicz, który uzyskał poparcie: 53
wyborców w obwodzie nr 1, 192 – w obwodzie nr 2 oraz 99 – w obwodzie nr 3.
Kolejnym politykiem, który otrzymał największe poparcie jest otwierająca listę PO Elżbieta Radziszewska: odpowiednio 16, 69 i 26 głosów. Na trzecim miejscu lokuje się otwierająca listę PSL Krystyna Ozga, która uzyskała poparcie 15, 21 i 21 głosujących. Jedynie
w Kleszczowie zamiast niej trzecią lokatę zajął nr 1 z listy Ruchu Palikota – Marek Domaracki, którego poparło 36 wyborców.
W wyborach do Senatu RP gmina Kleszczów została zaliczona do – utworzonego po raz
pierwszy – jednomandatowego okręgu wyborczego nr 28. Głosujący mogli postawić krzyżyk
przy jednym z pięciu nazwisk, reprezentujących komitety wyborcze: KWW Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe oraz KW Platforma Obywatelska.
Bezdyskusyjnym zwycięzcą okazał się dotychczasowy senator, kandydat PiS – Wiesław Dobkowski, który łącznie w trzech obwodach gminy Kleszczów otrzymał 758 głosów.
Na drugim miejscu znalazł się kandydat PO z 302 głosami, na trzecim – kandydat SLD (194
głosy), na czwartym – kandydat PSL (182 głosy), a na ostatnim – kandydat KWW Unia Prezydentów (142 głosy).
Na koniec kilka słów o frekwencji. Najbardziej aktywni okazali się wyborcy z obwodu
w Kleszczowie (46,37 proc.). W Łękińsku zagłosowało ponad 44,4 proc. uprawnionych, zaś
w Żłobnicy 40,36 proc.
(s)

Seniorze, nie bój się komputera!

G

minne Centrum Informacji w Kleszczowie zorganizuje bezpłatny kurs
obsługi komputera, adresowany przede
wszystkim do seniorów, mieszkających
na terenie gminy Kleszczów. Program
obejmuje taką tematykę, jak: podstawowe czynności związane z obsługą komputera; pisanie i drukowanie tekstów; korzystanie z Internetu (także aktywne,
poprzez udzielanie się na internetowych
forach dyskusyjnych); obsługa poczty
elektronicznej.
Zaplanowano, że 20 godzin lekcyjnych
powinno wystarczyć uczestnikom na opanowanie tych zadań. Zajęcia poprowadzą
pracownicy Gminnego Centrum Informacji
w Kleszczowie, wykorzystując oprogramo-
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wanie, sprzęt komputerowy oraz drukarki,
którymi dysponuje GCI.
Przyjmowanie zapisów osób, które
będą chciały skorzystać z tej oferty szkoleniowej, rozpoczęło się 3 października i potrwa do końca miesiąca.
Wydaje się, że seniorów chcących
przełamać opór przed korzystaniem z komputera, nie zabraknie. W 2008 roku, kiedy
w gminie Kleszczów realizowany był podobny, dofinansowany z unijnych środków
projekt szkoleniowy „Seniorzy online”, na
zajęcia zgłosiło się ponad 130 starszych
mieszkańców gminy. Organizatorem tamtych szkoleń była Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” SA w Kleszczowie.
(s)

Zapytaj konsultanta
o fundusze
17 października w godz. 10.00-14.00
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie zorganizowany zostanie dyżur konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich Podregionu
Wschodniego. Wszystkie osoby, zainteresowane informacjami nt. możliwości
pozyskania funduszy unijnych zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

Bezpłatne porady dla mieszkańców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczowie informuje, że mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych
porad prawnika i psychologa. Prawnik dyżuruje w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 16.00
do 19.00. Miejsce dyżurów to siedziba
GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).
Psycholog udziela bezpłatnych porad w każdy czwartek w godz. 15.0018.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie.

ARR „Arreks” informuje
•

•

Biuro Obsługi Klienta działa na parterze siedziby ARR „Arreks” SA wejście od strony ul. Głównej. Klienci
mogą załatwiać tu sprawy telekomunikacyjne (telefon, Internet) oraz
zgłaszać awarie. BOK jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 7.1515.15.
Awarie telekomunikacyjne należy
zgłaszać pod numer ARR „Arreks”
S.A. – 44/ 731 37 13. Zamawianie
wizyt u lekarzy specjalistów z Łodzi
odbywa się pod nr telefonu 44/ 731
30 15. Są to numery bezpłatne dla
osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych w sieci „Arreks”.

Bilety PKS
Najbliższy termin sprzedaży biletów
miesięcznych PKS to 28 października, godz. 10–13, w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie.

Przypominamy krwiodawcom
Na piątek 21 października Gminny Klub
Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie zaplanował kolejną akcję krwiodawstwa. Tak jak poprzednio odbędzie się
ona na terenie kompleksu SOLPARK.
Zainteresowani powinni zgłaszać się od
godz. 11 do 14.
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Z policyjnej kroniki
Policjanci znaleźli plantację

13 dorodnych, wysokich na około półtora
metra krzewów konopi indyjskich wykryli
na początku września bełchatowscy
policjanci w okolicy Łuszczanowic.
Ta nielegalna plantacja znajdowała
się na obrzeżu trudnodostępnej łąki.
Rosnące pomiędzy innymi wysokimi
roślinami krzaki konopi zostały wyrwane
i zabezpieczone w celu zniszczenia.

Śmierć motocyklisty

11 września ok. godz. 18.00 na obwodnicy
gminnej na odcinku Kamień–Żłobnica
26-letni kierujący motocyklem yamaha
jadąc z kierunku Żłobnicy zjechał na łuku
drogi na przeciwny pas jezdni i zderzył
się z 20-letnim motocyklistą, kierującym
motocyklem honda. 20-latek poniósł
śmierć na miejscu. Drugi z uczestników
zdarzenia
mieszkaniec
powiatu
koneckiego w stanie ciężkim trafił do
bełchatowskiego szpitala. Stąd został
przewieziony do szpitala im. M. Kopernika
w Łodzi. Została od niego pobrana krew
do badań na zawartość alkoholu.
Nie było to jedyne tragiczne zdarzenie
na obwodnicy z udziałem motocyklistów.
Dwa lata temu w zderzeniu z ciężarówką
zginął tu 19-letni bełchatowianin. Miejsce
tragedii upamiętnia dziś pamiątkowa
tablica.
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Kluby Seniora

na inaugurację nowego
27 września
roku kulturalno–oświatowego Za-

rząd Klubów Seniora Gminy Kleszczów
podsumował ubiegłoroczną działalność
klubów i omówił wstępny plan działania
w nowym roku.
Przypomnijmy, że zarząd klubów
seniora funkcjonuje w niezmienionym
składzie. Jego przewodniczącą jest Teodozja Karasińska, a funkcję zastępczyni
pełni Janina Stankiewicz. W skład zarządu wchodzą też: skarbnik - Wacław
Chrząszcz oraz członkowie: Teresa
Urbańska, Krystyna Tatara i Teresa Roczek.
Członkowie klubów seniora aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym gminy,
a zarazem wypełniają swój wolny czas
różnymi twórczymi zajęciami. W ubiegłym
sezonie m.in.:
• aktywnie włączali się w prace z rękodzieła artystycznego, uczestnicząc
w zajęciach z tworzenia ceramiki, kompozycji witrażowych, wyrobów z filcu,
a także wykonywania ozdobnych kart
okolicznościowych,
• zajmowali się przygotowaniem ozdób
świątecznych na gminne uroczystości,
np. wykonaniem techniką karczocha
bombek, które ozdobiły 4-metrową
choinkę na gminne „Mikołajki”,

• podczas wakacji seniorzy wykonywali
maskotki, malowali na jedwabiu,
• wnieśli swój wkład w organizację
Gminnych Dożynek, przygotowując
smalec, ogórki oraz ciasto i chleb przeznaczone do poczęstunku dla uczestników dożynek,

• seniorzy pomogli także Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w przygotowaniu
wystawy „Powrót do przeszłości”, prezentującej stare przedmioty, ubrania
i wyposażenia gospodarstw (na zdjęciu).
Kluby seniora działają w Kleszczowie, Łuszczanowicach, Łękińsku, Wolicy, Żłobnicy oraz w Kamieniu. Zachęcamy mieszkańców do utworzenia klubów
w pozostałych sołectwach.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

ogłasza zapisy

mieszkańców Gminy Kleszczów
na kursy organizowane w bieżącym roku szkolnym.
Wśród dokonanych już zgłoszeń zainteresowaniem cieszą się szkolenia:
l obsługi wózków widłowych
l obsługi suwnic
l obsługi maszyn ciężkich – ładowarki, koparki, spycharki, walce
l prawa jazdy kat. C i E
l przewozu rzeczy
l uprawnienia SEP
l operatorów pilarek spalinowych

Tragiczny upadek
82-letni rowerzysta jadąc 21 września
przez miejscowość Wolica przewrócił się
na asfaltową nawierzchnię. Spowodowane upadkiem urazy głowy okazały się
śmiertelne. Policjanci przybyli na miejsce
zdarzenia stwierdzili, że do wypadku nie
przyczyniły się inne osoby. Ze wstępnych
ustaleń wynika, iż upadek rowerzysty nastąpił prawdopodobnie wskutek wsunięcia się w szprychy przedniego koła jednej
z metalowych części do ciągnika rolniczego, przewożonych na kierownicy roweru.
(opr. s)

Ostatnie zgłoszenia przyjmowane będą do 24 października br. w siedzibie
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów wraz z zaliczką w wysokości 200 zł.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka przepada.
Fundacja deklaruje dofinansowanie kursów wszystkim mieszkańcom
gminy Kleszczów w wysokości 50 % kosztów oraz 70 % kosztów bezrobotnym
mieszkańcom gminy.
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zorganizujemy każde szkolenie
podnoszące kwalifikacje naszych mieszkańców pod warunkiem zgłoszenia się
przynajmniej 15-osobowej grupy.

N

Szczepienia profilaktyczne

iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie przeprowadził we
wrześniu większość szczepień profilaktycznych, na które zapisali się mieszkańcy gminy Kleszczów.
Jak informuje kierujący NZOZ w Kleszczowie Jacek Chrostowski mieszkańcy gminy, którzy chcą jeszcze skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie
proszeni są o zgłoszenie do NZOZ w Klesz-

czowie w godzinach pracy placówki do dnia
31października.
- Przypominam również, że są dostępne szczepionki przeciwko meningokokom
oraz pneumokokom dla osób wcześniej
zapisanych – informuje lekarz. - Proszę
o uzgodnienie terminu szczepienia, dzwoniąc na telefon kontaktowy 44/ 731 30 80
lub 607 275 444.
(s)
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Nowy blok w ruchu
å ciąg dalszy ze str. 1
Budowa bloku o niewyobrażalnej niegdyś mocy ponad 850 MW to inwestycja wymagająca wieloletnich przygotowań: koncepcyjnych, projektowych, finansowych. Od
czasu, kiedy z konsorcjum firm Alstom zawierany był kontrakt na budowę nowego bloku Elektrowni Bełchatów minęło prawie 7 lat. Kolejne półtora roku trwało tworzenie projektu finansowania tej inwestycji. Umowy finansowe zostały
zawarte z konsorcjum kilku banków (ING Bank Śląski, Citibank Handlowy, Nordic Investment Bank) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
Warto przypomnieć, że blok miał mieć początkowo 833
MW mocy. Dzięki poprawieniu pierwotnych założeń technicznych (tzw. optymalizacja węzłów technologicznych)
udało się z jednostki „wycisnąć” 25 dodatkowych megawatów. Jest to bez wątpienia najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce, co oznacza że zminimalizowano w nim
wielkość emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku
węgla, a także tlenków azotu. Wyróżnikiem 858-megawatowego turbozespołu jest
też jego sprawność netto wynosząca 42 proc.
Osoby, które miały okazję obejrzeć to
energetyczne cacko są pod wrażeniem
jego rozmiarów. Kocioł, który zużyje w ciągu rocznej pracy 9 mln
ton brunatnego paliwa ma wysokość 154
metry. Z kolei wielka
chłodnia kominowa sięga 180 m. Blok został przygotowany do współpracy z instalacją służącą do wychwytywania,
transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS). Odrębną
kwestią jest to, czy instalacja, która miałaby kosztować ok.
600 mln euro powstanie i kto ją sfinansuje. Prezes zarządu PGE SA Tomasz Zadroga mówił otwarcie na konferencji
prasowej: „rozmawiamy z Brukselą o finansowaniu projektu CCS, który uważamy za projekt badawczo-rozwojowy,
a nie biznesowy”.
(s)
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Elektrownia Bełchatów – z kart historii
Przypomnijmy kilkanaście wcześniejszych dat, które miały istotne znaczenie dla
historii nie tylko Elektrowni Bełchatów.
09.12.1960 - Odkrycie w rejonie wsi Piaski pokładu węgla brunatnego o miąższości 127 m
13.05.1971 - Zatwierdzenie przez Radę Techniczną Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
programu budowy Kopalni i Elektrowni Bełchatów
19.03.1974 - Pierwsze zamówienie maszyn i urządzeń dotyczące dostawy kotłów przez
RAFAKO Racibórz
01.01.1975 - Powołanie Zespołu Elektrowni Bełchatów w budowie
17.01.1975 - Uchwała nr 14/75 Rady Ministrów w sprawie budowy Zespołu Górniczo –
Energetycznego Bełchatów uznająca tę inwestycję za szczególnie ważną
dla gospodarki narodowej i wprowadzająca ją do planu inwestycji na 1975 r.
18.10.1975 - Uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni
29.12.1981 - Synchronizacja 1. bloku z krajową siecią energetyczną. Synchronizacja
2. bloku z siecią krajową (2.03.1983), 3. bloku (12.12.1983), 4. bloku
(29.06.1984), 5. bloku (17.12.1984), 6. bloku (5.07.1985), 7. bloku
(12.12.1985), 8. bloku (26.05.1986), 9. bloku (13.07.1986), 10. bloku
(14.06.1987), 11. bloku (2.06.1988), 12. bloku (24.08.1988).
12.10.1988 - Przekazanie 12. bloku do eksploatacji.
18.10.1988 - Elektrownia osiąga po raz pierwszy moc 4320 MW.
15.06.1991 - Podpisanie kontraktu z holenderską firmą HTS E&E na budowę pierwszych
w Polsce, instalacji odsiarczania spalin (IOS). W ramach tego kontraktu
zostały wybudowane instalacje na blokach 8, 10, 11, 12.
29.09.1994 - Przekazanie do eksploatacji pierwszej IOS na bloku nr 10.
01.05.1999 - Rozpoczęcie funkcjonowania spółki prawa handlowego pod nazwą
Elektrownia „Bełchatów” S.A.
13.12.2000 - Skreślenie Elektrowni „Bełchatów” S.A. z listy zakładów najbardziej
uciążliwych dla środowiska w skali kraju – tzw. „Listy 80-ciu”.
09.03.2004 - Podpisanie aktu założycielskiego celowej spółki akcyjnej BOT Górnictwo
i Energetyka, w której skład wchodzi Elektrownia Bełchatów, która zmienia
nazwę na BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
20.12.2004 - Podpisanie z konsorcjum ALSTOM kontraktu na budowę bloku 833 MW.
16.10.2006 - Wbicie pierwszych, symbolicznych sztychów łopat przy budowie nowego
bloku energetycznego o mocy 833 MW
09.05.2007 - Utworzenie Polskiej Grupy Energetycznej
23.05.2007 - Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego bloku
09.10.2008 - Zmiana nazwy spółki na PGE Elektrownia Bełchatów SA
01.09.2010 - Połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE z obszaru Energetyka
Konwencjonalna. Elektrownia Bełchatów staje się oddziałem
skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
(oprac. na podst. informacji ze strony internetowej Elektrowni Bełchatów)

Oglądali i opisywali

na Kleszczów” – krzyczą wielkie litery tytułowej stro„N ajazd
ny dodatku do gazety „Polska - Dziennik Łódzki”, wydane-

go z datą 27 września. Najeźdźcy okazują się niegroźni, a wręcz
sympatyczni. W dodatku ujawniają się wszyscy na wielkiej fotografii już na tytułowej stronie. To grupa 36 młodych dziennikarzy wraz
z opiekunami. Uczniowie reprezentujący dziewięć redakcji najlepszych gazetek szkolnych w Polsce zostali zaproszeni do Kleszczowa na tygodniowy pobyt w Letniej Szkole Junior Media. Gościł ich
kompleks SOLPARK, a zamiast wakacyjnej laby młodzi redaktorzy
na własne życzenie zajęli się nauką.
Zdobywali prawdziwe szlify dziennikarskie pod okiem redaktorów pracujących w gazecie „Polska – Dziennik Łódzki”. Uczyli się
robić dobre, prasowe zdjęcia, pisać informacje sportowe, recenzje
z wydarzeń kulturalnych itp. Oprócz zajęć teoretycznych były też
wycieczkowe wyjazdy, odwiedziny różnych firm, udział w imprezach
organizowanych z okazji drugich urodzin SOLPARKU. Niemal całe
niedzielne popołudnie 28 sierpnia dziennikarska młodzież spędziła
w Wolicy, gdzie odbywały się tegoroczne Dożynki Gminne.
Owocem tych spotkań, wizyt i wycieczek jest ośmiostronicowa
gazeta, wydrukowana 27 września jako dodatek do wszystkich wydawanych w Polsce tytułów dziennika „Polska – The Times”. Po to,

by stworzyć wspólnie tę całkiem dorosłą gazetę redaktorzy dziewięciu gazetek szkolnych wyjechali do Łodzi, do redakcji „Polska – Dziennik
Łódzki”. Na łamach zredagowanej gazety „Junior Media” przekazali czytelnikom sporą garść
informacji o tym, co najciekawsze w gminie
Kleszczów.
Jest więc m.in. ilustrowana zdjęciami relacja
z dożynek w Wolicy, informacje o tym, dlaczego Kleszczów należy do najbogatszych gmin
w Polsce, krótki wywiad z Marylą Rodowicz,
przeprowadzony po jej dożynkowym koncercie,
wywiad z prezesem SOLPARKU i relacja z dru- Michał Mazur
gich urodzin kompleksu SOLPARK, informacje z Kraśnika miał
o kopalni i elektrowni, a także o trzech firmach okazję zaśpiewać
z Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 2, któ- wspólnie z Marylą
re redaktorzy z gazetek szkolnych odwiedzili 26 Rodowicz
sierpnia. W zorganizowaniu wizyt w firmach Arix
Polska, Colep Polska i Kersten Europe pomógł uczestnikom letniej
szkoły Urząd Gminy w Kleszczowie. Bogato ilustrowana gazeta „Junior Media” pomieściła też – jak każda poważna gazeta – dział poświęcony sportowi i rekreacji.
å ciąg dalszy na str. 12
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Wielowątkowy Dzień Papieski

przez młodzież. Młodzi ludzie wystąpili w pocztach sztandarowych,
w czytaniach mszalnych i w modlitwach wznoszonych po wyznaniu
wiary. Zapewnili też niezwykłą dla tej świątyni oprawę muzyczną –
gitarowy akompaniament, przy którym uczennica Liceum Ogólnokształcącego
Aleksandra
Chinalska
wykonywała pieśni kojarzone z Janem Pawłem
II („Wadowice
moje miasto”)
oraz stanem
kapłańskim
(„Wystarczyła ci sutanna
uboga”).
Tematem
kazania wy1
głoszonego
przez księdza Radosława Werczyńskiego z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Chorzewie była modlitwa, jej znaczenie w życiu Karola Wojtyły i jej funkcje
w naszym współczesnym życiu. Przytaczając przykład ojca Karola
Wojtyły kapłan przypomniał o roli, jaką w nauczeniu dziecka czynności regularnej modlitwy odgrywają rodzice. Stwierdził m.in., że
dziś część osób zastępuje głęboką, osobistą modlitwę spotkaniami
z psychologami. „Jeśli przegrywamy ze złem to głównie dlatego, że
nie ma w naszym życiu modlitwy” – mówił.
W trakcie całego nabożeństwa na ekranie prezentowane były
dziesiątki fotografii, wybranych z wypełnionego tysiącami spotkań

2
z wiernymi 27-letniego pontyfikatu Jana Pawła II. Pod koniec Mszy
św. zostały ogłoszone wyniki obydwu „papieskich” konkursów. Na
konkurs plastyczny zgłoszono 54 prace uczniów ze szkół w Kleszczowie i Łękińsku. Konkursowe jury postanowiło nagrodzić prace
wykonane przez:
l Kingę Wysocką (SP Kleszczów) – I miejsce,
l Jakuba Pacholika (SP Łękińsko) – II miejsce,
l Bartłomieja Dziadowca (SP Łękińsko) – III miejsce.
W zorganizowanym 7 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie II Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II
wzięło natomiast udział 21 uczniów. Wszyscy zasiedli do pisemnej
części. Po niej komisja konkursowa zdecydowała zakwalifikować do

finału ustnego dziewięcioro uczniów. Walkę o I miejsce wygrała zdecydowanie
Julia Pabich – czwartoklasistka SP Łękińsko. Drugie
miejsce zajęła Kinga Fryś
(Gimnazjum), a trzecie Klaudia Kozieł (Liceum
Ogólnokształcące). Dwa
wyróżnienia otrzymali Paweł Muskała z SP Łękińsko
i Magdalena Kochanowska
z gimnazjum (fot. 1).
Nagrody laureatom
konkursów wręczyli sekretarz gminy Kleszczów Kazimierz Hudzik oraz dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgim3
nazjalnych w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz.
Ksiądz Sławomir Bednarski komentując przebieg obydwu konkursów z uznaniem wyraził się zwłaszcza o poziomie wiedzy o życiu
błogosławionego Jana Pawła II, prezentowanej przez uczestników
konkursu dla starszych uczniów. Wyraził też życzenie, by prace plastyczne młodszych uczniów były w przyszłości bardziej samodzielne, a rodzice ograniczyli chęć doskonalenia za wszelką cenę dziecięcych rysunków.
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w towarzystwie pocztów
sztandarowych pod pomnik Jana Pawła II (fot. 2). Tu odbyło się
złożenie kwiatów, a muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Kleszczów zagrali „Barkę”.
Obchody XI Dnia Papieskiego były następnie kontynuowane
w kompleksie SOLPARK, gdzie otwarta została pokonkursowa wystawa prac plastycznych (fot. 3), a w auli odbył się pokaz filmu „Jan
Paweł II. Sine Die”, w reżyserii Roberto Burchiellego. Organizatorami obchodów XI Dnia Papieskiego w Kleszczowie były: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Urząd Gminy w Kleszczowie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafia p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie.
(s)
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Kobieca drużyna OSP Kleszczów
zwycięża w powiatowych zawodach
25

września na stadionie LKS Omega Kleszczów rozegrasława Dudzińska, Beata
ne zostały VII Powiatowe Zawody Sportowo-PożarniJakubczyk, Klaudia Jacze dla drużyn OSP z terenu powiatu bełchatowskiego. Zawody
kubczyk, Mariola Jakubrozgrywano w czterech
czyk, Ilona Opas i Marta
kategoriach. UczestniStawicka. Jako mechaczyły: cztery dziewczęnik pomagał paniom Słace młodzieżowe drużyny
womir Dudziński.
pożarnicze (MDP) oraz
Powiatową rywalizapięć chłopięcych drucję strażaków-ochotniżyn MDP, a także czteków w Kleszczowie obry kobiece drużyny OSP
serwowali zaproszeni
i dziewięć drużyn męgoście, wśród nich m.in. Rywalizacja była zacięta
skich OSP.
wicewojewoda łódzDorośli strażacy
ki - Krystyna Ozga, starosta bełchatowski - Szczepan Chrzęst,
OSP rywalizowaprezes Zarząli w sztafecie 7 x
du Powiatowego
Przed rozpoczęciem rywalizacji
50 m z przeszkoZOSP RP – Alekdami oraz w ćwiczeniach bojowych z wykorzystaniem mosander Frącztopompy. Chłopcy i dziewczęta z MDP zmierzyli się natokowski i prezes
miast w biegu sztafetowym i ćwiczeniach bojowych.
ZOG ZOSP RP
Zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców z MDP wyw Kleszczowie grały drużyny działające przy OSP Grocholice. Wśród zaKazimiera Tarwodników w wieku powyżej 16 lat bezkonkurencyjna okakowska.
zała się drużyna z OSP Wadlew, która imprezę tej rangi
W przerwie
wygrała po raz 7 z rzędu. Drugie miejsce zajęła drużyna
zawodów uczestz OSP Dobrzelów, a trzecie - OSP Chajczyny. Rywalizanicy mieli okazję
cję wśród kobiecych drużyn pożarniczych wygrała dru- Panie przygotowane do „bojówki”
obejrzeć występ
żyna z OSP
Młodzieżowej OrKleszczów przed drukiestry Dętej Gmiżyną z OSP Dobrzeny Kleszczów. Po
lów i drużyną z OSP
zakończeniu rywaNiedyszyna. Najleplizacji i wręczeniu
sze drużyny otrzynagród uczestnicy
mały cenne nagrody
zostali zaproszeni
i dyplomy.
na strażacką groW składzie kochówkę.
biecej drużyny OSP
(s)
Kleszczów wystąpiły:
Zaproszeni goście
Agnieszka Trędkieasystowali przy
wicz (dowódca), Marwręczaniu nagród
ta Dudzińska, WieKobieca drużyna OSP Kleszczów

Dwa ostatnie terminy na komunie 2012 r.

• Zapraszamy na promocje
zestawów obiadowych.
• W soboty od godz. 20.00
zapraszamy na imprezy (dance).
• Aktualne promocje na stronie
www.pizzeriaduo.eu.
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Konkurs na 40-lecie
W ramach obchodów 40–lecia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku zostanie m.in. zorganizowany konkurs
plastyczny. Jego uczestnicy będą mogli wybrać do zilustrowania
jeden z dwóch tematów: „Portret wielkiego astronoma” lub „Gdy
patrzę w gwiazdy…”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (z wyjątkiem grafiki komputerowej) i powinny mieć
format A3 lub A4.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie trzech szczebli
szkół (podstawówki, gimnazja, szkoły ponadgminazjalne), a także
przedszkolaki. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. Każda praca musi zawierać na odwrocie czytelne dane: tytuł,
imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz nazwę i adres szkoły. Termin składania prac – do 4 listopada w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łękińsku, ul. Szkolna 20, w godzinach 7.30–15.00.
Bardziej szczegółowe informacje o regulaminie konkursu znaleźć można na stronie internetowej szkoły (www.splenkinsko.pl).
Efekty plastycznej rywalizacji dzieci i młodzieży będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie.

Iza zwycięża
w „reymontowskim” konkursie
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie:
U czennice
Izabela Tatara, Klaudia Jagusiak i Joanna Wojewoda uczest-

niczyły w XV Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich, który w dniach 23-25 września odbył się w Tuszynie. W zlocie wzięło
udział ponad 20 szkół z całej Polski.
W pierwszym dniu zlotu zorganizowany został Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. Uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie fragmenty prozy Reymonta. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach (szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), a nagrodą dla zdobywców
pierwszych miejsc była możliwość reprezentowania Polski na Konkursie Recytatorskim, który w przyszłym roku odbędzie się w Kanadzie. W kategorii gimnazjów najlepszy wynik uzyskała Izabela
Tatara - uczennica klasy III b gimnazjum w Kleszczowie, która podbiła serca jurorów i publiczności recytując fragment „Komediantki”. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyłoniono 2 laureatów
– ucznia LII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie oraz uczennicę Zespołu Szkół w Zabrodziu.
W drugim dniu uczestnicy wzięli udział w przygotowanej przez
organizatorów zlotu wycieczce po Łodzi „Szlakiem Reymonta”.
Zwiedzali Skansen i Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz brali
udział w spotkaniu z przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, który opowiadał o miejscach związanych z Reymontem.
Trzeci dzień zlotu upłynął pod znakiem wizyty w Rezerwacie
Molenda i Wolbórka. Na zakończenie uczniowie oglądali Turniej
Gmin Reymontowskich. Podczas zlotu panowała przyjazna, serdeczna atmosfera, co zaowocowało nawiązaniem nowych znajomości. Przyszłoroczny, XVI z kolei Zlot Szkół Reymontowskich odbędzie w gimnazjum w Kleszczowie.
(s)

Esperanto - moje hobby
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września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych gościł prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Esperantystów w Gliwicach - Stanisław Mandrak, który wygłosił wykład „Esperanto dorobkiem kultury polskiej”. Uczniowie dowiedzieli się o początkach tego
uniwersalnego języka, stworzonego w 1887 r. przez naszego rodaka, Ludwika Zamenhofa. Najważniejsze reguły gramatyczno-słowotwórcze języka esperanto zawiera książka „Unna libro”.
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Szkolne wieści
DZIECI POSPRZĄTAŁY PO DOROSŁYCH. I to po raz
kolejny. Tak naprawdę powszechna, ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie Świata” polega na oczyszczaniu otoczenia, zaśmieconego
głównie przez nie dbających o środowisko dorosłych. W naszym powiecie dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego akcja ta połączona
jest z adresowanym do szkół konkursem „Moja gmina, miejscowość
jest czysta”. Jego główny cel to rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w kontekście powstawania nielegalnych wysypisk, a także
rozwijanie umiejętności segregowania odpadów.
W gronie uczestników tegorocznej akcji znalazła się także Szkoła Podstawowa z Łękińska. 13 września uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi usuwali śmieci z terenu Łękińska
i Adamowa, likwidowali niewielkie, dzikie wysypiska i uprzątnęli
część lasu w Adamowie i Czyżowie. Efektem sprzątania było zebranie ok. 80 sztuk 120-litrowych worków śmieci. Tak jak w latach ubiegłych akcję wspomagał leśniczy Kazimierz Grochulski oraz Michał
Kowalczyk. Na zakończenie akcji leśnicy przygotowali dla wszystkich sprzątających poczęstunek – soczki w kartonikach i batony.
W związku z akcją „Sprzątanie Świata ‘2011” przeprowadzone zostały zajęcia informatyczne dotyczące segregacji odpadów.
Uczniowie wyszukiwali informacje na temat Fundacji „Nasza Ziemia” i przygotowywali komputerowe prace graficzne o segregowaniu odpadów.
WARSZTATY JĘZYKOWE W RAMACH FESTIWALU.

23 września odbyły się warsztaty szkoleniowe z języka niemieckiego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Zostały one
zorganizowane przez Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Kleszczowskie gimnazjum reprezentowały uczennice klas trzecich
Sylwia Bartosiewicz oraz Monika Woch pod opieką nauczyciela języka niemieckiego.
Szkolenie było przedsięwzięciem towarzyszącym Festiwalowi Czterech Kultur. Jego celem było przekazanie wiedzy na temat
poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
i stosowania jego wytycznych w nauczaniu. Zaprezentowane zostały metody uczenia się języków obcych przez zabawę i poznanie
kultury państw niemieckojęzycznych zorganizowane przez „Deutschwagen” (wspólny projekt MENiS i Goethe Instytut). Uczniowie
mieli również możliwość obejrzenia nowoczesnej bazy lokalowej
Uniwersytetu Łódzkiego. Zwiedzili gmach Wydziału Zarządzania
UŁ, Bibliotekę UŁ oraz przyległy campus uniwersytecki.

MANEWRY GRUP PRZEDMEDYCZNYCH. 1 października dwie drużyny reprezentujące ZSP w Kleszczowie uczestniczyły w II Bełchatowskich Manewrach Grup Przedmedycznych w ramach projektu „Pierwsza pomoc na co dzień – w domu i na drodze”.
Uczniowie brali udział w wykładach na temat udzielania pierwszej
pomocy w różnych przypadkach, mieli możliwość nauczenia się poprawnej obsługi przenośnego respiratora, próbowali też swych sił
å ciąg dalszy na str. 12
Na język esperanto przetłumaczono wiele dzieł literackich. Co
roku w innym państwie organizowany jest światowy Kongres Esperantystów. W 2009 r. odbył się w Polsce, w rodzinnym mieście
L. Zamenhofa - Białymstoku. Język esperanto zna kilkaset tysięcy
ludzi na całym świecie, co jest najlepszym dowodem na to, że nie
jest to język martwy.
Uczniowie ZSP obejrzeli interesującą wystawę kartek pocztowych w języku esperanto, wydawanych na całym świecie. Końcowym akcentem spotkania z S. Mandrakiem była krótka lekcja tego
oryginalnego i prostego języka.
D.J.
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GOK zaprasza

Zajęcia z modelarstwa
redukcyjnego

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na organizowane po raz pierwszy zajęcia z modelarstwa redukcyjnego.
Modelarstwo redukcyjne polega na budowie samolotów, statków, budynków itp.(wiernych kopii obiektów, które istniały lub istnieją w rzeczywistości), wykonywanych w pomniejszonej skali z jak
największą dokładnością i starannością. Modele redukcyjne są wykonane najczęściej z kartonu lub plastiku. Najbardziej popularne są
zestawy fabryczne w skalach 1:72, 1:48, 1:35, 1:33 w częściach do
samodzielnego sklejania i malowania.
Istotną cechą różniącą modelarstwo redukcyjne od innych form
modelarstwa jest jego zazwyczaj stacjonarny charakter - modele redukcyjne zwykle nie latają, nie pływają, nie jeżdżą, ale dzięki temu
można w nich pokazać wszystko, co jest w prawdziwym obiekcie.
Modelarstwo to nie tylko hobby „na wolne wieczory”, ale również
doskonała baza do rozwijania kreatywności, cierpliwości oraz zdobywania wiedzy z wielu dziedzin: od techniki aż po sztuki piękne.
Zapisy do 30 października (tel. 44/ 731 32 30 lub w siedzibie
GOK w Kleszczowie).

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, wywieszony został wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia,
położonych w gminie Kleszczów w obrębie geodezyjnym Bogumiłów - działki nr 367 i nr 369.

PPHU GASTROREX Grzegorz Szabat
zatrudni:
• PIZZERMANA lub osobę do
przyuczenia
• osobę do rozwożenia cateringów

Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731-31-37

Sprzedam dom
w Kleszczowie.
Tel. 515 692 093.
Tel. +33 160 264 470

KOLEKTORY SŁONECZNE
3 dostawa
3 serwis
3 montaż
www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert
na najem lokalu „Drink-Bar” w budynku
Domu Kultury w Łękińsku
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym
przez Wynajmującego standardzie, podobnym jak działalność dotychczasowa.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim
urządzeń i wyposażenia.
4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń:
L.p.

Nazwa pomieszczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuchnia
Pomieszczenie gospodarcze
WC przy kuchni
Bar
Korytarz
WC męski
WC damski
Razem

Powierzchnia
[m2]
14,35 m2
3,00 m2
3,40 m2
28,52 m2
69,33 m2
9,66 m2
34,15 m2
162,41 m2

Od Najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funkcjonowanie baru oraz:
• stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny – ciekawy wystrój,
• interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatek, ciast, deserów lodowych, napojów alkoholowych - drinków itp.),
• wprowadzenia w lokalu zakazu palenia.
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne
ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni
powszednie w godz. 10.00 – 14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu
(z uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję w zakresie jego waloryzacji,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa firmy,
• koncepcję funkcjonowania Drink–Baru w Łękińsku.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK–
BAR” w Łękińsku należy składać w terminie do dnia 27
października 2011 r. do godziny 1200 włącznie w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych negocjacji. O wynikach
konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.
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Transport osobowy
krajowy i zagraniczny
MERCEDES VITO
7 osób + kierowca
Klimatyzacja, ogrzewanie
postojowe, komfortowe
zawieszenie i fotele
Ceny od 1,50 PLN/km
Tel. 500 090 888

Ogrodzenia
panelowe, betonowe
oraz

grodzenie siatką,
montaż, sprzedaż.
Fachowe wykonawstwo.
Marek Bochra, tel. 510 240 281

Nauka gry na pianinie
– dzieci i dorośli.
Tel. 505 061 299
e-mail: BAKAC1@WP.PL
Sprzedam dom 120 m2
z działką 2000 m2
w Wolicy (gmina Kleszczów).
Super okazja 300.000 zł.
Tel. 692 316 233.

Sprzedam
działkę budowlaną
o pow. 0,25 ha.
Tel. 661 964 006
Pokoje do wynajęcia
dla firm w Kleszczowie.
Tel. 607-298-445
lub 607-045-543.
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Sport
Biegali w Bełchatowie

w Bełchatowie w okolicach Dworku Olszewskich
27 września
odbyły się zawody w indywidualnych biegach przełajowych

na szczeblu powiatowym. Liczną reprezentację wystawił Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: osiem dziewcząt oraz
czternastu chłopców.
Najlepiej z dziewcząt zaprezentowała się uczennica klasy III B
Ewelina Dryja, która zajęła I miejsce, natomiast III miejsce zajęła
Katarzyna Kozak. Dzięki tym wynikom obie zawodniczki będą reprezentować kleszczowską szkołę na szczeblu wojewódzkim. Blisko awansu była też Patrycja Kłys z klasy I B z siódmą pozycją
(kwalifikowała się pierwsza piątka).
Bardzo dobrze zaprezentowali się również chłopcy. Najlepszy
z nich uczeń klasy III B Denis Kotynia zajął II miejsce, a Konrad
Szmit V miejsce. Obaj wezmą także udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
Opiekunami podczas zawodów byli nauczyciele: Robert Pawlicki, Marcin Szymak i Marta Szataniak. W przygotowaniach do zawodów pomagał Hubert Zawiślak.

Sport
Dziewczęta z ZSP wygrywają

30 września na obiektach LKS Omega Kleszczów zoW dniu
stały rozegrane zawody w ramach ligi lekkoatletycznej na

szczeblu powiatowym. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie na czele z Robertem Pawlickim. W zawodach uczestniczyły szkoły ponadgimnazjalne z powiatu bełchatowskiego. Wśród chłopców rywalizowało osiem szkół, natomiast wśród dziewcząt - siedem.
Walka odbywała się w konkurencjach biegowych (100 m,
400 m, 800 m – dziewczyny, 1500 m – chłopcy, sztafeta 4x100m)
i technicznych (skok w dal, pchnięcie kulą). Najlepszą szkołą wśród
dziewcząt okazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Kleszczowa. Chłopcy z ZSP zajęli II miejsce.

Sport
Srebro i brąz
zdobyte w Wolborzu

1 października w Wolborzu odbyły się XVI OgólnopolW dniu
skie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS. Rozegrano siedem-

naście biegów na dystansach od 600 do 5000 m. W zawodach
startowali biegacze z dziewięciu województw – łącznie 320 zawodników, w tym także zawodnicy LKS Omega Kleszczów.
Najlepsze wyniki naszych sportowców (do
VI miejsca):
• V m. na 600 m (rocznik 2000) – Julia Kotynia,
• II m. i srebrny medal na 1000 m (r. 1998) –
Aleksandra Klewin,
• VI m. na 4000 m – Edyta Wilczek,
• III m. i brązowy medal na 700 m – bieg VIP
(open) – Zdzisław Peroński.
W biegach przełajowych startowali również nasi sportowcy: Z. Kochanowska, N. Zakrzewska, M. Wójcik, W. Chojka, B. Jarkowski,
K. Gębicz, D. Szymczak, A. Urbański, D. Grzybowski, A. Spaleniak, K. Bębnowski, Sz. Ko- A. Klewin na podium
walski, M. Roczek, Ł. Klekociński, A. Michalczyk i B. Stępień.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi i Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS
w Piotrkowie Tryb.
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Sport
Piłka nożna – III liga
•
•
•
•
•

10.09. – Omega – Start Otwock 0:0
17.09. – Narew Ostrołęka – Omega 0:2
21.09. – Omega – MKS Kutno 2:2
24.09. – Zawisza Rzgów – Omega 3:0
1.10. – Omega – Sokół Aleksandrów 1:0

31 sierpnia odbył się mecz ligowy
pomiędzy Omega – Hutnik Warszawa.
Wynik 2:0 dla Omegi. W poprzednim „Informatorze” błędnie został podany wynik
2:0 dla Hutnika. Przepraszamy!

Sport
Koszykarskie mistrzostwa LZS

24 mistrzostwa LZS powiatu bełchawrześnia w Łobudzicach odbyły się

towskiego w piłce koszykowej kobiet i mężczyzn. W mistrzostwach startowały reprezentacje: LZS ZSP Szczerców, MG LKS
Zelów i LKS Omega Kleszczów.
Wśród kobiet zwyciężył zespół LKS
Omega Kleszczów, który wystąpił w składzie: Paulina Niedbała, Paulina Rogozińska, Marta Dudzińska, Anna Muszyńska,
Urszula Maźnik, Katarzyna Chojnowska,
Justyna Kluba, Natalia Barańska, Justyna
Botór, Anita Stanios i Marta Kłodawska.

Zwyciężyła także drużyna koszykarzy Omegi. W składzie: Patryk Kamyk,
Dawid Masiarek, Sebastian Roczek,
Krzysztof Botór, Dawid Lewandowski,
Mateusz Gotszalk, Karol Hasikowski,
Andrzej Kubik i Marcin Szymak.
Obydwa zespoły Omegi wezmą
udział w mistrzostwach województwa
łódzkiego w koszykówce, które zostaną
rozegrane 23 października (kobiety) i 30
października (mężczyźni). Te mistrzostwa odbędą się w hali sportowej SOLPARKU w Kleszczowie.

Sport
Karatecy na Festynie Lotniczym
na lotnisku wojskowym 32 bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbył
17 września
się Festyn Lotniczy. Jednym z punktów bogatego programu imprez był pokaz

Shorin-Ryu Karate młodzieży i dzieci z różnych klubów sportowych zrzeszonych w Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate - Kobudo. Sekcję karate LKS Omega Kleszczów reprezentowali w pokazie: Łukasz Kociniak, Mariusz Kępa, Piotr Mularczyk, Hubert Cieślak, Patryk Kusiak, Maciej Mularczyk, Krzysztof Kociniak i Jerzy Stefaniak.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódźnależy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnumer telefonu (44) 731-37-13.
nosie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robo• Awarie w gminnej sieci energetycznej
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa354 226.
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE • Awarie w sieci wodociągowej, kanalitel. 992.
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgław Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

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

Szkolne wieści
we wcześniej przygotowanych pozoracjach i różnego typu realistycznych scenkach.
W projekcie wzięła udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
ze Szczercowa, Kleszczowa i Bełchatowa.

PRZYGOTOWANIA DO
WYMIANY. Nauczyciel języ-

ka niemieckiego Adam Grodek reprezentował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie na
seminarium kontaktowym dla nauczycieli z Niemiec i Polski, zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Organizację Wymiany
Młodzieży. Seminarium odbywało się w dniach 22-24 września
w Europejskim Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży w Weimarze.
Uczestnicy opracowywali istotne aspekty polsko-niemieckich
spotkań w ramach międzykulturowego procesu uczenia się, a także
konkretne etapy dla pierwszej wspólnej wymiany szkolnej.

PROJEKT ZAKTYWIZOWAŁ CAŁĄ SZKOŁĘ. 20 września Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie był miejscem podsumowania projektu „Łódzkie płynie po kasę”. Uczniowie
uzupełniali swoją wiedzę o funduszach unijnych i sprawdzali wiedzę mieszkańców Kleszczowa na temat Unii Europejskiej. Wszystkie klasy aktywnie włączyły się w prezentację ciekawych krajów UE,
ich charakterystycznych symboli, a nawet regionalnych potraw.
Nie sposób opowiedzieć o wszystkich inicjatywach. Z pewnością do tych najbardziej oryginalnych należała wiedeńska kawiarenka, zaaranżowana przez uczniów klasy I t na szkolnym korytarzu.
Panowie serwowali tu pyszną kawę, wiedeńskie ciasteczka oraz…
naukę języka niemieckiego, ponieważ wszystkie elementy wystroju
zostały nazwane i opisane po niemiecku. Uczniowie klasy II t przygotowali m.in. prezentację smakołyków polskiego stołu. Można było
spróbować smalcu, kiszonych ogórków, pachnących w całej szkole wędlin oraz kilku rodzajów chlebów wypieczonych przez rodziców
wychowanków. Z kolei klasa III a zebrała dużo informacji o Niemczech, przygotowała wystawę
książek niemieckojęzycznych i multimedialny pokaz
na temat Bawarii, prezentowała też niemiecką muzykę
poważną.
Wszyscy przyznają, że był
to wyjątkowy
dzień. Zwycięzcy konkursów
zostali nagrodzeni cennymi nagrodami
Jednym z prezentowanych państw UE
ufundowanymi
była Hiszpania
przez organizatora projektu – Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Oglądali i opisywali
å ciąg dalszy ze str. 5
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych reprezentowali rożne ośrodki – zarówno duże miasta
(Poznań, Gdańsk, Wrocław
i Łódź), miasta mniejsze
(Sosnowiec, Kraśnik), a także ośrodki gminne (Stryków, Jabłonna Lacka, Przybradz). Do elitarnej grupy
uczestników Letniej Szkoły Junior Media zostali wybrani spośród ponad tysiąca szkół, które w minionym
roku szkolnym przystąpiły do projektu Junior Media.
Właśnie rozpoczęła się Dyrektor Rafał Szczekocki
kolejna edycja tego pro- opowiada młodzieży
jektu. Zgłoszone do rywa- o wyrobach produkowanych
lizacji szkolne redakcje za- przez ARIX

mieszczają swoje gazetki
na platformie www.juniormedia.pl, korzystając z profesjonalnych
makiet, jakimi posługują się „dorosłe” gazety. Najlepsze gazetki,
wybierane co miesiąc przez jury oraz głosujących internautów, są
drukowane bezpłatnie w drukarni prasowej i dostarczane do macierzystych szkół. To wstępna nagroda. Ta główna to właśnie udział
w Letniej Szkole Junior Media. Takiej, jaka od 25 do 31 sierpnia odbywała się w Kleszczowie.
(s)

FHU DASJO – Jan Olczak
Kleszczów, ul. Główna 115
U nas kupisz tanio:
v kompozycje i dekoracje z kwiatów sztucznych
l nagrobkowe l całoroczne
l okolicznościowe

v duży wybór zniczy i wkładów
v art. ogrodnicze, rolne,
przemysłowe
v pasze i koncentraty
dla zwierząt gospodarskich

NOWOŚĆ: BIŻUTERIA
– wykonywana jako
rękodzieło
v punkt wymiany butli gazowych
v przewóz towarów do 2 ton

Tel./fax 44/731 37 43
kom. 513 135 734, 516 170 634.

