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Dziękczynne
Święto Żniw

Wyjątkowa uroczystość odbyła się
13 października w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie.
Społeczność tej niewielkiej parafii wraz
z zaproszonymi gośćmi obchodziła Dziękczynne Święto Żniw. Na tę okoliczność ołtarz został barwnie udekorowany plonami
pól, sadów, ogrodów i lasów. Za sprawą
czytań mszalnych, pieśni śpiewanych
w trakcie nabożeństwa, a także kazania,
które wygłosił pastor Krzysztof Góral uwaga
wiernych, a także zaproszonych gości
została skupiona na kwestii wdzięczności
za codzienny chleb.
å ciąg dalszy na str. 12

Na targach Expo Real
Od 7 do 9 października Urząd Gminy w Kleszczowie uczestniczył wspólnie z kilkoma
innymi samorządami województwa łódzkiego w targach nieruchomości Expo Real w Monachium. Targi od wielu lat są jednymi z najważniejszych w branży inwestycji i nieruchomości komercyjnych na świecie. Cieszą się dużym zainteresowaniem właścicieli i pośredników nieruchomości, miast i regionów oraz stref ekonomicznych.
Oferta Gminy Kleszczów, którą prezentowano podczas monachijskich targów obejmowała 280 hektarów
terenów zlokalizowanych w Strefach Przemysłowych w Kleszczowie, Żłobnicy
i Bogumiłowie, gdzie
na przedsiębiorców
czekają uzbrojone
przez Urząd Gminy
tereny inwestycyjne.
Dodatkowym atutem
są uchwalone przez
Radę Gminy zwolnienia podatkowe.
å ciąg dalszy na str. 2

XIII Dzień Papieski
Nagrodą – wyjazd
do Kanady

Jagoda Staniszewska, uczennica kl. II d
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie została laureatką głównej nagrody
w kategorii gimnazjów w konkursie „Mówimy Reymontem”. Konkurs był jedną z atrakcji trzydniowego, XVII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich, który niedawno
odbył się w Solcu koło Gostynina. Kleszczowskiej uczennicy gratulacje złożyła m.in.
przewodnicząca jury, aktorka Emilia Krakowska.
Więcej na str. 12.

Jak co roku spotkaliśmy się przy kleszczowskim pomniku bł. Jana Pawła II. Na cokole stanęły znicze, zostały złożone wiązanki kwiatów, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała „Barkę”. To wszystko odbyło się po
mszy świętej. Rangę nabożeństwa podkreślił udział
szkolnych pocztów sztandarowych. Po jego zakończeniu młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie zaprezentowała program przygotowany
specjalnie na Dzień Papieski. Poznaliśmy także laureatów „papieskich” konkursów. Konkurs wiedzy o Janie
Pawle II wygrała Natalia Woch. Główną nagrodę – wysokiej klasy tablet odebrała z rąk wójta gminy Sławomira Chojnowskiego.
Więcej na str. 7.

Odwiedzaj
„Kiosk z pracą”
To bez wątpienia jedna z najczęściej
odwiedzanych gminnych stron internetowych. 10 października o godz. 10.30 po
otwarciu strony www.gci.kleszczow.pl
licznik odwiedzin pokazywał liczbę 561.935.
Półtorej godziny później licznik otworzył się
na liczbie 561.948. Co najbardziej przyciąga internautów do strony Gminnego Centrum Informacji? Przede wszystkim oferty publikowane w zakładce „Kiosk z pracą”.
å ciąg dalszy na str. 3
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pierwsze miejsce
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i 10 października odbywało się w Warszawie XI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Gminę Kleszczów reprezentowali na nim sekretarz gminy Kazimierz
Hudzik i skarbnik gminy Maria Cłapka. Podczas uroczystej gali odbyło się ogłoszenie
wyników rankingu inwestycyjnego polskich
samorządów. Podsumowane zostały wydatki poniesione na budowę infrastruktury technicznej w latach 2010-2012. Kolejność gmin,
miast, powiatów i województw w końcowym
rankingu zależała od kwoty tych wydatków
podzielonej na głowę mieszkańca danej jednostki. Gmina Kleszczów zwyciężyła po raz
dziesiąty w kategorii gmin wiejskich. Nagrodą za to jest kolejna statuetka im. Kazimierza
Wielkiego oraz specjalny dyplom.
Kilka dni wcześniej, 3 października
w trakcie uroczystego spotkania Klubu „Teraz Polska” wręczone zostały certyfikaty godła promocyjnego „Teraz Polska” tym
laureatom konkursu, którzy – spełniając regulaminowe wymogi - zachowali prawo do
posługiwania się godłem. W gronie liczącym
106 podmiotów jest także gmina Kleszczów.
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Na targach Expo Real
å ciąg dalszy ze str. 1
Wspólne stoisko regionu łódzkiego o powierzchni 70 m kw. zostało przygotowane
przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, uzyskując wcześniej dofinansowanie ze
środków UE w wysokości 85proc.
W tegorocznej edycji Expo Real wzięło udział 1700 wystawców z 71 krajów. Organizatorzy szacują, że imprezę odwiedziło 38 tys. osób. Podczas targów odbyło się 80 sympozjów, konferencji i dyskusji panelowych, na których ponad 400 ekspertów poświęciło uwagę różnym tematom z branży nieruchomości, finansów i inwestycji.
Zainteresowanie osób odwiedzających stoisko oraz przeprowadzone rozmowy to dla
naszej gminy szansa na kolejne ważne inwestycje w regionie.
MSz

Drugie podejście
do kleszczowskich term

U

rząd Gminy w Kleszczowie ogłosił po raz drugi przetarg nieograniczony na opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla inwestycji
„Termy Kleszczów - Park Sportu, Rekreacji, Relaksu i Rozrywki”. Oferty firm, gotowych podjąć się tego zadania przyjmowane będą do 22 października. Po
ilości pobrań dokumentacji przetargowej
(do 14 października ponad 670) można ocenić, że zainteresowanie tematem
jest spore.
Gmina oczekuje, że opracowanie będzie zawierać trzy różne koncepcje za-

U

Na zdjęciu sekretarz gminy K. Hudzik
w towarzystwie przewodniczącego Kapituły „Teraz Polska” prof. Michała Kleibera oraz
prezesa zarządu Fundacji „Teraz Polska”
Krzysztofa Przybyła.
(s)

gospodarowania terenu inwestycyjnego
o powierzchni ok. 8,6 ha, przylegającego do SOLPARKU. Jest to teren przeznaczony w całości pod usługi rekreacyjno-sportowe. Na bazie tych trzech
koncepcji należy opracować rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne dla
kleszczowskich term. Końcowe zadanie
wybranej w przetargu firmy to opracowanie „Programu funkcjonalno-użytkowego” studium wykonalności dla tego wariantu term, który zostanie wybrany przez
Urząd Gminy.
(s)

Co z monitoringiem?

rząd Gminy kontynuuje prace związane ze stworzeniem systemu monitoringu, który pozwoli za pomocą kamer umieszczonych w różnych miejscach gminy Kleszczów monitorować okolice budynków użyteczności publicznej, place zabaw
i obiekty sportowe oraz miejsca newralgiczne dla ruchu drogowego na terenie naszej
gminy. Gotowy jest projekt techniczny budowy pierwszego etapu gminnego monitoringu. Jego wykonawcą była firma Telkan-Projekt z Kurnosa II. Zadaniem projektanta
było rozwiązanie takich kwestii jak dobór kamer, zasilanie w energię poszczególnych
urządzeń oraz stworzenie sieci światłowodowych połączeń, z wykorzystaniem istniejącej już kanalizacji teletechnicznej.
W końcowej fazie opracowania znajduje się projekt centrali, w której ma być uruchomiony podgląd monitorowanych miejsc, a także będą gromadzone i przetwarzane
dane. Zgodnie z obowiązującymi dziś regulacjami do obsługi takiego centrum uprawniona jest policja lub straż gminna. W odpowiedzi na zgłoszony do Rady Gminy wniosek radni zgodzili się, by obowiązki administratora powstającego systemu gminnego
monitoringu zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie.
(s)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczów
24 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Kleszczów. W obwieszczeniu wydanym 5 października
przez wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego zamieszczona
została informacja o numerze okręgu wyborczego, jego granicach, a także liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej. W wyborach uzupełniających zostanie wybrany jeden radny, który w Radzie Gminy Kleszczów będzie reprezentował okręg wyborczy nr 4 czyli
całą miejscowość Kleszczów. Prawo oddania głosu w wyborach uzupełniających będą mieć uprawnieni wyborcy z terenu
miejscowości Kleszczów.

9 października na posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej (GKW) w Kleszczowie nastąpiło jej ukonstytuowanie.
Przewodniczącą GKW została Elżbieta Frankowska, a jej zastępczynią – Beata Bujacz. Członkowie GKW to: Wiesława
Dudzińska, Renata Kowalczyk, Alicja Kukieła, Ilona Woźniak
i Krzysztof Zasuwa.
Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu Gminy w
Kleszczowie, ul. Główna 47 pokój nr 1, tel. 44/ 731–31–10. Do
25 października do godz. 24.00 Gminna Komisja Wyborcza
przyjmować będzie listy kandydatów na radnego.
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września na 40. w tej kadencji posiedzeniu zebrali się radni gminy Kleszczów. Po wysłuchaniu
sprawozdań wójta gminy z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdań wójta i przewodniczącego RG z działalności w okresie międzysesyjnym radni przystąpili do kolejnych punktów uchwalonego
porządku. Na pierwszy ogień poszło rozpatrzenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej, złożonych
przez dwa samorządy. Do Rady Gminy Kleszczów z prośbą o udzielenie dodatkowej pomocy na dokończenie
prac związanych z remontem powiatowej drogi Słok–Biłgoraj zwrócił się starosta bełchatowski. Zasugerował,
że po zakończeniu robót gmina mogłaby także ten odcinek drogi powiatowej przejąć w swój zarząd. Zadeklarował jednocześnie, że po stronie powiatu pozostanie zimowe utrzymanie tej drogi.
Sprawa tej dotacji (przypomnijmy, że w sierpniu była mowa o pożyczce) wywołała spór między radą
a wójtem podczas wspólnego posiedzenia komisji 24 września. Dyskusję na ten temat znaleźć można
w I części nagrania z posiedzenia komisji, „zawieszonego”na stronie www.kleszczow.pl (zakładka „Sesje
Rady Gminy”). Rada zdecydowała o udzieleniu dotacji 500 tys. zł na dokończenie jeszcze w tym roku robót
na tym, tak bardzo potrzebnym, odcinku drogi. Rozpatrzenie wniosku gminy Kruszyna o wsparcie w wysokości 50 tys. zł na budowę placu zabaw dla dzieci radni odłożyli do czasu prac nad przyszłorocznym budżetem.
Kolejna z podjętych na sesji uchwał dotyczyła zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2013-2016. Potem radni zajęli się zgłoszonymi wnioskami i opiniami ze wspólnego posiedzenia
komisji w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na ten rok. Wnioskowali o nie: skarbnik gminy,
kierownicy referatów UG i dyrektorzy przedszkoli oraz szkół. W wyniku uchwały zmieniającej budżet kwota
zapisana teraz po stronie dochodów wynosi blisko 222,6 mln zł, natomiast kwota zaplanowanych wydatków
– prawie 253 mln zł. Kolejne z przyjętych na sesji uchwał dotyczyły:
• wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów gminy należącej do PGE GiEK S.A. działki 0,0115
ha w obrębie geodezyjnym Rogowiec,
• zmiany uchwały dot. dofinansowania z budżetu gminy zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych
(chodzi m.in. o rozszerzenie prawa starania się o dopłaty na osoby posiadające nieruchomość na terenie
gminy Kleszczów, ale nie zameldowanych jeszcze na pobyt stały),
• uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na nabycie do zasobów gminy nieruchomości gruntowej położonej
w Łękińsku (zamiast sprzedaży gminie części gruntu, na którym zbudowany jest dom kultury właściciel
czyli jednostka OSP w Łękińsku zaproponował gminie wydzierżawienie tego gruntu).
Ostatnia z uchwał tej sesji (w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych) została podjęta na
wniosek referatu IZP i obejmuje 10 odcinków dróg planowanych lub będących w trakcie budowy.
W porządku tej sesji nie było punktu dotyczącego rozpatrzenia wniosku w sprawie pożyczki na budowę
domu pomocy społecznej, skierowanego w lutym br. do Rady Gminy przez prezesa Fundacji „Servire Homiå ciąg dalszy na str. 4

Odwiedzaj „Kiosk z pracą”
å ciąg dalszy ze str. 1
Na tej właśnie stronie uruchamia się witryna GCI w Kleszczowie. Przez lata jej funkcjonowania osoby poszukujące pracy przekonały
się, że to tu najszybciej znaleźć można oferty
zatrudnienia w lokalnych firmach. Z kolei pracodawcy poszukujący pracowników o określonych kwalifikacjach chętnie lokują tu swoje
ogłoszenia, bo jest szybko i bezpłatnie.
Spójrzmy na jakie stanowiska pracy prowadzony był ostatnio nabór. 9 października firma
Arix Polska zamieściła w „kiosku” ofertę zatrudnienia specjalisty ds. zaopatrzenia. 3 października Restauracja IMPERIAL ogłosiła, że zatrudni pomoc kuchenną. 17 września Kan Sp.
z o.o. w Kleszczowie zapowiedziała, że zatrudni do swojego oddziału w Radomsku osobę
specjalistę do spraw gospodarki materiałowo-magazynowej. 5 września spółka Caparol Polska zaczęła poszukiwania pracownika biurowego-asystentki do swojego zakładu w Żłobnicy.
3 września całą serię ofert pracy (wraz
z opisem wymaganych kwalifikacji) umieściła na stronie GCI spółka Colep Polska. Poszukiwała w tym czasie: ● młodszego specjalisty
ds. opakowań, ● lidera procesu produkcyjnego, ● magazyniera, ● asystenta ds. zakupów,
● technika procesu, ● młodszego księgowego,
● młodszego specjalisty ds. zaopatrzenia, ●
asystenta działu obsługi klienta. W tym samym
dniu Arix Polska ogłosił ofertę pracy dla magazyniera - operatora wózka widłowego. 2 wrze-

śnia prywatna firma umieściła w kiosku GCI
ofertę: „Zatrudnię dwie osoby, koniecznie mężczyźni. • praca ciężka, fizyczna przy przenoszeniu oraz umieszczaniu odważników na niewielkiej wysokości - każdy po 25 kg, przez cały
dzień • praca na terenie miejscowości KLESZCZÓW • praca na dwa dni”.
Patrząc na tak szeroki wybór ofert w ciągu
niespełna 6 tygodni można się zacząć zastanawiać – gdzie to bezrobocie, o którym tak głośno w Polsce? Niestety bezrobocie jest, także
w gminie Kleszczów. Dane statystyczne, które 10 października uzyskaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie pokazują,
że na koniec III kwartału w „pośredniaku” zarejestrowanych było 224 bezrobotnych mieszkańców gminy Kleszczów. W tej grupie tylko
31 osób miało prawo do zasiłku. Pocieszające jest to, że po pierwsze - liczba bezrobotnych
nie zwiększyła się w porównaniu z końcem
II kwartału (choć mieszkańców w tym czasie
przybyło), po drugie - Kleszczów (wraz z Ruścem) są gminami z najniższą liczbą bezrobotnych w powiecie.
Mieszkańcom gminy, którzy szukają zatrudnienia polecamy częste zaglądanie do
„Kiosku z pracą” w GCI, a także korzystanie
z każdej możliwości, by podnieść swoje kwalifikacje (np. poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez ARR „Arreks” lub w kursach
zawodowych, dofinansowywanych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów).
(s)
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KOMUNIKATY
Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje,
że w II połowie października Gminny Punkt
Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie
czynny w następujących godzinach:
• 16, 17, 18 i 19 października - 8.00-19.00
• 21 i 22 października - 10.00-18.00
• 23, 24, 25 i 26 października - 8.00-19.00
• 28 i 29 października - 10.00-18.00
• 30 i 31 października - 8.00-19.00

Wyjazd na targi

26 października Urząd Gminy w Kleszczowie
zamierza zorganizować wyjazd do Lublina
na Targi Rolnicze Agro-Park. Ponad 170 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje tu
maszyny rolnicze niezbędne w uprawie, maszyny i urządzenia przeznaczone do hodowli,
a także sprzęt dla sadownictwa. Szczegółowo
o targach informuje strona: www.agropark.
targi.lublin.pl.
Zapisy chętnych prowadzone są w Urzędzie
Gminy, pok. 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest zapisanie się minimum 40 osób. Odpłatność 12 zł od osoby, płatne przy zapisie. Wyjazd
o godz. 5.30 z parkingu przy Urzędzie Gminy,
planowany powrót ok. 22.00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza

21 października w godz. 9.00-17.00 odbędzie się dzień otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
(ul. Czapliniecka 96). Poradnia przygotowała ciekawą ofertę dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Można będzie
wziąć udział w zajęciach warsztatowych
(m.in. „Mnemotechniki – skuteczne metody
uczenia się”) oraz poddać pociechy różnym
badaniom. Spotkania indywidualne nie wymagają wcześniejszych zapisów. W trakcie trwania konsultacji pracownicy poradni
zapewnią opiekę i zajęcia dla młodszych
dzieci. Więcej informacji pod nr tel. 44/ 632
28 74. Szczegółowy program „Dnia” podany
został m.in. na str. www.kleszczow.pl w informacji z dnia 10 października.

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. 7.15-15.15.
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”.
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å ciąg dalszy ze str. 3
ni” ks. Sławomira Bednarskiego. Temat ten pojawił się
jednak w końcowej części sesji, kiedy rada przyjmowała wnioski: pierwszy do wójta gminy o przygotowanie
dokumentów bądź informacji dotyczących dwunastu
szczegółowo rozpisanych kwestii, drugi – o opublikowanie w „Informatorze Kleszczowskim” informacji rady
w sprawie dalszego finansowania budowy DPS. Projekty obydwu tych wniosków zostały przedyskutowane na
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy, które odbyło się 24 września. Na te obrady został zaproszony także ks. S. Bednarski. Na niektóre z poruszonych kwestii
udzielił radnym odpowiedzi. Mieszkańców gminy, którzy
oprócz publikowanej w tym wydaniu „IK” informacji
Rady Gminy chcieliby poznać przebieg dyskusji, prowadzonej podczas wspólnych obrad komisji, odsyłamy do
relacji video. Ta część posiedzenia zarejestrowana jest
w piątej części nagrania i trwa ok. 50 minut.
Dodatkowe informacje na temat inwestycji, a także
odpowiedzi ks. Sławomira Bednarskiego na pytania
związane m.in. z budową DPS, publikowane przez
wydawany w Bełchatowie tygodnik, znaleźć można na
facebookowym profilu Fundacji „Servire Homini”. Obszerne wpisy noszą daty: 5, 19 i 24 września.
(s)

GCI z myślą
o niepełnosprawnych
Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy
Kleszczów do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:
● doradztwa zawodowego; ● warsztatów umiejętności społecznych; ● wyjazdów integracyjnych; ●
podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ● praktyk
zawodowych – płatne 3-miesięczne staże; ● staży
rehabilitacyjnych; ● finansowania rozpoczęcia/kontynuacji nauki.
Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące kryteria: ● wiek: 16-59 lat kobiety, 16-64 lat mężczyźni; ● status zawodowy:
niezatrudniony/a (osoby nieaktywne zawodowo); ● osoby posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub
równoważne; ● osoby ze sprzężoną lub rzadką
niepełnosprawnością.
Efektem zrealizowanego projektu ma być wejście uczestników na rynek pracy jako przeszkolonych i pełnowartościowych pracowników.
Informacji dotyczących ww. projektu udzielają: pracownicy GCI w Kleszczowie, ul. Główna
122, tel. 44/ 731 36 46.

Końcowy
termin szczepień
NZOZ w Kleszczowie prosi o zgłaszanie
się mieszkańców zapisanych na szczepienia:
przeciwko grypie, meningokokom oraz pneumokokom do dnia 31.10.2013 r. Po tym terminie szczepionki zostaną przeznaczona dla osób
chętnych, nie zapisanych.
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Informacja
w sprawie dalszego finansowania
budowy Domu Pomocy Społecznej
przyjęta na XL sesji Rady Gminy Kleszczów
w dniu 27 września 2013 r.

Rada poprzedniej kadencji przychylając się do wniosków ówczesnej Wójt
Kazimiery Tarkowskiej, jak i prywatnej
Fundacji „Servire Homini”, założonej
przez parafię NMP w Kleszczowie reprezentowanej przez Prezesa Zarządu księdza Sławomira Bednarskiego i Rafała
Chinalskiego, wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki w kwocie 3 mln złotych na
organizowanie i zbudowanie budynku dla
celów pomocy społecznej.
W prognozowanych nakładach inwestycyjnych, jak i źródłach finansowania
budynku wymienione są środki własne
400.000 zł jako grunt pod inwestycję,
pożyczka od Gminy, fundusze strukturalne, dotacje państwowe, stowarzyszenia
„Caritas” czy PAH. Wykonanie uchwały
powierzono Wójtowi Gminy w zakresie
zawarcia stosownej umowy, gwarancji
spłaty, jak i bieżącej kontroli nad realizacją inwestycji w zakresie udzielonej pożyczki. Zgodnie z przedłożonym planem
finansowym przez Prezesa ks. Bednarskiego 3 mln zł miały pokryć koszty inwestycji, a spłata I raty w kwocie 250 000
zł miała nastąpić w styczniu 2014 roku.
Tymczasem pismem z dnia 12.02.2013
r. Prezes Fundacji ksiądz Sławomir Bednarski zwrócił się do Rady Gminy o dalsze 3 mln złotych celem kontynuacji budowy. Rada Gminy niezwłocznie wstępnie zapoznała się z wnioskiem i zobowiązała Wójta Gminy do przygotowania
dokumentów rozliczających dotychczasowe wydatki. Niekompletne dokumenty
wpłynęły do Rady Gminy po pięciu miesiącach w dniu 17.07.2013 r. Przewodniczący chcąc rozesłać te materiały do
radnych spotkał się ze zdecydowanym
sprzeciwem ze strony Sekretarza, który
uznał, że dokumenty te są „poufne” i nie
mogą być rozpowszechniane poza urzędem gminy. Dopiero przed ostatnią sesją
doręczono radnym te materiały. Natomiast Wójt Gminy Sławomir Chojnowski
poparł powyższy wniosek bez propozycji
gwarancji spłaty pożyczki, domagając
się wraz z obecną na sesji v-ce Wójt
Kazimierą Tarkowską podjęcia pozytywnej uchwały w tej sprawie. Rada Gminy
w tych okolicznościach nie może działać
pod presją, dlatego przełożyła ten punkt
obrad do następnej sesji celem zapoznania się z wnioskiem oraz załączonymi
dokumentami.
Z dotychczasowej analizy przedstawionych materiałów nasuwa się szereg
wątpliwości co do ważności dotychczas

zawartych dokumentów, jak i prawidłowego zabezpieczenia interesów Gminy.
Pilnego wyjaśnienia wymagają następujące sprawy:
1. Czy była pisemna zgoda na utworzenie fundacji wydana przez biskupa
diecezjalnego?
2. Co stanowi zastaw pod poręczenie
3 mln złotych przez proboszcza Andrzeja Pękalskiego i czy na to poręczenie i utworzenie hipoteki była pisemna zgoda biskupa diecezjalnego?
3. Dlaczego ustanowiona hipoteka jest
na innej działce, niż na której wznoszony jest budynek DPS, przecież to
budynek wraz z działką winien stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki?
4. Na jakiej podstawie notariusz sporządził akt zamiany działek, skoro
w uchwale rady istnieje działka, która
nie jest własnością gminy a osoby prywatnej?
5. Dlaczego parafia tylko „użyczyła” fundacji grunt pod budowę, a w planie
finansowym fundacji widnieje „posiadanie” działki o wartości 400 000 zł?
6. Czy dział Skarbnika Gminy zgodnie
z treścią zwartej umowy o pożyczkę, prowadził kontrolę i nadzór nad
pożyczonymi pieniędzmi, przecież
przekroczono szacowane koszty już
o 100% i czy sprawdzono jaka jest
tego przyczyna, skoro Wójt Gminy
w zaistniałej sytuacji zobowiązany jest
do żądania zwrotu pożyczonej kwoty
wraz z odsetkami?
7. Wiele wątpliwości budzi zabezpieczenie finansowe funkcjonowania DPS.
Przy kosztach około 3200 zł od osoby
miesięcznie, nie uwzględniono spłaty zaciągniętych pożyczek, a wnioskodawca nie posiada żadnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu
obiektów, a jak sam mówi, tylko pasję.
Szanowni Państwo.
Rada Gminy nie jest przeciwna tego typu
inicjatywom, jednak biorąc pod uwagę
przepisy prawa, jak i obowiązek Rady
Gminy dbania o majątek gminy, postaramy się w jak najkrótszym czasie wyjaśnić
te wątpliwości, jeżeli zajdzie taka potrzeba przy pomocy biegłych. Musimy jednak
pamiętać, że prowadzenie DPS nie jest
zadaniem gminy, ale powiatu, a prawo
i odpowiedzialność są takie same w stosunku do osób podejmujących decyzje
w biednej, jak i zamożnej gminie.
Rada Gminy Kleszczów
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Stanowisko
Sekretarza Gminy
Publikując swoje stanowisko Rada Gminy w Kleszczowie, dla sobie wiadomych celów, rozpowszechnia zarzuty o nieprawdziwej treści. Mają one
ujemnie oceniać moją działalność.
Korzystając z prawa do swobody wyrażania opinii i jej komunikowania
mieszkańcom Rada Gminy nie może posługiwać się nieprawdą. Powiem
więcej - nie ma do tego prawa. Kierując się zasadą, iż prawo do ochrony
dóbr osobistych przysługuje każdej osobie i nie ma ono charakteru podrzędnego w stosunku do prawa do swobodnych ocen dokonywanych przez radnych, informuję że:
Jako urzędnik nie chcę odnosić się do ocen dokonywanych przez Radę
Gminy Kleszczów. Muszę jednak wyrazić sprzeciw wobec tych fragmentów
stanowiska, które mają charakter opisowy. Wypowiedzi o charakterze opisowym odwołują się bowiem do sfery faktów. Przez to podlegają weryfikacji według kryterium prawda – fałsz. Fałszem było napisanie w stanowisku
połączonych komisji Rady Gminy, że Rada zobowiązała wójta gminy, jak
i sekretarza gminy do przygotowania dokumentów rozliczających dotychczasowe wydatki na budowę Domu Pomocy Społecznej. Z tego zapisu Rada
wycofała się na sesji w dniu 27 września 2013 r.
Fałszem jest także stwierdzenie, iż Sekretarz uznał, że wspomniane
dokumenty są „poufne” i nie mogą być rozpowszechniane poza urzędem
gminy. W czasie wrześniowej sesji:
• przedstawiłem radnym wyjaśnienia odnoszące się do zasad dostępu
radnych do dokumentów publicznych,
• przywołałem prawdziwą treść wniosku, który Rada skierowała do pełniącego funkcję wójta Gminy Pana Jacka Rożnowskiego,
• podałem daty pokwitowania odbioru kopii dokumentów przez przewodniczącego Rady Gminy.
Mimo to żaden z obecnych na sesji 12 radnych nie odniósł się do tych
informacji merytorycznie, to znaczy nie podważył ich, ani nie podał dodatkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Rady. Potem odbyło
się głosowanie, w którym Rada przyjęła publikowaną obok informację. Jeżeli
radny głosuje za przyjęciem stanowiska, które przynajmniej w części zawiera nieprawdę, to każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie: po co?
Sekretarz Gminy Kleszczów
Kazimierz Hudzik

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199
poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Constantia Teich
Poland Sp. z o.o. z/s w Rogowcu, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa
Miszczaka – Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Guzikowskiego – Wiceprezesa Zarządu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem
rozpuszczalników organicznych”, planowanego do realizacji w Bogumiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 1052, obręb geodezyjny Rogowiec, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy
Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 16.10.2013 r.
do 05.11.2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie
określenia terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.
zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie określenia
terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie geodezyjnym Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 15 października 2013 r. do 4 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w godzinach od
900 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2013 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu
zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25 listopada 2013 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust.
1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji
uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres: Urząd
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2013 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez
Wójta Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Prosto z SOLPARKU
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GOK informuje i zaprasza

SOLPARK zaprasza na zajęcia ruchowe

Bilety na komedię „Single i remiksy”

Od 7 października oferta kompleksu SOLPARK została wzbogacona o dodatkowe zajęcia ruchowe. Podajemy terminy tych zajęć:
• zumba - ● wtorki od godz.18.00 do godz.19.00 , ● czwartki od godz. 19.00 do godz. 20.00
• aerobik - ● poniedziałki od godz. 18.00 do godz. 19.00, ● środy od godz. 19.00 do godz.
20.00, ● piątki od godz. 19.00 do godz. 20.00
• aquaaerobik dla seniorów - ● wtorki od godz. 10.00, ● piątki od godz. 11.30
• joga dla seniorów - środy od godz. 17.00 do godz. 18.00
• joga - środy od godz. 18.00 do godz. 19.00
Mieszkańcy gminy Kleszczów z zajęć dodatkowych mogą korzystać bezpłatnie. Zapisy
prowadzone są pod nr tel. 44/ 731-65-01.

GOK zaprasza na spektakl teatralny - komedię „Single i remiksy” Marcina Szczygielskiego, wyreżyserowaną przez
Olafa Lubaszenkę. W obsadzie: Anna Mucha, Weronika
Książkiewicz, Lesław Żurek, Wojtek Medyński.
Spektakl można będzie obejrzeć 27 października (niedziela), o godz. 17.00 w auli SOLPARKU. Bilety w cenie 30 zł
do nabycia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kleszczowie od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Organizacja w ramach współpracy z „SOLPARK Kleszczów” Sp. z o. o.

Koncerty w SOLPARKU

• 25 października, godz. 19.00 - grupa TSA, legenda polskiego heavy metalu. Bilety w cenie
50 zł w kasie SOLPARKU.
• 16 listopada, godz. 18.00 - Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing. Bilety w cenie
70 zł w kasie SOLPARKU.

Promocje w SOLPARKU

• do końca tego roku potrwa promocja „Karnetowy zawrót głowy”, w ramach której zakup
karnetu za minimum 100 zł jest premiowany bezpłatnymi 4 wejściami do sauny lub trzema
wejściami do groty solnej. Szczegóły – w regulaminie promocji na stronie www.solpark-kleszczow.pl.
• „Graj dłużej - płać tyle samo” – to zachęta dla miłośników gry w bilard. Do zakupionej 1 godziny gry dodawane jest dodatkowo 30 minut, zaś do 2 godzin – gratisowe 60 minut.

Do kosmetyczki – także w sobotę

W związku z dużym zainteresowaniem zabiegami kosmetycznymi, z których można korzystać
na terenie kompleksu SOLPARK, gabinet kosmetyczny wydłuża czas pracy także na sobotę.
Z jego usług można korzystać w każdą sobotę w godz. 12.00-22.00.
(opr. s)

Nowe filmy w GBP

We wrześniu Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie wzbogaciły swoje zbiory specjalne. Wielbicielom domowego kina możemy polecić takie tytuły zakupionych niedawno filmów, jak: ● „Nieulotne” Jacka Borcucha, ● „Dzień kobiet” Marii Sadowskiej,
● „Sęp” Eugeniusza Korina, ● „Żywie Biełaruś” Krzysztofa Łukasiewicza, ● „Niepamięć”
z Tomem Cruisem, ● „Intruz” Andrew Niccola, ● thrillery „Władza”, „Idy marcowe”.
Nowe filmy dla najmłodszych to m.in. „Mambo, lula i piraci”, „Psy i koty”, „Superpsiaki”. W zbiorach GBP znalazł się też film dokumentalny Marcina Koszałki „Będziesz
legendą, człowieku”, który towarzyszył polskim piłkarzom podczas EURO 2012.

Centrum Ogrodnicze
„Dąbrówka” – Radomsko
20-letnie doświadczenie
Największe centrum
ogrodnicze w regionie
ponad 500 odmian roślin
drzewka owocowe
ziemia, kora
kamień ozdobny
 środki ochrony roślin, nawozy
 kompleksowe zakładanie ogrodów
 setki innych produktów
Od 11 października - jesienna wyprzedaż -25 %
Radomsko, ul. Sucharskiego 350
Tel. 601 80 52 47, 44/ 738 18 06





Zajęcia z tańca towarzyskiego

GOK zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia tańca towarzyskiego. Zapisy osób zainteresowanych prowadzone będą do
22 października w siedzibie WOK w Łękińsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub pod nr tel. 44/731 32 30.
Zajęcia poprowadzą Instruktorzy Dawid Fiszer i Katarzyna
Rawska (Studio Tańca Etiuda).

Filcową ozdobę zrób sam

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców
gminy na jesienne warsztaty z filcowania. Przedmiotem zajęć będzie
wykonywanie broszki. Wykonany
z filcu barwny element dekoracyjny
można wykorzystać jako ozdobę kapelusza, płaszcza, szala czy torebki.
Zajęcia odbywać się będą w placówkach GOK. Ustalone dla wszystkich
miejsc godziny zajęć 16.00-19.00.
Miejsce warsztatów
Data
WOK Dębina
5 listopada (wtorek)
WOK Żłobnica
6 listopada (środa)
WOK Łuszczanowice
7 listopada (czwartek)
WOK Antoniówka
8 listopada (piątek)
WOK Rogowiec
9 listopada (sobota)
WOK Kamień
12 listopada (wtorek)
WOK Łękińsko
13 listopada (środa)
WOK Wolica
14 listopada (czwartek)
WOK Czyżów
15 listopada (piątek)
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XIV Regionalny Marsz na Orientację
Pamięci żołnierzy walczących we wrześniu 1939 r. w rejonie Bełchatowa poświęcony został marsz na orientację, którego uczestnicy mieli do pokonania kilkunastokilometrową trasę: Grocholice Zdzieszulice Dolne - Augustynów - Bukowa - Borowa Góra. Wśród
3-osobowych drużyn nie zabrakło też 12 przedstawicieli Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Na poszczególnych
etapach drużyny rywalizowały w takich konkurencjach, jak udzielanie pomocy przedmedycznej, strzelanie z broni pneumatycznej
długiej, rzut granatem oraz quiz wiedzy historycznej. Po trudach
marszu, którego celem był pomnik na Borowej Górze, zostały
ogłoszone wyniki rywalizacji. Spośród uczniów ZSP w Kleszczowie najlepiej poradzili sobie: Justyna Botór, Martyna Szmigielska
i Albert Pagacz - w ogólnej klasyfikacji zajęli V miejsce.

Kolejna akcja krwiodawstwa
13 września uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po
raz kolejny uczestniczyli w akcji krwiodawstwa, zorganizowanej
wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK z Kleszczowa.
– Krwiodawstwo, czyli chęć niesienia pomocy innym poprzez
oddanie cząstki siebie, funkcjonuje w naszej szkole już trzeci rok mówi Beata Wysmułek, koordynująca prowadzone w szkole akcje
krwiodawstwa. – Jesteśmy dumni z tego, co robią nasi uczniowie.
Do akcji krwiodawczej, zorganizowanej w ZSP, zgłosiło się
27 osób. Ostatecznie, na podstawie wyników badań lekarz
dopuścił do oddania krwi 23 osoby. Efekt wrześniowej akcji to
10,35 litra bezcennego leku. Z tego wyniku zadowoleni są także
przedstawiciele Gminnego Klubu HDK.

Gotowi do pomocy
Szerszą niż dotychczas ofertę specjalistycznej pomocy wprowadziły
w tym roku szkoły. Oprócz szkolnych pedagogów uczniom i ich
rodzicom doradzają teraz psycholodzy. Przykładowo w Szkole
Podstawowej w Kleszczowie pedagog szkolny odbywa codzienne
kilkugodzinne dyżury. Najdłużej dostępny jest w poniedziałki - od
10 do 17. Dyżury pedagoga specjalnego są krótsze, ale - poza
piątkiem jest on dostępny we wszystkie pozostałe robocze dni. Na
pomoc logopedy uczniowie mogą liczyć w poniedziałki i wtorki, a na
spotkanie z psychologiem mogą umawiać się w poniedziałki i środy.

Na „Salonie Maturzystów”
Tegoroczni maturzyści z ZSP uczestniczyli w łódzkim „Salonie
Maturzystów Perspektyw ‘2013”. Od ekspertów Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej mogli dowiedzieć się m.in. o częstych błędach
popełnianych przez maturzystów. Na stoiskach szkół wyższych
z całej Polski, uczestniczących w salonie, uczniowie zdobywali
informacje o ofercie i zasadach rekrutacji. Każdy zainteresowany
mógł otrzymać „Ogólnopolski Informator dla Maturzystów 2014”.
å ciąg dalszy na str. 8

FIRMA USŁUGOWA
„OPTIMUM” BHP
Marlena Marszał
Starszy Inspektor ds. BHP
97-410 Kleszczów
ul. Klonowa 24 Łękińsko
tel. 723 053 074

optimumbhp@poczta.fm

www.optimumbhp.com.pl
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Najlepsi w konkursach

W

7

IV edycji konkursu wiedzy o Janie Pawle II, która miała miejsce 9 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, wyjątkowo silną reprezentację wystawiło
kleszczowskie gimnazjum. Zdobywczynie trzech czołowych miejsc
to właśnie uczennice tej szkoły. I miejsce komisja konkursowa postanowiła przyznać Natalii Woch. Laureatka w nagrodę otrzymała tablet. Kolejne miejsca przypadły: ● II m. Karolinie Cieślak (aparat fotograficzny), ● III m. Magdalenie Wysockiej (wieża). Trzy inne
uczennice, które wykazały się znacznym poziomem wiedzy o życiu i dokonaniach polskiego papieża (Weronikę Piątczak, Wiktorię
Kurowską i Kingę Wysocką) jury postanowiło wyróżnić równorzędnymi nagrodami w postaci czytników e-book. Pozostali uczestnicy
(17 osób) zostali uhonorowani dyplomami i drobnymi upominkami.
Dyrektor ZSP w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz specjalne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu skierowała do pań katechetek.
Do konkursu plastycznego o Janie Pawle II zgłoszono 33 prace uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku. Jury zdecydowało o takim podziale nagród (przybory i materiały plastyczne): klasy I: ● I m. Maksymilian Muskała (na zdjęciu),
● II m. Oskar Okoń, ●
III m. Bartosz Pulwert;
klasy II: ● I m. Amelia
Wachnik, ● II m. Przemysław Muskała, ● III m.
Michał Garbaciak; klasy
III: ● I m. Alicja Kaczmarek, ● II m. Jakub Muskała, ● III m. Joanna Misiak. Wszyscy laureaci to
uczniowie SP Łękińsko.
Dyplomy i drobne
upominki jury konkursu
zdecydowało się ufundować dla wszystkich dzieci uczestniczących w
konkursie. Wszyscy zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia
nagród i na publicznym forum, czasem z pewną tremą i w pośpiechu maszerowali przez kościół, by z rąk wójta gminy, proboszcza
parafii oraz dyrektor ZSP w Kleszczowie odebrać gratulacje, dyplom i upominek. Konkursowe prace można było obejrzeć na wystawie zorganizowanej w kleszczowskim kościele.
(s)
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Jak postępować

å ciąg dalszy ze str. 7

pelujemy do mieszkańców Gminy

Na Uniwersytecie Śląskim
25 września grupa uczniów klas I i II uczestniczyła w kolejnych zajęciach na Uniwersytecie
Śląskim, zorganizowanych przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe. Przygotowane
przez UTN spotkania z biologią dla szkół ponadgimnazjalnych odbyły się na uczelni po raz
pierwszy. Tematy fascynujących pokazów były następujące: ● podglądanie mózgu, czyli
EEG w akcji, ● różne oblicza ruchu, ● krótka historia oddychania.

Prawie 1400 uczestników

Grupa gimnazjalistów wzięła udział w zorganizowanym 29 września „Międzynarodowym
Trybunalskim Biegu z OSiR-em”. Miejscem spotkania 1.359 uczestników był Piotrków
Trybunalski. Wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki z logo biegu. Zawody miały na celu
krzewienie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i osób
niepełnosprawnych. Bieg miał integrować społeczeństwo miast zaprzyjaźnionych.

Wycieczkowy wrzesień

A Kleszczów o zwrócenie uwagi na
problem bezdomności zwierząt. Ten pro-

13 września uczniowie Szkoły Podstawowej
w Łękińsku spędzili poza szkolnymi murami. Tego
dnia odbyły się dwie wycieczki. Dzieci z młodszych
klas (I-III) wyjechały w Góry Świętokrzyskie.
Oglądały Puszczę Jodłową i gołoborza, zwiedzały
benedyktyński klasztor. Wiele niezapomnianych
wrażeń dostarczyło im zwiedzanie Jaskini Raj.
Grupa starszych uczniów (kl. IV-VI) odwiedziła
Wrocław. To piękne miasto oglądali w trakcie
rejsu po Odrze. Potem było zwiedzanie Panoramy
Racławickiej oraz połączona z zajęciami wizyta
w „Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium”.

***

20 września grupa 29 gimnazjalistów z klas II i III uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Wisły,
Istebnej i Koniakowa. Pierwszym punktem programu była wizyta w izbie regionalnej (tzw.
Chata Kawuloka) w Istebnej. Potem uczniowie odwiedzili Muzeum Koronki w Koniakowie.
Wycieczkę zakończyli w Wiśle i jej okolicach, gdzie zwiedzili Muzeum Narciarstwa
i rezydencję Prezydenta RP oraz obejrzeli skocznię narciarską „Malinka”. Wyjazd był okazją
do przybliżenia gimnazjalistom beskidzkiego folkloru i regionalnej sztuki ludowej.

***

Pod koniec września także uczniowie liceum i technikum w Kleszczowie wyjechali na
wycieczkę. Wyruszyli górskim szlakiem do jednego z najstarszych polskich schronisk
- malowniczo położonej nad Małym Stawem „Samotni”. Gęsta mgła uniemożliwiła im
podziwianie krajobrazów Karkonoszy. Kolejny dzień młodzież poświęciła na wyjazd do
Niemiec i zwiedzanie Drezna.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii,
przekazanych przez szkoły samorządowe

Doradca zawodowy - bezpłatnie

Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
zaprasza młodzież, rodziców i zainteresowane osoby do korzystania z usług doradcy zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą uzyskać pomoc w wyborze zawodu bądź
kierunku dalszej edukacji. Osoby starsze mogą uzyskać porady zawodowe czy informacje na
temat aktualnej sytuacji na rynku.
Ponadto SZOK oferuje pomoc w przygotowywaniu dokumentów i CV, może też zorganizować warsztaty komunikacji interpersonalnej. Z doradcą zawodowym można kontaktować
się: ● we wtorki - 8.00-12.00, ● w środy - 8.00-14.00, ● w piątki - 15.00-17.00. Kontakt mailowy: szok@zspkleszczow.pl.

Nauka języka niemieckiego
(przygotowanie do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego,
certyfikatowego, nauka języka specjalistycznego)

Tłumaczenia przysięgłe
(dokumentów sprowadzonych z Niemiec), zwykłe i specjalistyczne

Tel. 600-653-103 www.tlumacz-grodek.pl

blem nasilił się na terenie naszej gminy.
Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli,
a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane
przez właściciela lub faktycznie porzucone
przez bezdusznych opiekunów.
Z uzyskanych informacji i obserwacji
wynika, iż w większości przypadków psy
zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie.
Są to psy, które oddaliły się z okolicznych
domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym
zwierząt.
Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być
tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy
psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na
terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.
W tym czasie (wiosna i wczesna jesień)
niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie
wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie w Urzędzie Gminy. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej
posesji wałęsającego się psa nie powinny
zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić
do tego, że psy nie będą wracać do swoich
posesji. Zwierzę - o ile nie będzie dokarmiane - w końcu samo opuści posesję i wróci
do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie
odbierać psu szansy powrotu do domu!
Jak zgłosić bezdomne zwierzę?
 W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany,
należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na
Posterunek Policji w Kleszczowie (tel.
44/ 731 31 16, 44/ 731 31 17. Policja
ma prawo nałożyć wówczas mandat na
nieodpowiedzialnego właściciela.
 W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie,
ale nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców, wówczas należy zgłoszenia
kierować telefonicznie lub osobiście do
sołtysa danej miejscowości. Sołtys po
ustaleniu czy zwierzę rzeczywiście nie
ma właściciela, przekazuje informację
o zgłoszeniu do Urzędu Gminy. Jeśli
okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go
w schronisku.
 W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie
i jednocześnie jest spełniony jeden
z warunków:
a) zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne),
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z bezpańskimi zwierzętami?
b) zwierzę jest ranne,
c) został znaleziony „ślepy miot” bez matki zwierząt,
należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:
• Urzędu Gminy w Kleszczowie - tel. 44/ 731 31 10, wew. 131
w godzinach pn. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, śr. - pt. 7.30-15.30.
• Posterunku Policji w Kleszczowie - tel. 44/ 731 31 16, 44/ 731 31
17 - poza godzinami pracy Urzędu.
Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji lub do
sołtysa należy podać:
• swoje dane osobowe,
• miejsce przebywania zwierzęcia,
• nr telefonu kontaktowego.
Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą
wyłapania zwierzęcia.
Kilka spraw pod rozwagę
Gmina Kleszczów ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport oraz zapewnienie im godziwych warunków
bytowania i opiekę weterynaryjną. Stroną umowy jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Staszica 5. Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się przy ul.
Zdzieszulickiej, 97-400 Bełchatów, tel./fax 44/ 633 38 77, e-mail:
schronisko@sanikom.pl.
Prosimy mieszkańców Gminy Kleszczów o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta, głównie
psy nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela. Przypominamy,
że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych
lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze grzywny do 250 złotych”.
Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako
bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się
psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości,
nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa
do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się
jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak
szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im
wyżywienie.
Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska
Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest
jedyną szansą na drugie, lepsze życie.
Zwierzę ze schroniska może adoptować osoba pełnoletnia, za
okazaniem dowodu tożsamości i po wyrażeniu zgody na zarejestrowanie swoich danych.
Adres internetowej strony schroniska w Bełchatowie www.schronisko.sanikom.pl.

SZUKAM OPIEKUNKI
DO DZIECKA
Tel. 603 929 473

Kupię dom na terenie
gminy Kleszczów
w miejscowości Kleszczów,
Łękińsko lub Łuszczanowice.
Tel. 608 409 840.
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Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
użytkowanych w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2013 r. (poniedziałek)
o godz. 11.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku,
ul. Szkolna 2, 97-410 Kleszczów.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Lp.

Nazwa

1
2
3
3

Rolety zewnętrzne
Roleta zewnętrzna
Roleta zewnętrzna
Podstawka
pod
monitor
Szafka RTV
Antena siatkowa
Kosz do gry w
koszykówkę wraz
ze słupkiem

4
5
6

Ilość
szt.

Wymiar
wys/szer
mb

6
2
1
1

Cena wy- Wysokość
woławcza postąpie(PLN za 1
nia
szt.)
(PLN)
1,35 x 1,50
25,00
5,00
1,50 x 1,30
25,00
5,00
0,80 x 0,90
15,00
5,00
4,00
1,00

1
1
1

15,00
5,00
70,00

5,00
5,00
10,00

wysokość
słupka 3,40,
ramię do
kosza 1,20
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówki WOK Łękińsko – pozycje od 1 do 5,
natomiast składnik majątkowy z pozycji 6 można obejrzeć w WOK
Wolica, również w godzinach otwarcia placówki. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

KOMINKI
Montaż i doradztwo
Tel. kontaktowy 726 484 473
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Sport
Turniej
na inaugurację sezonu

w sali sportowej SP Łękińsko odbył się turniej piłki
14 września
siatkowej kadetek na otwarcie sezonu 2013/2014. Organizatorem

imprezy był LKS Omega Kleszczów. W kolejnych meczach padły
następujące wyniki:
• LKS Czarni Szczerców - LKS Omega Kleszczów 0:2
• S.O.S Gimnazjum nr 2 Wieluń - EKS Skra Bełchatów 0:2
• EKS Skra Bełchatów - KLS Czarni Szczerców 2:0
• LKS Omega Kleszczów - S.O.S Gimnazjum nr 2 Wieluń 2:1
• S.O.S Gimnazjum nr 2 Wieluń - LKS Czarni Szczerców 2:1
• LKS Omega Kleszczów - EKS Skra Bełchatów 0:2.
Kolejność końcowa: ● I m. - EKS Skra Bełchatów, ● II m. - LKS
Omega Kleszczów, ● III m. - S.O.S Gimnazjum nr 2 w Wieluniu, ● IV m. LKS Czarni Szczerców. Za najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn
zostały uznane: ● Karolina Maciejewska - EKS Skra, ● Aleksandra
Dworzyńska - LKS Omega, ● Martyna Podeszwa - S.O.S Gimnazjum nr 2
w Wieluniu, ● Izabella Dziarek - LKS Czarni Szczerców.
Skład zespołu LKS Omega Kleszczów: Aleksandra Dworzyńska,
Patrycja Sokołowska, Marlena Wojtania, Natalia Jasek, Monika
Balcerowicz, Patrycja Woch, Patrycja Rudzka, Dominika Kita, Patrycja
Cieślak, Aleksandra Pielużek, Adrianna Frączek, Natalia Kowalczyk.
Trener: Marek Kwieciński.

Sport
Strzelali w Radomsku

na strzelnicy w Radomsku przy ul. Piaskowej odbyły się
15 września
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS wojewódz-

twa łódzkiego w Strzelectwie. Wśród uczestników były też dwie drużyny LKS
Omega Kleszczów. Czwarte miejsce w zawodach zajęła drużyna: Anna Blada, Dariusz Stępień i Andrzej Podawca, zaś ósme miejsce - Katarzyna Pulwert, Maciej Michałek i Jacek Baryła.

Sport
W lekkoatletycznej lidze

na stadionie gminnym w Kleszczowie odbyły się zawo27 września
dy zaliczane do tzw. I rzutu lekkoatletycznej ligi Zrzeszenia LZS

Województwa Łódzkiego. Startowali zawodnicy z 26 szkół podstawowych
i gimnazjalnych całego województwa - w sumie 320 uczniów.
Oto najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów szkół gminy Kleszczów:
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie:
● Paulina Kupc - III m. w biegu na 200 m, ● Weronika Frankowska - III
m. w skoku w dal, ● drużyna SP Kleszczów (Łucja Tkacz, Dominika, Bojanowska, Weronika Frankowska, Anna Brząkała) - III m. w sztafecie
szwedzkiej, ● Bartłomiej Jarkowski - I m. na 60 m, ● Nikodem Podsiadły - III m. na 60 m, ● Maciej Mularczyk - I m. na 200 m, ● Kamil Gębicz
- I m. w skoku w dal, ● Kacper Węglarski - III m. w skoku w dal, ● Dawid
Szymczak - III m. na 1000 m, ●drużyna SP Kleszczów (Bartłomiej Jarkowski, Bartosz Kacperek, Maciej Mularczyk, Kamil Gębicz) - I m. w sztafecie szwedzkiej, ● Bartosz Kacperek - I m. w rzucie piłeczką palantową.
Gimnazjum w Kleszczowie
● Natalia Pikus - II m. na 100 m, ● Milena Gierach - II m. w skoku w dal,
● drużyna Gimnazjum Kleszczów (Natalia Pikus, Izabela Białek, Julia Kotynia, Oliwia Widera) - II m. w sztafecie 4x100 m, ● Miłosz Podsiadły - III
m. na 100 m, ● Maciej Jabłoński - II m. na 1000 m, ● Wiktor Dytnerski - I
m. w skoku w dal, ● Maciej Jarząbkowski - II m. w skoku w dal.
Organizatorami zawodów były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie, LKS Omega Kleszczów.
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ZSP w Kleszczowie zwycięża
w powiatowej rywalizacji
sportowej

Z

arząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie
poinformował dyrektor Agnieszkę Nagodę-Gębicz, że kierowana przez
nią szkoła zajęła I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w prowadzonej
przez PSZS sportowej rywalizacji szkół powiatu za rok szkolny 2012/2013.
Pod uwagę brane były wyniki uczniów uzyskane w grach zespołowych, zawodach pływackich, biegach przełajowych, rozgrywkach tenisa stołowego, siatkówki plażowej oraz ligi lekkoatletycznej. Kleszczowski ZSP uzyskał 287,5 pkt.
wyprzedzając zdecydowanie drugie w klasyfikacji bełchatowskie II LO (o 78,5
pkt.) oraz trzecie w kolejności I LO w Bełchatowie (o 82,5 pkt.). W nagrodę
ZSP w Kleszczowie otrzyma sprzęt sportowy o wartości 700 zł.
W rywalizacji z podziałem na dziewczęta i chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dziewczęta z ZSP w Kleszczowie zajęły II miejsce, a chłopcy - I miejsce. W związku z tym dyrektor została poproszona o wytypowanie
dwóch uczennic i dwóch uczniów do plebiscytu na 10 najlepszych sportowców szkół ponadgimnazjalnych. Powiatowa gala wręczenia nagród odbędzie
się 25 października.

Sport
Tenis stołowy

drużyna LKS Omega Kleszczów wznowiła rozgrywki. W seD rugoligowa
zonie 2013/2014 rywalizować będzie o pierwsze miejsce z 11 innymi

zespołami. Są w tym gronie: UMKS Księżak Łowicz, KS Legion Skierniewice,
LTSR Buczek, LKS Jutrzenka Bychlew, PKS Polonia Białogon Kielce (2 drużyny), GLKS Burza Pawlikowice, KS Biała Rawska, KS Energetyk AMŁ Dzianiny
Łódź, MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka i UKS Fungis Maków.
W I kolejce rozegranej 14 września tenisiści Omegi pokonali 7:3 UMKS
Księżak Łowicz, a w kolejce II (21 września) wygrali 9:1 z LKS Biała Rawska.
Po dwóch kolejkach zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Następna kolejka (26
października) to mecz Omegi z najsilniejszym rywalem – KS Legion Skierniewice, który w tabeli jest na II miejscu.
W dotychczasowych meczach punkty dla Omegi zdobywali: Witold Uzarczyk, Jarosław Nitek, Przemysław Gierak i Mateusz Książczyk. Zapowiedzi kolejnych meczów i wyniki rozgrywek tenisistów można znaleźć na stronie http://
www.lozts.lodz.pl.
***
W Mistrzostwach Europy Sportowców Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym (Lignano, Włochy) Patryk Chojnowski wywalczył jeden z ośmiu medali, które znalazły się w dorobku polskich zawodników. Rywalizując w grupie
SM10 pokonał wszystkich rywali i zdobył złoty medal. Oprócz niego najcenniejszy krążek zdobył jeszcze jeden członek polskiej ekipy – Rafał Czuper występujący w grupie SM2.
(s)

Sport
Marta Olczyk na podium

2

października na stadionie OSiR w Tomaszowie Mazowieckim odbył
się wojewódzki finał w indywidualnych biegach przełajowych. ZSP w
Kleszczowie reprezentowało
pięcioro uczniów. Najlepiej
zaprezentowała się uczennica kl. II b Marta Olczyk
(na zdjęciu - pierwsza z prawej) uzyskując trzecie miejsce, a tym samym brązowy
medal. Oprócz niej w biegach uczestniczyli uczniowie
ZSP: Weronika Chojka, Dominik Stępień, Kamil Kubiak
i Łukasz Danielski.

16 - 31 X `2013

Informator

KLESZCZOWSKI

Sport
Lekkoatletyczna liga

w Kleszczowie odbyły się za24 września
wody lekkoatletyczne, rozgrywane w ra-

mach Licealiady powiatu bełchatowskiego. Zawody składały się z pięciu konkurencji indywidualnych
i jednej drużynowej. Startowali uczniowie z ośmiu
szkół. ZSP w Kleszczowie reprezentowało 15
dziewcząt i 15 chłopców.
Najlepsze wyniki: ● II miejsce sztafety 4 x 100
m dziewcząt (Klaudia Kowalska, Weronika Chojka,
Justyna Botór, Marta Olczyk), ● Weronika Chojka - I m. w biegu na 400 m, ● Marta Olczyk - III m.
w biegu na 400 m, ● Martyna Szmigielska - II m.
w pchnięciu kulą, ● Justyna Kluba - II m. w skoku
w dal, ● III miejsce sztafety 4 x 100 m chłopców
(Przemysław Aleksandrowicz, Kamil Kubiak, Marcin Kuliberda, Maciej Roczek), ● Dominik Stępień
- I m. w biegu na 1500 m, ● Maciej Roczek - III m.
w biegu na 100 m.
W generalnej klasyfikacji dziewczęta z ZSP
zajęły drugie miejsce, a chłopcy - trzecie. Dru-

żyna dziewcząt awansowała do zawodów
rejonowych, które odbyły się 27 września
w Piotrkowie Trybunalskim. Szkołę reprezentowały: Patrycja Hajduk (100 m), Aleksandra Trajdos (100 m), Ewelina Bugajska
(100 m), Weronika Chojka (400 m), Marta
Olczyk (400 m), Klaudia Jagusiak (400 m),
Patrycja Kłys (800 m), Monika Szymańska
(800 m), Karolina Nowak (800 m), Martyna
Szmigielska (pchnięcie kulą), Sylwia Dryja
(pchnięcie kulą), Lidia Kowalska (pchnięcie
kulą), Justyna Kluba (skok w dal), Klaudia
Polak-Grudzińska (skok w dal), Andżelika
Gałkowska (skok w dal) oraz sztafeta 4x100
m (Ewelina Bugajska, Weronika Chojka, Patrycja Hajduk, Marta Olczyk). Dziewczęta
z ZSP w Kleszczowie po ambitnej walce zdobyły II miejsce i dzięki temu awansowały na
zawody wojewódzkie. Opiekunem drużyny
był Marcin Szymak.

Sport
Awans „do rejonu”

7

października Zelowie odbyły się sztafetowe
biegi przełajowe w ramach Licealiady. ZSP
Kleszczów w powiatowej rywalizacji reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców. Dziewczęta po
bardzo zaciętej walce wywalczyły drugie miejsce
i awans do zawodów rejonowych. Chłopcy z ZSP zajęli trzecie miejsce.
W drużynie dziewcząt pobiegły: M. Szymańska, W. Chojka, P. Kłys, K. Nowak, M. Kłodawska,
A. Trajdos, K. Jagusiak, P. Hajduk, J. Wojewoda,
J. Botór.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

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
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
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
731-36-32
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
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Dziękczynne Święto Żniw
å ciąg dalszy ze str. 1

„Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od
swojego współbrata się nie odwrócisz” - to fragment odczytanych
słów proroka Izajasza, które - tak jak inne teksty - przypomniały uczestnikom święta
o obowiązku ludzkiej solidarności, o potrzebie
sprzeciwu wobec materialistycznych postaw,
a także o konieczności
udzielania pomocy bliźnim pozostającym w gorszym położeniu.
Dzięki udziałowi proboszcza parafii rzymskokatolickiej ks. Andrzeja
Pękalskiego nabożeństwo miało ekumeniczny
wymiar. Wśród uczestników obecni byli zaproszeni goście, m.in.
wójt gminy Sławomir Chojnowski, przewodniczący Rady Gminy
Henryk Michałek, radna powiatu Renata Skalska, dyrektorzy kleszczowskich szkół i szefowie kilku innych instytucji. Po zakończonym
nabożeństwie grupa młodych wykonawców zaprezentowała poetycki program,
związany z tematyką żniw.
Goście zostali obdarowani
niewielkimi bochenkami chleba, pieczonymi
według tradycyjnych metod.
Warto zwrócić uwagę na
dobór tekstów
pieśni, które towarzyszyły Świętu Żniw. Znalazły się wśród nich
takie poetyckie perełki jak pieśń Jana Kochanowskiego „Czego
chcesz od nas Panie…”, a także „Boże z Twoich rąk żyjemy” Franciszka Karpińskiego.
(s)

P

Nagrodą
– wyjazd do Kanady

rzed komisją konkursową, której przewodniczyła Emilia Krakowska, pamiętna odtwórczyni roli Jagny w filmowej adaptacji „Chłopów”, Jagoda przedstawiła fragment tej
powieści. „Żarło ją cosik, czego by i wypowiedzieć nie sposób,
ni to był żal, ni to tęsknica, ni to kochanie, a oczy miała pełne suchego żaru i w sercu wzbierał wrzący, straszny szloch”.
Pełna ekspresji recytacja zdobyła uznanie w oczach jurorów i przyniosła jej nagrodę w postaci kilkudniowego pobytu
w Kanadzie. Uczennica kleszczowskiego gimnazjum idzie tym
samym w ślady swojej starszej koleżanki Izabeli Tatary, która wygrała „reymontowski” konkurs w 2011 roku, a w czerwcu
2012 odbyła podróż do Kanady.
Współorganizatorem konkursów jest kanadyjska The
W. Reymont Foundation, która pokrywa koszty pobytu laureatów. Prezes fundacji Kazimierz Chrapek był obecny na
tegorocznym zlocie szkół reymontowskich. Obok Jagody
Staniszewskiej reprezentację naszego gimnazjum tworzyli uczniowie Kamil Pieniążek i Natalia Woch oraz nauczycielka Izabela Marcinkowska. Do konkursowej recytacji laureatkę I nagrody przygotowała polonistka - Bogusława Barańska.
Dodajmy, że
otwarcie Zlotu
Szkół Reymontowskich odbyło
się w zamku gostynińskim, gdzie
według legendy przetrzymywany był Wasyl
Szujski. Uroczystość uświetnił
występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Solec”. Po powrocie do szkoły w Solcu czekaLaureatki na wspólnym zdjęciu z prezeła na wszystkich
sem K. Chrapkiem
uczestników biesiada integracyjna. Konkursowe zmagania wypełniły większość drugiego dnia zlotu. Laureatami głównych nagród
w dwóch innych kategoriach zostali przedstawiciele szkól
z Warszawy i Stróżewa.
Po konkursie czekał uczestników zlotu udział w warsztatach
artystycznych, a potem przejażdżka bryczką, ognisko z kiełbaskami i dyskoteka. Ostatniego dnia zlotu poczty sztandarowe
szkół uczestniczyły w mszy świętej w soleckim kościele. Miejscem kolejnego „reymontowskiego” zlotu będą Brzeziny.
(opr. s)

Wystawiam faktury VAT

