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Znamy losy 
tegorocznych 
maturzystów

Jak co roku w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie zgroma-
dzono informacje o tym, jakie kierunki 
edukacji wybierali najchętniej tegoroczni 
absolwenci technikum oraz liceum. Dyrek-
tor Agnieszka Nagoda-Gębicz udostępni-
ła nam zebrane dane. Dzięki temu czytel-
nicy „IK” dowiedzą się, które uczelnie oraz 
jakie kierunki kształcenia cieszyły się naj-
większym powodzeniem w roku 2016. 

Więcej na str. 4 i 5

Dzień Papieski 
po raz XVI

Wspomnienie nauki Jana Pawła II, 
zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”, chwila zadumy i sku-
pienia podczas składania kwiatów pod 
kleszczowskim pomnikiem Jana Pawła 
II, program artystyczny w wykonaniu mło-
dzieży z zespołu szkół oraz ogłoszenie 

wyników i nagrodzenie laureatów konkur-
sów „papieskich” - to najważniejsze ak-
centy tegorocznego Dnia Papieskiego. 

Więcej na str. 6

Jak co roku 1 listopada odwiedzimy groby naszych 
bliskich. Parę dni wcześniej na cmentarzach będą pro-
wadzone wielkie porządki - mycie nagrobków, usuwanie 
chwastów i opadłych liści, także z zapomnianych mogił. 
W dzień Wszystkich Świętych na nagrobnych płytach 
pojawią się chryzantemy w doniczkach, kompozycje ze 
sztucznych i naturalnych kwiatów, zapalone zostaną 
dziesiątki zniczów. W skupieniu staniemy przy rodzin-
nych grobach, by odmówić modlitwę.

Więcej na str. 12

Warszawska spółka Goodrill z 
branży wiertniczej buduje w Klesz-
czowskiej Strefi e Przemysłowej nr 
2 potężną halę. Trwająca od 2014 
roku inwestycja zbliża się do koń-
ca. Firma Goodrill na terenie stre-
fy w Kleszczowie będzie zajmować 
się produkcją części dla przemy-
słu wiertniczego, a także świad-
czeniem usług serwisowych dla tej 
branży.

Więcej na str. 5

Gminna uroczystość, zorga-
nizowana w piątkowy wieczór 21 
października, zgromadziła w auli 
SOLPARKU nauczycieli oraz pra-
cowników administracji i obsłu-
gi samorządowych szkół i przed-
szkoli. Wójt Sławomir Chojnowski 
wspólnie z przewodniczącym Rady 
Gminy Michałem Michałkiem wrę-
czyli listy gratulacyjne oraz kwia-
ty tym pracownikom sfery edukacji, 
którzy zostali uhonorowani specjal-
nymi nagrodami. Obszerniejsza re-
lacja – w następnym wydaniu „IK”

Świętowali pracownicy placówek 
edukacyjnych

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Nowa branża w kleszczowskiej strefie
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Wsparcie na początek  
roku szkolnego

15 września w Urzędzie Gminy przyjmowane były wnioski 
o przyznanie uczniom z uboższych rodzin pomocy mate-

rialnej w formie stypendiów szkolnych. Uprawnione osoby złożyły 
w sumie 18 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie 
i w dniu 26 września wydano decyzje, przyznające stypendia szkol-
ne na ogólną kwotę 34.220 zł.

Z kolei 17 października po rozpatrzeniu pięciu złożonych wnio-
sków wydane zostały decyzje przyznające stypendium socjalne dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna kwota przyznanych 
stypendiów socjalnych to 4250 zł.

Wsparcie wypłacono uczniom 20 października.
JS

Leśna ścieżka rowerowa
ełchatowska spółka REBUD została wybrana w przetargu 
na budowę dydaktycznej ścieżki ekologicznej pomiędzy Łę-

kińskiem, a zjazdem z drogi powiatowej nr DP3915E, prowadzą-
cym w kierunku Czyżowa. Ścieżka wykonana w standardzie ścieżki 
rowerowej zostanie utwardzona bezfazową kostką betonową w ko-
lorze czerwonym. Będzie miała 2,5 metra szerokości, a jej długość 
to 1410 metrów.

B u d o w a n y 
odcinek powstaje 
w terenie leśnym, 
w odległości kilku 
metrów od dro-
gi powiatowej nr 
3915E i umożliwi 
połączenie istnie-
jących już ście-
żek. W umowie z 
wykonawcą ter-
min realizacji in-
westycji ustalony 
został na 15 kwietnia 2017 r. Wartość brutto zadania wyniesie nie-
co ponad 364 tys. zł.

JS

Droga od Dębiny do 
Chabielic – w remoncie

aczął się remont kolejnego odcinka drogi powiatowej Ka-
mień-Chabielice. Prace remontowe zostaną przepro-

wadzone na trasie o łącznej długości 4350 m - od Chabielic do 
skrzyżowania z drogą Dębina-Osiny. Starostwo Powiatowe zapo-
wiedziało, że na czas remontu droga będzie zamknięta dla ruchu. 
Objazd wyznaczono równoległą drogą technologiczną, zbudowaną 
przez kopalnię wzdłuż taśmociągów.

Ogłoszony przez starostwo przetarg na prace remontowe wy-
grała piotrkowska spółka Erbedim. Koszty prac remontowych mają 
wynieść ponad 3,8 mln zł. Na tę kwotę złożyły się środki z budże-
tu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, pieniądze przekazane 
przez gminę Kleszczów (1,55 mln zł), a także przez gminę Szczer-
ców.

Przypomnijmy, że pierwszy etap prac remontowych przepro-
wadzony na tej drodze w 2015 r. dotyczył odcinka o długości po-
nad półtora kilometra (od skrzyżowania w Kamieniu do zjazdu na 
Dębinę) i kosztował ponad 2,4 mln zł. Na tę kwotę także złożyły się 
środki z budżetu powiatu oraz dotacje z gminy Kleszczów (prawie 
678 tys. zł) i z gminy Szczerców.

Remont pozwoli znacznie poprawić jakość drogowego połą-
czenia drogi wojewódzkiej Łódź-Częstochowa z naszą obwodnicą 
gminną, która rozpoczyna się w Kamieniu. Ułatwi także dojazd do 
stref przemysłowych w Bogumiłowie i w Rogowcu.

JS

Z

Przebudowa ulicy Łącznej
jedna z niewielu dróg w gminie Kleszczów, nie posiada-
jąca chodnika bądź ciągu pieszo-jezdnego oraz utwar-

dzonych wjazdów na posesje. Przebudowa ulicy Łącznej, której 
długość wynosi ponad 730 metrów polegać ma na budowie pełne-
go uzbrojenia (odwodnienie drogi, oświetlenie, sieć energetyczna, 
sieć telekomunikacyjna, wodociąg i kanalizacja sanitarna) oraz wy-
konaniu nowej 7-metrowej nawierzchni jezdni wraz z ciągiem pie-
szo-rowerowym o szerokości 2,5 metra.

Do przetargu na wykonanie przebudowy ul. Łącznej przystąpiło 
czterech wykonawców: Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 
dwie firmy z Piotrkowa Trybunalskiego (Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych PEUK S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych sp. z o.o.), a także spółka Drog-Bud z Lubojenki k. Często-
chowy. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Drog-
-Bud sp. z o.o. Zlecone przez gminę prace mają być zrealizowane 
do 14 sierpnia 2017 r. za kwotę brutto 2.505.222,94 zł.

JS

To

Do

B

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2015.1774 j.t. ze 
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wy-
kaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położo-
nej, w obrębie Żłobnica gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana 
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stro-
nie internetowej Gminy Kleszczów.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2015.1774 j.t. ze 
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w ob-
rębie Łuszczanowice gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. 
łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do 
publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana w Biule-
tynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie 
internetowej Gminy Kleszczów.
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KOMUNIKATY
Do 10 listopada studenci składają wnioski o stypendia

Uprawnieni studenci, zamieszkali na terenie gminy Kleszczów, mogą starać 
się o stypendium motywacyjne (za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach 
artystycznych lub zawodach sportowych), a także o stypendium o charakterze 
socjalnym. Termin składania wniosków upływa 10 listopada. Szczegółowa infor-
macja o tym, kto jest uprawniony do ubiegania się o wspomniane stypendia, a 
także o koniecznych dokumentach, jest zamieszczona na gminnej stronie www.

Zgłoś kandydata na rzeczoznawcę
Do 2 listopada przyjmowane są w Urzędzie Gminy wnioski kandydatów do 

pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania wartości zwierząt padłych bądź 
zabitych oraz rzeczy zniszczonych z nakazu Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej. Informacja o wymaga-
niach stawianych kandydatom zamieszczona została 19 października w „Aktual-
nościach” na gminnej stronie www.

Fundacja pomaga w promocji fi rm
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów o możliwości skorzysta-
nia z bezpłatnej usługi promocji swojej fi rmy. Dodatkowe informacje - w siedzi-
bie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3 (pokój nr 23), lub pod 
nr tel. 44/731-31-33.

Wyjazd na „Straszny Dwór”
12 listopada Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje wyjazd do 

Teatru Wielkiego w Łodzi na operę „Straszny Dwór”. Cena biletu 25 zł. Wyjazd o 
godz. 16.15 z parkingu przy budynku GOK w Kleszczowie.

Zapisy w kasie GOK w Kleszczowie do 28 października (od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 do 15.00).

Jeszcze można głosować
Gminny Ośrodek Kultury informuje mieszkańców gminy Kleszczów, że an-

kieta dotycząca wyboru wykonawców muzycznych, których chcieliby obejrzeć 
podczas przyszłorocznych Dni Kleszczowa, będzie dostępna na internetowej 
stronie GOK do końca stycznia 2017 r. Ankietę odnajdziemy pod adresem http://
gokkleszczow.srvys.com.

odczas Dożynek Prezydenckich, które jak co roku odby-
ły się we wrześniu w Spale, gmina Kleszczów była jed-

nym z tych samorządów, które skorzystały z oferty organizatorów 
i ustawiły swoje stoisko promocyjne. Obok wydawnictw promocyj-
nych (map, folderów, ulotek) były na nim prezentowane wybra-
ne przykłady prac, stworzonych przez mieszkańców gminy w trak-
cie warsztatów z rękodzieła artystycznego organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

12 października wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnow-
ski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie Sła-
womira Mrozowicz na zaproszenie organizatorów uczestniczyli w 
spotkaniu podsumowującym tegoroczne Dożynki Prezydenckie w 
Spale. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 

z udziałem Pary Prezydenckiej. Prezydent RP Andrzej Duda po-
dziękował organizatorom i współorganizatorom dożynek za ich za-
angażowanie.

Spotkanie zostało urozmaicone występem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród 
przedstawicieli województw obecna była tzw. grupa wieńcowa 
z województwa lubelskiego, która zdobyła pierwsze miejsce w kon-
kursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

JS

Konsultacje z organizacjami
Wójt Gminy Kleszczów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe 

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu 
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Termin konsultacji: od 27 paździer-
nika do 8 listopada 2016 roku.

Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na te-
renie gminy Kleszczów na temat przedstawionego projektu programu współpra-
cy. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii 
na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.klesz-
czow.pl. Wypełniony formularz należy przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy 
w Kleszczowie,  ul. Główna 47, drogą elektroniczną na adres: kleszczow@klesz-
czow.pl lub złożyć bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kleszczowie w Punkcie Ob-
sługi Klienta do dnia 8 listopada.

Składowiska popiołów PGE GiEK 
S.A. przedmiotem postępowań

W przesłanych do Urzędu Gminy obwieszczeniach Urząd Mar-
szałkowski Województwa Łódzkiego poinformował o trwających 
postępowaniach w sprawie wydania pozwoleń zintegrowanych na 
prowadzenie składowisk odpadów „Lubień” i „Zwałowisko”, zlokali-
zowanych na terenie gminy Kleszczów. 

Do 2 listopada Urząd Marszałkowski przyjmuje uwagi i wnioski. 
Są one przyjmowane w jego siedzibie oraz drogą elektroniczną. Do-
stęp do dokumentów związanych z postępowaniami jest możliwy po-
przez stronę www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie. 

Obwieszczenia Urzędu Marszałkowskiego są zamieszczone 
w gminnym BIP, w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

P
Były podziękowania i podsumowanie
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Jakie błędy popełniają 
mieszkańcy w segregacji 

odpadów?
związku z informacją od przedsiębiorcy odbierające-
go odpady komunalne o błędach w segregacji odpadów 

(dotyczy to kilku nieruchomości) pragniemy przypomnieć, że pod-
stawową zasadą obowiązujących przepisów w tym zakresie jest 
segregacja odpadów u źródła i odbiór z posesji poszczególnych 
frakcji odpadów oddzielnie. 

Właściciele, którzy nie zdecydują się na segregację, płacą 
znacznie wyższą opłatę. W przypadku, gdy ktoś deklaruje se-
gregację, a mimo to odpady miesza, musi się liczyć z podnie-
sieniem opłaty. W przypadku ujawnienia źle posegregowanych 
odpadów właściciel dostaje ostrzeżenie od operatora w posta-
ci naklejonej czerwonej kartki na pojemniku. Drugie ostrzeże-
nie wiąże się z podniesieniem stawki opłaty.

Właściwa segregacja odpadów w naszym systemie ma duże 
znaczenie, ponieważ jest dostosowana do pojazdów transportują-
cych, urządzeń i linii sortowniczych w zakładach przetwarzania od-
padów. Niedbałe postępowanie z odpadami to każdorazowo do-
datkowe nieprzyjemne obowiązki pracowników w tych zakładach, 
wyższe koszty odbioru, osłabienie funkcji kontrolnej Gminy wo-
bec podmiotu odbierającego odpady, a przede wszystkim niwecze-
nie starań innych osób, które zadają sobie trud selektywnego gro-
madzenia i wyrzucania odpadów. Prosimy, by mieć to na uwadze.

Zgłaszane przez przedsiębiorcę błędy to wrzucanie odpadów 
zmieszanych (najczęściej pieluch i popiołu) do pojemników na od-
pady suche i szkło. 

Przypominamy, jak segregować:
Odpady „SUCHE” (pojemnik oznaczony kolorem żółtym)
Wrzucamy: ● opakowania z papieru i tektury, ● stare gazety, 

● opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (serkach, jo-
gurtach, mleku, margarynie), ● plastikowe butelki po napojach, ● 

opakowania plastikowe po 
chemii gospodarczej i ko-
smetykach, ● torebki fo-
liowe ● metale (puszki po 
napojach, konserwach, na-
rzędzia, zabawki).

Nie wrzucamy: ● pam-
persów i podkładek, ● tek-
styliów i odzieży, ● opako-
wań po środkach ochrony 
roślin, ● opakowań po far-

bach i lakierach, ● opakowań po olejach spożywczych lub technicz-
nych, ● popiołu, ●  opakowań po lekach, ● odpadów z samocho-
dów, elementów instalacji wod-kan,● sprzętu RTV i AGD, ● worków 
po nawozach, folii ogrodniczej.

„SZKŁO” (pojemnik oznaczony kolorem pomarańczowym)
Wrzucamy: ● odpady ze szkła opakowaniowego bez zawarto-

ści, ● butelki, flakony, ● słoiki.
Nie wrzucamy: ● szyb okiennych, ● szyb samochodowych, ● 

luster, ● porcelany, ceramiki, zniczy, ● szkła zbrojonego.

Odpady „ZMIESZANE” (pojemnik oznaczony kolorem zielo-
nym, może być też szary lub niebieski)

Wrzucamy: ● odpady higieniczne, ● popiół, ● opakowania za-
brudzone tłuszczami, ● tekstylia, ● odpady kuchenne - resztki żyw-
ności, owoców, warzyw (zaleca się ich kompostowanie).

Nie wrzucamy: ● odpadów, które można umieścić w pozosta-
łych pojemnikach, ● gorącego popiołu, ● gałęzi, ● baterii i akumu-
latorów, ● żarówek, świetlówek, sprzętu RTV i AGD, ● substancji 
toksycznych, żrących, wybuchowych, ● odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej.

Opr. MK

tym, że mury kleszczowskich szkół ponadgimnazjalnych absol-
wenci opuszczają z solidnym bagażem wiedzy świadczą dobit-

nie wyniki kolejnych matur. Technikum Nowoczesnych Technologii w 
najnowszym rankingu „Perspektyw” okazało się szkołą z najlepszymi wy-
nikami matur w Polsce. Ten ranking bazował na danych z roku 2015. W 
2016 wyniki okazały się także bardzo dobre, a matury w pierwszym po-
dejściu zdali wszyscy uczniowie.

Porównanie wyników matur w kleszczowskich szkołach pokazujemy 
na tle danych dla naszego powiatu, województwa i kraju.

Technicy ciągną do Wrocławia
Z grona 21 maturzystów, którzy w tym roku opuścili mury Technikum 

Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie trzy oso-
by podjęły już pracę. Dwie z nich wybrały działającą w strefie przemysło-
wej w Bogumiłowie spółkę Eurometal (są operatorami linii cięcia wzdłuż-
nego), jedna zaś trafiła do firmy ABB w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie 
montuje przekształtniki trakcyjne średniego napięcia.

W tym roku rekordową popularnością cieszyła się Politechnika Wro-
cławska, a na niej kierunki mechatronika, automatyka i robotyka oraz 
elektronika. Tę renomowaną uczelnię wybrało 10 absolwentów TNT, 
czyli niemal połowa. Cztery osoby studiują na Politechnice Łódzkiej (przy 
czym aż trzy wybrały elektrotechnikę), dwie na Politechnice Często-
chowskiej (w tym jedna zaocznie, pracując jednocześnie w firmie KAN). 
Studia mechatroniczne na Wojskowej Akademii Technicznej w Warsza-
wie wybrał jeden absolwent kleszczowskiego technikum.

Języki - mocny atut
W przypadku absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Pawła II w Kleszczowie warto przeanalizować wybierane przez nich kie-
runki dalszej edukacji z podziałem na obie klasy. W klasie o profilu ma-
tematyczno-fizycznym tegoroczni maturzyści zdecydowanie najchętniej 
wybierali edukację na uniwersytetach. Najbliższy - Uniwersytet Łódzki - 
wybrało siedem osób, decydując się na kierunki humanistyczne (filologia 
angielska z germańską, filologia germańska z anglistyką, filologia angiel-
ska z iberystyką), a także na ekonomię i matematykę.

Grafikę komputerową i kierunek „business and administration” na 
Uniwersytecie Coventry w Wlk. Brytanii wybrały dwie absolwentki klesz-
czowskiego LO. Za granicę, ale do pracy w jednej ze szkockich fa-
bryk - udał się kolejny absolwent liceum. Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu przyciągnął trójkę tegorocznych absolwentów. Studiują tu za-

W

O
Dokąd po technikum
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Budowa hali na finiszu
znoszony od 2014 roku budynek hali ma wymiary 54 x 132 
x 9 m. Został połączony funkcjonalnie z częścią biurowo-

-socjalną. Imponująca jest powierzchnia zabudowy – obiekt zaj-
muje ponad 7100 m kw. Po to, by zrealizować planowaną inwesty-
cję spółka Goodrill kupiła w 2013 roku od Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów działkę o powierzchni ponad 8,4 ha.

- Budowa hali produkcyjno-remontowej w Kleszczowie wyni-
ka przede wszystkim z konieczności stworzenia nowoczesnego za-
plecza technicznego stanowiącego podstawę dla dalszego rozwo-
ju spółki – mówi Janusz Dańda, prezes zarządu Goodrill sp. z o. o. 
- Zamiast modernizować starą bazę w Sulmierzycach spółka pod-
jęła decyzję o budowie nowej, w lepszej lokalizacji tj. w Kleszczo-
wie. Pomimo aktualnego osłabienia rynku usług wiertniczych mamy 
nadzieję na jego ożywienie w Polsce, m.in. w związku z uruchomie-
niem programu wsparcia geotermii.

Do wzniesienia hali inwestor zaangażował PROFIX - firmę z 
Krakowa, która działając od 1987 r. zbudowała dotychczas ponad 
450 obiektów, z czego ok. 70 proc. to hale stalowe. Produkcyjno-
-magazynowy obiekt spółki Goodrill będzie zapewne największą, 
jak dotąd, halą w kleszczowskiej strefie nr 2. Powstał w oparciu o 
prefabrykowane konstrukcje stalowe. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na koniec tego roku.

Źródło: profixhale.pl
Jak informuje Janusz Dańda koszty przedsięwzięcia, realizowa-

nego w Kleszczowie, zamkną się w kwocie 17-18 mln zł. Cała inwe-
stycja została sfinansowana ze środków własnych i pożyczki, bez 
wykorzystywania funduszy unijnych. Zakładany poziom zatrudnie-
nia w tym nowym kleszczowskim zakładzie osiągnie w perspekty-
wie 10 lat liczbę ok. 80 pracowników.

- W początkowym okresie do nowej bazy przeniesieni zostaną 
przede wszystkim pracownicy zatrudnieni aktualnie w starej bazie 
w Sulmierzycach - wyjaśnia prezes J. Dańda. - Wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania na nasze usługi planujemy zatrudnienie inżynie-
rów mechaników i wiertników, konstruktorów, automatyków sprzętu 
wiertniczego, elektryków, tokarzy i frezerów.

JS

rządzanie produkcją, finanse i rachunkowość (w języku angielskim) oraz 
ekonomię.

Wiadomo, że edukacja językowa jest jedną z najmocniejszych stron 
kleszczowskich szkół ponadgimnazjalnych. Nie dziwi więc fakt, że dwie 
kolejne osoby z grona tegorocznych absolwentów wybrały się na języko-
we studia do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. Jedna studiuje ger-
manistykę z językiem angielskim, druga - język angielski z germanisty-
ką. Czwórka absolwentów wybrała studia politechniczne: budownictwo 
na Politechnice Wrocławskiej (2 osoby) oraz matematykę stosowaną na 
Politechnice Łódzkiej. Dwie z ankietowanych osób były jeszcze w trakcie 
rekrutacji na studia.

Chętnie wybierali Uniwersytet Łódzki
Znaczna różnorodność kierunków i aż jedenaście różnych uczel-

ni - to najkrótsze podsumowanie wyborów, dokonywanych przez ma-
turzystów z klasy o profilu sportowym. Aż dziewięć osób wybrało Uni-
wersytet Łódzki (kierunki: marketing, pedagogika, informatyka, biologia, 
ekonomia), a trzy zdecydowały się na AWF (we Wrocławiu bądź w Kra-
kowie, gdzie studiują wychowanie fizyczne, albo kierunek menedżer 
sportu). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wybrały dwie osoby. 
Studiują tu kierunki: żywienie człowieka i ochrona środowiska. Dwie ko-
lejne zdecydowały się na studia politechniczne (inżynieria materiałowa 
w PŁ, inżynieria środowiska na AGH). Listę wybranych uczelni i kierun-
ków dopełniają: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (prawo), Warszaw-
ski Uniwersytet Medyczny (położnictwo), WAT w Warszawie (chemia) i 
Uniwersytet Opolski (bezpieczeństwo wewnętrzne). Dwoje absolwentów 
zdecydowało się na rok przerwy w swojej edukacji, a jeden z absolwen-
tów załatwiał sprawy związane z rekrutacją do policji.

Jak zachęcić technika do pracy?
To podsumowanie traktujemy, jako podpowiedź dla tych uczniów i 

ich rodziców, którzy zastanawiają się nad wyborem dalszej ścieżki edu-
kacji. Zestawienie informacji o dalszych wyborach, dokonywanych przez 
absolwentów TNT i LO w Kleszczowie zaprzecza coraz powszechniej-
szym opiniom o tym, że młodzież rezygnuje z wykształcenia wyższego, 
bo w procesie rekrutacji do zakładów pracy nie stanowi ono już ponoć 
istotnego atutu. Uczniowie nawet jeśli mają w ręku zawód technika - me-
chatronika, widzą potrzebę zdobywania dalszej specjalistycznej wiedzy i 
nowych umiejętności.

Marzec 2015 – wizyta uczniów TNT w firmie Eurometal

Ta sytuacja martwi pewnie przedsiębiorców z Kleszczowskich Stref 
Przemysłowych, którzy liczyli na to, że absolwenci Technikum Nowo-
czesnych Technologii, oswojeni z zagadnieniami informatyki, mechani-
ki i automatyki będą decydowali się wcześniej zaczynać karierę zawodo-
wą właśnie w lokalnych firmach. Na razie na taki wybór zdecydowało się 
dwóch absolwentów. Z czasem sytuacja może się zmienić, zwłaszcza je-
śli menedżerowie firm pójdą w ślady spółki Eurometal S. A. i przeprowa-
dzą wśród uczniów TNT takie akcje informacyjne, jakie dotychczas pro-
wadziła ta właśnie spółka, działająca w branży aluminium.

J. Strachocki

W

Bistro IMPRESSA
● Organizacja imprez okolicznościowych

● Obiady ● Catering
Kleszczów, ul. Główna 86

Tel. 695 978 788, 530 855 746

Pierwsze miesiące budowy hali

i po liceum
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Pamięć 
o papieskim 

przesłaniu
października o godzinie 9.00 trzydziestu 
jeden uczniów reprezentujących wszyst-

kie pięć szkół, działających w naszej gminie, zasiadło 
do pisemnej rywalizacji w konkursie wiedzy o Janie 
Pawle II. Była to już szósta edycja konkursu, poświę-
conego życiu i apostolskiej posłudze Papieża - Pola-
ka. Do fi nałowej, ustnej rozgrywki konkursowe jury 
zakwalifikowało pięć osób. Oficjalne wyniki ich ry-
walizacji zostały ogłoszone publicznie w niedzielę 9 
października. Tego dnia poznaliśmy również wyniki 
konkursu plastycznego, związanego z tegorocznymi 
obchodami Dnia Papieskiego. Zostały do niego za-
proszone dzieci z gminnych przedszkoli oraz ucznio-
wie najmłodszych klas szkół podstawowych. Plon 
konkursu to 166 prac plastycznych. Wykonane przez 
dzieci obrazki i obrazy prezentowane są na wystawie 
przygotowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie i pokazanej po raz pierwszy 9 
października w siedzibie GOK, a następnie przenie-
sionej do górnego holu SOLPARKU (na wprost auli).

Zanim publiczność zgromadzona w sali wido-
wiskowej GOK poznała wyniki konkursów, a laure-
aci odebrali zasłużone nagrody, odbyły się zasadni-
cze części ofi cjalnych obchodów Dnia Papieskiego. 
W kościele Parafi i p.w. NMP Anielskiej w Kleszczo-
wie została odprawiona Msza św., w której uczestni-
czyły poczty sztandarowe Gminy Kleszczów oraz sa-
morządowych szkół. Ksiądz Sławomir Bednarski w 
swoim kazaniu przypomniał, iż Jan Paweł II był pa-
tronem rodziny. Nawiązując do ewangelii przekony-
wał, jak ważne znaczenie mają w codziennym życiu 
proste słowa podziękowania i dowody wdzięczno-
ści okazywane domownikom. Po zakończeniu litur-
gii wierni wzięli udział w uroczystości złożenia kwia-
tów pod pomnikiem Jana Pawła II. Nie zabrakło przy 
tym „Arki”  zagranej – jak co roku – przez Młodzieżo-
wą Orkiestrę Dętą Gminy Kleszczów.

Dalsza część XVI Dnia Papieskiego odbywa-
ła się w sali widowiskowej GOK. Otworzył ją okolicz-
nościowy montaż słowno-muzyczny przygotowany 
przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. Jego przewodni temat - „Bądźcie 
świadkami miłosierdzia” - był zarazem hasłem prze-
wodnim XVI Dnia Papieskiego. Nawiązywał nie tylko 
do tematyki tegorocznych Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie. Młodzi wykonawcy poruszyli też te-
mat niezwykle ważny dla każdego nastolatka - pro-
blem rozterek i ciągłych poszukiwań najwłaściwszych 
ścieżek własnego rozwoju osobowego i zawodowe-
go. Dopracowany pod względem oprawy muzycznej 
i ambitny treściowo program skupił uwagę mieszkań-
ców gminy, którzy dość licznie wypełnili salę widowi-
skową GOK.

Później ogłoszone zostały wyniki „papieskich” 
konkursów. Najbogatszą wiedzą o Janie Pawle II wy-
kazała się w tym roku Natalia Woch. Drugie miejsce 
jury przyznało Karolinie Cieślak, a trzecie - Przemy-
sławowi Muskale. Dwoje pozostałych fi nalistów (Ka-
rolina Olczyk i Piotr Mostowski) uzyskało wyróżnie-
nia. Uczestników konkursu plastycznego nagrodzono 
odrębnie w każdej grupie wiekowej. W gronie 4-let-
nich przedszkolaków jury przyznało pierwsze miejsce 
Mai Królik (Łuszczanowice). Wśród rysunków wyko-
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M. Markiewicz stypendystą 
premiera

Uczeń kl. IV Technikum Nowoczesnych 
Technologii w Kleszczowie - Mateusz Mar-
kiewicz wraz z dyrektor Agnieszką Nago-
dą-Gębicz wyjechał 14 października do 
Warszawy, by z rąk premier Beaty Szydło 
odebrać potwierdzenie przyznania stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość 
miała miejsce podczas ogólnopolskich ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej. Obec-
na była także minister edukacji - Anna Za-
lewska.

Wyróżnieni w konkursie foto
3 października w bełchatowskim Mu-

zeum Regionalnym odbyło się rozdanie na-
gród konkursu „Las miejscem pracy, ży-
cia i wypoczynku”, zorganizowanym przez 
Nadleśnictwo Bełchatów. W gronie wyróż-
nionych autorów zdjęć znalazło się dwóch 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych - Błażej Ćwiek i Damian Telążka. Roz-
danie nagród połączone było z wystawą 
i uroczystymi obchodami 40-lecia Nadle-
śnictwa Bełchatów.

Międzykulturowe zajęcia 
gimnazjalistów

Dwunastoosobowa grupa uczniów, re-
alizujących projekt edukacyjny „Dziedzic-
two kulturowe mniejszości narodowych 
w Polsce”, na przełomie września i paź-
dziernika udała się pod opieką nauczycie-
lek Marii Krupskiej i Agnieszki Reszki do 
Wdzydz Kiszewskich oraz Gdańska. Gim-

nazjaliści poznawali z bliska kulturę i język 
kaszubski, zwiedzając skansen Kaszubski 
Park Etnografi czny, biorąc udział w warsz-
tatach muzealnych i ucząc się kuchni ka-
szubskiej.

Odwiedzili też Muzułmańską Gminę 
Wyznaniową w Gdańsku, zwiedzili gdański 
meczet, spotkali się z imamem, który wy-
głosił dla nich w języku arabskim fragment 
Koranu. W Gdańsku tropili ślady Güntera 
Grassa - nieżyjącego pisarza-noblisty, któ-
ry miał niemiecko-kaszubskie pochodzenie.

Europejski Dzień Języków 
Obcych

Nie tylko uczniowie podstawówki, ale 
także 6-letnie dzieci z przedszkoli w Klesz-
czowie i Łuszczanowicach wzięły udział 
w obchodach Europejskiego Dnia Języ-
ków Obcych, który został zorganizowa-
ny 6. października w SP im. J. Korczaka 
w Kleszczowie. Odbył się festiwal piose-
nek obcojęzycznych oraz pokaz krótkich 
humorystycznych form teatralnych przed-
stawionych w językach obcych. W szkol-
nym konkursie języka angielskiego nagro-
dzeni zostali:
•  klasy IV: I. Mateusz Tarnowski i Wiktoria 

Jabłońska; III. Miłosz Stawiak,
•  klasy V: I. Jakub Bujacz; II. Marta Kuc; III. 

Miłosz Dylak i Michał Koszur,
•  klasy VI: I. Antoni Bujacz i Maria Koście-

lak; II. Anna Szafrańska; III. Małgorza-
ta Załoga.

Obchody Europejskiego Dnia języków 
Obcych przygotowali nauczyciele języków 
obcych:

Recytowały Różewicza 
po niemiecku

3 października pięć uczennic Gimna-
zjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczo-

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8

►



16-31	X	2016	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 7

nanych przez 5-latków najbardziej podobała się praca Bartosza Kępy (Kleszczów), 
a w gronie 6-latków zwyciężyła Natalia Susmęd (Kleszczów). W klasach pierw-
szych zwycięzcą konkursu plastycznego okazał się Franciszek Lipiński (SP Klesz-
czów), a w klasach drugich - dwoje uczniów SP Kleszczów: Maja Domańska i Pa-
weł Zybura. Wśród trzecioklasistów pierwsze miejsce jury przyznało Bartoszowi 
Kowalczykowi (SP Łękińsko). 

Konkursy były objęte honorowym patronatem wójta gminy Kleszczów. Wójt 
Sławomir Chojnowski wręczał nagrody laureatom wspólnie z proboszczem Para-
fii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie ks. Andrzejem Pękalskim oraz dyrektorem 
ZSP w Kleszczowie - Agnieszką Nagodą-Gębicz. Organizatorami obchodów Dnia 
Papieskiego były: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Parafia p.w. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury.

J. Strachocki

Wokalną oprawę Mszy św. zapewniły dziewczęta z ZSP Uczniowie przypominali informacje o życiu i nauce Jana Pawła II

Ofiarni mieszkańcy wspierali Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Poczty sztandarowe na placu przed pomnikiem

Wójt wręcza główną nagrodę Natalii Woch

Młodzi odtwórcy programu artystycznegoDelegacje Urzędu Gminy oraz 
gminnych jednostek z kwiatami

Kaja Buraczyńska zdobyła III nagrodę

Przy pomniku zebrało się wielu 
mieszkańców gminy

Nagrodzona praca Bartosza Kępy
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

wie prezentowało swoje umiejętności w 
konkursie recytatorskim wierszy Tade-
usza Różewicza w niemieckim przekła-
dzie Bernharda Hartmanna. Konkurs został 
zorganizowany przez I Liceum Ogólno-
kształcące w Radomsku. Konkursowe jury 
nagrodziło Paulinę Pałecz oraz Svenję Mi-
kłaszewską wyróżnieniami.

Kolejna wizyta w Ettenheim
To kolejna odsłona rozpoczętej kilka 

lat temu wymiany polsko-niemieckiej. W 
drugiej połowie września grupa uczniów 
ZSP w Kleszczowie przebywała w Etten-
heim. Mieszkając u gościnnych niemiec-
kich rodzin realizowali program edukacyj-
no-turystyczny. Brali udział w zajęciach 
muzycznych, prezentowali wiedzę na te-
mat Niemiec i sprawdzali wiedzę o Polsce 
niemieckich partnerów. Zwiedzali Freiburg 

i Ettenheim, wyjechali do Strasburga we 
Francji, by zwiedzić siedzibę Parlamentu 

Europejskiego. Czas przeznaczony na re-
kreację spędzali w parku linowym, na krę-
glach, nad jeziorem, a także w Europa Par-
ku - największym parku rozrywki w Europie.

Pisali listy do chorych 
rówieśników

13 października uczniowie klasy IVa 
SP Kleszczów przyłączyli się do Ogólno-
polskiej Akcji Marzycielska Poczta. Pole-
gała ona na wysyłaniu tradycyjnych listów i 

kartek do ciężko chorych dzieci. Uczniowie 
sami wybierali adresatów tej koresponden-
cji i wyszukiwali najważniejsze informacje 
o zainteresowaniach adresatów, spędza-
jących swój czas w domach i szpitalach. 
Uczniowie nie tylko pisali listy, ale też pięk-
nie je ozdabiali i dołączali drobne upominki. 
Następnie cała klasa udała się na pocztę, 
gdzie kupiła znaczki i wysłała listy.

Pomogą zwierzętom 
przetrwać zimę

W ramach współpracy z Kołem Łowiec-
kim „Sokół” uczniowski samorząd w Szko-
le Podstawowej w Łękińsku ogłosił konkurs 
indywidualny i klasowy „Pomóż zwierzętom 
przetrwać zimę”. Uczestnicy mają zbierać 
kasztany i żołędzie, które zostaną przezna-
czone na dokarmianie zwierząt.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Dziecięcy Uniwersytet 
działa w ZSP

minne przedszkole w Łuszczanowicach podjęło regularną 
współpracę z Liceum Ogólnokształcącym w Kleszczowie. 

W roku szkolnym 2016/2017 przedszkolna grupa 6-latków będzie 
odbywać w liceum krótkie, 20-minutowe zajęcia z języka angiel-
skiego oraz fi zyki. Zaplanowano sześć terminów zajęć, a także ich 
tematykę. Zajęcia z języka angielskiego dotyczyć mają takich te-
matów jak np. owoce, ubrania, części ciała, pory roku i pojazdy. 
Odkrywając świat fi zyki przedszkolaki dowiedzą się m.in. podsta-
wowych wiadomości o właściwościach fi zycznych ciał, o maszy-
nach prostych, oddziaływaniu elektrycznym, grawitacji, ruchu ciał 
niebieskich oraz elementach optyki (np. o zjawisku tęczy). Spotka-
nia nie tylko wzbogacą wiedzę przedszkolaków, ale pomogą im od-
najdywać się w nowym środowisku.

P i e r w s z e 
zajęcia Uniwer-
sytetu Dziecię-
cego odbyły się 
17 październi-
ka. Przedszko-
laki otrzymały 
indeksy, stwo-
rzone specjal-
nie na potrzeby 
tego projektu. 
B ę d ą  w  n i c h 
o t r z y m y w a ć 
wpisy za obec-
ność na każ-
dych kolejnych 

zajęciach. Pierwsze mają już zaliczone. Lekcja angielskiego po-
święcona była tematowi owoców. Na lekcji przeprowadzonej pod 
nieobecność nauczycielki fi zyki przez chemiczkę dzieci dowiedzia-
ły się, w jaki sposób można przeprowadzać proste eksperymenty 
przy użyciu produktów dostępnych w każdym domu (mąka ziem-
niaczana, woda, olej, ocet). Przedszkolaki były zafascynowane za-
jęciami. Użytek ze zdobytej wiedzy będą na pewno chciały zrobić w 
domowych warunkach…

JS

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż składników majątkowych  użytkowanych 
przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., m.in:

 1.  Samochód Fiat Ducato LWM 5801 (samochód ciężarowy, rok 
produkcji 1999, wskazanie drogomierza 459.993 km, pojem-
ność/moc silnika 2800 ccm/90 kW (122KM), samochód 8-oso-
bowy) - cena wyw. 2.400 zł brutto,

 2.  Przyczepa PKT 3035 (przyczepa ciężarowa rolnicza, rok pro-
dukcji 1986, masa własna 1500 kg, ładowność 4000 kg) - cena 
wyw. 1.845 zł brutto,

 3.  Przyczepa PKT 3034 (przyczepa ciężarowa rolnicza, rok pro-
dukcji 1988, masa własna 2700 kg, ładowność 6000kg) - cena 
wyw. 2.460 zł brutto,

 4.  Przyczepa PTP 108R - (przyczepa ciężarowa rolnicza, rok pro-
dukcji 1988, masa własna 2700 kg, ładowność 6000 kg) - cena 
wyw. 2.460 zł brutto,

 5.  Pług 3-skibowy 1 - cena wyw. 300 zł brutto,
 6.  Pług 3-skibowy 2 - cena wyw. 300 zł brutto,
 7.  Prasa do słomy - cena wyw. 600 zł brutto,
 8.  Kombajn Bizon nr 3 - (rok produkcji 1995, ilość motogodzin oko-

ło 2000 mth, moc silnika 92 kW, pojemność 6540 ccm) - cena 
wyw. -31.734 zł brutto,

  9.  Koparko-ładowarka JCB (rok produkcji 2000, masa wła-
sna 7950 kg, pojemność silnika 3991 ccm,moc silnika 64,3 
kW/2.200 obr/min) - cena wyw. 29.397 zł brutto,

10. Łyżka do koparki - cena wyw. 300 zł brutto.
Termin składania ofert upływa z dniem 07 listopada 2016 roku 
o godz. 12ºº.
Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w 
Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 07 listopada 2016 r.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8°°-14°° na terenie Zakładu Ko-
munalnego „Kleszczów”, ul. Główna 41 w Kleszczowie. Wszelkich 
dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5 
tel. 44 731-31-10 wew. 140, 143, a w kwestiach technicznych - Za-
kład Komunalny „Kleszczów”, tel. 44 731-32-23.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania prze-
targu bez podania przyczyn.

G
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania 

„Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy nr 101403E”.
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku.
Ilość drewna opałowego - 45,90 m3, skład gatunkowy: sosna, dąb, 
topola. Ilość drewna wielkowymiarowego - dłużyce - 6,19 m3, skład 
gatunkowy: brzoza, dąb. Kupujący zobowiązany jest do zabra-
nia drewna z terenu jego składowania. Warunkiem uczestnictwa w 
przetargu jest złożenie oferty. 
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto:
a) drewno opałowe

Numer stosu / sortyment Gatunek ilość m3 Cena wywoławcza
1/o Sosna 3,28 366,64 zł
2/o Sosna 3,60 402,41 zł
3/o Sosna 2,50 279,45 zł
4/o Sosna 3,67 410,23 zł
5/o Sosna 3,44 384,52 zł
6/o Sosna 8,42 941,19 zł
8/o Sosna 2,20 245,92 zł
10/o Sosna 2,11 235,86 zł
11/o Sosna 2,80 312,98 zł
12/o Sosna 2,31 258,21 zł
13/o Sosna 2,93 327,52 zł
1/o Dąb 2,87 460,29 zł
1/o Topola 5,77 499,15 zł

b) drewno wielkowymiarowe - dłużyce
Numer sztuki / sortyment Gatunek ilość m3 Cena wywoławcza
1/W Brzoza 0,79 154,29 zł
2/W Brzoza 0,40 78,12 zł
3/W Brzoza 0,31 60,54 zł
4/W Brzoza 0,27 52,73 zł
5/W Brzoza 0,61 119,13 zł
6/W Brzoza 0,48 93,74 zł
7/W Brzoza 0,30 58,59 zł
8/W Dąb 0,29 60,81 zł
9/W Dąb 0,27 56,62 zł
10/W Dąb 0,34 71,30 zł
11/W Dąb 0,35 73,40 zł
12/W Dąb 0,25 52,43 zł
13/W Dąb 0,37 77,59 zł
14/W Dąb 0,42 88,07 zł
15/W Dąb 0,45 94,37 zł
16/W Dąb 0,29 60,81 zł

Oferty przygotowane zgodnie z zasadami podanymi w ogłosze-
niu zamieszczonym w BIP, umieszczone w zamkniętej i oznaczo-
nej kopercie z adnotacją Sprzedaż drewna pochodzącego z zada-
nia „Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy nr 101403E” 
należy złożyć do godz. 14.30 w dn. 03.11.2016 r. w kancelarii ogól-
nej UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 03.11.2016 r. o godz. 
14.30 w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej 
ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje 
najwyższą cenę brutto za drewno.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyn.

       ...…………………………..
pełna nazwa oferenta oraz adres

   Wójt Gminy Kleszczów

                                                                           ……………………..
                                                                             miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o II przetargu pisemnym ofertowym 
pn. Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa 
drogi gminnej z Łękińska do Wolicy nr 101403E” oferujemy 
cenę na zakup drewna wchodzącego w skład przetargu:

Nr stosu lub 
sztuki / sor-
tyment

Gatunek Cena zł Cena słownie

      
Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfi ką terenu, 
z którego będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych za-
strzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowa-
nia oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetar-
gu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia 
o wyborze naszej oferty.

 ……………..…………
 czytelny podpis

OPIEKUN DZIENNY 
zaopiekuje się dziećmi w wieku do trzech lat. 

Zainteresowane osoby zapraszam 
z maluszkami do wspólnej zabawy.

Łuszczanowice, tel. 692-013-317
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Drugie w finale ligi LA
października drużyna uczennic z kleszczowskiego Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych wywalczyła drugie miejsce 

w Wojewódzkim Finale Ligi Lekkoatletycznej. Skład drużyny: We-
ronika Piątczak, 
K laudia Ołubek, 
Magdalena Wój-
c ik ,  Mi lena Gie-
rach, Nikola Lalek, 
Maria Miśkiewicz, 
Karol ina Iznero-
wicz,  Agnieszka 
Kuśmierek, Kinga 
Fryś, Oliwia Wide-
ra, Aleksandra Ko-
walska, Magdalena 
Grzesiak, Joanna 
Beśka, Natalia Ci-
chowlas i Adrianna Piechura.

Drużyna chłopców z ZSP zajęła w tej imprezie siódme miejsce. 
Najlepsze indywidualne wyniki: Milena Gierach - I m. w biegu na 
400 m, Maciej Uryszek - II m. w biegu na 100 m.

Treningi tenisa stołowego
lub LKS Omega Kleszczów ogłosił zajęcia dla początkują-
cych pingpongistów. Treningi będą organizowane dwa razy 

w tygodniu (we wtorki i czwartki w godzinach od 15:15 do 16:45) w 
Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Zajęcia poprowadzi instruktor 
Hubert Zawiślak. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu 501-314-582.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych będących 
własnością Gminy Kleszczów.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2016 (wtorek) o godz. 
11.00 - Plac Łuszczanowice 89a.

Lp. Nazwa Cena  
wywoławcza/
zł za sztukę

Wysokość  
postąpienia  
(w zł)

Ilość 
sztuk

1. Motyw świetlny 3D Anioł 
wysokości 4 m

500,00 10,00 1

2. Aniołek element słupo-
wy płaski

50,00 10,00 4

3. Aniołek dekoracyjny 2D 50,00 10,00 3
4. Dekoracje słupowe pła-

skie
50,00 10,00 46

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gmi-
ny - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 143 lub 140, ul. Główna 
45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu bez podania przyczyn.

S p o r t

S p o r t
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USŁUGI MALARSKIE
• malowanie wnętrz pomieszczeń • 

malowanie elewacji budynków 
• montaż płyt gipsowo-kartonowych.

Krótkie terminy, atrakcyjne ceny!
Tel. 660-002-695

Firma „KONSERWATOR”
poszukuje do pracy w Żłobnicy, ul. Milenijna 5, 

pracowników w następujących zawodach:
1. Ślusarz - monter konstrukcji stalowych

 Wymagania: ● dobra znajomość rysunku technicznego, ● do-
świadczenie w pracy na stanowisku montera - 1-2 lata, ● wy-
konywanie spoin szczepnych, ● obsługa palnika ręcznego, ● 
uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0, ● umiejętność 
pracy w zespole, ● sumienność i rzetelność w wykonywaniu 
powierzonych zadań.

2. Technolog - branża konstrukcje stalowe
 Wymagania: ● znajomość AUTOCAD, ● znajomość OFFICE, 
EXEL, ● dobra znajomość dokumentacji technicznej, ● znajo-
mość procesu produkcyjnego konstrukcji stalowych.

3. Spawacz konstrukcji stalowych
 Wymagania: ● aktualne uprawnienia metodą 135 (spawanie 
półautomatem), ● doświadczenie w pracy na stanowisku spa-
wacza - 1-2 lata, ● znajomość rysunku technicznego, ● umie-
jętność pracy w zespole, ● uprawnienia do obsługi suwnic 
z poziomu 0.

4. Malarz konstrukcji stalowych
 Wymagania: ● doświadczenie w pracy na stanowisku malarza 
- 1 rok, ● malowanie agregatami malarskimi pneumatycznymi, 
● uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0, ● umiejętność 
pracy w zespole.

5. Piaskarz konstrukcji stalowych
 Wymagania: ● śrutowanie konstrukcji stalowych, ● doświad-
czenie w pracy na stanowisku piaskarza - 1 rok, ● uprawnie-
nia do obsługi suwnic z poziomu 0, ● umiejętność pracy w ze-
spole.

Szczegółowe informacje udzielane są na miejscu lub  
pod nr tel. 44/ 731 49 23.

Sprzedam działki w gminie Kleszczów  
– miejscowość Czyżów. Działki budowlane 

z mediami. Pow. 0,19 ha (1970 m kw.).  
Tel. 605 884 598.
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Lekkoatletyczna liga
ramach lekkoatletycznej wojewódzkiej ligi LZS w kilku konkurencjach zmagali 
się - jak co roku w Kleszczowie - zawodnicy reprezentujący szkoły podstawowe 

i gimnazja naszego województwa. Uczniowie szkół naszej gminy zdobyli na tej impre-
zie sześć meda-
li. Złoto wywalczy-
ła Paul ina Kupc 
(Gimnazjum Klesz-
czów) w biegu na 
600  m o raz  Ja -
kub  Kokos ińsk i 
(SP Kleszczów) 
w biegu na 1000 
m. Srebrne krąż-
ki zdobyli gimna-
zjaliści: Weronika 
Frankowska w bie-
gu na 100 m, Mar-

cel Kozłowski w biegu na 1000 m i Sergiusz Urbaniak (na 100 m). Michał Koszur (SP 
Kleszczów) na dystansie 200 m wywalczył brąz.

Sztafetowe przełaje
października nad Zalewem „Patyki” w Zelowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Bełchatowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Drużyna dziewcząt z 

ZSP Kleszczów na dystansie 600 m wywalczyła pierwsze miejsce i awansowała do pół-
fi nałów wojewódzkich, natomiast drużyna chłopców z ZSP na dystansie 1000 m zajęła 
IV miejsce. 18 października w półfi nale wojewódzkim dziewczęta wywalczyły na dystan-
sie 600 m pierwsze miejsce i awans do fi nału wojewódzkiego.

Zwycięstwo w biegach na orientację
czniowie ZSP Kleszczów Adrian Pietrzyk i Mateusz Szcześniak zwyciężyli w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych w turnieju biegów na orientację „Orientuj się 

i licz”, zorganizowanym 24 września.
opr. JS

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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

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

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

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

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

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

Gdzie zgłaszać awarie?

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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Foto: Wiesław Iwańców
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 Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
dwiedzanie grobów, oddawanie czci zmarłym przodkom to 
zwyczaje znane niemal wszystkim ludom, niezależnie od 

wyznawanej religii. Są przekazywane z pokolenia na pokolenie, 
a dla etnografów stanowią ciekawy materiał badaw-
czy. Dia de los Muertos w Meksyku, Araw ng mga 
Patay na Filipinach, japońskie święto O-bon ku czci 
dusz zmarłych, La Toussaint we Francji, Zaduszki 
Archanielskie w Bułgarii - to przykłady trwającej od 
stuleci tradycji czczenia (w różnych formach) osób 
zmarłych.

Zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji uro-
czystość Wszystkich Świętych wywodzi się z czci 
oddawanej męczennikom, którzy swe życie oddali 
za Chrystusa. Większość spośród nich nie jest wy-
mieniana w kalendarzach liturgicznych, ani wspo-
minana w kanonie Mszy św. Poszukując informacji 
o początkach obchodów Wszystkich Świętych się-
gamy aż do VII wieku i aktu przekazania Panteonu 
- jednej z najsłynniejszych budowli Rzymu przez 
cesarza wschodniorzymskiego Fokasa papieżowi 
Bonifacemu IV. Wg jednych źródeł miało to miej-
sce w roku 608, inne podają rok 609. Panteon był 
w czasach starożytnego Rzymu świątynią, w której 
czczono wszystkie ówczesne bóstwa. Papież Boni-
facy IV uczynił z niej miejsce kultu chrześcijańskie-
go, przenosząc tu relikwie najbardziej czczonych 
męczenników. Świątynia została poświęcona Matce Bożej i Świę-
tym Męczennikom.

Odprawianie modłów do wszystkich świętych w dniu 1 listopada 
zapoczątkował papież Grzegorz III najprawdopodobniej w roku 741. 
Początkowo miało to miejsce wyłącznie w Rzymie, w bazylice św. 
Piotra na Watykanie. W roku 835 papież Grzegorz IV zwrócił się do 
rządzącego cesarstwem karolińskim Ludwika Pobożnego, aby ten 
wprowadził obowiązkowe obchody uroczystości ku czci wszystkich 
świętych na terenie całego cesarstwa.

Obchody Wszystkich Świętych upowszechniały się z czasem 
w kolejnych krajach, choć liturgia była dość zróżnicowana. W XVI 
wieku jednolitą, obowiązującą w całym Kościele katolickim formę 

zatwierdził sobór trydencki. W dniu 1 listopada Ko-
ściół czci zarówno świętych „oficjalnych”, beatyfiko-
wanych, jak też wszystkich anonimowych wiernych, 
którzy zostali zbawieni i już przebywają w niebie.

1 listopada także w czasach PRL był dniem wol-
nym od pracy, ale państwo starało mu się nadać 
charakter świecki, nazywając dniem Wszystkich 
Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Te nazwy, 
utrwalone w świadomości starszych osób są uży-
wane do dziś.

Z kolei Dzień Zaduszny - pierwszy dzień po 
Wszystkich Świętych - to święto ustanowione w 998 
roku przez opata z Cluny, św. Odylona. 2 listopa-
da obowiązkowe modlitwy za wszystkich wiernych 
zmarłych miały być odtąd odmawiane w tym opac-
twie i klasztorach należących do kongregacji klu-
niackiej. Od benedyktynów z Cluny zwyczaj prze-
jęły inne zakony, zwłaszcza cystersi i kartuzi. Na 
terenie Polski w XII wieku wprowadzili go w swoich 
klasztorach polscy cystersi. Od roku 1311, decyzją 
Stolicy Apostolskiej, Dzień Zaduszny wprowadzony 
został do kalendarza liturgicznego. Tradycja Zadu-
szek czyli dnia modlitw za dusze zmarłych przeby-

wające w czyśćcu, stopniowo upowszechniła się w całym Koście-
le katolickim.

Wiara w to, że ludzkie życie nie znajduje swojego kresu w chwili 
śmierci, jest wiarą właściwą nie tylko dla chrześcijan. Warto poznać 
różne wywodzące się z tradycji pogańskich, a także przedchrześci-
jańskich praktyk ludowe zwyczaje i wierzenia. Materializowały się 
one np. w formie popularnego w Polsce wschodniej obrzędu Dzia-
dów.

J. Strachocki

O

 PROSTO Z SOLPARKU
Kolejny kurs ratowników

Nabór osób, chcących zdobyć uprawnienia ratownika wodne-
go, jest prowadzony w SOLPARKU do 28 października. Zajęcia 
odbywać się mają od 2 do 18 listopada. Także w listopadzie SOL-
PARK zorganizuje kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (od 21 do 
27 listopada). Więcej informacji o obu kursach, a także o odpłatno-
ści  - pod nr tel. 723-447-677. Ilość miejsc - ograniczona.

Restauracja Jedynka już otwarta
15 października w SOLPARKU odbyło się wielkie otwarcie Re-

stauracji Jedynka. Łączy ona w sobie wyśmienitą kuchnię opar-
tą na produktach wysokiej jakości z komfortową atmosferą i pięk-
nym wystrojem. Zachęcamy do odwiedzania nowej restauracji przy 
ul. Sportowej 3, czynnej codziennie w godz. 13:00-22:00.

Zajęcia ruchowe
Od października zmienił się harmonogram zajęć dodatkowych. 

Zajęcia aerobiku, prowadzone w salce fitness, odbywają się w każ-
dy poniedziałek (18:00) oraz środę (19:00), natomiast zajęcia na 
trampolinach - we wtorek (18:00) i piątek (19:00). Uległa też zmia-
nie godzina aqua aerobiku. Teraz te zajęcia odbywają się w czwart-
ki (19:00). Pełny harmonogram - www.solpark-kleszczow.pl.

Listopadowe święta
SOLPARK informuje, iż we Wszystkich Świętych (1 listopada) 

cały obiekt będzie nieczynny. Z kolei 11 listopada będzie funkcjo-
nował wg godzin weekendowych, tj. ● basen 9:00-22:00, ● strefa 
SPA 12:00-22:00, ● kręgielnia 14:00-22:00, ● siłownia 10:00-18:30.


