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Świętowali
„Złote Gody”

Czwartek 18 października był dniem gminnych obchodów 50. rocznicy pożycia małżeńskiego dla 11 par z terenu naszej gminy.
Przyznane przez Prezydenta RP medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” wręczył jubilatom wójt Sławomir Chojnowski.
Więcej na str. 3

Foto Video Ewa Palutkiewicz

Pierwszy samorząd
niepodległej gminy
W kontekście przeprowadzonych niedawno wyborów Rady Gminy Kleszczów na
nową kadencję warto byłoby sięgnąć do historycznych dokumentów, by pokazać, jak
odbywały się wybory pierwszego - po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - samorządu gminy Kleszczów. Ile osób liczyła ówczesna Rada Gminy? Jakie miejscowości reprezentowali radni i ich zastępcy? Jak zostały przeprowadzone wybory?
Więcej na str. 5 i 8

Chcą poznać historię
pomnika
Ciekawa inicjatywa, związana z gminnymi obchodami
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest
realizowana przez działające w kleszczowskiej podstawówce Szkolne Koło PTSM pod kierunkiem Agnieszki Szczęsnej
i Aleksandry Gorzelak-Dylak. Uczniowie z zacięciem prawdziwych historyków gromadzą informacje dotyczące budowy Pomnika Niepodległości w Kleszczowie.
Więcej na str. 6
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Więcej miejsc na parkingach
przy cmentarzu

Przebadali ponad 100 mieszkańców

Bezpłatna akcja profilaktyczna, zorganizowana z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie na terenie przychodni Salus 6 października spotkała się z dość dużym
zainteresowaniem mieszkańców. Z badań densytometrycznych, które oceniały możliwość zagrożenia osteoporozą, skorzystało 60 osób. Badaniu z użyciem dermatoskopu, który sprawdzał zagrożenie zachorowaniem
na czerniaka, poddało się 45 osób. Pacjenci po badaniach mogli skorzystać z konsultacji lekarza radiologa
bądź onkologa.

Kolejna statuetka za gminne inwestycje

2 i 3 października skarbnik gminy Kleszczów, Maria
Cłapka brała udział w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbywało się w Katowicach. Podczas forum ogłoszone zostały wyniki rankingu, podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów
w latach 2015-2017. Gmina Kleszczów po raz kolejny
została uhonorowana za największy wysiłek inwestycyjny wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce. Ranking
jest opracowywany przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Inwestycje na placach zabaw

Przebudowę placu zabaw w Antoniówce gmina powierzyła firmie Color Sport s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z Bierunia. Prace mają
być przeprowadzone do 8 grudnia br.
Zakończeniem
rozbudowy placu zabaw przy
ul. Spacerowej
w Kleszczowie (na
zdjęciu) zajmie się
bydgoska spółka
Educarium. Inwestycja ta została przerwana we wrześniu 2017 roku przez
poprzedniego wykonawcę. Do dokończenia pozostało
wykonanie kolorowego, kauczukowo-poliuretanowego
pokrycia na powierzchni prawie 600 m kw., dostawa i zamontowanie sześciu nowych urządzeń, a także wykonanie ogrodzenia z paneli.

Bezrobocie na minimalnym poziomie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie podał dane dotyczące poziomu bezrobocia na koniec III kwartału br.
Wśród wszystkich gmin naszego powiatu Kleszczów wyróżnia się najniższą liczbą osób bezrobotnych. Jest ich
84, a zdecydowana większość (66) to mieszkańcy w wieku 18-44 lata.
Na terenie powiatu bełchatowskiego na koniec września
zatrudnienia nie miało łącznie 2981 osób.

Lepsze wyposażenie w Salusie

30 października to termin ustalony przez Kleszczowską
Przychodnię Salus sp. z o.o. na składanie ofert na dostawę nowego aparatu do badań ultrasonograficznych.
Szczegółowy opis warunków technicznym, jakie spełniać
ma kupowane przez gminną spółkę urządzenie diagnostyczne, obejmuje aż 53 punkty. Wiadomo m.in., że ma
to być sprzęt wyprodukowany w 2018 roku, mobilny, ważący nie więcej niż 65 kg. Kupujący do oceny ofert wykorzysta trzy kryteria: cenę (60 proc.), okres gwarancji (30
proc.) oraz termin dostawy (10 proc.).
JS

prowadzonej właW ramach
śnie dużej modernizacji

ulicy Głównej w Kleszczowie został przebudowany istniejący parking w pobliżu cmentarza. Dodatkowy teren pod całkowicie nowy
parking został wygospodarowany
na gminnej działce naprzeciwko
cmentarza.
Kilkadziesiąt utwardzonych
betonową kostką i oznaczonych
miejsc parkingowych powinno ułatwić mieszkańcom gminy oraz gościom spoza gminy bezpieczne
parkowanie pojazdów, kiedy przyjadą tu, by odwiedzić groby swoich bliskich.
JS Prace przy układaniu nawierzchni nowego parkingu

Termin ważny dla studentów
ylko do 12 listopada br. Urząd Gminy w Kleszczowie będzie przyjmował wnioski osób studiujących o przyznanie stypendium - motywacyjnego lub socjalnego.
Do otrzymania stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2018/2019
są uprawnieni niepracujący studenci szkół wyższych, znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej. Kryterium dochodowe jest w tym przypadku ustalone na poziomie 674 zł netto na członka rodziny.
Jeśli student ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności to
w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Do otrzymania stypendium motywacyjnego za rok akademicki 2017/2018 są uprawnione osoby studiujące po ukończeniu I roku studiów, które uzyskały średnią ocen za rok
akademicki co najmniej 3,5. Takie stypendium może uzyskać również student, który promował Gminę Kleszczów zajmując wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
Szczegółowe informacje na temat warunków, które student powinien spełniać, składając wniosek o gminne stypendium, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie:
Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.
JS

T

Myśliwi muszą
Rolnicy
uprzedzić
odzyskali
ponad 35 tys. zł o terminach polowań
producentów rolnych z terenu
naszej gminy złożyło wnioski
o wypłatę części podatku akcyzowego,
zawartego w cenie oleju napędowego,
który zużyli do prowadzenia prac polowych w okresie od lutego do sierpnia.
- W złożonych wnioskach producenci rolni wykazali ponad 909 ha
użytków rolnych, na które przysługuje
powyższy zwrot - informuje Anita Mielczarek, kierownik referatu POL. - Zgodnie z obowiązującymi obecnie stawkami zwrotu części podatku akcyzowego
i w oparciu o złożone faktury VAT wyliczyliśmy, że producentom rolnym należy się zwrot łącznej kwoty 35.213,46 zł.
Wypłata pieniędzy została przeprowadzona w październiku.
JS

98

nowelizowana w tym roku ustawa „Prawo łowieckie” nałożyła na dzierżawców
obwodów łowieckich obowiązek wcześniejszego przekazywania informacji o planowanych terminach polowań zbiorowych. Informacja taka
ma trafiać do wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast oraz nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwych
ze względu na miejsce wykonywania polowania.
Komunikat w postaci papierowej lub elektronicznej ma podawać planowany termin,
w tym również godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania. 23 października na
gminnej stronie internetowej zostały zamieszczone informacje o najbliższych polowaniach,
przesłane do Urzędu Gminy przez koła łowieckie: Sokół w Bełchatowie, Bażant w Kleszczowie oraz Szarak w Woli Grzymalinej.
JS
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Dużo uchwał na ostatniej sesji

października Rada Gminy Kleszczów kadencji 2014-2018 zebrała się na ostatniej, XLVIII sesji. Podjęte w tym dniu uchwały
dotyczyły:
● zmiany przeznaczenia pomocy finansowej, udzielonej gminie Sulmierzyce, na inne zadanie inwestycyjne,
● zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na
lata 2018-2021 oraz w budżecie Gminy Kleszczów na 2018 rok,
● obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; zgodnie z przyjętą uchwała
grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze
do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą - w uchwale szczegółowo została opisana procedura,
● zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
● przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica; korekta tekstu wcześniejszej uchwały dotyczyć ma „zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej na terenie
przemysłowym”,
● zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyznaczenia terenów komunikacji lotniczej; ma to związek z planowaną przez PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów budową naziemnego lądowiska dla
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
● wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją ARREKS S.A. kolejnej
umowy dzierżawy działki, na której jest zlokalizowana stacja paliw
w Kleszczowie,

● wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Drog-Bud kolejnej umowy dzierżawy części działki w Kleszczowie, na której składowane są materiały budowlane pod inwestycję gminną,
● wyrażenia zgody na nabycie przez gminę terenu w Antoniówce, na którym znajduje się przystanek autobusowy,
● przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kleszczów na lata 2018-2032”,
● przyjęcia nowych programów polityki zdrowotnej, które będą
realizowane w latach 2019-2022; trzy z nich dotyczą szczepień
(przeciwko rotawirusom, przeciwko meningokokom oraz wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1”), a dwa - profilaktyki raka
piersi oraz raka szyjki macicy,
● przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie
Kleszczów na lata 2019-2021,
● ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
● Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pożytku publicznego na rok 2019,
● ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
(m. in. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy) oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia,
● ustalenia sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez
Gminę Kleszczów.
JS

Przeżyli razem pół wieku

Wyborcze zmagania

11

ubileusz „Złotych Godów” miał w tym roku wyjątkową oprawę, a ze
względu na liczbę uczestników (11 świętujących małżeństw) uroczystość została zorganizowana nie w kameralnej sali USC w Urzędzie Gminy, lecz w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Przybyły na nią
cztery pary, które półwiecze małżeństwa świętować powinny w roku 2017
oraz siedem małżeństw, które sakramentalne „Tak!” wypowiedziały 50 lat
temu - w 1968 roku.

J

Przyznane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali podczas gminnej uroczystości Irena i Marian Dąbrówka
(zamieszkali w Wolicy), Wanda i Lechosław Baryła (Kleszczów), Leokadia
i Wojciech Stawiak (Kleszczów), Maria i Zenon Bębnowscy (Łuszczanowice), Halina i Kazimierz Rutkowscy (Kleszczów), Krystyna i Tadeusz Trędkiewicz (Kleszczów), Felicja i Wiktor Misiak (Łuszczanowice), Wiesława
i Mieczysław Kuśmierek (Łuszczanowice), Grażyna i Bronisław Stępień
(zam. Kleszczów), Helena i Jan Niewieczerzał
(Żłobnica) oraz Jadwiga i Henryk Kociniak (Łękińsko).
Oprócz serdecznych życzeń oraz prezydenckich medali były piękne wiązanki kwiatów,
pamiątkowa sesja fotograficzna, toast za zdrowie jubilatów i pomyślne kolejne lata w małżeńskiej wspólnocie, a także wspólny, uroczysty
obiad. Miłą niespodzianką dla jubilatów okazały się wokalne występy 18-osobowego zespołu
dziecięco-młodzieżowego, działającego w GOK.
W imieniu wzruszonych uczestników gminnej uroczystości podziękowania za jej zorganizowanie złożyła wójtowi gminy oraz osobom zaangażowanym w przygotowania p. Leokadia Stawiak.
JS
Zdjęcia: Foto Video Ewa Palutkiewicz

mapie powiatu bełchatowskiego oraz wojeNa wyborczej
wództwa łódzkiego gmina Kleszczów zawsze wyróż-

niała się wysoką frekwencją. W przypadku wyborów samorządowych wyróżniała się też dużą liczbą kandydatów na wójta gminy
oraz ubiegających się o mandat radnego.
W tym roku do Rady Gminy Kleszczów pretendowały 72 osoby, reprezentujące 11 komitetów wyborczych. Walkę o stanowisko wójta gminy Kleszczów stoczyło natomiast w pierwszej turze pięcioro kandydatów. Największe poparcie, sięgające 38,89
proc. (1349 głosów) uzyskał urzędujący wójt - Sławomir Chojnowski. Drugi z kandydatów z największym poparciem to Henryk Michałek, dotychczasowy radny gminy. Otrzymał 685 głosów
(tj. 19,75 proc. łącznej liczby). Wynik kolejnego z kandydatów Michała Michałka, dotychczasowego przewodniczącego Rady
Gminy Kleszczów to 554 głosy (15,97 proc.), natomiast Małgorzata Śluga walkę o fotel wójta zakończyła z dorobkiem 461 głosów (13,29 proc.). Piąty wynik uzyskał Jarosław Rzeźnik - 420
głosów (12,11 proc.).
4 listopada w drugiej turze wyborów uprawnieni mieszkańcy
gminy Kleszczów będą głosować na jednego z dwóch kandydatów na wójta gminy - Sławomira Chojnowskiego bądź Henryka
Michałka. Głosowanie będzie prowadzone tak jak 21 października - w pięciu komisjach wyborczych, w godz. 7.00-21.00.
Do Rady Gminy Kleszczów na nową, 5-letnią kadencję
zostali wybrani: Katarzyna Biegała - 91 głosów, Dariusz Bujacz
(119), Halina Gurazda (96), Kamil Jarząbek (118), Paweł Karasiński (67), Arkadiusz Kowalczyk (91), Konrad Krawczykowski
(68), Ryszard Kruszyński (62), Adam Książek (53), Tadeusz Kuśmierek (67), Ewa Michalczyk (63), Joanna Muskała (146), Beata Podawca-Kordowska (104), Violetta Zawadzka (63) oraz Andrzej Zięba (63).
Najwięcej radnych (8) wprowadził do rady gminy Komitet
Wyborczy Wyborców Sławomir Chojnowski. Dwa mandaty uzyskali przedstawiciele KWW Gminy Kleszczów - Silny Samorząd,
a po jednym - komitety wyborcze: Przymierze dla Gminy Kleszczów, Jedność Gminy Kleszczów, Wspólna Gmina Kleszczów
oraz komitety własne kandydatów - R. Kruszyńskiego i T. Kuśmierka.
å ciąg dalszy na str. 4
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„Czyste powietrze”
- projekt na najbliższe lata
uszył ogólnopolski program „Czyste powietrze”. To zupełnie
nowe działanie, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program będzie realizowany w latach 2018-2029.
Na jego realizację zaplanowano w całej Polsce 103 mld zł,
z czego 63,3 mld zł będą stanowiły dotacje, a 39,7 mld zł - pożyczki. W przypadku dotacji dofinansowanie ma wynosić od 40-90 proc.
poniesionych kosztów. Wysokość będzie zależna od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Właściciele domów,
których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. zwrotu kosztów. Dopuszczalna wysokość kosztów kwalifikowanych przy wsparciu w formie dotacji ma wynosić 53 tys. zł., zaś minimalna - 7 tys. zł.
Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, kwoty ponad
to mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Wsparcie z programu „Czyste powietrze” może być przeznaczone w szczególności na: ● termomodernizację budynku, ● wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ● wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na nowoczesne, spełniające
wymagania programu, ● montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ● montaż odnawialnych
źródeł energii cieplnej i elektrycznej, (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne), ● montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Z pieniędzy zaplanowanych na program „Czyste powietrze”
mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające prawo własności lub
będące współwłaścicielami budynku oraz osoby posiadające zgodę
na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Nabory wniosków są prowadzone w trybie ciągłym w terminie
od 19 września br. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Można je składać w formie elektronicznej bądź papierowej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mieści się przy ulicy Stanisława Dubois 118, 93-465 Łódź.
Źródło: NFOŚiGW Program Czyste Powietrze
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Dyrektorzy
Publicznych Przedszkoli Samorządowych
w Łuszczanowicach i w Łękińsku
zatrudnią na umowę o pracę
głównego księgowego - w wymiarze 1/2 etatu
w każdym przedszkolu (łącznie 1 etat).
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej przedszkoli: www.bip.ppsluszczanowice.wikom.
pl; www.bip.ppslekinsko.wikom.pl oraz w sekretariacie
przedszkoli (tel. 44 731-47-33; 44-731-46-00).
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie: Przedszkola w Łękińsku ul. Szkolna 18 oraz
Przedszkola w Łuszczanowicach, Łuszczanowice 104B,
w terminie do 15.11.2018 r.
Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łękińsku
zatrudni na pełny etat na czas określony

nauczyciela wspomagającego.

Oferty należy składać do 15 listopada 2018 r.
w sekretariacie przedszkola, Łękińsko, ul. Szkolna 18.
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Fasada wybuduje
zakład w strefie
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie została pod16 października
pisana trójstronna umowa z firmą Fasada s.c., specjalizu-

jącą się w dziedzinie wykonawstwa i montażu aluminiowych okien,
drzwi oraz fasad. Ze strony Gminy Kleszczów umowę podpisał wójt
Sławomir Chojnowski, w imieniu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów - prezes zarządu Beata Bujacz i członek zarządu Andrzej
Tkacz, a ze strony inwestora - Grzegorz Stokłosa i Piotr Stokłosa.
W ramach umowy gmina zobowiązała się doprowadzić do granic nieruchomości sieć elektroenergetyczną oraz zapewnić dostęp
do pozostałych mediów, umożliwiających funkcjonowanie zakładu.
Na działce o powierzchni ok. 0,66 ha w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej zostanie wybudowana do końca 2020 roku hala produkcyjno-usługowa o pow. ok. 300 m kw.
Firma Fasada s.c. współpracowała dotychczas przy budowie obiektów użyteczności publicznej (m.in. ambasady we Francji
i Holandii), obiektów handlowych (m.in. sklepy Tesco, restauracje
McDonald ’s Polska) oraz przemysłowych. Inwestycja w Kleszczowie ma rozszerzyć asortyment usług, świadczonych przez firmę oraz zwiększyć jej zdolności produkcyjne w zakresie konstrukcji aluminiowych.
KK

Wyborcze zmagania

å ciąg dalszy ze str. 3

Efektem dużej aktywności wyborców z gminy Kleszczów jest
wysoka frekwencja, odnotowana po raz kolejny w wyborach samorządowych. W żadnym z okolicznych powiatów do lokali wyborczych nie wybrał się na głosowanie tak znaczny odsetek mieszkańców. W gminie Kleszczów na 4523 uprawnionych wyborców
przyszło 3501. Oznacza to frekwencję na poziomie 77,40 proc.
W powiecie bełchatowskim jedynie gmina Rusiec przekroczyła
wskaźnik 70-procentowej frekwencji (74,87 proc.), a w powiecie pajęczańskim - gmina Rząśnia (73,50 proc.).
21 października wybieraliśmy również radnych powiatu bełchatowskiego oraz sejmiku wojewódzkiego. W okręgu nr 5 (gminy Kleszczów, Kluki, Rusiec i Szczerców) mandat radnych powiatowych zdobyły dwie przedstawicielki gminy Kleszczów: Joanna Guc,
obecna wicewójt gminy Kleszczów, która kandydowała z Komitetu
Wyborczego „Wspólnie dla Powiatu” i uzyskała 622 głosy oraz Renata Skalska (radna powiatowa kończącej się kadencji), kandydująca z Komitetu Wyborczego PLUS, która otrzymała 746 głosów.
W nowej kadencji powiat bełchatowski będzie miał tylko jednego przedstawiciela w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Będzie nim
dotychczasowy radny powiatowy, obecnie dyrektor łódzkiego oddziału IPN - Dariusz Rogut. Kandydując z list Prawa i Sprawiedliwości zdobył on w wyborach łącznie 11.394 głosy.
JS

Firma GIZO
zatrudni pracowników
• Kierowca z kat. C+E - do transportu maszyn budowlanych po
terenie woj. łódzkiego plus kilka tras w Polsce.
Kandydat powinien być punktualny i komunikatywny, posiadać stosowne dokumenty do kierowania i transportu. Doświadczenie mile widziane, choć nie wymagane.
• Koordynatorka oddziału - osoba do prac biurowych, związanych z pracą oddziału GIZO.
Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, komunikatywna.
Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu biura.
Miejsce pracy: Strefa przemysłowa Bogumiłów.
Adres mailowy do kontaktu: belchatow@gizo.pl
Telefon kontaktowy: 604-414-235
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Rada zakończyła kadencję

esja Rady Gminy Kleszczów, która miała miejsce 11 października, była zwieńczeniem rozpoczętej jesienią 2014 czteroletniej kadencji. Wszystkich sesji w tej kadencji było 48, natomiast liczba podjętych
przez radę uchwał wyniosła 504.
Radni byli aktywni nie tylko podczas sesji. Pracowali też w trzech komisjach stałych. Przez cztery lata komisje te odbyły 103 posiedzenia. Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na swoich posiedzeniach wypracowała 40 opinii i 19 wniosków. Dorobek Komisji Spraw
Społecznych i Obywatelskich to 28 opinii i 7 wniosków. Komisja Rewizyjna
wypracowała natomiast 3 opinie, 7 wniosków i 1 uchwałę.
Odbywały się również wspólne posiedzenia komisji stałych. Ich owocem jest wypracowanie 39 opinii i 13 wniosków.

S

Aktywność Rady
Gminy można opisywać za pomocą liczb.
Taki beznamiętny obraz zawiera jedynie
część prawdy o tym,
jak wyglądała praca organu uchwałodawczego. Poza liczbami pozostają na szczęście
w archiwum protokoły
z obrad komisji i z seStoją od lewej: Mariusz Rożniatowski, Henryk Michałek, sji, są także pełne zaKrzysztof Piątczak, Agnieszka Szczęsna, Paweł Karasiński - wiceprzewodniczący RG, Agnieszka Rutkowska, pisy wideo, zamieszMichał Michałek - przewodniczący RG, Kamil Jarząbek, czane po każdej sesji
Sławomir Chojnowski - wójt gminy, Grzegorz Mantyk, (a także po wspólnych
Ewa Tarkowska, Andrzej Zięba, Sławomir Śluga������
�����������
, Kon- posiedzeniach komisji)
rad Krawczykowski. Nie ma na zdjęciu Marka Kuśmier- na gminnej stronie inka, który nie uczestniczył w ostatnim posiedzeniu rady.
Przypomnijmy, że do maja br. radną gminy Kleszczów ternetowej.
Czteroletnia kabyła Kazimiera Tarkowska.
dencja ma też swój indywidualny obraz w pamięci każdego z radnych. Zapisały się w niej wielogodzinne często obrady w sali konferencyjnej, zakończone sukcesami
(albo porażkami) starania o rozwiązanie spraw ważnych dla swojego okręgu. W kadencji 2014-18 radni gminy Kleszczów uchwalali strategię rozwoju
gminy na kolejne kilkanaście lat, musieli się też zmierzyć z planami rozwoju
gminnych szkół w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Wprowadzali
ważne zmiany w organizacji gminnej opieki zdrowotnej, w „Statucie Gminy
Kleszczów”, a także w Statucie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Brali udział w tak historycznych wydarzeniach, jak otwarcie zmodernizowanej
siedziby Kleszczowskiej Przychodni Salus oraz otwarcie nowego przedszkola i żłobka w Kleszczowie. W 2015 roku świętowali 25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego.
Dodajmy jeszcze, że w trakcie tej kadencji miał miejsce technologiczny przełom, związany z wykorzystaniem do organizowania prac Rady
Gminy internetowego systemu eSesja. Papierową dokumentację (projekty
uchwał, wnioski, załączniki) zastąpiły dokumenty elektroniczne, które każdy z radnych mógł zapisać i odtworzyć w swoim tablecie. System eSesja
uporządkował też prowadzenie dyskusji i zapewnił transparentność głosowań.
JS
Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na sprzedaż wyposażenia pochodzącego z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach, Domu Kultury w Kamieniu oraz Domu Kultury w Łękińsku.
Można będzie zakupić używane szafki, regały, komody, krzesła, biurko (łącznie
ponad 60 pozycji). Składanie ofert - do dnia 09 października 2018 roku do godz.
12.00.
Wymaga się złożenie oddzielnych ofert cenowych na każdy ze składników majątkowych. Jednym kryterium oceny oferty będzie wysokość zaproponowanej
ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie oferent, który zaoferuje najwyższą
cenę brutto. Dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr
5, tel. 44/ 731-66-43 lub 44/ 731-66-10 wew. 43, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Szczegółowy wykaz oferowanych mebli oraz ich ceny wywoławcze, a także
wzór oferty znaleźć można na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej.

5

Pierwszy
kleszczowski samorząd
przez Polskę niepodległości w 1918 roku
Po odzyskaniu
w poszczególnych zaborach samorządy funkcjonowały

początkowo w oparciu o prawo ustanowione przez zaborców. Były
więc różne modele i struktury. W zaborze rosyjskim czyli na terenie Królestwa Polskiego, w obrębie którego znajdowała się także
gmina Kleszczów, przed I wojną światową jedynym szczeblem samorządu terytorialnego był samorząd wiejski. Został wprowadzony
przez władze carskie w 1864 r., a więc po Powstaniu Styczniowym.
Na szczeblu guberni, powiatów oraz miast samorząd nie istniał.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę funkcjonowanie
samorządów terytorialnych przez długi czas opierało się na różnych regulacjach prawnych, a ich ujednolicenie dla całego terytorium kraju rząd odkładał, uznając, że są bardziej priorytetowe sprawy, jak np. utworzenia regularnej armii oraz sprawnej administracji
państwowej.
Ze względu na brak samorządu szczebla miejskiego i powiatowego nowe regulacje najszybciej wprowadzone zostały właśnie na
terytorium byłego Królestwa Polskiego. W listopadzie 1918 r. wydane zostały przepisy dotyczące samorządu gmin wiejskich, natomiast w grudniu - gmin miejskich. Na przełomie roku 1918 i 1919
pojawiły się też przepisy regulujące status samorządu szczebla powiatowego. Sejmiki powiatowe były tworzone poprzez wybory pośrednie, tworzyli je przedstawiciele poszczególnych samorządów
gminnych.
W skali całego kraju organizację samorządu gminnego i powiatowego ujednolicono dopiero w 1933 roku, wprowadzając w życie
tzw. ustawę scaleniową.

Wójt, podwójci, 12 radnych i 6 zastępców
Andrzej Rogut z Łękińska, Bolesław Michałek z Łuszczanowic,
Antoni Rutkowski z Kleszczowa, Tomasz Żarnowski ze Żłobnicy,
Józef Misiak (syn Walentego) z Woli Grzymalinej, Rajmund Sztajnert z Kucowa, Jakub Sztuk z Folwarku, Jan Uznański z Antoniówki, Wawrzyniec Muskała z Wolicy, Jan Gola ze Stawku, Antoni Roczek z Łuszczanowic Kolonii oraz Andrzej Andrysiak z Łękińska
to 12 mieszkańców, wybranych 2 stycznia 1919 roku przez ogólne zgromadzenie mieszkańców gminy Kleszczów do pierwszego
samorządu gminnego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
W tym samym dniu wybrano również zastępców radnych. Było
ich sześciu: Ludwik Niewieczerzał z Aleksandrowa, Dionizy Kuśmierek z Kleszczowa, Jan Smuśny z Bogumiłowa, Franciszek
Stępień z Faustynowa, Roch Belica z Karolowa oraz Józef Błasiński z Ławek.
Na stanowisko wójta gminy wybrany został Ignacy Włodarczyk
mieszkający w Łękińsku, zaś na jego zastępcę - Tomasz Nowacki z Wolicy.
Zarówno radni, ich zastępcy oraz wójt ze swoim zastępcą byli
rolnikami. Uprawiali od 2 do 22 mórg ziemi. Właścicielem najmniejszego gospodarstwa był Jan Smuśny, a największym areałem
mógł się pochwalić Jakub Sztuk.

W protokołach sędziego pokoju
W fakcie wyborów dokonanych na ogólnym zgromadzeniu
mieszkańców gminy nie było nic nadzwyczajnego. Podobne wybory - jak wynika z dokumentów zachowanych w piotrkowskim Archiwum Państwowym - odbywały się w tym czasie także w okolicznych gminach: 3 stycznia w Grabicy, 14 stycznia w Gorzkowicach,
a 17 stycznia w Klukach. Wybory w Kleszczowie zostały jednak
przeprowadzone z naruszeniem obowiązującego prawa.
W przypadku zebrania wyborczego w Kleszczowie zabrakło
bowiem odpowiedniej liczby mieszkańców, niezbędnej do uznania
å ciąg dalszy na str. 8
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Szkolne wieści
Z myślą o maturze i przyszłej pracy
Choć od egzaminu dojrzałości dzieliło ich ponad 200 dni uczniowie klas maturalnych LO
i TNT w Kleszczowie już pod koniec września wybrali się do Krakowa na Salon Maturzystów
Perspektywy 2018. „Salon maturzystów” to największa w Polsce kampania informacyjna dla
uczniów klas maturalnych. Warsztaty, wykłady inspiracyjne, porady ekspertów z przychodni
psychologiczno-pedagogicznych i urzędów pracy, badania predyspozycji, czy próbne egzaminy z przedmiotów maturalnych mają pomóc uczniom w dobrym przygotowaniu się do matury.
***
Matura to jedynie epizod w życiu młodego człowieka. Zaraz potem musi decydować się na
określony kierunek studiów, albo miejsce pracy. Wyprzedzając przyszłe decyzje 27 września
uczniowie III klasy TNT w Kleszczowie gościli w zakładzie produkcyjnym H+H Polska Sp.
z o.o. w Gorzkowicach. Poznawali tu historię zakładu, park maszynowy oraz zautomatyzowany proces produkcji wyrobów z betonu komórkowego.

Nagrodzeni za IX Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017
„Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje” - tak brzmiało hasło Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery 2017. W działania, których celem było wsparcie uczniów w dokonywaniu
rozsądnych wyborów dalszej ścieżki edukacji i pracy, uczestniczył po raz kolejny Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 4 października przedstawiciele szkoły zostali zaproszeni do Katowic na podsumowanie projektu. „Nasze inicjatywy zostały docenione i zostaliśmy
nagrodzeni w kategorii edukacja. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
zaangażowanym uczniom i nauczycielom” - można było przeczytać na
stronie www.zspkleszczow.pl.

Sukces Amelii
W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” organizowanym przez fundację BOŚ i Pocztę Polską uczennica Szkoły Podstawowej w Łękińsku Amelia Sujata zdobyła wyróżnienie. Jej praca pt. „Dobrodziejstwa natury” była jedną spośród prawie 2 tysięcy, które oceniano
w etapie ogólnopolskim.

NR 20/493

Chcą dotrzeć do
informacji i zdjęć

amienny obelisk, który obecnie znajduje się w centrum parku przy ul. Głównej w Kleszczowie powstał
z inicjatywy przedwojennego nauczyciela
miejscowej szkoły Cyryla Marcinkowskiego. Do zgromadzenia materiału na budowę nauczyciel namówił uczniów oraz ich
rodziców. Uroczystość poświęcenia miała
miejsce w 10. rocznicę odzyskania niepodległości. Napis umieszczony na kamiennej
płycie głosił: „Na pamiątkę odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 - 1928. Dzieci szkoły Kleszczów.
11 listopada 1928”.
Po to, by zgromadzić jak najwięcej informacji o dziejach prostego, kamiennego pomnika, uczniowie ze Szkolnego Koła
PTSM przeprowadzają wywiady z mieszkańcami naszej gminy i zbierają informacje.
9 października odbyli spotkanie z wójtem
gminy, Sławomirem Chojnowskim. Podczas dłuższej rozmowy pytali też o to, jak
obecnie wyglądają gminne obchody kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.

K

Dzień Głośnego Czytania
28 września grupa uczniów SP w Łękińsku wzięła udział w wydarzeniach, zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Uczestnicy rywalizowali w konkursie głośnego czytania, brali też udział w warsztatach prowadzonych przez pisarza i rysownika, Pawła Wakułę. Zofia Sujata, uczennica kl. VI a została nagrodzona nagrodą
specjalną za odczytanie fragmentu jednej z powieści Z. Nienackiego.

Lekcja w lesie
Na Górze Kamieńsk na leśnej ścieżce edukacyjnej o tematyce łowieckiej uczniowie klas III
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie poznawali warunki panujące jesienią w lesie, zdobywali
wiedzę o roślinach i zwierzętach, żyjących na terenie Leśnictwa Pytowice. Przewodnikiem po
lesie był podleśniczy Michał Kowalczyk.

Przedszkolaki odwiedzają szkoły
Opiekunowie przedszkolnych grup chętnie korzystają z możliwości odwiedzania z dziećmi
szkół. Przedszkolaki oswajają się wówczas w nowym środowisku, a zajęcia edukacyjne i zabawy przygotowywane i prowadzone przez uczniów są dla nich ciekawym uzupełnieniem wiedzy. 26 września dzieci z przedszkola w Łękińsku zostały zaproszone do udziału w lekcjach
języka niemieckiego i hiszpańskiego w ZSP w Kleszczowie. Poznawały obco brzmiące słowa,
oznaczające kolory, albo kolejne liczby. Było też malowanie kolorowanek i taniec z balonikami,
który miał ułatwić zapamiętanie nazw kolorów.
27 września dzieci z najstarszych grup przedszkola w Kleszczowie odwiedziły pobliską podstawówkę, by spotkać się z uczniami klasy VII b. Wycieczka pozwoliła im bliżej poznać szkołę.

Gościli w Ettenheim
Liceum Ogólnokształcące w Kleszczowie dzięki nawiązanym kilka lat temu kontaktom kontynuuje wymianę młodzieży. Grupa naszych licealistów od 19
do 27 września przebywała w Niemczech. Mieszkając u niemieckich rodzin uczniowie zdobywali cenną
umiejętność codziennej komunikacji w języku obcym, poznawali też niemiecką tradycję i kulturę.
Oprócz miasteczka Ettenheim poznawali Heidelberg
å ciąg dalszy na str. 8

- Efektem naszego działania ma być
wydanie okolicznościowego folderu. Zaprosiliśmy do współpracy nie tylko uczniów,
nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Zwracamy się także do mieszkańców
gminy z prośbą o dostarczanie informacji
i zdjęć, które pomogą w poznaniu historii
Pomnika Niepodległości - mówi Agnieszka
Szczęsna.
JS

Laureaci konkursów

W

tegorocznej edycji konkursu wiedzy
o papieżu Janie Pawle II udział wzięło
53 uczniów z wszystkich szkół gminy Kleszczów. Po etapie pisemnym awans do decydującej rundy uzyskało sześcioro uczniów.
Ich wiedzę oceniało 3-osobowe jury: ksiądz
Michał Korzeniec, Wioletta Pacholik oraz
Maria Krupska. Pierwsze miejsca zajęli uczniowie SP w Łękińsku – Przemysław
Muskała i Filip Gaik. Dwa drugie miejsca ex
aequo zajęły Daria Gajda (LO Kleszczów)
i Zofia Sujata (SP Łękińsko). Wyróżniono
Karolinę Olczyk (SP Łękińsko) oraz Zuzannę
Grzejszczak (Gimnazjum Kleszczów).
W konkursie plastycznym o Janie Pawle II rywalizowały 122 prace, przekazane
przez przedszkola oraz podstawówki. Czteroosobowe jury pod przewodnictwem Barbary Mickiewicz nagrodziło łącznie 18 autorów
w siedmiu różnych grupach wiekowych.
JS
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W hołdzie
Papieżowi
egoroczne obchody Dnia
Papieskiego odbyły się 14
października. Tradycyjnie już organizacją uroczystości zajęła się
społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, wsparta w tych działaniach
przez Parafię p.w. NMP Anielskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Niedzielna uroczystość rozpoczęła się wspólną
modlitwą, a następnie złożeniem
kwiatów i zniczy pod pomnikiem
Jana Pawła II. Wierni odśpiewali
w tym miejscu „Barkę” - ulubioną
pieśń Papieża Polaka.
Z placu przy pomniku zgromadzeni udali się do kościoła, aby
uczestniczyć w uroczystej Mszy
świętej, podczas której uczniowie ZSP czytali modlitwy i śpiewali pieśni przy akompaniamencie gitary i skrzypiec. Jeszcze
przed nabożeństwem młodzież
zaprezentowała program słownomuzyczny „Promieniowanie ojcostwa” (takie hasło nosiły tegoroczne obchody Dnia Papieskiego).
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Gminne obchody Dnia Edukacji
zisiejsza uroczystość to okazja, by
wszystkim Państwu podziękować
za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę - powiedział wójt gminy Kleszczów, Sławomir
Chojnowski w swoim wystąpieniu, skierowanym do pracowników gminnych placówek oświatowych i wychowawczych, zebranych 12 października w auli SOLPARKU.
Wójt podkreślił, że gmina Kleszczów
może się poszczycić nowoczesnym szkolnictwem, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i procesów nauczania. Dyrektorom,
nauczycielom i pracownikom obsługi życzył
radości i satysfakcji, zdrowia i osobistego
szczęścia, a także sił i odwagi w rozwijaniu
edukacji w gminie Kleszczów.
Michał Michałek, przewodniczący Rady
Gminy Kleszczów zwracając się do uczest-

-D

Uczestnicy nauczycielskiego święta

Tradycyjnie w Dniu Papieskim
są ogłaszane wyniki „papieskich”
konkursów, dotyczących św. Jana
Paw�����������������������������
ła���������������������������
II. Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz wspólnie z wójtem
gminy Kleszczów Sławomirem
Chojnowskim wręczyła nagrody laureatom i finalistom konkursu wiedzy oraz konkursu plastycznego. Konkursowe prace
plastyczne, wykonane przez najmłodszych mieszkańców gminy
Kleszczów, można było obejrzeć
na przygotowanej w kościele wystawie. Ostatnim punktem uroczystości była degustacja kremówek
papieskich.
Dodajmy, że obchody Dnia
Papieskiego swoją obecnością
uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów oraz
chór „Sonore”.
(opr. JS)
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ników uroczystości podkreślił, że nauczycielska praca to nie zawód, lecz misja, a kształtowanie młodych umysłów i charakterów
wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania.
- Życzę, abyście Państwo zawsze byli
dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swoich najlepszych wspomnieniach - powiedział M.
Michałek.
Kolejną część uroczystości wypełniła
multimedialna prezentacja tych pracowników szkół i przedszkoli, którzy zostali wyróżnieni finansowymi nagrodami wójta gminy. W przedszkolu w Kleszczowie dwie
nagrodzone osoby to dyrektor Małgorzata Szluga oraz Katarzyna Niemczak. W
przedszkolu w Łękińsku nagrody wójta

Różę i dyplom odbiera wicedyrektor SP
w Kleszczowie

otrzymały dyrektor Dorota Paciorek i Bogumiła Kochanowska W przedszkolu w Łuszczanowicach nagrody otrzymały dyrektor Ewa
Bindas oraz Iwona Frankowska.

Nagrodzeni nauczyciele ZSP w Kleszczowie

Nagrodzeni w tym roku pracownicy Szkoły Podstawowej
im J. Korczaka w Kleszczowie
to: dyrektor Mariola Świderska-Kulka, Wioleta Kimel, Justyna Kowalska, Joanna Mądrzyk,
Agnieszka Retkiewicz, Katarzyna Syrówka, Anna Tatara,
Natalia Woźniak, Anna Wysocka i Bożena Zatorska.
W Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Łękińsku
nagrody wójta otrzymali: dyrektor Katarzyna Bębnowska, Barbara Gniewosz, Wioletta Pacholik, Marzena Starostecka, Sylwester
Czank i Michał Rejniak. Grono nagrodzonych
w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Klesz-

Nagrodzeni nauczyciele SP w Łękińsku

czowie to dyrektor Ryszard Ciągło, Magdalena Szczęsna, Ilona Ziemba i Tomasz Bednarski.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie nagrody wójta gminy otrzymali w tym roku: dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, Joanna Durka, Renata Patyk, Marta
Szataniak, Lena Wojewoda-Pokora, Sławomir Barański i Artur Szczęsny.
Część artystyczną gminnej uroczystości
wypełnił spektakl „Tajna misja” w reżyserii Jarosława Grzelka.
JS
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KLESZCZOWSKI

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 6
i Freiburg, obejrzeli również siedzibę Parlamentu Europejskiego w leżącym po
drugiej stronie Renu francuskim Strasburgu. Oprócz edukacji był również czas
na spotkania i zabawy integracyjne z niemieckimi rówieśnikami. Jeden dzień
młodzież spędziła w Europa Parku - największym parku rozrywki w Europie.

Europejski Dzień Języków Obcych…
… to święto międzynarodowe, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone 26 września. W Szkole Podstawowej w Kleszczowie Europejski Dzień Języków Obcych został wykorzystany do przeprowadzenia niecodziennych zajęć
z języka angielskiego. Uczniowie klas VI i VII spotkali się z Francisco Almeidą,
Portugalczykiem pracującym obecnie w Kleszczowie, który biegle posługuje się
językiem angielskim.
„Zadaniem nadrzędnym postawionym uczniom było uzyskanie od gościa informacji dotyczących jego środowiska, zainteresowań, pochodzenia oraz kultury
i tradycji kraju, z którego się wywodzi, a także korzystając z faktu, że pan Francisco jest z natury podróżnikiem i odwiedził już wiele krajów uczniowie mogli posłuchać jego opowieści o tych podróżach” – można przeczytać na stronie www.
spkleszczow.pl.
W klasach ósmych odbyły się warsztaty, poprowadzone przez tłumaczkę z języka angielskiego - Magdalenę Tomczewską-Olas. „Pani Magda udzieliła uczniom
kilku przydatnych, praktycznych rad oraz zaproponowała zadanie w grupach,
podczas którego uczniowie mogli sami zmierzyć się z niełatwą sztuką tłumaczenia angielskich przysłów. Zadanie to uświadomiło uczniom, jak istotne jest całościowe postrzeganie języka w kontekście, a nie wyrywkowe tłumaczenie słów”.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Wiele pomysłów na uczczenie
wyjątkowego jubileuszu
Wysoka Rado Gminy Kleszczów, Szanowny Panie Wójcie
My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
zwracamy się z prośbą o utworzenie w Kleszczowie Alei Niepodległości. Chcemy
w ten sposób upamiętnić okrągłą, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz uczcić bohaterów walczących o wolność naszej ojczyzny.
Wnioskujemy o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ Aleja Niepodległości” drodze, która połączy ulicę Sportową z Ogrodową, przy której zostanie wybudowana nowa siedziba naszej szkoły. Pragniemy, aby Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka mieściła się właśnie przy Alei Niepodległości w Kleszczowie.
Z pismem takiej właśnie treści zwróciła się do samorządu naszej gminy społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Listy z dziesiątkami podpisów uczniów zostały dostarczone na październikową, ostatnią w tej
kadencji sesję Rady Gminy Kleszczów.
W jaki jeszcze sposób dzieci i młodzież zamierza upamiętnić wyjątkowy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości? W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie piąta edycja międzyszkolnego konkursu recytatorsko-wokalnego została zatytułowana „Niepodległa w wierszu i piosence”. Zostali
do niej zaproszeni uczniowie gminnych szkół oraz dzieci z przedszkoli.
Szkoła w Łękińsku do udziału w rocznicowym konkursie zaprosiła uczniów
wraz z rodzicami. Na konkurs należy przygotować historyczne memory, złożone
z minimum 10 kart, zapakowane w pudełko nawiązujące do tematyki rocznicowego konkursu. Prace są przyjmowane do 2 listopada.
Prawdziwy wysyp konkursów nawiązujących zarówno do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jak i odnoszących się do tematyki narodowej i patriotycznej nastąpił w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Utalentowani plastycznie
uczniowie mogą np. przygotować kotylion w barwach narodowych, a dla utalentowanych literacko (ale też muzycznie) ogłoszono konkurs na napisanie i wykonanie piosenki hip-hopowej, promującej postawy patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.
Będzie też rywalizacja zespołów klasowych w śpiewaniu „Roty” Marii Konopnickiej. Ogłoszono ponadto konkurs językowy, polegający na przygotowaniu plakatu z anglojęzycznym tekstem, promującym Polskę z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości. Ciekawą formułę będzie miał też konkurs literacki, polegający na ułożenia możliwie najbardziej oryginalnych życzeń dla… Polski, z okazji obchodzonego przez nią jubileuszu.
Trzymamy kciuki za powodzenie tych inicjatyw, a przede wszystkim za ich wychowawcze oddziaływanie.
JS

NR 20/493

Pierwszy
kleszczowski samorząd
å ciąg dalszy ze str. 5

wyborów za prawomocne. Nie zostały zatem spełnione wymogi prawa obowiązującego jeszcze od czasów Królestwa
Polskiego, a dokładniej wymogi art. 209 Zbioru praw Tom
II, rozdział 5 („o organizacji zarządu Królestwa Polskiego
dla ważności uchwały zebrania”). Sędzia pokoju w Kleszczowie, Tchorzewski, który był odpowiedzialny za właściwy przebieg wyborów sporządził na tę okoliczność stosowny protokół.
Na zgromadzenie wyborcze zwołane w kleszczowskim urzędzie gminy (czy raczej - ze względu na liczebność
zgromadzenia - na placu przed urzędem) w samo południe
2 stycznia 1919 roku przybyło 1008 spośród 2950 mieszkańców gminy, uprawnionych do głosowania. Do ważności głosowania potrzebna była obecność co najmniej połowy uprawnionych.

Twarde chłopskie argumenty

„Zebranie ogólne oświadczyło, że pragnie stanowczo
dokonać wyborów, gdyż większa ilość wyborców nigdy nie
stawi się i stanowczo odmówiło przeprowadzenia wyborów
za pomocą tajnego głosowania kartkami, a jednozgodnie
przez aklamację powołało ...(tu w protokole następuje wyliczenie nazwisk osób wybranych do samorządu).
W trakcie zebrania nastąpił jeszcze jeden incydent,
o którym sędzia pokoju nie omieszkał wspomnieć: „Zaznacza się, że ku końcowi wyborów pewna część wyborców zaprotestowała przeciwko wyborowi Rajmunda Sztajnerta, wystawiając natomiast kandydaturę Aleksandra Jansona - ogół
jednak zakrzyczał, że żąda pozostawienia Rajmunda Sztajnerta”.
W odrębnym protokole został odnotowany protest przeciwko legalności wyborów, zgłoszony ustnie przez niejakiego Stanisława Gellera, który stanowczo domagał się wyznaczenia nowych wyborów samorządu gminnego.
W odrębnym piśmie, skierowanym do komisarza ludowego powiatu piotrkowskiego sędzia pokoju raz jeszcze opisał przebieg zdarzeń ze zgromadzenia wyborczego
w Kleszczowie. Wyjaśniał: „Przedstawiłem zebranym nielegalność ich czynu, żadne jednak argumenty nie mogły trafić im do przekonania, gdyż
odpowiadano mi: „przepisy
wydane są przez rząd tymczasowy, nie są więc również
stałe, aby do nich ściśle i bezwzględnie stosować się, głos
zaś mamy w gębie i nie potrzebujemy kartek”.
Decyzja władz, a dokładniej piotrkowskiego Komisariatu Rządu Ludowego
w Piotrkowie, wydana została 23 stycznia 1919 roku.
Rozwiała ona obawy o możli- Kopia pisma informującego
wość koniecznej powtórki wy- o „wprowadzeniu wybranych
borów w Kleszczowie. Wynik w urzędowanie”
wyborów został zatwierdzony, zaś protest S. Gellera – oddalony. Jednocześnie zobowiązano wójta I. Włodarczyka, by „wybranych wprowadzić
bezzwłocznie w urzędowanie”. To wprowadzenie polegało na zebraniu wszystkich radnych, ich zastępców oraz wójta z podwójcim i odczytaniu im treści urzędowego polecenia. Pod protokołem z tej czynności, sporządzonym 1 lutego
1919 roku, podpisali się wszyscy członkowie kleszczowskiego samorządu. Od tego też dnia rozpoczęli pełnienie swoich
samorządowych funkcji.
J. Strachocki
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Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia

689
682
686
687
688
691/1
693
694
695
696
697
692/1

PoCena wyMinimalne
Wadium
wierzch- woławcza
postąpie[zł]
nia [ha] netto [zł]
nie [zł}
0,1286
0,1200
0,1386
0,1277
0,1280
0,1328
0,1282
0,1275
0,1273
0,1381
0,1883
0,1847

56 584,00
52 800,00
60 984,00
56 188,00
56 320,00
53120,00
56 408,00
56 100,00
56 012,00
60 764,00
75 320,00
73 880,00

5 700,00
5 300,00
6 100,00
5 700,00
5 700,00
5 400,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
6 100,00
7 600,00
7 400,00

570,00
530,00
610,00
570,00
570,00
540,00
570,00
570,00
570,00
610,00
760,00
740,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony.
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami.
Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem drogowym do granic działek.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5798) gdzie działki
oznaczone numerami: 682, 686, 687, 688, 689, 691/1, 693,
694, 695, 696, 697 i 692/1 znajdują się w strefie 10MN i 12MN
o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto dla działek 686, 687, 688, 689, 693, 694, 695, 696,
697, 692/1 w granicach oznaczonych na rysunku wyznacza się
w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której
ustala się:
a)
zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b)
obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr 698).
3. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony
w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna
47 dnia 23 listopada 2018 roku w sali nr 16 o godz. 10.30.
Dotychczas przeprowadzone przetargi pierwsze w dniu 18 i 20
kwietnia 2018 r. oraz drugie przeprowadzone w dniu 22 i 24 sierpnia 2018 r. zakończone zostały wynikami negatywnymi.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz.
1221 ze zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej
w dniu sprzedaży a także ponieść koszty związane z zawarciem
umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach internetowych
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, ul Główna 47, Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731-66-31 lub
44/ 731-66-55.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gruntowych w dniu 28 listopada 2018 roku
L.p.

Nr
działki

Księga wieczysta nr

Numer obrębu

PT1B /00053234/7

L.p.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na III przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gruntowych w dniu 23 listopada 2018 roku
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2
3
4
5
6
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Położenie nieruchomości
woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kleszczów, miejscowość:
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia

Nr Księga Powierzch- Cena wywo- Wadium [zł]
działki wie- nia [ha] ławcza netto
czysta
[zł]
nr
755
756
757
758
759
760
761
754/1

PT1B/00053234/7

16 - 31 X `2018

0,1201
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1476

52 844,00
52 800,00
52 800,00
52 800,00
52 800,00
52 800,00
52 800,00
64 944,00

5 300,00
5 300,00
5 300,00
5 300,00
5 300,00
5 300,00
5 300,00
6 500,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony.
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem drogowym do granic działek.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5798) gdzie działki oznaczone numerami: 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
i 754/1 znajdują się w strefie 11MN o przeznaczeniu terenu
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka, (przez działki nr 289/2 i nr 698).
3. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony
w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna
47 dnia 28.11.2018 roku w sali nr 16 o godz. 10.30.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004r. podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2017r. poz. 1221 ze zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu
zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu sprzedaży a także ponieść koszty związane
z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach internetowych
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, ul Główna 47, Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731-66-31 lub
44/ 731-66-55.
Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2018.121 ze zm.)
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz
części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej,
w obrębie Kleszczów gmina Kleszczów, pow. bełchatowski,
woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana
została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów
www.kleszczow.pl.
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2

Łuszczanowice Kolonia

765

3

Łuszczanowice Kolonia

766

4

Łuszczanowice Kolonia

767

5

Łuszczanowice Kolonia

768

6

Łuszczanowice Kolonia

769

7

Łuszczanowice Kolonia 763/1

PoCena wy- Wadium
wierzch- woławcza
[zł]
nia [ha] netto [zł]
0,1301

57 244,00 5 800,00

0,1302

57 288,00 5 800,00

0,1303

57 332,00 5 800,00

0,1259

55 396,00 5 600,00

0,1306

57 464,00 5 800,00

0,1495

59 800,00 6 000,00

0,1904

76 160,00 7 700,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony.
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura
techniczna wraz z układem drogowym do granic działek.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia
20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz.
5798) gdzie działki oznaczone numerami: 764, 765, 766,
767, 768, 769 i 763/1 znajdują się w strefie 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest
przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 101364E
Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr
698).
3. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony
w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazową, energetyczną, teletechniczną.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul.
Główna 47 dnia 04.12.2018 r. w sali nr 16 o godz. 10.30.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004r. podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.), do ceny nabycia ustalonej
w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek
VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży a także
ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupnasprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna
47, 97-410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach
internetowych www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka
Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, ul Główna 47, Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731-66-31 lub
44/ 731-66-55.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
w dniu 7.12.2018 roku
L.p. Położenie nieruchomości Nr
woj. łódzkie, pow.
działki
bełchatowski, gm.
Kleszczów, miejscowość:
1
2
3
4
5
6
7

Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia

776
775
774
773
772
771/1
770/1

Księga
wieczysta nr

Położenie
Nr
nieruchomości
działki
woj. łódzkie, pow.
bełchatowski, gm.
Kleszczów, miejscowość:
1 Łuszczanowice Kolonia 764

PT1B/00053234/7

L.p.

Księga
wieczysta nr

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gruntowych w dniu 4.12.2018 roku

NR 20/493

PT1B/00053234/7
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Powierzch- Cena wywo- Wadium [zł]
nia [ha] ławcza netto
[zł]
0,1395
0,1303
0,1301
0,1302
0,1303
0,1230
0,1127

61 380,00
57 332,00
57 244,00
57 288,00
57 332,00
54 120,00
45 080,00

6 200,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
5 500,00
4 600,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony. Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w
działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz
z układem drogowym do granic działek.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr
XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5798) gdzie działki oznaczone numerami: 776, 775,
774, 773, 772, 771/1 i 770/1 znajdują się w strefie 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 773, 774 i 775 w granicach oznaczonych na rysunku
planu znajduje się granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne wymagają
postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się
do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej
obserwacji archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr 698).
3. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci:
wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna
47 dnia 7.12.2018 roku w sali nr 16 o godz. 10.30. Nabywca
danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze
zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie
uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu
sprzedaży a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy
kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach internetowych
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
ul Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
pok. 26 lub pod tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

Wynajmę
mieszkanie
w bloku
w Łuszczanowicach
36 m kw.
Tel. 604-176-403.
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Mamy mistrza
województwa

października kleszczowski SOLPARK był miejscem strzeleckich zawodów o randze wojewódzkiej. Odbyły się tu Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
w strzelaniu pneumatycznym. Wolny wstęp na widownię
umożliwił kibicom oglądanie zmagań najlepszych strzelców. Złoty medal i tytuł mistrza województwa w kategorii
mężczyzn zdobył mieszkaniec naszej gminy Wiktor Blada - zawodnik OKSS 10-ka Radomsko.
Po zakończeniu strzeleckich mistrzostw odbyły się
uroczystości związane z jubileuszem 90-lecia powstania
Fot. www.facebook.com/10strzel Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
JS

W szkolnym sporcie
strzelanie. 13 października
C elne
w Sulmierzycach odbyły się zawo-

dy strzeleckie „Jesień z 10-ką open Sulmierzyce 2018”. Uczestniczyła w nich reprezentacja Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Uczniowie
strzelali w konkurencji amator - karabin
pneumatyczny (10
strzałów). Najlepsze
wyniki wśród kobiet
uzyskały: 1 m. - Julia
Zysiek (86 pkt.); 3 m.
- Magdalena Wójcik
Wśród kobiet wygrała
(81 pkt.), 4 m. - NiJulia Zysiek
Fot. www.facebook.com/10strzel kola Góra (78 pkt.), 6

m. - dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz
(73 pkt.). W gronie mężczyzn najlepiej
strzelał nauczyciel ZSP - Piotr Szczepaniak, który z wynikiem 82 pkt. zajął 5
miejsce.
Sztafety w przełajach. Drużyny chłopców i dziewcząt z ZSP w Kleszczowie
rywalizowały 17 października w sztafetowych biegach przełajowych nad zalewem „Patyki” koło Zelowa. Dziewczęta
uplasowały się na czwartym miejscu,
natomiast chłopcy po zajęciu drugiego
miejsca awansowali na zawody wojewódzkie. Skład drużyny chłopców: Kamil Kałużny, Marcel Kozłowski, Adam
Popiel, Jan Stochniałek, Kamil Szadkowski, Kacper Szymoniak, Igor Świątek, Sergiusz Urbaniak i Jakub Zych.

IV liga tenisa stołowego

rużyna pingpongistów LKS Omega Kleszczów występuje w okręgowych rozgrywkach IV ligi męskiej. W składzie kleszczowskiego zespołu występuje 9 zawodników: Jakub Kuśmierski, Kacper Gąsior, Hubert Zawiślak, Maksymilian Zawiślak, Łukasz Łyszkowicz, Krystian Dzwonek, Marcel Gołasa, Filip Tkacz i Bartłomiej Szmigielski.
W walce o ligowe punkty LKS Omega rywalizuje z 11 innymi drużynami. Są to UKS
GOK Zduny, ULKS Kusy Łobudzice, KS Elta Łódź, GUKS Gorzkowice, ULKS II Moszczenica, GLKS Szczerców, LKS Barel Serwis Brzustowiec, TKS Kamieńsk, TIBHAR
40+***, LKS Stomil II Bełchatów, PIKTS Wobistal II Piotrków Tryb. oraz MKS Jedynka
Łódź.
W pierwszej kolejce nowego sezonu nasi tenisiści przegrali 3:7 z MKS Jedynką
Łódź, w drugiej - pokonali 9:1 UKS GOK Zduny, w trzeciej - pauzowali z powodu „przełożenia z urzędu” meczu z PIKTS Wobistal II Piotrków Tryb.
Po zwycięstwie 8:2 nad TKS Kamieńsk w IV kolejce kleszczowska drużyna zajmuje
czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 4 pkt.

D

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
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
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00

12 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

Sport
Bieganie integruje
leszczowska drużyna biegaczy „Pozytywnie Zabiegani” wystąpiła podczas wrześniowej imprezy „Kleszczów na Piątkę” w licznym składzie.
Warto sięgnąć do listy wyników i przypomnieć miejsca, które zajęli poszczególni „Pozytywnie Zabiegani”: Dawid Milczarek - 33.; Sebastian Koniarski 34.; Piotr Jabłoński - 48.; Rafał Ozga - 60.; Mateusz Ochocki - 61.; Grzegorz
Trajdos - 79.; Anna Buresz - 85.; Wojciech Szczęsny - 179.; Lesław Jańczyk
- 238.; Marian Anszperger - 251.
We wrześniu i październiku „Pozytywnie Zabiegani” byli też uczestnikami
innych - dużych i mniejszych imprez biegowych w kraju. W VI Kluczborskim
Biegu Przełajowym o Złotą Barć (23 września) Sebastian Koniarski był 11.,
a Grzegorz Trajdos - 23. 30 września Robert Pawlicki pobiegł w 40. Maratonie Warszawskim, meldując się na mecie z czasem 03:49:54.
W ostatni weekend września nasi biegacze zaznaczyli też swoją obecność w biegu godzinnym w Częstochowie. Konkurencja polegała na pokonaniu jak najdłuższego dystansu
w ciągu 1 godziny. S. Koniarski
pokonał 14 km,
zajmując 9 miejsce, Piotr Kędziak przebiegł
12,4 km (39 miejsce), a debiutantka Kinga Szermer zaliczyła
dystans 9,6 km
Fot. facebook.com/biegaczekleszczow/ (122 miejsce).
14 października w gronie ponad 8700 uczestników piątej edycji PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego byli także obecni „Pozytywnie Zabiegani”. Trasa biegu
(21 km i 97,5 m) zaczynała się i kończyła przed Tauron Areną. Nasi biegacze uzyskali w Krakowie rekordy życiowe: Sebastian Koniarski 01:27:42 (267
m.), Dawid Milczarek 01:30:01 (426 m.), Piotr Jabłoński 01:36:10 (889 m.),
Grzegorz Trajdos 01:37:07 (995 m.), Rafał Ozga 01:38:54 (1217 m.).
JS

K

Namaluj „Mikołajową podróż”

G

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił przedszkolaki oraz
uczniów szkół podstawowych do rywalizacji w corocznym, plastycznym konkursie mikołajkowym. Taka rywalizacja pozwala na rozwijanie wyobraźni tych, którzy z racji swojego wieku, najbardziej emocjonalnie przeżywają sprawy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
Pokonkursowa wystawa towarzyszy gminnej imprezie mikołajkowej,
wprowadzając także dorosłych jej uczestników w świat dziecięcych fantazji i wyobrażeń.
„Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A3 w kompozycji poziomej, przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe,
kredki ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydrapywanka, itp.). Prace z użyciem elementów gotowych bądź wypukłych nie będą
brały udziału w konkursie” - to fragment regulaminu.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Rysunki należy dostarczać do 19 listopada do świetlicy GOK w Kleszczowie (ul.
Główna 74) w godzinach pracy świetlicy, tj. 12.30-19.30.
Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: ● I. Przedszkole (1a - 3 lata, 1b - 4 lata, 1c - 5 lat, 1d - 6 lat); ● II. Klasy I - III; ● III. Klasy IV - VII. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani upominkami za udział.
Jury konkursu przyzna w Kat. I - 20 równorzędnych nagród, po 5 w każdej
podgrupie wiekowej; w Kat. II - za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia; w Kat.
III - za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 2 grudnia
podczas Mikołajek Gminnych.
JS
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W gminnej bibliotece
Dostęp do platformy IBUK Libra
Internetowa czytelnia dostępna przez całą dobę
to znakomite rozwiązanie np. dla studentów. Nie dziwi więc fakt, że największą grupę tytułów, udostępnianych online wśród zbiorów platformy IBUK Libra, stanowią książki z dziedziny medycyny, nauk społecznych
oraz ekonomicznych. Oprócz nich sięgać też można do
literatury pięknej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie informuje, że obecnie na potrzeby swoich czytelników
umożliwia dostęp do 1686 tytułów książek z platformy
IBUK Libra. Do swobodnego korzystania z tych zasobów uprawnia specjalny kod PIN, po który należy się
zgłosić osobiście do kleszczowskiej biblioteki.
W dostępie do zbiorów IBUK Libra pomoże nam
połączony z Internetem laptop, smartfon czy tablet.
Będziemy mogli korzystać przez 24 godziny na dobę
z dowolnego miejsca. GBP w Kleszczowie zachęca do
zapoznania się z instruktażem korzystania ze zbiorów
IBUK Libra - linki do filmów instruktażowych podaje na
swoim profilu FB.

Konkurs plastyczny dla dzieci
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprosiła dzieci w wieku od 6 do 10 lat do udziału w konkursie plastycznym „Mój bohater historyczny”. Ustalony format prac to A4, a technika wykonania - dowolna.
Konkursowe prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie (SOLPARK, ul.
Sportowa 8) do 5 listopada. Należy pamiętać o dołączeniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez
opiekuna prawnego dziecka, biorącego udział w konkursie.
Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w siedzibie GBP w Kleszczowie oraz
na stronie internetowej www.biblioteka.kleszczow.pl.

„Przyłapani na czytaniu” - wyniki
konkursu
5 października w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie odbyło się wręczenie nagród
laureatom tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. Na konkurs wpłynęło 27
fotografii. Nagrodzeni zostali następujący autorzy: ● I
m. - Ewelina Jasińska, ● II m. - Wiktoria Zyrka, ● III m. Anna Szczęsna, ● wyróżnienia: Maria Sosińska, Paweł
Zbies, Błażej Ćwiek.

Zwycięzcą „Plebiscytu publiczności” został Błażej
Ćwiek, którego pracę prezentujemy.
(opr. JS)

