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Kleszczów pierwszy
w rankingu
W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się 14 listopada konferencja naukowa, podczas której zostały ogłoszone wyniki kolejnej
edycji rankingu zrównoważonego rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Kleszczów po raz kolejny zajął pierwsze

Gospodarcze forum wsi
22 listopada w Kleszczowie odbyło się I Powiatowo-Gminne
Forum Gospodarcze Wsi, mające służyć lepszemu poinformowaniu rolników o dostępnych programach i źródłach dofinansowania
rozwoju działalności rolniczej i pozarolniczej. Obszerniejszy materiał zamieścimy w kolejnym wydaniu „IK”.

miejsce wśród gmin wiejskich, wyprzedzając m.in. Kobierzyce,
Puchaczów i Tarnowo Podgórne.
Więcej na str. 3

Hołdując wieloletniej, pięknej tradycji składamy z okazji Święta Górniczego - „Barbórki” najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów, a także emerytowanym górnikom. Życzymy
nieustającej opieki św. Barbary, wszelkiej pomyślności oraz osobistego szczęścia. Niech także przez kolejne lata swojej działalności KWB Bełchatów zapewnia tysiącom pracowników i ich rodzin bezpieczeństwo codziennego bytu.
Przewodniczący Rady Gminy
MICHAŁ MICHAŁEK

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Święto
Niepodległości
10 listopada w czasie gminnych
obchodów z okazji Narodowego
Święta Niepodległości dominowały
biało-czerwone barwy. Widać je było
w ustawionej przed ołtarzem dekoracji kwiatowej, w ułożonych półkoliście
pasach tkaniny, w kotylionach, które
przypiął każdy z uczniów - wykonawców słowno-muzycznego programu.

Mikołajki gminne…
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów
na doroczne mikołajkowe spotkanie. Odbędzie się ono w niedzielę 4 grudnia na terenie kompleksu SOLPARK. Szczegółowy program na str. 12.

… i kolejny charytatywny kiermasz
4 grudnia gminnej imprezie mikołajkowej w SOLPARKU będzie towarzyszyć przedświąteczny kiermasz charytatywny na rzecz Fundacji Gajusz. Zaproszenie wystosowane przez organizatorów do mieszkańców gminy Kleszczów publikujemy na str. 5.
Więcej na str. 5

Więcej na str. 7
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Inwestycje gminne

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko

Na osiedlu „Łuszczanowice” ruszyła budowa dwóch nowych
wielorodzinnych budynków komunalnych. Trwają prace przy wykonywaniu ław fundamentowych.

Trzy najstarsze budynki komunalne przy ul. Sportowej są na
końcowym etapie remontu. Po wymianie okien i drzwi oraz dodatkowym dociepleniu ścian na elewacje nakładana jest warstwa silikonowego tynku.

Trwa remont i modernizacja budynku przy ul. Osiedlowej 2,
nazywanego umownie Gminnym Ośrodkiem Zdrowia. W części
mieszkalnej, mieszczącej 4 lokale komunalne, prowadzone są prace termomodernizacyjne.
JS

Gmina wybierze
opiekunów dziennych
wójt gminy Kleszczów wydał zarządzenie do10 listopada
tyczące ogłoszenia konkursu ofert na wybór dziennych

opiekunów, którzy w ciągu roku 2017 będą sprawować opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kleszczów. Na to zadanie w 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć 750 tys. zł ze swojego budżetu.
Oferty na konkurs mogą składać osoby, które spełniają szereg szczegółowych wymagań. Jeden z warunków to posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad
dziećmi. Kandydat na opiekuna dziennego nie może być osobą pozbawioną władzy rodzicielskiej, ani też skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Praca dziennego opiekuna to maksymalnie 9 godzin dziennie,
a liczebność grupy dzieci, nad którymi może sprawować opiekę - 5.
Oferty kandydatów są przyjmowane w Urzędzie Gminy do 2 grudnia br. do godz. 15.00.
Wykaz dokumentów, które powinni złożyć kandydaci, wzór
oferty, a także więcej szczegółowych informacji znaleźć można
na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica
ogłoszeń” oraz na stronie kleszczow.pl.
JS

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778, 904, 961, 1250, 1579) oraz uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 listopada 2016 r. do 21 grudnia
2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410
Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30
oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w
Kleszczowie o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 30 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. do
publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Uwagi do ww. dokumentów należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kleszczów.
				
				

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wielka przebudowa

P

onad 2,7 km dróg poddanych zostanie gruntownej przebudowie w Łuszczanowicach i Kolonii Łuszczanowice.
A wraz z drogami zostaną przebudowane i unowocześnione podziemne sieci.
W Urzędzie Gminy trwa postępowanie przetargowe, które ma
wyłonić wykonawcę tej potężnej inwestycji. Rozbudową zostaną
objęte cztery drogi gminne oraz ponad 700-metrowy fragment drogi powiatowej nr 1900E. Jedną z najważniejszych zmian będzie zastąpienie istniejącego skrzyżowania, wyposażonego w sygnalizację
świetlną, skrzyżowaniem w formie ronda.
W ramach przebudowy podziemnego uzbrojenia powstaną
nowe odcinki sieci wodociągowych i 23 nowe przyłącza wodocią-
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Zrównoważony rozwój JST

R

anking, który ocenia poziom zrównoważonego polskich
miast i gmin, jest opracowywany przez zespół pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej. Badacze w swoich statystykach oceniających gminy i miasta uwzględnili kilkanaście szczegółowych wskaźników, odnoszących się do rozwoju gospodarczego, do sfery społecznej oraz stanu środowiska naturalnego.
Punkty przyznawane były m.in. za wydatki na inwestycje, za
udział dochodów własnych w dochodach budżetowych, za liczbę podmiotów gospodarczych i liczbę osób pracujących na 1000
mieszkańców, za napływ nowych osób na 1000 mieszkańców.
Oceniane były też takie wskaźniki jak np. liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców, procent radnych
z wyższym wykształceniem, a także odsetek mieszkańców z dostępem do wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Przyznaną gminie Kleszczów statuetkę oraz dyplom odebrał
wójt Sławomir Chojnowski. Podczas ogłaszania wyników rankingu
podawana była czołowa dziesiątka JST w każdej z następujących
kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie
oraz miasta na prawach powiatu. W kategorii, w której sklasyfikowana została gmina Kleszczów, kolejność była następująca: 1.
Kleszczów, 2. Kobierzyce, 3. Puchaczów, 4. Tarnowo Podgórne,
5. Rewal, 6. Suchy Las, 7. Ożarowice, 8. Mielno, 9. Krokowa, 10.
Lesznowola. Wśród gmin miejsko-wiejskich zwyciężył Dziwnów, w
gronie miast najwyższą sumę punktów uzyskał Karpacz, zaś Gliwice zwyciężyły w kategorii miast na prawach powiatu.
JS

Zaproszenie
na opłatkowe spotkania
niecały miesiąc będziemy przeżywać kolejne, najJuż zabardziej
ukochane z polskich świąt - Boże Narodzenie.

W bożonarodzeniową tradycję wpisują się też spotkania opłatkowe:
przede wszystkim w gronie rodzinnym, ale także w miejscach pracy, w stowarzyszeniach, w lokalnych wspólnotach.
W naszej gminie po raz czwarty takie spotkania odbędą się w
każdym z dziesięciu sołectw. Ubarwią je świąteczne dekoracje i zawsze ze wzruszeniem słuchane i śpiewane polskie kolędy. Podzielimy się poświęconym opłatkiem i złożymy sobie życzenia. Dla wielu osób takie wspólnotowe przeżywanie przedświątecznego czasu
jest ważne. Dlatego wójt w imieniu samorządu gminy serdecznie
zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniach, zaplanowanych
na grudniowe popołudnia i wieczory.
ciąg dalszy na str. 12

dróg w Łuszczanowicach
gowe, przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, a przy
okazji rozbudowy „sanitarki” powstanie 20 nowych przyłączy. Najpoważniejsza część prac przy wspomnianej inwestycji to przebudowa sieci energetycznych i budowa oświetlenia ulicznego. W
ramach przyłączania mieszkańców Łuszczanowic i Kolonii Łuszczanowice do gminnej sieci energetycznej konieczne będzie m.in.
wykonanie trzech kontenerowych stacji transformatorowych i ułożenie podziemnych kabli niskiego i średniego napięcia.
Oferty na ten gminny przetarg będą przyjmowane do 27 grudnia, a czas przewidziany na wykonanie inwestycji to 20 miesięcy.
JS
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KOMUNIKATY
Informacje ważne dla pacjentów
• W środę 30 listopada będzie przyjmował lekarz okulista - zapisy pacjentów będą prowadzone w dniu przyjazdu lekarza od godz. 8.00.
• W czwartek 1 grudnia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie
będą przyjmować pacjentów następujący lekarze specjaliści z łódzkiego Szpitala Uniwersyteckiego im. WAM: ● internista, ● dermatolog, ● laryngolog, ● kardiolog.
• Zaplanowane na grudzień termin y przyjęć lekarzy endokrynologów: ● 9 grudnia - prof. E. Sewerynek, ● 23 grudnia - dr M. Stuss.
Będzie punkt bezpłatnej pomocy prawnej
Z początkiem roku 2017 w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie ruszy punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Uprawnieni mieszkańcy
będą mogli z niego korzystać przez 5 dni w tygodniu. Więcej szczegółów na ten temat podamy w następnym wydaniu „Informatora”.
Odbiór bioodpadów w okresie jesienno-zimowym
„EKO-REGION” sp. z o.o. informuje, iż w przypadku utrzymywania się przez dłuższy okres czasu temperatury poniżej 0ºC nie będzie możliwe odebranie bioodpadów zgodnie z przesłanym wcześniej harmonogramem. Podczas prób opróżniania pojemników z
zamarzniętych bioodpadów dochodzi do ich pękania.
Spółka prosi mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, deklarując że próby odbioru bioodpadów będą podejmowane w kolejnych
terminach, zgodnych z harmonogramem. Będzie też odbierać od
właścicieli nieruchomości dodatkowe ilości bioodpadów, które będą
wystawiane w workach w dniu opróżniania pojemnika. Wszelkie pytania i problemy można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Oddziału
Bełchatów pod nr tel. 44/632-39-00.
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. ze zm.), zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na
tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie,
a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i opublikowana na stronie internetowej Gminy Kleszczów
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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 wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Żłobnica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie,
a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

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
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych, w obrębie Wolica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski,
woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz
na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Z kamerą do odkrywki

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:
1. Język angielski - średnio zaawansowany
(ostatnie 2 miejsca)
2. MS Excel poziom podstawowy i średnio zaawansowany
3. AutoCad - poziom podstawowy
4. Opiekun osoby starszej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji „ARREKS” S.A., Kleszczów, ul. Główna 122, w celu wypełnienia
stosownego formularza zgłoszeniowego.
Ponadto bliższe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 727-500-728, w siedzibie
Agencji „ARREKS” bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Maya Victory sp. z o.o.
Bogumiłów, ul. Nowa 2, 97-410 Kleszczów

zatrudni dwóch operatorów demontażu
zużytego sprzętu ZSEE.
Kontakt 509 363 845 lub osobiście.
SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o. o.
prowadzi rekrutację na stanowisko
RATOWNIK WODNY

Szczegółowe dane dotyczące oferty, niezbędnych oraz
dodatkowych wymagań, stawianych kandydatom, a także wykaz dokumentów, które powinni złożyć zamieszczone zostały na stronie internetowej SOLPARKU w zakładce „Kariera”.
Dokumenty można dostarczać do siedziby spółki (Sportowa 8, 97410 Kleszczów), a także wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
biuro@kompleks-solpark.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 607 316 037.

O

ile dzięki corocznym „Dniom otwartym” można dostać się
na teren elektrowni i z bliska obejrzeć, jak produkowany
jest prąd i jak wyglądają blokowe nastawnie, o tyle możność dotknięcia warstwy węgla zalegającej jeszcze w złożu i przyjrzenia się
pracy kół czerpakowych koparek, pracujących w odkrywkowej kopalni, miało naprawdę niewiele osób (nie licząc oczywiście pracujących we wkopie górników).
Warto sobie uświadomić, że w tym roku minie 36 lat od czasu,
gdy koparki urobiły pierwsze tony brunatnego paliwa. A za 3 - 4 lata
tych wielkich maszyn nie będzie już można na naszym terenie zobaczyć, nawet z tarasu widokowego w Żłobnicy.
Jonny doznał zawrotu głowy
Jest sposób na to, by za jednym kilkudziesięciominutowym posiedzeniem nadrobić zaległości i obejrzeć „od kuchni” zarówno kopalnię, jak i elektrownię. Wystarczy wejść na Youtube i odszukać
zamieszczony tam angielski serial dokumentalny „Industrial Junkie” (polski tytuł - „Przemysłowy zawrót głowy”). Materiał do jednego z odcinków ekipa BBC realizowała kilka lat temu m.in. w odkrywce KWB Bełchatów i w Elektrowni Bełchatów.
Reporter Jonny Smith, odwiedzając kopalnię na terenie gminy Kleszczów szczególnie wiele uwagi poświęcił pracy jednej z największych koparek na świecie. Stalowy kolos oznaczony symbolem K-34, wysoki na 77 m, szeroki na 210 m, ważący około 8 tys.
ton ma wydajność prawie 10.000 m3 urobku na godzinę.
„Koparką kierowało się łatwo - za pomocą dżojstika. Ale wzbudza taki respekt, że zanim ruszyłem jakąś dźwignią albo nacisnąłem pedał, kilka razy pytałem, czy wolno. Ten stalowy dinozaur zaczął pracować w 1979 r. i do dziś kopie na okrągło, dzień w dzień,
i tak będzie jeszcze z pewnością przez dekadę. Mój błąd kosztowałby miliony euro” - tak Jonny Smith opisywał swoje wrażenia
z kierowania gigantyczną koparką. Wywiad z nim, poświęcony całemu serialowi „Przemysłowy zawrót głowy” ukazał się w „Gazecie
Wyborczej”.

SZUKASZ PRACY??
POZWÓL NAM SIĘ ZASKOCZYĆ!
Jeśli chcesz dołączyć do zespołu profesjonalistów odnoszących sukcesy na
rynku, mamy dla Ciebie propozycję! Colep Polska poszukuje otwartych, proaktywnych i zaangażowanych osób, zainteresowanych pracą w międzynarodowej
firmie o globalnym zasięgu.
Jeśli identyfikujesz się z tym profilem i chciałbyś przyłączyć się do nas, wyślij
swoje CV i dowiedz się o otwartych rekrutacjach na adres rekrutacja@colep.
com albo zadzwoń pod numer tel. 44/ 739 17 57.
Wejdź także na https://gci.kleszczow.pl/oferty-pracy/ i zapoznaj się z opisami
stanowisk naszych otwartych rekrutacji.

RODZINA

Ś.P. Stefana Szczepaniaka
składa serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej.
„Bóg zapłać” za modlitwę, pamięć,
wsparcie i złożone kondolencje

Pięcioosobowa ekipa filmowa była zafascynowana nie tylko
rozmiarami największej z górniczych maszyn, ale też wydawanymi przez nią odgłosami. Jonny Smith uciekł się do porównania z filmem „Titanic”: „Pamiętasz te odgłosy i szmery, jak statek szedł na
dno? Ta koparka wydawała podobne dźwięki - kiedy rusza, metalowe części ocierają się i skrzypią. To robi kolosalne wrażenie” - opowiadał dziennikarzowi „GW”.
Filmowcy wdrapali się na górę, by wejść do kabiny i stąd pokazać, jak działa koparka, rozmawiali też z jej operatorem. Na terenie
elektrowni w drugim dniu zdjęciowym filmowali m.in. kocioł i jego
palenisko, nastawnię czyli miejsce sterowania blokiem energetycznym, maszynownię, a także chłodnię kominową.
ciąg dalszy na str. 9
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Innowacje w Kerstenie

P ra może się pojawić w ofercie spółki Kersten Europe dzięki
wdrożeniu innowacyjnej technologii oraz wyposażeniu jednej z najrofile stalowe gięte także na gorąco – to nowa usługa, któ-

starszych firm w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 w giętarkę ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym. Giętarka, której parametry zostały bardzo szczegółowo opisane w zamówieniu, ma
mieć minimalną moc 800 kW i powinna być dostarczona do kleszczowskiego zakładu w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy.
Firma kierowana przez dyrektora Bartłomieja Baudlera zamierza sfinansować znaczną część nowej inwestycji z pieniędzy unijnych, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

5

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
w Kleszczowie
informuje, że w zasobach Kleszczowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości posiada do wynajęcia jedno wolne pomieszczenie biurowe o powierzchni 14 m2.
Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie
Spółki i pod nr tel. 44/ 731 37 10.
Zainteresowanych wynajmem zapraszamy.
Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie Spółki i pod nr tel. 44/ 731 37 10.

Charytatywny kiermasz
na rzecz Fundacji Gajusz

W ży kiermaszowej Fundacja Gajusz przeznaczy na utrzymanie prowadzonego przez siebie ośrodka preadopcyjnego Tuli-Lutym roku pieniądze zebrane z darowizn oraz ze sprzeda-

Firma Kersten Europe specjalizuje się
w gięciu profili stalowych na zimno

nego w ramach poddziałania 2.3.1. „Innowacje w MŚP”. Oferty na
dostawę nowoczesnej giętarki, która nie tylko ma nagrzewać profile stalowe, ale ma być zdolna do płynnej regulacji promienia gięcia tychże profili, przyjmowane będą w spółce Kersten Europe do
28 grudnia br.
JS

li. To placówka otwarta we wrześniu tego roku, przeznaczona do
sprawowania opieki nad małymi dziećmi, oczekującymi na adopcję.
Do łódzkiego ośrodka Tuli-Luli trafiają dzieci od trzeciego dnia
życia i mają tu przebywać maksymalnie do ukończenia pierwszego roku, w oczekiwaniu na adopcję, miejsce w rodzinie zastępczej,
albo powrót do rodziców biologicznych.
JS

Spraw, by szczęście nie było tylko marzeniem…
Bez Państwa pomocy, Państwa wsparcia nie uda nam się !!!

JUŻ PO RAZ

7

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ CHARYTATYWNY

DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI GAJUSZ. KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE.
ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY DO WSPÓLNEGO POMAGANIA.

SOLPARK 04.12.2016, od godz. 11.00
W programie wiele atrakcji m.in.
Stoisko - świąteczne pomysły na ciekawe prezenty
(ozdoby świąteczne, wyroby rękodzielnicze, książki,
kartki okolicznościowe)
Świąteczna kawiarenka
Chleb ze smalcem i ogórkiem
Wata cukrowa, popcorn, soki, napoje
Atrakcje i niespodzianki dla dzieci
(malowanie twarzy, plecionki z włosów, manicure)
Nadruki na kubeczkach i magnesach
Fotobudka

Wszystkie zebrane środki podczas tegorocznego
kiermaszu zostaną przeznaczone na nowo powstały
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli,
prowadzony przez Fundację Gajusz

Z poważaniem
Rada Rodziców i Pracownicy
Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach
Fundacja Gajusz

Na pomoc
rzeczową
lub środki
pieniężne
czekamy
30.11.2016
r., tel.44/
731-47-33
Na pomoc
rzeczową
lub środki
pieniężne
czekamy
do do
30.11.2016
r., tel.
44/ 731-47-33
Wpłaty można również przekazać na konto Rady Rodziców przedszkola: 86 8978 0008 0001 7893 3000 0010

Wpłaty można również przekazać na konto Rady Rodziców przedszkola: 86 8978 0008 0001 7893 3000 0010
(W tytule przelewu proszę wpisać „Fundacja Gajusz”).
(W tytule przelewu proszę wpisać „Fundacja Gajusz”)
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Szkolne wieści
Żywe lekcje angielskiego
Każda innowacja w zakresie nauczania
języka obcego, która mobilizuje uczniów
do większej aktywności jest cenna. Wspomnijmy o podjętych ostatnio w gimnazjum
dwóch interesujących formach zajęć z języka angielskiego. 26 października grupa
gimnazjalistów wraz z nauczycielami j. angielskiego obejrzała anglojęzyczny spektakl
„Oliver Twist” w warszawskim Teatrze Buffo. To sceniczna adaptacja jednej z najbardziej znanych powieści Karola Dickensa.
Rozbudzanie zainteresowania kulturą
i obyczajami krajów anglojęzycznych oraz
zachęcenie do rozwijania umiejętności językowych – to główne cele spotkania, które 7 listopada odbyli gimnazjaliści z native
speakerem Michaelem Baldwinem. Gość
obdarzony darem ciekawego opowiadania
podzielił się ze słuchaczami ciekawostkami na temat Anglii, opowiadał też o swoim
rodzinnym mieście. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe nie tylko słuchając, ale również zadając pytania.

Włóczykije mają za sobą
kolejną trasę
28 października Szkolny Klub Włóczykija ze szkoły w Łękińsku wybrał się na taras
widokowy do Żłobnicy. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniowie wraz z opiekunami pokonali trasę 15 kilometrów w czasie
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Teraz do kolejnych wypraw Szkolny
Klub Włóczykija namawia także innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

Kampania, która uczy
szacunku do innych
W Szkole Podstawowej w Łękińsku
w ramach Światowej Kampanii Przeciwko Przemocy prowadzone są w listopadzie
różne działania informacyjne i edukacyjne. Pogadanki i krótkie słuchowiska mają
uwrażliwiać dzieci na krzywdę innych i
uczyć ich właściwego reagowania na przypadki przemocy. Inne działania, warte uwagi to: akcja plakatowa „Jak walczyć z przemocą i agresją”, sesja plakatowa „Walka z
głodem i niedożywieniem”, przemarsz ulicami Łękińska pod hasłem „Stop przemocy!”, warsztaty „Profilaktyka zachowań
agresywnych i przemocowych” oraz specjalny Dzień Życzliwości.

W ZSP obchodzony Tydzień
Tolerancji
Z okazji Tygodnia Tolerancji i Życzliwości od 14 do 18 listopada w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zorganizowano specjalne tematyczne zajęcia i warsztaty. W ramach szkolnej debaty poszukiwano odpowiedzi na pytania: jak
ważna jest tolerancja? jakie są skutki jej
braku? jak wyrażać własne opinie tolerując odmienne poglądy innych osób? W ramach zajęć „wychowania do życia w rodzinie” podjęto temat „Inny nie znaczy gorszy
- rzecz o tolerancji”. Podczas zajęć z WOS-u i historii rozmawiano o mniejszościach
narodowych w II RP i we współczesnej Polsce. Wyjazd uczniów klas maturalnych do
Warszawy był związany m.in. z wizytą w
Muzeum Żydów Polskich POLIN. Służył on
poznawaniu martyrologii narodu polskiego
i żydowskiego oraz innych narodów.

Drugoklasiści aktywni
sportowo
4 godzin. Powrót do szkoły odbywał się już
po zapadnięciu zmroku, ale dzięki wyposażeniu w latarki i elementy odblaskowe wędrowcy czuli się bezpieczni.

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Łękińsku biorą udział w programie
„Mały Mistrz”, rozwijającym kondycję fizyczciąg dalszy na str. 8

Seniorzy
w centrum uwagi
Osoby w wieku poprodukcyjnym skupiają dziś więcej uwagi niż kiedykolwiek.
I to nie tylko z powodu dyskusji na temat
obniżenia wieku emerytalnego w Polsce.
szacunek do osób starszych mieG dyby
rzyć wyłącznie liczbą świąt, które są im

poświęcone w ciągu roku, okazałoby się, że
są oni wyjątkowo traktowaną grupą. No bo
w styczniu obchodzimy Dzień Babci i Dzień
Dziadka, 1 października - Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych, 20 października - Europejski Dzień Osób Starszych, a 14 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora.
Do tej listy należałoby jeszcze dodać
15 czerwca - Światowy Dzień Praw Osób
Starszych. Trudno się dziwić, że skoro seniorzy skupiają na sobie tak dużo uwagi, mają
oczekiwania większe, niż ich rówieśnicy w
latach PRL. W 1999 roku obchodzony był
Międzynarodowy Rok Seniorów. Działająca w Polsce Ogólnopolska Rada Obchodów
Roku Seniorów wystąpiła wówczas z apelem
„o podejmowanie działań w środowiskach lokalnych, które przyniosą pomoc i radość Seniorom, a także pozwolą im aktywnie włączyć się w życie innych pokoleń”.

Członkowie kleszczowskiego UTW
na spotkaniu z podróżniczką

Takie apele nie mogły pozostać bez
echa. Dziś trudno znaleźć przedszkola i szkoły, które nie zapraszałaby seniorów na okolicznościowe spotkania - czy to
jasełkowe, czy z okazji Dnia Babci i Dziadka. W gminie Kleszczów powstały Kluby Seniora, Gminny Ośrodek Kultury zaczął organizować zajęcia warsztatowe, adresowane
ciąg dalszy na str. 12
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Uczciliśmy 98-lecie niepodległości

Z

anim uczestnicy rocznicowej uroczystości, zgromadzeni w kleszczowskim kościele Parafii p.w. NMP
Anielskiej wysłuchali okolicznościowego
programu, prezentowanego przez kilkunastu uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie, odprawiona została
Msza św. w intencji Ojczyzny. W wygłoszonym kazaniu ks. Andrzej Pękalski obrazowo mówił o patriotyzmie, podkreślał ważną rolę rodziców w zaszczepianiu dzieciom
miłości do Ojczyzny, zarówno tej małej, lokalnej, jak i dużej czyli do ojczystego kraju.
Podniosły charakter uroczystości podkreślał nie tylko udział pocztów sztandarowych, ale też pieśni wykonywane przez
Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore”
i muzyczna oprawa, jaką zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.
Uczniowie kleszczowskiej podstawówki poprowadzili nas przez ten etap polskiej
historii, w którym zaborcy doprowadzili do
wymazania naszego kraju z map Europy. Przypomnieli dzieje kolejnych, krwawych zrywów powstańczych oraz nazwiska
i wizerunki polskich patriotów. Tę wędrówkę przez historię okrasiły pieśni dobrze zna-

ne każdemu Polakowi (m.in. „Rota”, „Ułani,
ułani”, „Pierwsza Kadrowa”, „My, Pierwsza
Brygada”). Pięknym zwieńczeniem programu było wspólne wykonanie piosenki „Tu
wszędzie jest moja Ojczyzna”, do słów Ewy
Zawadzkiej.
Z kościoła uczestnicy gminnych obchodów 98. rocznicy odzyskania niepodległości
prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę
Dętą przeszli ulicą Główną przed Pomnik
Niepodległości. Cokół tego kamiennego
obelisku, wzniesionego w 1928 roku, ozdobiły wieńce i wiązanki kwiatów, złożone
przy dźwiękach werbli przez delegacje: samorządu gminy, poszczególnych jednostek
organizacyjnych gminy, a także firm i instytucji. Po zakończeniu tej ceremonii wójt Sławomir Chojnowski podziękował wszystkim
uczestnikom patriotycznej uroczystości.
JS
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

ną. Co dwa tygodnie w czwartki wybierają się na basen w SOLPARKU, gdzie pod
okiem profesjonalnych ratowników zdobywają pierwsze pływackie szlify. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki, potem są gry
i zabawy, które mają ułatwić dzieciom swobodne poruszanie się w wodzie. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie przygotowują do
właściwej nauki pływania.

HIV - kampania
edukacyjna
Warsztaty „Bądź odpowiedzialny - wygraj z HIV” to projekt realizowany przez
PTOZ OT w Łodzi we współpracy z wojewodą łódzkim. W kleszczowskim ZSP odbyły się po raz drugi. Sześciogodzinne zajęcia przeprowadzone w szkole 3 listopada
miały uświadomić uczestnikom, że problem HIV może dotyczyć każdego. Wiedza
o tym, w jaki sposób może dojść do zakażenia, pozwala uniknąć ryzyka utraty zdrowia.

„Jedynie podejmowanie bezpiecznych,
racjonalnych zachowań może zapobiec zakażeniu, a w konsekwencji chorobie” - to
najważniejsza konkluzja z zajęć, na których
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zakończenie uczniowie wypełniali test wiedzy, a po jego zaliczeniu otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia.

pada w kleszczowskim gimnazjum. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar

Wizyta w fabryce bombek
Po to, by zobaczyć „od kuchni” jak wytwarza się choinkowe bombki uczniowie
najmłodszych klas SP w Łękińsku wybrali się do firmy Szkło-Dekor w Piotrkowie
Trybunalskim. Poznali tu proces wytwarzania ozdób choinkowych, począwszy od
wydmuchiwania szklanych bombek, ich
srebrzenia, barwienia i ręcznego zdobienia. Każdy z uczniów mógł też samodzielnie ozdobić bombki przy użyciu kleju i kolorowych brokatów.

Udekorowali świetlicę
jesiennymi bukietami
Na świetlicowy konkurs „Jesienny bukiet”, zorganizowany w październiku w Szkole Podstawowej w Kleszczowie, uczniowie dostarczyli 27 prac, w tym
nie tylko wspomniane bukiety, ale i stroiki. W kategorii klas I-III w kategorii „bukiet”
nagrody zdobyli: ● I miejsce - Miłosz Kulczyński, Wiktoria Marcinkowska, Filip Dylak; ● II miejsce - Karina Zajączkowska,
Mikołaj Dryżek, Nadia Misiak, Oliwier Zawisza, Aleksandra Retkiewicz; ● III miejsce Maja Domańska, Maria Gawryś. W kategorii „stroik” I miejsce zajęła Natasza Kułak, II
miejsce - Patrycja Szymanek, a III - Oskar
Rybarczyk. W kategorii klas IV - VI zwycięzcą została Karolina Bartosik.

Tworzą historię
i przypominają ją
Podwójna uroczystość: ślubowanie klas
pierwszych i obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się 9 listo-

Przyjadą na barbórkowy rajd
Kleszczów będzie gościł uczestników kolejnej
2 i 3 grudnia
edycji rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Impreza wpi-

sana jest na stałe w kalendarz wydarzeń firmowanych przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Jej organizatorzy to
Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie oraz Zarząd Oddziału Terenowego PTSM
w Piotrkowie Trybunalskim. Bazą noclegową dla uczestników będzie szkoła podstawowa w Kleszczowie.
Jednym z celów rajdu, na który zapraszane są drużyny ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów, jest - jak czytamy w regulaminie - „popularyzacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jako organizacji umożliwiającej tanie i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego
oraz poznawanie regionu, kraju i świata”.
Uczestnicy rajdu będą mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę o ekologii i regionie, poznając kleszczowski krajobraz przekształcony przez
górniczą działalność, a także chronione tereny Rezerwatu Przyrody
„Łuszczanowice”. Gra terenowa, zakończona ogniskiem w altanie biwakowej rezerwatu „Łuszczanowice”, służyć ma propagowaniu aktywności ruchowej i rozwijaniu zainteresowań uczniów. Jest poza tym
przewidziana rywalizacja w konkursach (literackim, plastycznym, języka angielskiego, wiedzy o gminie Kleszczów, wiedzy o PTSM). Na basenie w SOLPARKU uczestnicy rajdu będą mogli rekreacyjnie popływać, chętni zmierzą się zaś w zawodach pływackich.
JS

szkoły. Dyrektor Ryszard Ciągło zwrócił
uwagę, że w związku z planowaną reformą
systemu oświatowego jest to historyczne,
ostatnie ślubowanie w dziejach gimnazjum.
Program związany z obchodami Święta Niepodległości wypełniło przypomnienie
niepodległościowych zrywów, recytacja patriotycznych wierszy i śpiew okolicznościowych pieśni.

Szkoła tematem konkursu
z matematyki
W październiku stu uczniów SP Kleszczów uczestniczyło w corocznym konkursie matematycznym. Laureaci: IV a - Oliwia
Rybarczyk, IV b - Karolina Załoga, IV c - Miłosz Stawiak, IV d - Piotr Szczepanik, V a Michał Koszur, V b - Maria Najmrodzka, VI
a - Wiktoria Żebrowska, VI b - Małgorzata
Załoga, VI c - Julia Bujacz. Nagrody to oceny celujące z matematyki, pochwały, dyplomy oraz drobne upominki.
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć udostępnionych
przez szkoły samorządowe

Konkurs dla uczniów
na drzewo genealogiczne

W sowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Aby wziąć w nim udział należy w możliwie

kręgu przodków - historia mojej rodziny to tytuł konkursu adre-

najciekawszy sposób stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny.
Drzewo powinno zawierać historię minimum czterech pokoleń wstecz,
licząc jako pierwsze pokolenie autora opracowania. Prace konkursowe będą oceniane pod kątem formy plastycznej, liczby zaprezentowanych pokoleń, informacji o każdej z opisanych osób oraz użytych zdjęć.
Organizatorzy konkursu to Polskie Towarzystwo Historyczne - Koło w
Bełchatowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie-Grocholicach.
Konkursowe prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-VI podstawówek, klasy I-III gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalne. Termin oddania prac mija 5 grudnia br. Należy je dostarczyć
do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
JS

SPRZEDAM TANIO
opony zimowe 165/65 R14 na felgach stalowych (4 sztuki)
do Renault Clio II lub Kangoo.
Tel. 693-174-887.
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ciąg dalszy ze str. 4

Z kamerą do odkrywki

Serial poświęcony przemysłowym projektom w skali XXL był
dotychczas emitowany na kanałach Discovery Science i Discovery
Europe. Pewnie prędzej czy później trafimy na jego powtórkę, a na
razie choćby przy okazji barbórkowego święta - warto zajrzeć np.
pod adres: www.youtube.com/watch?v=phTWQQtEsIc.
Filmowcy w odkrywce
Okres budowy kopalni i elektrowni Bełchatów był okazją do niejednej wizyty filmowych ekip. Już w drugiej połowie lat 70. wrażenie
na przedstawicielach mediów robiły zapowiadane rozmiary turbin,
kominów i chłodni w elektrowni oraz skomplikowana konstrukcja
gigantycznych maszyn, które miały najpierw dobrać się do węglowego złoża, a potem je wydobyć. Aż do zakończenia budowy elektrownia często pojawiała się w telewizyjnych wiadomościach i filmowych reportażach.
W późniejszych latach filmowców bardziej fascynował krajobraz, jaki pozostał po pracy koparek i zwałowarek. Odkrywali w nim
dzikie, nieuporządkowane plenery, wielką przestrzeń pozbawioną zabudowań i roślinności. Nic dziwnego, że w poszukiwaniu oryginalnej scenerii trafili tu realizatorzy teledysków zespołu Varius
Manx czy Patrycji Markowskiej.
W scenerii bełchatowskiej kopalni powstawały również filmy fabularne. Zmarły niedawno najsłynniejszy polski reżyser Andrzej
Wajda realizował na tym terenie w 1987 roku część zdjęć do filmu „Biesy”. Jego ekipie przydały się też wykupione przez kopalnię domy w jednej z wiosek. Po ich podpaleniu kręcone były sceny,
które w gotowym już filmie zagrały ogarnięte pożarem przedmieścia Moskwy.
Inny ze znakomitych polskich reżyserów Andrzej Trzos-Rastawiecki zjawił się na terenie kopalni z ekipą zdjęciową i aktorami w
1989 roku. W filmie „Po upadku. Sceny z życia nomenklatury” występowali m.in. Marek Kondrat, Zbigniew Zapasiewicz czy Jerzy
Bińczycki, a w role statystów wcieliło się ok. 150 pracowników KWB
Bełchatów.
Jeszcze jeden film, w którym „zagrały” nie tylko kopalniane plenery, ale też wielkie maszyny, budowle i linie energetyczne należące do kopalni i elektrowni to „Arizona w mojej głowie”, polsko-szwajcarska produkcja z 2014 roku.
J. Strachocki

OPIEKUN DZIENNY

Gorąco zachęcam rodziców z pociechami do zapoznania się z miejscem, gdzie
maluchy będą się wszechstronnie rozwijały i świetnie bawiły pod czujnym
okiem doświadczonej opiekunki dziennej.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z miejscem opieki i ze mną osobiście.

Łuszczanowice, tel. 692-013-317.

Sprzedam choinki cięte – srebrny świerk, bardzo trwałe
Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42
Tel. 798-773-103, 44/ 680-13-93

Kupię działkę rolną (ok. 1 ha).
Tel. 603-381-027
Dzienna opiekunka dzieci.

Zaopiekuję się maluszkami w wieku do 3 lat.

Tel. 534-110-075
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WAŻNE DLA ROLNIKÓW
Świadectwo konieczne przy wszystkich transportach
Aby skutecznie przeciwdziałać afrykańskiemu pomorowi świń
minister rolnictwa wydał rozporządzenie, które zobowiązuje rolników do zaopatrzenia wszystkich transportów świń w świadectwa
zdrowia. Od 4 listopada wszystkie przesyłki świń (czy to pomiędzy gospodarstwami, czy między gospodarstwem a punktem skupu) muszą mieć taki dokument wydany przez powiatowego lekarza
weterynarii na podstawie badania klinicznego zwierzęcia przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed jego przemieszczeniem.
Rolnicy z gminy Kleszczów mogą się starać o świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej u p. Piotra Wojciechowskiego
z Lgoty Wielkiej (tel. 609-521-301).
Opryski wyłącznie skontrolowanym sprzętem
27 listopada br. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi
rolnicy mogą odtąd używać do stosowania pestycydów wyłącznie
taki sprzęt, którego kontrola zakończyła się pozytywnym wynikiem.
Sprzęt bez aktualnych badań jest uważany za sprzęt niesprawny.
Badanie sprawności opryskiwaczy musi być dokonywane nie rzadziej niż co 3 lata, a sprzęt ten mogą obsługiwać wyłącznie przeszkolone osoby. Jest to wymóg wynikający z unijnych przepisów
oraz względów bezpieczeństwa przy produkcji żywności. Rejestr
podmiotów, które są uprawnione do badań technicznych opryskiwaczy zamieszczony jest na stronie www.piorin.gov.pl/lodz.
Akcyza w 2017 - bez zmian
W przyszłym roku, podobnie jak w bieżącym, rolnicy mogą liczyć na zwrot w wysokości 1 złotego do 1 litra paliwa. Limit zwrotu
akcyzy na 1 ha wyniesie 86 zł. Podobnie jak w poprzednich latach
wnioski o zwrot akcyzy rolnicy będą składać dwa razy w roku, czyli w lutym i w sierpniu. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że z tej formy pomocy skorzysta ponad 1 mln 300 tys. polskich gospodarstw
rolnych.
(opr. JS)
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Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg
nieograniczony ofertowy na sprzedaż
składników majątkowych, użytkowanych przez
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., m.in:
1. Przyczepa ciężarowa rolnicza AUTOSAN D55, nr. rej. PKT 3035
(rok prod. 1986, nr VIN 31935, masa własna 1500 kg, ładowność
4000 kg) - cena wyw. 1.845 zł brutto (wadium - 500 zł brutto).
2. Przyczepa ciężarowa rolnicza AUTOSAN D55, nr rej. PTP 108R
(rok prod. 1988, nr VIN 048913, masa własna 2700 kg, ładowność 6000 kg) - cena wyw. 2.460 zł brutto (wadium - 500 zł
brutto).
3. Pług 3-skibowy nr 1 - cena wyw. 300 zł brutto (wadium - 150 zł
brutto).
4. Pług 3-skibowy nr 2 - cena wyw. 300 zł brutto (wadium - 150 zł
brutto).
5. Kombajn Bizon Z058 nr 3 (rok prod. 1995, ilość motogodzin około 2000 mth, moc silnika 92 kW, poj. silnika 6540 ccm) - cena
wyw. 31.734 zł brutto (wadium - 3.000 zł brutto).
6. K oparko-ładowarka JCB 3CX (rok prod. 2000, nr VIN SLP3CXFSYE0493620, masa własna 7950 kg, poj. silnika 3991
ccm, moc silnika 64,3 kW/2.200 obr/min) - cena wyw. 29.397 zł
brutto (wadium - 3.000 zł brutto).
Termin składania ofert upływa z dniem 12 grudnia 2016 r. o
godz. 12ºº. Miejscem składania ofert jest Kancelaria ogólna UG w
Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2016 r.
Termin wpłacania wadium - do dnia 06.12.2016 r. na rachunek nr: 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 - Bank Spółdzielczy
Kleszczów.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od
poniedziałku do piątku w godzinach 8°°-14°° na terenie Zakładu
Komunalnego „Kleszczów”, ul. Główna 41 w Kleszczowie.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się regulaminem dostępnym na stronie www.gminakleszczow.pl, BIP - Tablica ogłoszeń. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat
Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 143, a w
kwestiach technicznych - Zakład Komunalny „Kleszczów”, tel. 44/
731-32-23.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania
przetargu bez podania przyczyn.
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Sport
Zwycięstwo
w atletycznym wieloboju

Od

11 do 13 listopada w kleszczowskim SOLPARKU odbywał się Ogólnopolski Wielobój Atletyczny z udziałem
młodzieży. Drużyna LKS Omega Kleszczów, prowadzona przez
Sebastiana Ołubka wygrała klasyfikację drużynową, a miejsca na
podium wywalczyli: Amelia Głowacka (druga w kategorii wiekowej
do lat 10), Damian Barański (drugi w kat. chłopców), Oliwier Ołubek (trzeci w kat. chłopców) oraz Patryk Barański (pierwszy w kat.
do lat 12).
W klasyfikacji drużynowej drugie miejsce zajęła Krajna Sępólno Krajeńskie, trzeci był Start Maków Mazowiecki. Goście specjalni kleszczowskiej imprezy to mistrz i wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki oraz brązowy medalista olimpijski
Bartłomiej Bonk.

Sport
Orliki na meczu reprezentacji

W

yjazdem na mecz reprezentacji Polski U-21 z zespołem
Niemiec piłkarze rocznika 2007 (drużyna orlików młodszych) Omegi Kleszczów zakończyli rozgrywki turniejowe. Wyjazd
do Tych zorganizowali wraz z klubem rodzice młodych piłkarzy w
nagrodę za bardzo dobrą postawę w rozgrywkach turniejowych organizowanych przez OZPN Piotrków Tryb.
- Wyjazd na mecz reprezentacji Polski był dla wielu zawodników pierwszym meczem oglądanym na żywo – mówi trener Woj-

…………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA

dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych pochodzących z Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.
…………………………………………………….........................….
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu)
…………………………………………………………….....................
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym na
…………………………………………………………….....................
i proponuję cenę.
Cena brutto
…………………………………

Słownie:
………………….............… zł

Ponadto oświadczam, że zapoznaliśmy się/zapoznałem/-łam się ze stanem
technicznym w/w składnika majątkowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuje/-my się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej
umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

ciech Węglarski. - Wspaniała atmosfera wspólnego kibicowania na
pięknym stadionie i fantastyczna bramka, strzelona rywalom przez
Dawida Kownackiego na długo pozostaną w pamięci młodych zawodników Omegi.

Sport
Zapisy na mikołajkowy
turniej bowlingowy

Kleszczów organizuje 6 grudnia mikołajkowe
LKS Omega
zawody w bowling. Turniej rozegrany zostanie na krę-

gielni w SOLPARKU, a startować w nim będą mogli mieszkańcy
gminy Kleszczów oraz pracownicy firm z terenu gminy.
W turnieju udział będzie mogło wziąć maksymalnie 16 zawodników (decyduje kolejność zgłoszeń). Zawody rozegrane zostaną
w kilku etapach. Pierwszy etap to eliminacje, a ośmiu najlepszych
zawodników (z najlepszymi wynikami) zakwalifikuje się do fazy pucharowej. W niej rywalizacja odbywać się będzie systemem: 1-8,
2-7, 3-6 i 4-5. W półfinale zmierzą się zwycięzcy pojedynku 1-8 i ►
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Sport
4-5 oraz 2-7 i 3-6. Wygrani awansują do finału, a pokonani rywalizować będą o trzecie miejsce. Odprawa techniczna nastąpi o 16:45, a start turnieju przewidziany jest na
godz. 17:00.
Na turniej można zapisywać się, dzwoniąc pod klubowy numer telefonu: 44 731 33
55. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Bowlingowym, a każdy z graczy musi mieć ukończone 18 lat.

Sport
Alfa na czwartym miejscu

G

rająca w klasie B (grupa II) piłkarska drużyna Alfy Kleszczów po 9 meczach
jesiennej rundy zajmowała czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 16 pkt. (22
bramki zdobyte, 14 straconych). Liderem jest KS Niedośpielin (20 pkt.), przed KS Ruch
1951 Chrzanowice (18 pkt.) oraz KS Grocholice Bełchatów (16 pkt.).
Drużyna Alfy w kolejnych rozegranych meczach notowała następujące wyniki: z KS
Ruch 1951 Chrzanowice 4:3, z LKS Dobryszyce – 1:2, z KS BG Sport Bąkowa Góra –
6:0, z LKS Warta-Carbo Pławno – 2:1, z MKS Pilica II Przedbórz – 5:1, z LKS VIS Gidle
– 2:1, z KS Niedośpielin – 0:3, z KS EBE SPN Bełchatów – 2:2, z KS Grocholice Bełchatów – 0:1.

Sport
Drużynowe zwycięstwo karateków

W

VII Ogólnopolskim Turnieju Shorin-Ryu Karate o Puchar Ziemi Mieleckiej wystąpiła drużyna karateków LKS Omega Kleszczów. Podopieczni Zbigniewa Berłowskiego, którzy startowali w kategorii kata-kumiwaza, odnieśli drużynowe zwycięstwo.
Przyczynili się do tego juniorzy:
Oliwia Widera, Ewa Więckowska i Patryk Kusiak.
Oprócz nich w zespole,
startującym w barwach Omegi,
wystąpili: Daria Gołasa (ósme
miejsce), Mateusz Karasiński
i Filip Anszperger (poza pierwszą dziesiątką). W mieleckim
turnieju wystąpiło łącznie ok.
160 zawodników z kilkunastu
klubów całej Polski. Rywalizowali oni w kilku różnych kategoriach.
(opr. JS)

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44)
634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44)
731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130-780
e-mail: zieba83@wp.pl;
apis-jedrek@o2.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 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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12

632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
Stacja paliw BLISKA
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 (centrala)
632-67-89
Centrala
731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-31-20
Urząd Pocztowy
731-31-82
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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ciąg dalszy na str. 12

Seniorzy w centrum uwagi
właśnie do osób starszych. Nowością, która spotkała się z bardzo
życzliwym odbiorem, stał się Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). W
naszej gminie zgromadził on całkiem pokaźną grupę członków. Korzystają oni z takich propozycji jak kursy, wyjazdy, edukacyjne spotkania. Jednym z najbardziej lubianych tematów zajęć na UTW są relacje z podróży. Seniorzy z uwagą słuchają opowieści podróżniczki
Renaty Musiał, przyglądając się dziesiątkom zdjęć, ilustrujących jej
liczne wyprawy.
W tym roku obchody Europejskiego Dnia Osób Starszych miały szczególny charakter. Wójt gminy Sławomir Chojnowski i jego zastępczyni, Joanna Guc w towarzystwie dyrektor GOK, Sławomiry
Mrozowicz odwiedzali poszczególne działające kluby seniora: kolejno w Kamieniu, Żłobnicy, Łękińsku, Wolicy, Kleszczowie i Łuszczanowicach. Oddzielnie odbyło się spotkanie z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
„Życzę Państwu dobrego zdrowia, spełnienia marzeń, planów,
jak również nowych pasji oraz energii do ich zrealizowania. Życzę, by
otaczali Państwa miłością najbliżsi, życzliwością przyjaciele i sąsiedzi. Niech każdy dzień niesie Państwu wiele radości i zadowolenia,
niech wszystkie kłopoty dnia codziennego omijają Państwa z daleka”
- to słowa, które przy okazji wizyty w każdym z klubów seniora kierował do jego członków wójt S. Chojnowski. Podczas tych spotkań przy
torcie, słodkich ciastach, kawie, herbacie i owocach rozmawiano nie
tylko o sprawach osób starszych.
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Program mikołajkowego
spotkania
SOLPARK, 4 grudnia 2016

♦ 1 3.00 - wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego
„Pocztówka do św. Mikołaja” - aula SOLPARKU

♦ 1 3.10 - projekcja filmu „Wilk w owczej skórze” - aula SOLPARKU
♦ 1 4.00-18.00 - hol na piętrze SOLPARKU:

– pokonkursowa wystawa „Pocztówka do św. Mikołaja”, wręczanie upominków za udział w konkursie przez Mikołaja,
– kącik malucha (zabawy oraz warsztaty plastyczne dla dzieci),
– kącik kulinarny „Mufinkowe renifery”,
– warsztaty tworzenia świec z węzy pszczelej,
– stoisko „CAD bombki” - komputerowe projektowanie i zdobienie bombek,
♦ 1 5.00-18.00 - spektakl cyrkowy „Ale cyrki” oraz zabawy w „Krainie szczęścia klauna Feliksa” - hol na piętrze SOLPARKU:
– pierwszy spektakl - godz. 15.00-15.20
– powtórzenie spektaklu o godz. 17.20
♦ 1 1.00-19.00 - kiermasz na rzecz Fundacji Gajusz - hol na parterze (organizator - przedszkole w Łuszczanowicach).
UWAGA:
Bezpłatne wejściówki dla dzieci na projekcję filmu „Wilk w owczej
skórze” (oraz bilety dla rodzica/opiekuna w kwocie 8 zł) można pobrać/kupić w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00, wtorek w godz. 8.00-18.00).

ciąg dalszy ze str. 3

Opłatkowe spotkania
- harmonogram

Na spotkaniu z Klubem Seniora w Łuszczanowicach

Zupełnie inny wymiar mają twórcze spotkania seniorów podczas
zajęć w GOK, np. w ramach warsztatów tkactwa artystycznego. To
jednak temat na całkiem odrębną opowieść.
JS

Czy wiesz, że:

♦ W powiecie bełchatowskim żyje obecnie ok. 16 tysięcy osób powyżej 65. roku
życia. To stanowi 15% wszystkich mieszkańców.
♦ W gminie Kleszczów liczba mężczyzn w wieku powyżej 65. roku życia sięga 210
osób, a liczba kobiet w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia) wynosi ponad 420. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosi w naszej gminie nieco ponad 10 %.
♦ Z najnowszych danych Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że przeciętne
dalsze trwanie życia osób w wieku 60 lat w naszym województwie wynosi: 18 lat
dla mężczyzn i 23 lata dla kobiet.

W Kleszczowie zaśpiewa
Kamil Bednarek
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy (młodzież i osoby dorosłe) na mikołajkowy koncert
KAMILA BEDNARKA, który odbędzie się w niedzielę 11 grudnia
w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie. Początek – godz. 18.00.
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00, wtorek w godz. 8.00-18.00).

12 grudnia (poniedziałek)
● godz. 16.30 - Rogowiec (WOK), ● godz. 17.30 - Kamień (remiza OSP), ● godz. 19.00 - Antoniówka (WOK)
13 grudnia (wtorek)
● godz. 16.30 - Dębina (WOK), ● godz. 18.00 - Łuszczanowice (WOK)
14 grudnia (środa)
● godz. 16.30 - Czyżów (WOK), ● godz. 18.00 - Łękińsko (WOK)
15 grudnia (czwartek)
● godz. 16.30 - Wolica (WOK), ● godz. 18.30 - Żłobnica (sala
Stowarzyszeni Mieszkańców Wsi Żobnica)
16 grudnia (piątek)
● godz. 17.00 - Kleszczów (GOK)
Serdecznie zapraszamy!

