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Budowa drogi
„przez wkop” - bliżej
20listopadaw siedzibieUrzęduGminyzostałopodpisaneporozumienie oraz dwie umowy
o współpracy pomiędzy
GminąKleszczówa PGE
Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.Dokumentytepodpisali:wójt
Sławomir Chojnowski
oraz dyrektorzy Marek
Ciapała(PGEGiEK S.A.OddziałElektrowniaBełchatów)i Marian
Rainczuk(PGEGiEK S.A.OddziałKopalniaWęglaBrunatnegoBełchatów).
Więcejnastr.3

Z okazji Barbórki – święta wszystkich
górników składamy serdeczne życzenia
Kierownictwu i Pracownikom
Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów. Życzymy rozwoju firmy
w kolejnych latach, satysfakcji
z wykonywania tak
odpowiedzialnej pracy, licznych sukcesów
i wszelkiej pomyślności.
Przewodniczący
RadyGminyKleszczów
MICHAŁMICHAŁEK

Wójt
GminyKleszczów
SŁAWOMIRCHOJNOWSKI

Mikołajki gminne
3 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza
dziecina „MIKOŁAJKIGMINNE”w SOLPARKU.W programie:
•14.00 – wręczenienagródlaureatomkonkursuplastycznego„Fabrykaśw.Mikołaja”(scenaw auliSOLPARKU),
•14.15 oraz 16.00 – spektaklteatralny„Alicjaw KrainieCzarów”,
•15.30 oraz 17.15 – pokaziluzjonistyczny„PanMagiczny”.
Ponadto w godz. 15.00-19.00: ● wystawa prac plastycznych
„Fabrykaśw.Mikołaja”,●wręczanienagródza udziałw konkursie,
●kącikkulinarny„CiasteczkaAlicji”,●zajęciaplastycznei zabawy
dladzieci(balonoweopaskina głowę,megakartydo gry,malowaniebuziek),●malowaniekoszulek,●gryi zabawy„Wirtualnarzeczywistość”.
Od godz. 11.00 do 19.00 – kiermasz charytatywny na rzecz
podopiecznych„FundacjiGajusz”,zorganizowanyprzezRadęRodzicóworazpracownikówPrzedszkolaSamorządowegow Łuszczanowicachi FundacjęGajusz.
ZAPRASZAMY!

Hołd złożony twórcom
niepodległości
Corokuw listopadziepostumentkamiennegopomnika,stojącegow kleszczowskimparku,zdobiąbiało-czerwonewieńcei wiązankikwiatów.Towidomyznakpamięci,jakąstaramysięzachowywać
wobectychnaszychprzodków,którymzawdzięczamywywalczenie
w 1918rokuniepodległości.

Jakie wybrali uczelnie?
Corokuw październikuZespół Szkół Ponadgimnazjalnychkontaktujesięzeswoimi
absolwentami, by dowiedzieć
się, jaką drogę wybrali po zakończeniu nauki w LO oraz
TNT.Dziękitemu,żedyrektor
Agnieszka
Nagoda-Gębicz
udostępniłazebraneinformacje
Siedemmiesięcytemużegnalisię
możemy się nimi podzielić
z liceum,dziśsąstudentami
z naszymi czytelnikami. Dla
obecnychuczniówLOi TNT,a takżedlaichrodzicówbyćmożebędzietopomocnew precyzowaniuedukacyjnychplanów.
Więcejna str. 5

Więcejna str. 7

Kleszczowski Dzień Górnika
Sobota 2grudniabędziedniemświętowaniaBarbórkiw Kleszczowie.O godz. 14w saliwidowiskowejGminnegoOśrodkaKulturyrozpoczniesiękabaretowyprogramw wykonaniuGrzegorzaPoloczka z zespołem. Następnie uczestnicy obchodów przejdą
na dziedzinieckościołaParafiipw.NMPw Kleszczowie.Tu,przy figurześw.Barbary,rozpoczniesięreligijnaczęśćDniaGórnika.Będziew niejuczestniczyłks.arcybiskupWacławDepo.O godz. 16
metropolitaczęstochowskiodprawiMszęśw.w intencjigórników
i ichrodzin.
Więcejna str. 12
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Światłowód
w Wolicy

D

wieumowy,jakiezostałyzawarte
z łódzkąspółkąFurelInwestycje,
pozwoląna rozbudowęsieciświatłowodów
w kolejnejczęścigminyKleszczów.Do 31
majaprzyszłegorokuwybranaw przetargu
firmawykonasiećmagistralnąi rozdzielczą,
a do 20sierpnia– siećabonencką.Wynagrodzenie za pierwszą część prac wyniesie 712.170 zł brutto, a za drugą
– 453.983,16 złbrutto.
Przypomnijmy,żew tymrokusiećFTTH
powstała w Antoniówce, w Kamieniu, Rogowcu,a takżew strefachprzemysłowych
w ŻłobnicyorazBogumiłowie.
JS
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Na budowie archiwum

Po

południowejstroniesiedzibyUrzędu Gminy trwa budowa zakładowegoarchiwum.W połowielistopadaw boksachgarażowych,ulokowanychna parterze
budynku,prowadzonebyłobetonowanieposadzek.Kończyłsięmontażpokryciaelewacji(fot. 1).Precyzyjniegiętepasytytanowo-aluminiowejblachy,polakierowanejna szarykolor,mocowanebyłydo płytOSBspecjalnymiuchwytami.Takąsamąblachąpokrytyzostałdachbudynku.
Dolnaczęśćelewacji(głównieod frontu)
jestpokrywanapłytamiwłóknowo-cementowymiw jasnymkolorze.Przypomnijmy,że
garaże służyć będą Urzędowi Gminy oraz

PosterunkowiPolicjiw Kleszczowie.W miejscu,gdziebudowanejestarchiwumzakładoweistniałwcześniejzespółgaraży.
Po zamontowaniudrzwii okienw budynkuarchiwummożnabyłopodłączyćogrzewaniei rozpocząćpracemontażowei wykończeniowe(zabudowasufitów,posadzki,
malowanieścian).Największączęśćna piętrze budynku zajmować będzie archiwum,
wyposażonew specjalnysystemprzesuwno-jezdnychregałów(fot. 2).Oddzielnepomieszczeniazajmie:archiwumUrzęduStanuCywilnego,kancelariadokumentówniejawnych i miejsce do udostępniania dokumentówz archiwum.
JS

Dorbud
nie dokończy

K

ieleckaspółkaDorbudniebyław stanie– mimo zgody gminy na przedłużenie terminu
– dokończyćbudowyprzedszkolai żłobkaw Kleszczowie.Rozpoczęłasięprocedurarozliczaniazrealizowanychdotądprac– zarównoz generalnymwykonawcą,jaki z podwykonawcami.Przygotowaneprotokołyodbiorowepozwoląustalić,jakiejeszczeprace
trzebawykonaći jakiewyposażeniezakupić,byważna dla gminy Kleszczów placówka mogła zacząć
działalność.Koniecznebędzieogłoszenieprzetargu,
bywybraćfirmę,któraukończybudowę,zakupiwyposażeniei zagospodarujeteren.
JS

Zimowe
utrzymanie

150

kilometrówdrógi ulic,ponad33 km
chodników i ścieżek rowerowych,
a ponadto 27,7 tys. m kw. placów i parkingów
– to najkrótszy liczbowy opis miejsc, którymi
przezokreszimowyzajmowaćsiębędzieZakład
Komunalny „Kleszczów”. Spółka ma zabezpieczyćprzejezdnośćwskazanychciągówkomunikacyjnychi placóworazutrzymywaćodpowiednią
jakośćnawierzchni.Maprzy tymzapewnićpracowników, narzędzia, urządzenia i środki chemiczneorazśrodkimineralnepotrzebnedo prowadzeniaakcjizimowej.
W zleceniupodpisanympod koniecpaździernikaUrządGminyzastrzegł,żeodśnieżanieścieżek i chodników ma się odbywać wyłącznie
za pomocąsprzętulekkiego– pługówdoczepianychdo miniciągników.
Podobniejakw poprzednichlatachustalono,
któredrogimająbyćodśnieżanepierwszejkolejności.Obowiązywaćbędzietakakolejnośćzimowego utrzymania dróg: I. droga Antoniówka
– Piaski; II.gminnaobwodnica; III.główne,tranzytowedrogiasfaltowena tereniegminy; IV.pozostałedrogiasfaltowe,w tymna terenieosiedli
mieszkaniowych; V.inne(np.gruntowedojazdowedo posesji,oddalonychod drógasfaltowych).
JS

Przebudowa skrzyżowania w Kamieniu

Na

skrzyżowaniuw miejscowościKamień na zlecenie Powiatowego
ZarząduDrógrozpoczęłysięprace,związanez przebudowątegofragmentudrogipowiatowejnr 1917E.Oznaczato,iżużytkowników tej drogi czekają utrudnienia. Prace
prowadziPEUK S.A.PrzedsiębiorstwoRobótDrogowychz PiotrkowaTrybunalskiego.

Inwestycja „Przebudowa skrzyżowania
w ciągudrogipowiatowejnr 1917Ew miejscowościKamień”uzyskaładofinansowanie
z budżetu Gminy Kleszczów w wysokości 150tys.zł.Inwestycja,którejkosztwyniesie w sumie prawie 299 tys. zł ma być
ukończonado 30listopada.
JS

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawieart. 35ust 1ustawyz dnia 21sierpnia 1997rokuo gospodarcenieruchomościami(t.j.Dz.U. 2016.2147.zezm.)informuje,żew siedzibieUrzęduGminy
w Kleszczowieprzy ulicyGłównej 47zostałwywieszonyna tablicyogłoszeńorazopublikowanyna stronieBiuletynuInformacjiPublicznejUrzęduGminyKleszczówi stronieinternetowejwww.kleszczow.plwykaznieruchomościprzeznaczonychdo dzierżawy,położonychw miejscowościachŻłobnica,Dębina,Kamień,gminaKleszczów,pow.bełchatowski,woj.łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, II p. pok. 26 lub telefonicznie 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawieart. 35ust 1ustawyz dnia 21sierpnia 1997rokuo gospodarcenieruchomościami(t.j.Dz.U. 2016.2147.zezm.)informuje,żew siedzibieUrzęduGminy
w Kleszczowieprzy ulicyGłównej 47zostałwywieszonyna tablicyogłoszeńorazopublikowanyna stronieBiuletynuInformacjiPublicznejUrzęduGminyKleszczówi stronieinternetowejwww.kleszczow.plwykaznieruchomościprzeznaczonejdo sprzedaży,położonejw miejscowościŻłobnica,gminaKleszczów,pow.bełchatowski,woj.łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, II p. pok. 26 lub telefonicznie 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.
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Jest porozumienie!
– Podpisane 20 listopada dokumenty
dotycząszerokorozumianejwspółpracynaszejgminyzespółkąPGEGiEK S.A.na etapieprzygotowania,projektowaniaorazwykonaniatejdużejinwestycji– informujewójt
SławomirChojnowski.
Pierwsza część inwestycji nosi nazwę
„Budowa i rozbudowa drogi Kleszczów
– Rogowiecprzezzwałowiskowewnętrzne
Pola Bełchatów na odcinku od obwodnicy
Kleszczowado pierwszegozjazduna teren
Elektrowni Bełchatów z ul. Energetycznej
w Rogowcu”.Drugiezadanieinwestycyjne
co do którego gmina porozumiała się ze

spółkąPGEGiEKto„Rozbudowadrogi– ul.
Energetycznej w Rogowcu, na odcinku
od pierwszej bramy wjazdowej na teren
ElektrowniBełchatówod stronypołudniowej
do skrzyżowaniaz drogąpowiatową 1917E
w miejscowościSłok-Młyn”.
Droga„przezwkop”do wjazdudo elektrowniliczyćmaok. 5,1 kmdługości,natomiast drugi ze wspomnianych odcinków
ok. 3 km. Należy przypuszczać, że prace
projektowepotrwająconajmniej 2lata,będą
bowiemdotyczyćterenu,przezktóryprzebiegawielesiecii instalacjiprzemysłowych.
JS

Sprawdzają czy nie ma nielegalnych
podłączeń do kanalizacji

Z

akład Komunalny „Kleszczów” sp.
z o.o.w przesłanejdo UrzęduGminy
informacjipodaje,żeod październikarozpoczęłasięzaplanowanana dłuższyczasakcja sprawdzania, czy są na terenie gminy
budynkii posesje,którychwłaścicieleodprowadzajądeszczówkęorazwodydrenażowe
do gminnejkanalizacjisanitarnej.Obowiązująceprzepisyzabraniająwprowadzaniaściekówopadowychi wóddrenażowychdo siecikanalizacjisanitarnej.W myślart. 9ust. 1
ustawyz 07.06.2001r.o zbiorowymzaopatrzeniuw wodęi zbiorowymodprowadzaniu
ścieków(Dz.U. 123/6poz. 858z późniejszymizmianami)takiepodłączenieskutkuje
nałożeniemkarygrzywnyna właścicielanieruchomości.
W jaki sposób Zakład Komunalny
„Kleszczów”przeprowadzatekontrole?Odbywa się to poprzez wprowadzenie dymu
do kanałuodprowadzającegościekisanitarne. Dym „wydobywając się na zewnątrz

wskazujedrogii miejscapołączeń.Ukazanie
siędymunp.w rynnachbudynkulubwpustach przed garażem jest jednoznacznym
dowodemna połączeniesystemuodprowadzania wód opadowych lub roztopowych
z kanalizacjąsanitarną,którapowinnaprzyjmowaćwyłącznieściekibytowez poszczególnychgospodarstwdomowych”– czytamy
w piśmieZakładuKomunalnego.
Jakzapewniagminnaspółka„wytworzonydymjestzupełniebezpiecznydlazdrowia,życialudzii zwierząt,a takżeniema
negatywnegooddziaływaniana roślinność”.
Kontrolew różnychczęściachgminyKleszczówprowadzonebyływ październikui listopadzie,będąteżpodejmowanew kolejnychmiesiącach.„Przeprowadzenieprzedmiotowejkontroliodbywasiębezkoniecznościwstępuna terenkontrolowanejnieruchomości” – informuje Zakład Komunalny
„Kleszczów”.
JS

Strażackie Volvo poświęcone
sobotnie południe 18 listopada sieW dem
pocztów sztandarowych OSP

orazkilkudziesięciuumundurowanychdruhów przeszło z placu targowego w Kleszczowiedo pobliskiegokościoła,gdziezostała odprawiona Msza św. w intencji strażaków-ochotnikówz OSPw Kleszczowieoraz

ichrodzin.Zamówionaspecjalniemszabyła
częścią dłuższej uroczystości, związanej
z poświęceniemi oficjalnymprzekazaniem
do użytkowaniazakupionegoniedawnociężkiegosamochodugaśniczegona podwoziu
Volvo.
ciąg dalszy na str. 9

Składamyserdecznepodziękowaniewszystkim
uczestnikomuroczystościpogrzebowej

Ś.P. Moniki Krężoch
W sposób szczególny dziękujemy delegacjom z zakładów
pracy i instytucji, rodzinie, znajomym i sąsiadom.
„Bóg zapłać” za modlitwę, pamięć i towarzyszenie
w ostatniej drodze.
Mążzcóreczkami
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KOMUNIKATY
Dodatkowe terminy
w przychodni Salus
Ze względu na duże zapotrzebowanie
na badaniaUSGKleszczowskaPrzychodniaSalusustaliłana grudzieńdwadodatkoweterminy(pozajużpodanymi).Lekarzradiolog będzie przyjmował dodatkowo pacjentówtakżew dniach:
– 14grudniaw godz. 9.00-12.20,
– 19grudniaw godz. 15.20-18.30.
Kontakt z rejestracją Przychodni Salus: 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15w godz.
8.00-18.00.
Kiedy przyjmuje
ortodonta?
W każdąkolejnąśrodęw gabineciestomatologicznym,któryfunkcjonujew Szkole
Podstawowejw Łękińsku,przyjmujepacjentówspecjalistkaortodoncji.Ustalonegodzinyprzyjęć– 14.00-19.00.Wizytysąodpłatne.Tel.kontaktowy 44/ 731-44-82.
Informacja w sprawie
dostępności sal
Abyna tereniegminyzarezerwowaćsalena przyjęcia,pokazy,konferencjeitp.należy kontaktować się z gospodarzami poszczególnychobiektówtj.:
•z dyrektoramiszkół(salew szkołach),
•z dyrektoremGOK(salew domachkultury),
•z prezesamiOSP(salew remizach),
•z prezesemStow.MieszkańcówWsiŻłobnica(salaw Żłobnicy).
Wymienioneosobyudzieląrównieżinformacjio kosztachwynajmutychsal,zgodnychz podjętymiw tejsprawieuchwałami
RadyGminy.
Korzystajmy z paczkomatu
w Kleszczowie
Paczkomatytonowoczesneurządzenia
czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.Dziękinimsamodzielniemożemynp.odbieraćzakupyzesklepówinternetowych,albonadawaćprzesyłki.Od kwietniadlamieszkańcówgminyKleszczówjest
dostępny paczkomat InPost, ustawiony
na terenie parkingu przy SOLPARKU, na
wprostwyjściaz internatu.O tym,jakopłacići nadaćprzesyłkę,a takżejakjąodebrać
dowiemysięz instrukcjipodanejna stronie
https://twoj.inpost.pl/pl.
Mundurowy nabór
WojskowaKomendaUzupełnieńw Sieradzuogłosiłanabórdo służbywojskowej,
a w szczególności powołania do Służby
Przygotowawczejna pierwszyturnus 2018
r.Terminrozpoczęciasłużby– 08.01.2018r.
Więcejinformacjizainteresowanimogąuzyskaćw WojskowejKomendzieUzupełnień
w Sieradzupod nr.tel. 261-611-233wew.
731.
(opr.JS)
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Salus będzie miał
nowy aparat RTG

D

ostawa cyfrowego aparatu do badań rentgenowskich wraz
z dostosowaniempomieszczeniaw przychodnido wymogów
pracowniRTGbyłaprzedmiotemprzetargu,rozstrzygniętegoniedawnoprzezspółkęKleszczowskaPrzychodniaSalus.
Ofertyzłożyłydwiefirmywarszawskie:FUJIFILMEuropeGmbH
orazMDSCardio Sp.z o.o.SpółkaSaluszdecydowałasięwybrać
ofertętejdrugiejfirmy.Kryteriapunktowanew przetargutooprócz
ceny(waga 60proc.)takżeokresgwarancji(20proc.)i parametry
techniczne(20proc.).DostawanowegoaparatuRTGwrazzestacjątechnikaorazadaptacjapomieszczeniaw kleszczowskiejprzychodnido użytkowaniategosprzętumabyćzrealizowanado 20
grudniabr.i będziekosztować 495.786,00 złbrutto.
Dostosowaniepomieszczeniamapolegaćm.in.na wykonaniu
stałychosłonradiologicznych(jeżeliokażąsiękoniecznepo uzgodnieniuprojektuz wojewódzkiminspektoremsanitarnym)orazdrzwi
z ochronąradiologiczną.Koniecznebędzieteżprzystosowaniepomieszczeństerowni,a potemprzeprowadzenietestówadaptacyjnychorazuzyskanieniezbędnychzezwoleńi odbiorówdo uruchomieniapracowniRTG.
JS

Odmieniony
cmentarz ewangelicki

L

istopadtowyjątkowymiesiąc,skłaniającydo rozpamiętywaniahistorycznychwydarzeńorazpamięcio ludziach,których
jużniema.W dzieńWszystkichŚwiętychorazw DniuZadusznym
częściejniżkiedykolwiekodwiedzamycmentarze.Wcześniejstaramy się o uporządkowanie miejsc pochówku naszych bliskich,
po czymzdobimygrobydekoracyjnymiwiązankamii zapalmyznicze
– płomykipamięci.
W te dni szczególną uwagę zwracają groby zapomniane
i opuszczone,z resztkamiwieńców,omszałymitablicamii pordzewiałymikrzyżami.Osoby,którena początkulistopadaodwiedziły
ewangelickączęśćcmentarzaw Kleszczowiemusiałyzezdumienia
przecieraćoczyoglądajączakątkiz najdawniejszymigrobami,przeniesionymituw ramachlikwidacjicmentarzyw Kucowiei Aleksandrowie.Po gęstychzaroślach,którekiedyśzacieniałytęczęśćnekropolii,sprzyjającszybkiemuzarastaniumchemnielicznychtablic
i nagrobków,niebyłojużśladu.Oczyszczonetabliceprzestałybyć
anonimowymikawałkamibetonu.

Salus informuje
Jak już informowaliśmy Kleszczowska Przychodnia SALUS
wzbogaciłaswojąofertęodziałalnośćporadnirehabilitacyjnejoraz
gabinetufizjoterapii.Podajemyichharmonogrampracynagrudzień.
Fizjoterapia dziecięca - mgr fizjoterapii Michał Kaczmarek
4.12.-godz.8-16.00
7.12.-godz.11-18.00
8.12.-godz.8-15.30
11.12.-godz.8.15-14.30
12.12.-godz.8-16.00 15.12.-godz.11-18.00
20.12.-godz.8-15.30 21.12.-godz.8.15-15.00 27.12.-godz.8.15-14.30
28.12.-godz.8-16.00
Fizjoterapia dorosłych - mgr specjalista fizjoterapii
Marcin Szczepanik
8.12.-godz.15-18.3020.12.-godz.15-18.30
Poradnia Rehabilitacyjna - dr n.med Agnieszka Dobrowolska
8.12.-odgodz.14.30
OGŁOSZENIE
Na postawieart. 43ustawyz dnia 3października 2008r.o udostępnianiu
informacjio środowiskui jegoochronie,udzialespołeczeństwaw ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405)orazUchwałyNrXXXVII/347/2017RadyGminyKleszczówz dnia 11
października 2017r.podajędo publicznejwiadomościinformacjęo przyjęciu
miejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegofragmentumiejscowościŻłobnicaw zakresielokalizacjiodnawialnychźródełenergii.
Z treściąplanuorazuzasadnieniemi podsumowaniemmożnasięzapoznaćw UrzędzieGminyw Kleszczowieorazna stronieinternetowejUrzędu
Gminyw Kleszczowie.
WójtGminyKleszczów
SŁAWOMIRCHOJNOWSKI
OGŁOSZENIE
Na postawieart. 43ustawyz dnia 3października 2008r.o udostępnianiu
informacjio środowiskui jegoochronie,udzialespołeczeństwaw ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405)orazUchwałynrXXXVII/348/2017RadyGminyKleszczówz dnia 11
października 2017r.podajędo publicznejwiadomościinformacjęo przyjęciu
miejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegomiejscowościBogumiłówi Karolów.
Z treściąplanuorazuzasadnieniemi podsumowaniemmożnasięzapoznaćw UrzędzieGminyw Kleszczowieorazna stronieinternetowejUrzędu
Gminyw Kleszczowie.
WójtGminyKleszczów
SŁAWOMIRCHOJNOWSKI

Fragmentcmentarzaprzed akcjąporządkowania

Porządkowanietegofragmentukleszczowskiegocmentarzaodbywałosięetapami.Pierwszepracepodjętopóźnąwiosną.„W porządkowaniutejczęścicmentarzabrałoudziałwieleróżnychosób.
Na początkubyłatomłodzieżz parafiiewangelicko-reformowanej
prowadzonejprzezproboszczaKrzysztofaGóralaz Kleszczowa.
W dniu 29czerwcaswójudziałzaznaczyłyosobyz powstającejfundacji„PrzekraczaćGranice”– takpasjonatlokalnejhistorii,StanisławHejakrelacjonujepoczątkiakcjina stroniewww.przekraczacgranice.pl.
Pod tymsamymadresemznajdziemytakżeilustrowanezdjęciami opisy z kolejnej akcji z 29 sierpnia. „Prace polegały głównie
na wycinaniusamosiejekakacji,którew znacznymstopniuułatwiałyrozwójmchuna znajdującychsiętamkwaterach.Ulokowałysię

Tosamomiejscew połowielistopada

ciąg dalszy na str. 9
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Szturm na Politechnikę Łódzką
17z 28(czyli 61proc.)absolwentówTechnikumNowoczeAż snychTech
nologiiim.JanaPawła II w Kleszczowiewybrało

na miejscestudiówPolitechnikęŁódzką.Jeszczenigdyprzewaga
jednejuczelniniebyłatakznacząca.
Jakiekierunkina PŁwybieralitechnicymechatronicyz Kleszczowa?Różne.Na liścieznajdujemy:automatykęi robotykę,mechanikęi budowęmaszyn,energetykę,informatykę,elektronikę,elektrotechnikę,systemysterowaniainteligentnymibudynkamiorazmechatronikę.Dodajmy,żew dwóchprzypadkachstudencipołączylistudia
z pracązawodową.
Podobne profile kształcenia wybierali absolwenci na innych
uczelniachpolitechnicznych.Na PolitechniceWrocławskiejtrzyosobyz Kleszczowastudiująenergetykę,mechatronikęorazinformatykę.Najpopularniejszymkierunkiemwśródtegorocznychabsolwentówokazałasięinformatyka.Wybrałojąw sumie 8osób.Pozajuż
wymienionymi uczelniami studiują ją na Uniwersytecie Łódzkim
i UniwersytecieWrocławskim.Jedenz technikówwybrałstudiaelektrotechnicznena PolitechniceCzęstochowskiej,inny– mechanikę
i budowęmaszynna PolitechniceWarszawskiej.Kolejnystudiujepożarnictwow warszawskiejSzkoleGłównejSłużbyPożarniczej.Dodajmyjeszcze,żedwajabsolwencizarazpo szkoleposzli„do roboty”.
Z liceum na politechnikę
Kolejnagrupaabsolwentów,którychlosysąznaneto 22uczniów
klasyo profilumatematyczno-językowymLiceumOgólnokształcącegoim.JanaPawła II w Kleszczowie.O ileabsolwenciTNTwybierali
jedenz 9kierunkówstudiów,towśródabsolwentówLOzróżnicowanieprofiliokazałosięznaczniewiększe. 22osobyi 17różnychkierunkówedukacji– taktowyglądaw byłejklasie III a.Kilkaosóbwybrałokierunkiwymagającedużejwiedzyz przedmiotówścisłych,
przy czymsześćtrafiłona politechniki(weWrocławiu,Kielcach,Częstochowie,Łodzii Warszawie).Wybraneprzeznichkierunkitonp.
budownictwo,inżynieriaśrodowiskowa,matematykai statystyka,rachunkowość,systemysterowaniainteligentnymibudynkami.

Wśródlicealnychabsolwentówpowodzeniemcieszyłysięteż
uniwersytety.Wrocławwybrało 5osób,Poznań– 3,Opole– 2,Łódź
– 2.Paletakierunkówjestdośćbogata:poczynającod turystyki,psychologiii anglistykipoprzezlingwistykęstosowaną,kognitywistykę,
ekonomięi geografię,ażpo matematykę,prawoi informatykę.Dwie
spośródabsolwentektejklasyLOzdecydowałysiępodjąćpracę
– jednaw Niemczech,drugaw Polsce.
Największa grupa – na łódzkim Uniwersytecie Medycznym
Klasa III bkleszczowskiegoliceumkształciłasięw kierunkumedyczno-ratowniczo-sportowym.Jakwynikaz informacjizebranych
przezZespółSzkółPonadgimnazjalnychwiadomo,jakiesąlosy 27
absolwentów tejże klasy. Największym powodzeniem cieszył się
wśródnichUniwersytetMedycznyw Łodzi.Na tęuczelniępadłwybórsześciorgalicealistów.Dwieosobywybrałyratownictwomedyczne,kolejnedwie– pielęgniarstwo,jeszczeinnepołożnictwoi dietetykę.
Czwórkaabsolwentówwybrałauczelniewrocławskie(menedżer
sportuorazsportzespecjalizacjątrenertenisana AWF,mikrobiologiana uniwersytecie,farmacjana uniwersyteciemedycznym).Kierunkizwiązanez bezpieczeństwemstudiujetrojeabsolwentów(bezpieczeństwonarodowena piotrkowskimUniwersytecieim.J.Kochanowskiego,bezpieczeństwowewnętrznena UniwersytecieOpolskim
orazbezpieczeństwonarodowena UMKw Toruniu).Inniabsolwenci kleszczowskiego LO zaczęli w tym roku studia m.in. na UAM
w Poznaniu(chemia),SWPSw Warszawie(psychologiakliniczna),
AWFw Katowicach(turystykai rekreacja),w WyższejSzkoleKulturySpołeczneji Medialnejw Toruniu(dziennikarstwoi komunikacja
społeczna).
Szczegółowezestawienienazwkierunkówi uczelni,wybranych
przezabsolwentówZSPw Kleszczowieprzedstawionejestna stronieinternetowejszkoły.Z zebranychinformacjiwynika,że 5uczniów
nieprzedstawiłodanych,a dwieosobyw czasie,kiedybyłygromadzoneinformacjenigdzieniepracowałyi nieuczyłysię.
J.Strachocki

Jakie odpady
przyjmuje PSZOK?
nego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych
Do iGmin
Wielkogabarytowych,znajdującegosięw miejscowości

Łuszczanowice Kolonia (przy drodze w kierunku do Antoniówki)
mieszkańcygminyKleszczówmogąprzywozićodpadykomunalne,
powstającena terenienieruchomościzamieszkiwanych.
Szczegółowalistaodpadówzostaładokładnieokreślonaw umowiezawartejprzezgminęzespółką
Eko-Regioni obejmuje:●zużytebateriei akumulatory,●chemikaliapowstające w gospodarstwach domowych(resztkifarb,tusze,kleje,lepiszcze, oleje, żywice i opakowania
po nich), ● środki ochrony roślin
i opakowaniapo nich,●zużytysprzęt
elektryczny i elektroniczny, w tym
urządzeniazawierającefreony,●lampyfluorescencyjne,w tymświetlówki,●meblei inneodpadywielkogabarytowe,●popiółz kotłówgrzewczychdomowych,●zużyteopony,●odpadybudowlano-remontowei rozbiórkowe,w szczególności:betoni gruzbetonowy,gruzceglany,materiałyceramicznei elementywyposażenia,usuniętetynki,tapety,okleiny,szkłookienne,
drewno,papa,styropiani innemateriałyizolacyjne,●odpadyzielone,●odzież,●tworzywasztuczne,●metale.
PSZOKdziałaod poniedziałkudo soboty(z wyjątkiemdniświątecznych).W sezoniejesienno-zimowym(1października– 31marca)jestotwartyod godz. 8.00do godz. 18.00.
Telefonkontaktowydo PSZOK –697-969-104.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łuszczanowicach
wynajmie lokal – pomieszczenie
po dawnej zlewni mleka. Powierzchnia
75 m kw. (WC, licznik prądu).
Tel. do kontaktu: 513-225-046
Zrób zakupy w sklepach
internetowych oferujących
usługę Stacja z Paczką
i odbieraj produkty wygodnie na stacji paliw ORLEN

w Kleszczowie, ul. Główna 37.
Zapraszamy codziennie przez całą dobę !
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Odwiedzili gospodarstwo
M. Naturalnego
W ostatnichlatachrealiagminywiejskiej,
jaką ciągle pozostaje Kleszczów, zmieniły
siętakbardzo,żetemateminteresującejwycieczkimożebyć...wizytaw jednymz największych gospodarstw rolnych w gminie. 18 października uczniowie klas I
i II SzkołyPodstawowejw Łękińskuodwiedzili gospodarstwo Mariusza Naturalnego
w Kleszczowie.Dziecioglądałymaszynyrolnicze,wyposażenieorazzabudowaniagospodarcze.Niezwykłymprzeżyciemokazała
sięmożliwośćkarmieniakur,głaskaniacielakaorazdegustacjamlekadopierocowydojonegoprzezgospodarza.Wycieczkadostarczyłauczniominformacjio zwierzętach
hodowlanych,gatunkachzbóżorazwarzywachuprawianychna własnympolu.

„Mazurek Dąbrowskiego
naszym hymnem”
220latod napisaniaprzezJózefaWybickiegosłów„PieśniLegionówPolskichwe
Włoszech”i 90latod czasuustanowieniatej
pieśni polskim hymnem narodowym – to
świetna okazja, by sprawdzić wiedzę
uczniówo „MazurkuDąbrowskiego”. 12październikadziesięciorouczniówklaspiątych
i szóstychSzkołyPodstawowejw Kleszczowiewzięłoudziałw szkolnymkonkursie„Mazurek Dąbrowskiego naszym hymnem”.
Uczestnicyodpowiadalina 20zadańotwartychi zamkniętych.Za poprawnewykonanie
wszystkichzadańuczeńmógłzdobyćmaksymalnie 39punktów.NajlepszywynikuzyskałaDariaGołasa(31,5pkt.).Tużza nią
uplasowały się: Wiktoria Moskot (31 pkt.)
oraz Anna Rutkowska i Martyna Bujacz
(po 30pkt.).Dziewczynyzostałynagrodzoneocenamicelującymiz historii.
Rywalizowali w powiatowych
eliminacjach
NataszaKułaki BartoszGrzybekz klasy II b,którzywyszlizwycięskozeszkolnych
eliminacji, reprezentowali SP Kleszczów
w eliminacjach powiatowych Konkursu
Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie.Konkursjestorganizowanyprzez
Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi
przy współpracyz komendamipowiatowymi,
a eliminacje w Bełchatowie odbyły się 25
października.W rywalizacjiz 14drużynami
z powiatuuczniowiez Kleszczowawywalczylipiątemiejsce.
Nagrodzeni za życzliwość
Promowanie życzliwości oraz zachęta
do czynieniadobrychuczynków– togłówny

cel organizowanego w SP w Kleszczowie
DniaŻyczliwościi Pozdrowień.„Rozpoczęliśmyod teorii– uczniowiezapoznanizostali
z charakterystykąosobyżyczliwej(źródłem
informacji była m.in. przygotowana na tę
okazjęgazetkaścienna),a następnieprzeszliśmydo praktyki”– informujeAgnieszka
Pabich.
Do „Skrzynek życzliwości” uruchomionychna przełomiepaździernikai listopada
możnabyłowrzucaćkorespondencjęz pozdrowieniamido przyjaciółlubszczególnie
lubianychpracownikówszkoły.W sumiezebranoprawie 590liścików.W każdejklasie
został też przeprowadzony „Plebiscyt
na KrólaŻyczliwościlubKrólowąŻyczliwości”.Opróczzaszczytnegotytułuuczniowie
otrzymalidyplomyorazdrobneupominki.
8listopadaodbyłsięinteraktywnyspektakl„Skrzacieopowieści”w wykonaniuaktorówTeatru Urwis. Fabuła baśni zachęcała
do tegobybyćdobrym,uczynnymi nieśćinnym pomoc. Organizacją szkolnego Dnia
Życzliwościi Pozdrowieńbyłosześćnauczycielek, wspieranych przez samorząd
uczniowski.
Bożonarodzeniowe klimaty
„ChristmasCardsExchange”toprojekt,
którypolegana wymianiekartz życzeniami
świątecznymi. Kartki napisane przez
uczniówSzkołyPodstawowejw Kleszczowie
oraz ich rówieśników ze szkoły w Jasmos
(niespełna 3-tysięcznej gminy, położonej
w greckimregionieMacedoniaPołudniowa)
będąwysyłanedo szkółw Hiszpanii,Włoszech,Portugaliii na Ukrainie.Samodzielnie
opracowanekartkiświątecznez życzeniami
w językuangielskimmająbyćprzygotowane
do 1 grudnia. Program edukacyjny eTwinning,któregoczęściąjest„kartkowa”inicjatywa ma na celu wspieranie współpracy
i partnerstwapomiędzyszkołamiw krajach
europejskich.
***
SPKleszczóworganizujeteżtradycyjny
konkursna kartkębożonarodzeniową,wykonanąza pomocągrafikikomputerowej.Oryginalne prace, stworzone samodzielnie
przezautorów(bezpobieraniagotowychclipartówz sieciwww)mająbyćdostarczone
najpóźniej 8grudnia.
Ślubowanie pierwszoklasistów
25październikapierwszoklasiścistalisię
pełnoprawnymi członkami społeczności
SzkołyPodstawowejim. M.Kopernikaw Łękińsku.Uczestnicyuroczystościobejrzeliwystęp,w którymuczniowieklasy I a i I bmogli
siępochwalićnabytymiumiejętnościamiwokalnymi,tanecznymi,recytatorskimi.
Później przed pocztem sztandarowym
uczniowiezłożyliślubowanie,w którymzo-

NR 22/471

bowiązalisiębyćdobrymiuczniamii Polakami.Kolejnymielementamiuroczystościbyły:
pasowanie na pełnoprawnego ucznia SP
w Łękińsku,dokonaneprzezdyrektorKatarzynęBębnowską;odebraniepamiątkowego
aktupasowania,teczkiz pomocamidydaktycznymi oraz słodkiego rożka obfitości
od RadyRodziców.
Otrzęsiny w internacie
Dlapierwszoklasistówważnymprzeżyciem jest ślubowanie, a dla osób, które
po raz pierwszy stały się mieszkańcami
szkolnego internatu obowiązkiem stał się
udziałw otrzęsinach.W internacieZespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych wydarzenie to
miałomiejsce 12października.Przed oficjalnymprzyjęciemw poczetspołecznościinternatu nowi mieszkańcy prezentowali swoje
umiejętnościmuzyczno-wokalnei plastyczne, mogli pochwalić się inwencją twórczą
i znajomościąregulaminuinternatu.Po uroczystymślubowaniukierownikinternatuBeataWysmułekwręczyłanowymmieszkańcomlegitymacje.
Otrzęsiny sprzyjają szybszej integracji
pierwszoklasistówz pozostałymimieszkańcamiinternatu.
Zimowa pomoc dla zwierząt
Akcja „Zimowa pomoc dla zwierząt” to
inicjatywa Szkolnego Koła Wolontariatu,
działającegow Gimnazjumim.Wł.St.Reymonta.Takjakw poprzednichlatachcelem
akcji jest pomoc zwierzętom ze schronisk
w Radomsku,Bełchatowiei PiotrkowieTrybunalskim. 24i 25listopadatodniprzeprowadzeniana tereniegminyKleszczówzbiórki pieniędzy oraz karmy dla psów i kotów.
Gimnazjalna akcja pomoże schroniskom
w dokarmianiuzwierzątw trudnymzimowym
okresie.
F. Sidoruk laureatem konkursu
Specjalniedlawychowankówbursi internatów są organizowane konkursy. Jed-

nymz nichbyłkonkursna opracowanieprezentacjimultimedialnej„Mojawolność– Moja Ojczyzna”. Organizatorem rywalizacji
o zasięgu wojewódzkim był Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Bursa
Szkolna Nr 1 w Radomsku. Filip Sidoruk
– mieszkaniecinternatuZSPw Kleszczowie
za przygotowaną przez siebie pracę zdobył III nagrodę.
Awans w „angielskiej” olimpiadzie
42 Ogólnopolską Olimpiadę z Języka
ciąg dalszy na str. 8
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Gminne obchody 99-lecia niepodległości
dzielę, 12 listopada odbyły się
W nie
gminneobchody 99.rocznicyodzy-

skania przez Polskę niepodległości.
O godz. 12.00w Kościelepw.NMPAnielskiejw KleszczowieMszęśw.w intencjiOjczyznyodprawiłks.BenedyktStanek.W wygłoszonymkazaniuksiądzproboszczdziękowałbohaterom,którzyna przestrzenilat
walczylio wolnąPolskę.
Jakpodkreślałdo odzyskanianiepodległościkoniecznabyławalkacałegonarodu,
wszystkichstanówi zawodów.Dziękiwysiłkowi polityków, wojskowych, malarzy, po-

etów, chłopów dzisiaj możemy żyć w wolnymkraju.
Po zakończeniu Mszy św. uczniowie
SzkołyPodstawowejim. M.Kopernikaw Łękińskuubraniw mundurywojskoweoraztradycyjnestrojeludowezaprezentowalimontażsłowno-muzyczny„Słowaojczyste”na tle
scenografiinawiązującejdo obchodzonego
święta.
Kolejnympunktemuroczystościbyłprzemarsz mieszkańców z kościoła przed PomnikNiepodległościznajdującysięw kleszczowskimparku.Patriotycznegocharakteru

dodałaoprawamuzycznazapewnionaprzez
MłodzieżowąOrkiestręDętąGminyKleszczów oraz udział pocztów sztandarowych.
Biało-czerwone wieńce i wiązanki zostały
złożonena postumenciepomnikaprzezdelegacjesamorządugminy,szkół,jednostek
OSP,policjiorazfirmi instytucji.Na koniec
uroczystościwójtSławomirChojnowskipodziękowałosobomza przygotowanieobchodóworazza udziałw gminnychuroczystościach.
MSz

Pamięć o odzyskanej niepodległości
chodzenietakichświątjakrocznicaodzyskanianiepodległoO bściprzezPol
skętoistotnyelementszkolnejedukacji.Nicza-

tem dziwnego, że w każdej ze szkół – choć nie w jednym dniu
– przypomnianodatę 11listopada 1918r.
9listopadaw kleszczowskiej
szkole podstawowej uczniowie
szóstychklaswprowadziliwidzów
w atmosferę wydarzeń poprzedzającychtamtenlistopad.Przypomnieli lata zaborów i kolejne
zrywypowstańcze.Treśćrecytowanychwierszy,tekstypatriotycznychi żołnierskichpieśnipozwoliły oddać rozterki i uczucia, jakie
towarzyszyły wieloletniej walce
o odzyskanieniepodległości.
10 listopada dla upamiętnienia 99.rocznicyodzyskaniaprzez
Polskęniepodległości,w ZespoleSzkółPonadgimnazjalnychodbył
sięm.in.szkolnykonkurspiosenkii pieśnipatriotycznej.Dziesięciorojegouczestnikówzaprezentowałopiosenkii pieśniz różnychepok
historycznych: „My pierwsza brygada”, „Piechota”, „Dziewczyna
z granatem”,„Walczyk”,„Jaskółka”,„Wolność”,„Takikraj”,„Miasto”,
„Białykrzyż”,„Mury”.Konkursowakomisjazdecydowałaprzyznać
pierwszemiejsceKindzeKubik.Kingazdobyłateżnagrodępubliczności.DrugiemiejscezajęłaKlaudiaMarszał,trzecie– SylwiaOrnatowska.WyróżnieniazdobyliFilipSidorukorazAnnaSzwajkowska.

Sprzedam choinki cięte
- srebrny świerk,
bardzo trwałe.
Cena od 50 zł.
Lgota Wielka,
ul. Radomszczańska 42.
Tel. 798-773-103

13 listopada uczniowie szkoły w Łękińsku zaprezentowali się
szkolnej społeczności w programie, który przygotowany został
na obchodygminneŚwiętaNiepodległości.Montażsłowno-muzyczny„Słowaojczyste”stanowiłprzypomnienieburzliwych,częstotragicznychdziejówPolski.Był
równieżhołdemdlatychpokoleńPolaków,dziękiktórym
pomimo niewoli przetrwał
naszjęzyk,kulturaorazpolskatradycja.
Także 13 listopada obchody 99.rocznicyodzyskanianiepodległościzorganizowane zostały w kleszczowskimgimnazjum.Na uroczystość złożyła się okolicznościowaakademiaorazprojekcjafilmu„Niezwyciężeni”.Programstanowiłprzypomnienienajważniejszychetapów,któreznaczyłytrwającą 123latadrogędo niepodległości.„Polsko,niejesteśjużniewolnicą!Leczczymśnajwiększym,czymbyćmożna:Sobą!”– tesłowa
wzniosłegowierszaLeopoldaStaffanajlepiejpodsumowująefekt
długiejbataliio niepodległość.
Kilkuminutowyfilm„Niezwyciężeni”,wyprodukowanyprzezInstytut Pamięci Narodowej był przypomnieniem kolejnych (po II RP)
pięćdziesięciulat– czasu II wojnyi późniejszychzrywów,któredoprowadziłydo roku 1989,kiedyPolskaodzyskałapełnąwolność.
JS
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Szkolnewieści
ciąg dalszy ze str. 6
Angielskiegorozpocząłetapeliminacjiszkolnych. 13 listopada ośmiu uczniów ZSP
w Kleszczowie zdecydowało się zmierzyć
z tegorocznymipytaniamitegobardzotrudnego konkursu językowego. Jeden
z uczniów– JanStefańskiz kl. III a przekroczyłpróg 50proc.,wymaganyna tympoziomiei uzyskaławansdo etapurejonowego.
Edukacyjnie w stolicy
Jednym z priorytetów edukacyjnych,
określonychprzezMEN,sądziałaniawpisanew projekt„RokdlaNiepodległej”.Towłaśnie w ramach tego projektu 7 listopada
uczniowieklastrzeciejklasyLOorazczwartej TNT wraz z opiekunami wybrali się
na wycieczkędo Warszawy.Podczaswizyty
w Sejmie RP zwiedzili gmach i wysłuchali
wykładuna temathistoriii współczesności
polskiegoparlamentaryzmu.Kolejnympunktem wycieczki było Muzeum Narodowe,
w którymuczniowiepodzielenina dwiegru-

pyuczestniczyliw lekcji„Wiek XIX i jegoideały szczęścia”. Zwiedzili również wystawę
Biedermeieri GalerięSztuki XIX wieku.
Mocna promocja szkolnej biblioteki
TegorocznyMiędzynarodowyMiesiącBibliotek odbywał się pod hasłem „Książka
nasłączy”.Z tejokazjibibliotekaw Szkole
Podstawowejw Kleszczowiezorganizowała
szeregakcjipromującychczytelnictwoi działalnośćbiblioteki,w tymtematycznewystawyksiążek.Odbyłysięm.in.konkursy(plastycznyi literacki)z motywemprzewodnim
„Mojaulubionapaniz biblioteki”.W pierwszymbraliudziałuczniowieklas I-III.Nagrody zdobyły: I m. – Amelia Witasik; II m.
– WiktoriaMarcinkowska; III m.– Adrianna
Witasik.W konkursieliterackimdlaklas IV-VII nagrodzenizostali: I m.– KarinaZajączkowska; II m.– AleksandraRetkiewicz; III m.
– MarcelGołasa.
Z dużym zainteresowaniem uczniów
spotkał się też kiermasz taniej książki,
na którymnabywcówznalazłook. 150książek. Ankieta „Czy czytanie jest trendy?”,

„Światowy Dzień Chleba”
właśniezatytułowanainformacjaz poTak przed
niego wydania „IK” (rubryka

„Szkolnewieści”)byłaprawdziwaod początkudo końcaz jednymwyjątkiem.Drukarskichochlik– boktóżby
inny– sprawił,żepodczaskorektyprzeoczonyzostał
jeden,aleistotnybłąd.Otóżopisanewówczaswydarzeniemiałomiejscew szkolepodstawowejw Łękińsku.Prostujęzatembłądz poprzedniegowydania,dodając jeszcze, że przygotowywanie chleba przez
uczniówodbywałosiępodokiemnauczycielek:EwelinySujaty,IzabeliMarcinkowskiej,MarzenyStarosteckiej i Agnieszki
Kowalczyk.
Jak wynika
z notatkizamieszczonej 7listopada
w
„Aktualnościach”na stronie
internetowej SP
Kleszczów ŚwiatowyDzieńChleUczniowieSPKleszczów
ba obchodzony
na DniuChlebaw gimnazjum
byłrównieżprzez
uczniów tej szkoły. 18 października uczniowie klasy III dwybralisiędo kleszczowskiegogimnazjum,
gdziena zaproszenieSzkolnegoKołaWolontariatu
uczestniczyliwewspólnymprzygotowywaniudo pieczeniachlebai bułek.Do wyrobupieczywaużywaliróżnychrodzajówmąki,a takżeróżnychziarendo posy-

pywania.Później– czekającna upieczenie– słuchali
wykładu na temat tradycji związanych z chlebem,
oglądaliteżfilm„Od ziarenkado bochenka”.
Zestronywww.gimkleszczow.pldowiadujemysię,
że dla gimnazjalnychwolontariuszybyłato
już trzecia akcjapropagowania żytniego
chleba na zakwasie.O jego
walorach smakowych mogła
Licealiścipracowicie
siępodczasdeświętowaliDzieńChleba
gustacjiprzekonaćcałaspołecznośćtejszkoły.
Kilkadnipóźniej, 23października,intensywnyzapachświeżegopieczywaroznosiłsięw ZespoleSzkół
Ponadgimnazjalnych. Tu również odbyła się akcja
związanaze„ŚwiatowymDniemChleba”.W przygotowywaniuciastauczestniczyłyuczennicei uczniowie
klasy I b. W pieczeniu pomogła szkole restauracja
SOLPARKU.„Upieczonochlebpszennyz dodatkiem
m.in. siemienia lnianego, pestek dyni, słonecznika
i sezamu.Wszyscyuczniowiemoglispróbowaćwypieków podczas długiej przerwy” – czytamy w relacji
na stroniewww.zspkleszczow.pl.
JS
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PracaAmeliiWitasik

przeprowadzona w starszych klasach ma
ułatwić dostosowanie działań biblioteki
do potrzebuczniów.
OpracowałJSz wykorzystaniem
informacjii zdjęć,zamieszczanych
na internetowychstronachszkół

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pochodzącego
z zabiegówpielęgnacyjnychna działkach
numer 1485, 1339/4, 1340/4obrębKleszczów.
Składgatunkowy:brzozabrodawkowata.
Całkowitailośćdrewna: 10,76m3.
Sprzedającyustalaminimalnącenęwywoławcząbruttoza drewnow wysokości
142,56zł/m3.
Stosnr

Gatunek

Ilość
w m3

Cena
wyw.

1

brzoza

1,93

275,14 zł

3

brzoza

1,62

230,95 zł

5

brzoza

1,83

260,88 zł

6

brzoza

1,63

232,37 zł

8

brzoza

2,56

364,95 zł

11

brzoza

1,19

169,65 zł

Termin składania ofert w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
upływa 08.12.2017r.o godz. 14.00.
Szczegółoweinformacjeo przetargu
wraz z wzorem oferty zainteresowani
znajdąw BiuletynieInformacjiPublicznej.
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Odmieniony
cmentarz ewangelicki
również na samych kwaterach niszcząc pomniki. W akcji wzięło
w sumieudział 11osób.Gorącepodziękowaniakierujemydo parafian z parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie, którzy
na prośbę proboszcza Krzysztofa Górala, licznie pojawili się
na cmentarzu”– tofragmentkolejnegowpisu.
AndrzejNiewieczerzał– prezeszarząduFundacji„Przekraczać
granice”,zarejestrowanej 14września,podkreślaszczególnierolę
St. Hejaka w zainicjowaniu akcji porządkowania tego cmentarza
orazdużyodzewspołecznościewangelickiej.Ochotnicykontynuowaliprace 8i 20września.Z kolei 27wrześniado porządkowania
ewangelickiej części cmentarza zabrała się grupa uczniów z kasy II bkleszczowskiegoLiceumOgólnokształcącego(jakpamiętamyw czerwculicealiścisprzątalistarycmentarzw Rogowcu).
AndrzejBraun,twórcabloga„historia-nieznana.blogspot.com”,
odwiedził kleszczowski cmentarz w połowie sierpnia. „Od godziny 5,30rano,do 8,30oczyściłemprawie 30nagrobków.Zająłemsię
starączęściącmentarzaw Kleszczowie,dokładniegrobamiznajdującymisięz lewejstrony”– relacjonuje. I skrupulatniepodajenapisy,odczytywanez niemałymtrudemna betonowychtablicach:daty
urodzini zgonów,a takżeszeregodczytanychnazwisk.Otoodczytaneprzezniegonazwiska:StanisławWalczak,AmaljaWalczak,
WładysławWalczak,HugoAlbertKeller,EdwinKupiec,HelenaMirosławaMundziel,LeopoldBąk,EugenjaHelenaWalczak,Karol
Gola,AlicjaGola-Niemczek,Zuzannaz ŻurkówJukiel,EmilieBak,
J.W.Hofmann,W.E.Hofmann,JuliannaSzylberg,JózefMiller,Frydrych Cech,Amelia Keller, Johann Henisch,Anna Gola z domu
Gronwald,OttoCochan,MichałSeidel,JózefKulawiński,Wanda
Krüger,SalwinaJukielz d.Fredrich.
Towielkasprawa,kiedyw efekciespołecznej,wolontariackiej
akcjina nowomogąwybrzmiećimionai nazwiskaosóbzwiązanych
niegdyś z kleszczowską ziemią, których pochówek odbył się
w pierwszychtrzechdekadach XX wieku.Tym,którzyzaangażowali
sięw odsłanianienaszejhistorii,należąsiępodziękowania.
JS

Strażackie Volvo poświęcone
cjalna część miała miejsce 18 listopada na placu
Ta ofi
przed strażnicą OSP w Kleszczowie. Poświęcenia wozu

strażackiegodokonałks.proboszczBenedyktStanek.AktprzekazaniapojazduwręczyłprzedstawicielomzarządujednostkiOSPwójt
gminySławomirChojnowski.Jakczytamyw tymdokumencienowy
pojazdto„dowóduznaniaza dotychczasową 117-letniądziałalność
na rzeczochronyprzeciwpożarowej,jakrównieżw celupodniesieniazdolnościoperacyjno-bojowejjednostki,a tymsamympoprawy
stanubezpieczeństwamieszkańcówGminyKleszczów”.
Uczestniczącyw uroczystościzastępcakomendantapowiatowegobełchatowskiejPSPst.kpt.KrzysztofKowalczykprzypomniał,że
jednostkaOSPw Kleszczowiewchodziw składKrajowegoSystemu
Ratowniczo-Gaśniczego, ale nie jest wykluczone jej włączenie
do CentralnegoOdwoduOperacyjnego.

JS

List byłego mieszkańca Łękińska

P

anStanisławJakóbczyk, 103-letni(!)urodzonyw Łękińsku
mieszkaniecKoszalina,wysłałlistdo UrzęduGminyw Kleszczowie.Przesyłkazaadresowana„UrządgminyKleszczów,Powiat
Bełchatów, Woj. Łódź” dotarła do nas 9 listopada – w trzy dni
po nadaniu.
PanS.Jakóbczykjestprawdopodobnienajstarszymz żyjących
Polaków,którzyw metryceurodzeniamająwpisanąmiejscowość
z obrębugminyKleszczów.„Urodziłemsię 19.listopada 1914r.we
wsiŁękińskoz ojcaAntonimatkiAgnieszkiz domuMisiak”– czytamyjużna wstępienapisanejwłasnoręczniekorespondencji.Coskłoniłosędziwego,dziś 103-letniegomieszkańcaKoszalinado wysłanialistu,zaczynającegosięsłowami„DrodzyRodacyKleszczowianie”?Tymbodźcembyłatelewizyjnaaudycja,w którejogłoszonoiż
Kleszczówjestnajbogatszągminąw Polsce.„Jestemdumny,żejestemz Kleszczowa”– czytamyw zakończeniuobszernego 3-stronicowegolistu.Większośćjegotreścitoprzypomnienieżyciowejdrogiłękińszczanina,urodzonegopodczaspierwszejwojnyświatowej.
Dowiadujemysię,żematkapanaStanisławazmarła,kiedymiał
zaledwiepięćlat(„nawetniewiem,jakonawyglądała”).Kiedydorósł
pracowałw gospodarstwieNiemcaWilhelmaSzulcaw trudnychdziś
do wyobrażeniawarunkach(„spałemw oborzerazemzezwierzętami”).Wymieniaw liścieswoichkolegówz dzieciństwa:LudwikaKuśmierka,MirkaRóżyckiego,NiemcaWolemberga(prawdopodobnie
poprawnenazwiskotoWollenberg).
W 1925rokupanStanisławprzeprowadziłsiędo Łodzi.Wspomnieniaz okresuwojnytom.in. 9-dniowypobytw więzieniuna ul.
Sterlinga,a następniewywózkado obozukoncentracyjnegow Mau-

thausen w Austrii. Stanisław Jakóbczyk wspomina też o pobycie
w trzechpodobozach– w WienerNeudorf,Guzen 1orazGuzen 2
(„byłemNr 30242”).Przezponad 25miesięcypracowałw kamieniołomach.Oswobodzeniaprzezżołnierzyamerykańskichdoczekał 5
maja 1945 r., a w sierpniu tegoż roku powrócił do Łodzi. Stąd
w styczniu 1946r.wyjechałna ziemięszczecińską.Byłjednąz wieluosób,poszukującychszczęściana ZiemiachOdzyskanych.Wyspecjalizowałsięw wierceniustudnina wsiach,a takżew wierceniachgeologiczno-badawczych.Zajmowałsiętymprzez 33lata.
W liściepanStanisławwspominateżo swojejrodzinie– żonie
Salomei,synuBogdanie,córkachAnniei Grażynie.

FragmentlistuStanisławaJakóbczyka

Nieszczędziteżsłówuznania:„PodziwiamWas,Wasząmądrośći pracowitość(…)Umieciewydawać,dzieliciesięswoimmajątkiem.(…)Towszystkocozobaczyłembardzomnieucieszyło”.
WójtSławomirChojnowskiw liściewysłanymdo byłegomieszkańcagminyKleszczówprzekazałmupodziękowaniaza korespondencję,złożyłserdeczneżyczeniaurodzinowei dołączyłkolorowyalbum„GminaKleszczów”.
JS
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Jak uniknąć
zagrożenia czadem?

T

lenekwęglaczylipopularnyczadnazywanyjestcichymzabójcą.Jestniewidoczny,niemasmakuanizapachu.Ryzyko
śmiertelnegozatruciaczademgrozimieszkańcomdomów,w którychurządzeniagrzewczeorazprzewodykominowei wentylacyjne
sąwadliwelubźleużytkowane.Z danychPaństwowejStrażyPożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla
umierakilkadziesiątosób.
Do najważniejszychobjawówzatruciatlenkiemwęgla,któremogąmiećróżnenatężenie,należą:•bólgłowy;•zaburzeniakoncentracji;•zawrotygłowy;•osłabienie;•wymioty;•konwulsje,drgawki;
•utrataprzytomności;•śpiączka;•zaburzeniatętna;•zwolnionyoddech.
Przyczynązatruciaczademw większościprzypadkówsą:•wadliwelubniesprawneurządzeniagrzewcze;•niewłaściwaeksploatacja urządzeń grzewczych; • niesprawne przewody kominowe
w
budynków; • niedrożnawentylacja pomieszczeń;•
pożary.
Co zrobić, aby nie
ryzykować
zatruciaczadem? Należy:•zapewniać prawidłowa wentylację pomieszczeń,•
stosowaćmikrowentylacjęokieni drzwi,•nigdyniezasłaniaćkratek
wentylacyjnych, • dokonywać z pomocą fachowców okresowych
przeglądówkomina,urządzeńgrzewczychi instalacjiwentylacyjnej,
•niespalaćniczegow zamkniętychpomieszczeniach,jeśliniesą
wentylowane.
Dlazapewnieniabezpieczeństwasobiei swoimbliskimnajlepiej
byłobyzainstalowaćczujkitlenkuwęglaw tejczęścidomu,w której
sąsypialnie.
(opr.JS)
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Sport
W. Blada wygrywa
kolejne zawody
WiktorBlada– mieszkającyw WolicyzawodnikKlubuStrzeleckiego„10-ka”Radomskopotwierdzaswojąwysokąformęw kolejnychzawodach.Od 3do 5listopadabrałudziałw MiędzynarodowychZawodachw StrzelaniachPneumatycznychw Łebie.Zdobyłtu
dwa złote medale w kategorii młodzików w konkurencji pistolet
pneumatycznymłodzików.W pierwszymstarciewystrzelał 278pkt.,
a w drugimwynikiem 281pkt.ustanowiłrekordżyciowy.
Kolejnąokazjądo sprawdzeniastrzeleckichumiejętnościWiktorabyłTurniejNiepodległości,któryodbyłsię 11listopadaw KSSokółZduńskaWola.W.Bladazająłw nimpierwszemiejsce.

Sport
Sylwia wicemistrzynią
Polski seniorek
W 24. Mistrzostwach Polski kobiet w podnoszeniu ciężarów
w Zamościu uczestniczyli reprezentanci LKS Omega Kleszczów.
Znakomity start zanotowała
SylwiaOleśkiewicz,którawywalczyła srebrny medal. Jej
wynik w dwuboju to 144 kg
(63 kg w rwaniu oraz 81 kg
w podrzucie).
AleksandraKopkaw kat.
wagowejdo 69 kgwywalczySylwiaz trenerem
ładziewSe
iątbemiej
cez rezkul
tatem 138 kgw dwuboju.
astiansemOłub
iem

Sport
Patryk triumfuje w Mielcu
Wśród 178karateków,którzy 18listopada
wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju
ZiemiMieleckiejShorin-RyuKarate,byłoteż 6
zawodników LKS Omega Kleszczów. Patryk
Kusiakwswojejkategorii„Kataseniorzy”zajął I miejsce.EwaWięckowskaw tejsamejkategoriikobietzajęła VI miejsce.Startowalirównież:NataszaKarczewska,MateuszKarasiński,DariaGołasaorazAnnaRutkowska.
P.KusiakztreneremkarateZbigniewemBerłowskim
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Sport
Dziewczęta zdobyły wicemistrzostwo
W MistrzostwachPowiatuw PiłceRęcznejDziewcząt,które 13listopadazostałyrozegranew halisportowejSOLPARKUo tytułrywalizowałosześćzespołów.ReprezentacjaZespołuSzkółPonadgimnazjalnychw Kleszczowiewywalczyła II miejsce.W finałowymmeczuuległadrużynie II LOz Bełchatowa.
W zespoleZSPwystąpiły:KarolinaBadowska,JoannaBeśka,NataliaCichowlas,
WiktoriaGala,SylwiaKluba,WiktoriaKrzak,NikolaLalek,SvenjaMikłaszewska,KarolinaNowak,AmandaOstojska,AdriannaPiechura,AnnaRogut,AnnaSznajder,MagdalenaZalewska.

Sport
Zwycięstwo Oliwiera w pływaniu
ZawodniksekcjipływackiejLKSOmegaKleszczówOliwierKrzyszkowskiwziąłudziałw I OgólnopolskimMitingu
PływackimOsóbNiepełnosprawnych,któryw dniach 10-12
listopadaodbyłsięw Łodzi.Oliwierzwyciężyłw konkurencji 50 mstylemdowolnymz czasem 0’34 26.W zawodach
brałoudział 138zawodnikówz 25klubów.
Oliwierz trenerem
RobertemPawlickim

Sport
Waleczni piłkarze rocznika 2007
Piłkarze z rocznika 2007, trenowani przez Wojciecha Węglarskiego wzięli udział
w dwóchturniejach.W eliminacjachturniejuo PucharMarszałkaWojewództwaŁódzkiego,rozegranychw Bełchatowiewygraliz GKS II Bełchatów 2: 0i AstoriąSzczerców 5: 0.
Remisem 2: 2 zakończyli mecz z Akademią Piłkarską Soccer Bełchatów, a w walce
o awansdo kolejnejrundyprzegraliz GKS I Bełchatów 1: 3.MłodyzespółOmegizajął
drugiemiejscew turnieju.
Takąsamąlokatęchłopcywywalczyliw powiatowycheliminacjachturnieju„Z podwórkana stadiono PucharTymbarku”.W meczuz WoląWiązowąwygrali 6: 0,a zespół
WspanialiPiłkarzeSP 5Bełchatówpokonali 2: 1.Ulegli 1: 4zespołowiPustynneJastrzębieSPParzno.
Więcej informacji sportowych kibice (zwłaszcza piłki nożnej) znajdą na stronie www.omegakleszczow.pl. Są tam dostępne m.in. tabele, terminarze i statystyki z kilku ostatnich sezonów rozgrywek.

Gdzie zgłaszać awarie?
•Awariew siecienergetycznejPGE– w PGE
Dystrybucja S.A.OddziałŁódź-Teren– Rejon
EnergetycznyBełchatów– tel. 991lub(44)
634 95 00.
•Awariew gminnejsiecienergetycznej(osiedle„Zacisze”i firmyw KleszczowskichStrefachPrzemysłowych)– w spółce„EnergoserwisKleszczów”– tel.(44) 735-17-67lub607
354 226lub(44) 735-40-34(wew. 29).
•Awariew siecigazowej– na numerPOGOTOWIAGAZOWEGO– tel. 992.

•Awariew sieciwodociągowej,kanalizacyjnej
i ciepłowniczej– w ZakładzieKomunalnym
„Kleszczów”– tel.(44) 731-32-22(dyżurcałodobowy).
•Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółceARR„Arreks”– tel.(44) 731-3713.
•Awarie oświetlenia ulicznego – w F. H. U.
„APIS”,tel. 887-791-821lub 692-130-780.

Wydawca: UrządGminyKleszczów, 97-410Kleszczów,ul.Główna 47.
Redaguje: JerzyStrachocki(tel. 44 731 31 22),e-mail:jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku: SIGMAJacekJakubowski,Łódź,ul.Srebrzyńska 91/24
Druk: TOPDRUKsp.z o.o.,s.k.,Łomża,ul.Nowogrodzka 151a
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: •czarno-białe 1cm2– 0,12zł/netto
•z dodatkowymkolorem 1cm2– 0,24zł/netto•kolorowe 1cm2– 0,36zł/netto
Redakcjazastrzegasobieprawodo przesunięciapublikacjizleconychreklamdo kolejnegowydania„IK”.Za treśćzamieszczonychogłoszeńi reklamredakcjanieponosiodpowiedzialności.
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731-33-46
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6358534
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Konkurs „Niepodległość
w oczach dziecka”

Dzień Górnika

W

związkuz obchodzonąw tymroku 99.rocznicąodzyskania
niepodległościGminnaBibliotekaPublicznaw Kleszczowie
zorganizowałakonkursplastyczny.Do udziałuw nimzaproszonezostałysześciolatki,uczęszczającedo gminnychprzedszkoli.Ichzadaniembyłozilustrowaniesłowa„niepodległość”. 13listopadanastąpiłoogłoszeniewynikówkonkursu.Laureatamizostalinastępujący
autorzypracplastycznych:
PPS Łękińsko: I m. – Joanna Włodarczyk; II m. – Zuzanna
Kaczmarek; III m.– PiotrPrzywara;wyróżnienia:WiktoriaBielińska,
PrzemysławĆwik,FilipBlada,SzymonKubera,LauraMasłowska,
SzymonBujacz,HelenaWiśniewska.
PPS Kleszczów: I m.– HannaKamińska; II m.– LenaPieniążek; III m.– MariaStacherska;wyróżnienia:DominikaMantyk,Julia
Tomczewska-Macheta,JakubGawryś.
PPS Łuszczanowice: I m.– WeronikaGuryl; II m.– NataliaKrężoch; III m.– ZuzannaKierasińska;wyróżnienia:BłażejSzczęsny,
WiktorZatorski,IgorMirecki,AleksandraGębicz,KsaweryOsiński,
AlicjaMarszał.
– Byliśmypod wrażeniemróżnorodnościtechniki wysiłkuwłożonegow wykonaneprace.Gratulujemyniezwykłychzdolnościplastycznych– mówidyrektorGBPViolettaKacperek.– Dziękujemy
wychowawcomza pomocw realizacjikonkursu.

O

rganizatoramikleszczowskichuroczystościDniaGórnikasą:
StowarzyszenieGórnikówGminyKleszczów„GwarekBrunatny” oraz Parafia p. w. NMPAnielskiej
w Kleszczowie przy współpracy Urzędu
Gminyw Kleszczowie,GminnegoOśrodka
Kultury, Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,ZakładuKomunalnego„Kleszczów”
orazPublicznegoPrzedszkolaSamorządowegow Łuszczanowicach.
Uczestnicybędąmieliokazjęobejrzeć
krótki występ dzieci z tego przedszkola,
którypoprzedziMszęśw.

Ciekawa wystawa
etnograficzna
listopadaw MuzeumRegionalnymw Beł22 cha
towieotwartowystawęetnograficzną

„Rokpolski– konieci początek”.Tanowaekspozycjaukazujepolskąobrzędowośćod wczesnej
jesieni– czasadwentu,okresświątBożegoNarodzenia,ażdo ostatnichdnikarnawału.
Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów MuzeumArcheologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, a także ze zbiorów
własnychMuzeumRegionalnegow Bełchatowie.
Wystawębędziemożnaoglądaćdo 11lutego 2018roku.
JS

Wręczenienagród,a takżeupominkówza udziałw plastycznej
rywalizacjimiałomiejscew auliSOLPARKU.Przedszkolakiczekała
jeszczejednaprzyjemność:obejrzenieprzedstawienia„Niedo wiary! W bibliotece kryją się czary” przedstawionego przez aktorów
z Teatru„Maska”.Spektaklprzekonywałwidzów,żebibliotekato
domdlawieluciekawychopowieści.Abydocenićtęskarbnicęwiedzywartojąodwiedzać,odkrywaćjejtajemnice,a przedewszystkichwypożyczaćksiążki.
JS

CHARYTATY WNY KIERMASZ ŚWIĄT ECZNY
SOLPARK 03.12.2017 godz.11.00
JUŻ PO RAZ VIII ZAPRASZAMY NA MIKOŁAJKOWY KIERMASZ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI GAJUSZ
DRODZY MIESZKAŃCY !!! „Bez Państwa wsparcia, nie uda nam się!!!”
Czekamy na Waszą pomoc rzeczową (wyroby rękodzielnicze, ciasta, ozdoby świąteczne i inne)
lub środki pieniężne do 30.11.2017 r., tel. 44/731-47-33.
Wpłaty można również przekazać na konto Rady Rodziców przedszkola:
86 8978 0008 0001 7893 3000 0010 (w tytule przelewu proszę wpisać „Fundacja Gajusz”).

W PROGRAMIE WIELE ATRAKCJI:
• Stoisko świąteczne (ozdoby bożonarodzeniowe, wyroby rękodzielnicze, kartki okolicznościowe)
• Świąteczna kawiarenka (domowe wypieki, chleb ze smalcem i ogórkiem, kawa herbata)
• Wata cukrowa, popcorn
• Atrakcje i niespodzianki dla dzieci (malowanie twarzy, dziecięcy fryzjer, manicure)
• Fotobudka
Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zajęcia arteterapeutyczne i pomoc psychologiczną
na oddziale onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dyrektor,RadaRodziców,PracownicyPPSwŁuszczanowicach,FundacjaGajusz

