Na zdjęciu: szopka, wyrzeźbiona przez Bronisława Chojętę z Adamowa (woj.
lubelskie) z ekspozycji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Kleszczów
Na nadchodzący świąteczny czas
prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń. Niechaj święta Bożego Narodzenia przyniosą jak najwięcej radości,
ciepła i pokoju, niech będą dniami
wytchnienia od codziennych trosk
i dodadzą siły do podejmowania nowych wyzwań.
W Nowym Roku 2013 życzymy
wszystkim dużo zdrowia oraz wielu
szczęśliwych dni. Niech będzie to rok
spokojny i dobry.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Kleszczów
JACEK ROŻNOWSKI

Zespół AUDIOFEELS zaśpiewa kolędy
Urząd Gminy w Kleszczowie i Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy na KONCERT KOLĘD w wykonaniu zespołu AUDIOFEELS.
Piątek, 21 grudnia, godz. 18.00, kościół Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.
AUDIOFEELS to 8-osobowy zespół wokalny z Poznania, wykonujący muzykę w stylu vocal play
(głos wykorzystywany jest nie tylko do śpiewu, ale i do imitacji instrumentów muzycznych). Grupa stała się popularna m.in. za sprawą udziału w programie Mam talent! w TVN (w finale zajęła III miejsce).

Nowe dekoracje
świetlne
Co roku to w tej, to w innej miejscowości pojawiają się nowe świąteczne elementy dekoracyjne. Są instalowane na początku
grudnia i rozświetlają niektóre ulice i budynki, zdobią też pojedyncze drzewa.
Więcej na str. 5.

Projekt na finiszu
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Kleszczowie została już wyposażona
w sprzęt, związany z udziałem w projekcie
„Cyfrowa szkoła”. Dostawcy notebooków
i multimediów przeprowadzili też szkolenia z nauczycielami.
Więcej na str. 2.

Nagrody
artystyczne
Wójt gminy ma możliwość nagradzania osób, które za sprawą osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyczyniają się do
promocji gminy Kleszczów.
Więcej na str. 5.

Powitanie
Nowego Roku
31 grudnia Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy
na widowisko laserowo-pirotechniczne.
Miejsce spotkania - parking przy internacie SOLPARKU. Początek widowiska - godzina 23.45.
Prosimy uczestników o punktualne przybycie. Ze względów bezpieczeństwa apelujemy by w miejscu spotkania nie odpalać własnych petard i ogni sztucznych.

Podwójne
podsumowanie
W auli kompleksu „SOLPARK Kleszczów” na uroczystości, zorganizowanej
z inicjatywy zarządu Ludowego Klubu Sportowego Omega Kleszczów, podsumowane zostały sportowe osiągnięcia kończącego się roku.
Więcej na str. 12, 13, 14.
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Projekt na finiszu

odstawówka z Kleszczowa znalazła się w gronie 23 szkół
podstawowych z województwa łódzkiego, zakwalifikowanych do udziału w pilotażowym programie rządowym „Cyfrowa
szkoła”. Firmy wybrane w przetargu zorganizowanym przez Urząd
Gminy w Kleszczowie zrealizowały dostawy zamówionego przez
SP Kleszczów wyposażenia: sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania. Spółka Techniserv z Częstochowy dostarczyła: 24 notebooki dla uczniów, 8 notebooków dla nauczycieli, kontroler WLAN, zarządzający szkolną siecią bezprzewodowego
Internetu oraz specjalną mobilną szafę do przechowywania komputerów uczniowskich, która pozwala ładować baterie wszystkich notebooków po zakończeniu zajęć.
Łódzka firma ELPRO Sylwester Kopertowski, Piotr Pabich, wybrana jako dostawca sprzętu multimedialnego, wyposażyła natomiast kleszczowską szkołę w 4 tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem i systemem mocowania, 4 projektory krótkoogniskowe,
8 głośników, 4 projektory multimedialne, 4 ekrany projekcyjne oraz
wizualizer.
Przedstawiciele obu tych firm przeprowadzili też zajęcia dla nauczycieli, prezentujące możliwości techniczne oraz obsługę dostarczonego wyposażenia. Pierwsze z takich szkoleń odbyło się

P

Słoneczne dachy

rawie 1,78 mln zł przeznaczonych zostało w mijającym roku
z budżetu gminy Kleszczów na dofinansowanie zakupu
i montażu urządzeń, wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Z dofinansowania korzystali mieszkańcy, a także osoby prawne, bo
program dotacji dotyczy także firm i instytucji.
Przypomnijmy, że wielkość przyznawanych z budżetu gminy dotacji nie może
przekroczyć 70 proc. wartości inwestycji. W przypadku
kolektorów słonecznych wynosi do 7200 zł, a w przypadku droższych instalacji (m.in.
turbiny wiatrowe, pompy cieKolektory na dachach domów
pła, ogniwa fotowoltaiczne) to już powszedni widok
do 18 tys. zł.
Podobnie jak w 2011 roku najchętniej kupowanymi i montowanymi urządzeniami były kolektory słoneczne. Urząd Gminy w Kleszczowie podpisał 227 umów na udzielenie dotacji dla tego typu instalacji. Pozostałe rodzaje urządzeń, na zakup których gmina udziela
dofinansowania, cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem. Dofinansowano siedmiu inwestorów montujących systemy

Będą utrudnienia
w części Łuszczanowic
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, iż w dniu 23.11.2012 r.
została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
„PEUK” S.A., mającym swą siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim, na
realizację robót pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych w Łuszczanowicach wraz z budową dwóch rond, parkingu i infrastruktury technicznej o łącznej długości dróg 2 744,72 mb”.
W trakcie wykonywania tej inwestycji, która potrwa do połowy
2014 r. występować będą utrudnienia w ruchu drogowym na rozbudowywanych odcinkach dróg (tj. droga „pod lasem” i droga „przez
Huby”). Planowane jest całkowite zamknięcie dróg na czas robót
i wyznaczenie objazdów, z jednoczesną możliwością dojazdu do
posesji. Ze względu na specyfikę robót (między innymi głębokie wykopy) dojazd do posesji może być znacznie utrudniony. Prosimy o
wyrozumiałość i cierpliwość dla wykonawcy.
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21 listopada. Rafał Drożdż –
przedstawiciel firmy ELPRO
(na zdjęciu) przybliżył nauczycielom zasady działania
tablicy interaktywnej, współpracującej z projektorem krótkoogniskowym Hitachi. Na
kolejnym szkoleniu zorganizowanym 13 grudnia pracownik spółki Techniserv omawiał
głównie funkcje specjalnego oprogramowania (e-klasa), które zainstalowane jest
zarówno na uczniowskich,
jak i nauczycielskich notebookach. Pozwala ono nauczycielowi prowadzącemu lekcje na zarządzanie komputerami uczniów
– przesyłanie i odbieranie testów, sprawdzanie postępu prac, umożliwianie dostępu do określonych witryn internetowych itp.
Przypomnijmy, że obok środków własnych z budżetu gminy na
projekt „Cyfrowa szkoła” przeznaczona została dotacja pozyskana
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - 121 550 zł.
(s)
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, trzech - instalujących
ogniwa fotowoltaiczne oraz trzech, którzy na swoich posesjach
umieścili pompy ciepła. Tylko jedna umowa dotyczyła dofinansowania turbiny wiatrowej. Łączna liczba umów o dofinansowanie
w 2012 roku wyniosła 241.
Program wspierania z gminnego budżetu takich proekologicznych inwestycji funkcjonuje w gminie Kleszczów od lipca 2011 roku.
Do końca 2011 roku dofinansowanie otrzymało 161 właścicieli domów, a kwota otrzymanego wówczas przez nich wsparcia wyniosła
prawie 1,2 mln zł.
(s)
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Studenckie stypendia

grudnia gminna komisja stypendialna rozpatrywała złożone
przez studentów wnioski o przyznanie stypendiów motywacyjnych i socjalnych. W grudniu zostanie wypłaconych łącznie 127
stypendiów, w tym 119 motywacyjnych za wyniki w nauce (suma 134 750 zł), dwa motywacyjne za wyniki sportowe (suma - 1300 zł)
oraz sześć socjalnych (suma - 4 850 zł).
(s)

Z

Zimowe utrzymanie

akład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o., któremu Urząd
Gminy powierzył w tym sezonie obowiązek zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy, ma już za sobą pierwszy test
sprawności sprzętu.
Test, zdaniem wielu
użytkowników dróg na
naszym terenie, zdany pozytywnie.
Zgodnie z umową,
podpisaną z komunalną spółką, w sezonie 2012/2013 łączna
długość ciągów
komunikacyjnych
objętych zamówieniem wynosi 154,77
km, a łączna suma powierzchni parkingów i placów przeznaczonych
do odśnieżania – 24.501 m kw. Zakupy piasku i soli, potrzebnych do
posypywania śliskich jezdni i chodników, realizuje samodzielnie Zakład Komunalny „Kleszczów”.
(s)
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W przyszłym roku widok drogowców pracujących na powiatowych i gminnych drogach będzie widokiem powszednim
„Rozbudowa drogi w Żłobnicy (tzw.
Warszawki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości ok. 1100
mb”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
rozbudową drogi, budowę oświetlania ulicznego, budowę gminnej sieci elektroenergetycznej, budowę brakujących sieci i przyłączy
do działek w zakresie pełnej infrastruktury na
całym odcinku drogi.
3. „Rozbudowa drogi gminnej w strefie
przemysłowej w Żłobnicy – długość odcinka ok. 780 mb”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: rozbudową drogi przez strefę przemysłową (obok

nowej siedziby spółki Arix), budowę oświetlenia
ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej.
4. „Rozbudowa / przebudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od
Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości ok. 10 320 mb”.
Niniejsze zadanie podzielone zostało na
odcinki o następującym zakresie prac:
• od ronda w Kleszczowie do ul. Długiej
w Łękińsku – długość odcinka ok. 2 570
mb - rozbudowa drogi, rozbudowa kanalizacji deszczowej, budowa brakujących przyłączy do działek,
• od ul. Modrzewiowej w Łękińsku do
Czyżowa – długość odcinka ok. 3 450
mb - rozbudowa drogi, rozbudowa kanalizacji deszczowej,
• od IV etapu obwodnicy Kleszczowa
w Czyżowie do skrzyżowania w Kalisku – długość odcinka ok. 4 300 mb
– rozbudowa drogi, budowa oświetlenia od Czyżowa do zjazdu w kierunku
Rogowca, wykonanie odwodnienie drogi, budowa sieci telekomunikacyjnej od
Czyżowa do firmy BEWA,
• droga gminna od drogi powiatowej 1500
E w Czyżowie, biegnąca przy dawnym
zbiorniku KWB w kierunku leśniczówki
przy ul. Szkolnej w Łękińsku – odcinek
ok. 550 mb – rozbudowa drogi,
• ul. Boczna w Kleszczowie - odcinek
ok. 370 mb – rozbudowa drogi.
5. „Przebudowa centrum Kleszczowa –
ul. Główna na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda na skrzyżowaniu ulic
Głównej, Milenijnej i Sportowej o dł.
około 3,2 km wraz z przyległymi terenami publicznymi oraz ul. Ogrodową na
odcinku pomiędzy ul. Główną i Milenijną
o długości ok. 0,65 km”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: rozbudowę drogi na całym odcinku wraz
ze zjazdami do posesji, budowę oświetlania
ulicznego, budowę gminnej sieci elektroenergetycznej, przebudowę całej istniejącej
infrastruktury w zakresie sieci wod–kan, przebudowę infrastruktury teletechnicznej, zagospodarowanie skwerów zielonych w centrum
å ciąg dalszy na str. 4

Zapisy na letni wypoczynek

Jak już informowaliśmy, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przedstawił ofertę zorganizowanego wypoczynku dla uczniów i studentów, proponowaną w okresie
wakacyjnym 2013 roku. Wyjazdy na obozy zaplanowane zostały w sierpniu.
Rodzice uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych (klasy I-III) mogą zapisywać dzieci na 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim bądź
na 7-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny w górach. Dla starszych uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) proponowane są 14-dniowe obozy sportowo-rekreacyjne:
nad Morzem Bałtyckim, na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim. Uczniowie gimnazjum będą mogli wyjechać na 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad
Morzem Bałtyckim. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i niepracujących studentów organizowany jest wyjazd na 14-dniowy obóz turystyczno-edukacyjny w Hiszpanii.
Warunkiem zorganizowania każdego z zaproponowanych obozów jest zgłoszenie
przynajmniej 20 osób. Zapisy prowadzone będą w GOK do 15 stycznia 2013 roku.
Szczegóły dotyczące spraw organizacyjnych można uzyskać w siedzibie Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Łękińsku lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30. Ze strony www.
goksir.pl można pobrać formularze dokumentów niezbędnych do dokonania zapisu.
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Plany inwestycji drogowych

rząd Gminy w Kleszczowie informuje,
iż w trakcie realizacji jest przygotowywanie dokumentacji projektowej dla dziesięciu
zadań drogowych o następującym zakresie:
1. „Rozbudowa drogi powiatowej oraz
gminnej w Łuszczanowicach i Koloni
Łuszczanowice wraz z infrastrukturą
techniczną o łącznej długości dróg ok.
2 250 mb oraz budowa infrastruktury
elektroenergetycznej wzdłuż dróg ok.
1 660 mb”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
rozbudową drogi, budowę oświetlania ulicznego, budowę gminnej sieci elektroenergetycznej, rozbudowę kanalizacji deszczowej, budowę brakujących przyłączy do działek.

2.
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SOLPARK w okresie świątecznym

Podczas Świąt Bożego Narodzenia i w okresie
noworocznym część basenowa Kompleksu
SOLPARK będzie czynna w następujących
godzinach:
• 24 grudnia – 10.00-14.00,
• 25 grudnia – nieczynne,
• 26 grudnia – 9.00-22.00,
• 31 grudnia – 10.00-18.00,
• 1 stycznia – 12.00-22.00.
Część hotelowa SOLPARKU będzie w tym czasie
dostępna w godzinach:
• 24 grudnia – 7.00-14.00,
• 25 grudnia – nieczynne,
• 26 grudnia – nieczynne,
• 31 grudnia – 7.00-14.00,
• 1 stycznia – 12.00-22.00.

Zapisy na „Dzień Babci i Dziadka”

Coroczna impreza, związana z obchodami gminnego „Dnia Babci i Dziadka”, zostanie zorganizowana 19 stycznia 2013 r. Organizatorzy proszą
osoby zainteresowane udziałem w tym święcie
- babcie i dziadków z terenu gminy, o dokonywanie zapisów i wpłat w kwocie 10 zł. Zapisy oraz
wpłaty przyjmowane są w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku do dnia 28 grudnia włącznie (od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

Kiedy na rehabilitację?
Urząd Gminy informuje, że gabinet rehabilitacji
w Gminnym Ośrodku Zdrowia do 31 stycznia 2013
roku będzie czynny w następujących godzinach:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
11.00-17.00
• piątek
9.00-15.00

Terminy akcji krwiodawczych

W roku 2013 Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi w Kleszczowie planuje zorganizowanie co
najmniej siedmiu akcji krwiodawczych. Oto ich terminy: ● 15 lutego, ● 12 kwietnia, ● 14 czerwca,
● 9 sierpnia, ● 13 września, ● 11 października,
● 6 grudnia.
Tak jak do tej pory akcje będą organizowane w kompleksie SOLPARK, w godzinach 11.00 – 14.00.

Nowy konkurs
na opiekunów dziennych

W związku z kończąca się realizacją zadania, którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kleszczów w okresie od dnia
zawarcia umowy do końca roku 2012 w dniu 6 grudnia 2012 r. został
ogłoszony otwarty konkurs ofert. Jego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów, którzy na terenie Gminy Kleszczów sprawować będą
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31 grudnia 2013 r.
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zostały zamieszczone:
1) na stronie internetowej Gminy Kleszczów,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Szczegółowe informacje można także uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie (pok. nr 7) i pod numerem tel. 44/ 731 31 10 wew. 141.
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Plany inwestycji drogowych
å ciąg dalszy ze str. 3
Kleszczowa, przy Urzędzie Gminy, stacji paliw, budowę zespołu fontann, budowę sieci monitoringu.
6. „Rozbudowa dróg powiatowych w Łękińsku, łączna długość
odcinka 1900 mb”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Północnej i Długiej, przebudowę ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, przebudowę ulicy Modrzewiowej z budową przedłużenia drogi do obwodnicy Kleszczowa, przebudowę ulicy Północnej,
budowę oświetlania ulicznego, kompleksową modernizację sieci znajdujących się w pasie drogowym. W ramach inwestycji zaprojektowano
również wymianę nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników.
7. „Rozbudowa drogi powiatowej w Żłobnicy – łączna długość odcinka ok. 4500 mb”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: wymianę nawierzchni na
całym projektowanym odcinku, korektę przebiegu drogi przy punkcie
widokowym, budowę ronda na skrzyżowaniu z obwodnicą, budowę brakujących odcinków chodników i ścieżek wraz z wymianą nawierzchni na
większości istniejących, budowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego na całym odcinku, budowę infrastruktury teletechnicznej.
8. „Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)
wraz z urządzeniami (zjazdy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz oświetlenie).
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: kompleksową rozbudowę
drogi poprzez jej poszerzenie, budowę chodnika, ścieżki rowerowej,
budowę zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci wodociągowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
9. „Budowa drogi gminnej przy kompleksie SOLPARK”.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę drogi długości ok.
400 mb wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, budowę zjazdów do
posesji, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej
, teletechnicznej, budowę oświetlenia ulicznego.
10. „Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturę dla
osiedla mieszkaniowego w Kolonii Łuszczanowice”.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łuszczanowicach zatrudni od dnia 2 stycznia 2013 r.
pracownika na stanowisku
pomoc administracyjno-biurowa
w biurze obsługi finansowo-administracyjnej
z siedzibą w PPS w Kleszczowie w wymiarze ¼ etatu.
Wymagane dokumenty: ● podanie o pracę, ● CV, ● zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, ● kwestionariusz.
Miejsce składania ofert: Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach, Łuszczanowice 104 B.
Informacje dotyczące wymagań i kwalifikacji można uzyskać
w przedszkolu, tel. 44/ 731 47 33.
Termin składania ofert upływa 21.12.2012 r. godz. 12.00.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że w II połowie grudnia Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
•
18 grudnia - 10.00-18.00
•
19 grudnia - 10.00-18.00
•
20 grudnia - 10.00-18.00
•
21 grudnia - 10.00-18.00
•
22 grudnia - 12.00-17.00
•
27 grudnia - 12.00-17.00
•
28 grudnia - 12.00-17.00
•
29 grudnia - 12.00-17.00

NR 24/356

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę całego układu drogowego osiedla o łącznej długości ponad 5 km wraz z wymianą nawierzchni na drodze gminnej 101364E, przebiegającej wzdłuż osiedla,
budowę ścieżki rowerowej, chodników i zjazdów do posesji, budowę
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej
i gazowej oraz oświetlenia drogowego.
Poza wymienionymi zadaniami Urząd Gminy w Kleszczowie przygotowuje przetarg na realizację prac projektowych, obejmujących:
• kompleksową przebudowę ul. Krótkiej w Kleszczowie wraz z pełną infrastrukturą techniczną o długości ok. 150 m (od skrzyżowania
z ulicą Główną do końca terenu pod zabudowę mieszkaniową),
• przebudowę ulicy Łącznej w Kleszczowie,
• przebudowę drogi gminnej w Wolicy „przez góry” do lasu,
• przebudowę duktu leśnego z Wolicy do Łękińska (tzw. pierwszy dukt
leśny) – droga o przebiegu Łękińsko Adamów – Wolica,
• wykonanie kompleksowej organizacji ruchu dla wszystkich dróg na
terenie Gminy Kleszczów, wraz z projektem ruchu przewozów autobusowych.
Z wymienionymi pracami projektowymi wiąże się m. in. pozyskanie
gruntu pod poszerzenie pasów drogowych w trybie tzw. „specustawy
drogowej”.
Z dokładnym zakresem prac projektowych związanych z późniejszą realizacją robót można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie.
Informujemy również, iż projektanci w ramach swoich obowiązków
(na mocy danych im upoważnień) działają w imieniu Gminy Kleszczów,
kontaktując się m. in. z właścicielami terenów przyległych do drogi na
odcinkach planowanych inwestycji drogowych. Celem tych kontaktów
jest ustalenie np.: lokalizacji zjazdów, lokalizacji przyłączy do działek,
proponowanych podziałów pod poszerzenie pasów drogowych. Prosimy mieszkańców o przemyślane decyzje, bowiem w trakcie realizacji
robót zmiana lokalizacji zjazdów i przyłączy, jak również budowa dodatkowych zjazdów i przyłączy nie będzie możliwa.
W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących rozpoczętych i planowanych inwestycji drogowych zapraszamy do Urzędu Gminy.
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku
zatrudni od dnia 2 stycznia 2013 r. pracownika na stanowisku
pomoc administracyjno-biurowa
w biurze obsługi finansowo-administracyjnej
z siedzibą w PPS w Kleszczowie w wymiarze ¼ etatu.
Wymagane dokumenty: ● podanie o pracę, ● CV, ● zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ● kwestionariusz.
Miejsce składania ofert: Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łękińsku, ul. Szkolna 18.
Informacje dotyczące wymagań i kwalifikacji można uzyskać
w przedszkolu, tel. 44/ 731 46 00.
Termin składania ofert upływa 21.12.2012 r. godz. 12.00.
Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie zatrudni od dnia 2 stycznia 2013 r. pracownika na stanowisku
pomoc administracyjno-biurowa
w biurze obsługi finansowo-administracyjnej
z siedzibą w PPS w Kleszczowie w wymiarze ¼ etatu.
Wymagane dokumenty: ● podanie o pracę, ● CV, ● zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ● kwestionariusz.
Miejsce składania ofert: Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.
Informacje dotyczące wymagań i kwalifikacji można uzyskać
w przedszkolu, tel. 44/ 731 31 75.
Termin składania ofert upływa 21.12.2012 r. godz. 12.00.
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„Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. z siedzibą
w Kleszczowie, ul. Główna 122

Nowe dekoracje świetlne

Sz kiem. Wtedy nowe iluminacje rozbłysły w Wolicy, Łękińsku,
czególnie dużo świetlnych dekoracji pojawiło się przed ro-

Łuszczanowicach i Żłobnicy. W tym roku przyszła kolej na następne
miejscowości. W zamontowanych przed 6 grudnia dekoracjach dominują giętkie, energooszczędne LED-owe węże świetlne. Pozwalają tworzyć różnorodne kształty, a dzięki temu, że zostały oklejone osłoną ze sztucznego igliwia stanowią dekorację także w dzień.
Przegląd nowości świetlnych zacznijmy od Kleszczowa. Nowe
dekoracyjne elementy świąteczne znajdziemy przy szkole podstawowej i przedszkolu w Kleszczowie. W pierwszym z wymienionych
miejsc na rosnących tu choinkach umieszczone zostały warkocze
świetlne. Na wyższym, 11 metrowym drzewku świecą stałym, żółtym blaskiem, natomiast na dwóch niższych, 8-metrowych – kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim. Dodatkowego uroku tym
światełkom dodaje zastosowany w nich efekt iskrzenia. Obok szkoły
znalazła się także dekoracja świetlna, tworząca kontury dwóch
reniferów.
Przy kleszczowskim przedszkolu oprócz warkoczy
świetlnych w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, którymi udekorowano
rosnące tu drzewko
o wysokości ok. 3 m,
ustawione zostały fiFigury aniołów „w drodze” do przedgury dwóch aniołów o
szkola
wysokości ok. 1,8 m
każda. Są też wykonane z LED-owych węży kontury sań, a także paczek z prezentami.
Rondo w Kleszczowie dekorują trzy elementy w kształcie bombek choinkowych. Każda ma średnicę 2,3 m. Na odcinku od ronda
do parku w centrum Kleszczowa rozmieszczonych zostało na latarniach 20 sztuk elementów dekoracyjnych, także wykonanych z węża
świetlnego ze sztucznym igliwiem. Kolejne nowe dekoracje znajdziemy w parku w Kleszczowie. Na trzech metalowych słupach o wysokości 4 i 6 metrów
umieszczone
zostały gwiazdy.
Nowe elementy świetlne zauważymy
także przed budynkiem Urzędu Gminy. Wokół czterech
lamp, oświetlających parking,
rozmieszczone
Montaż dekoracji na kleszczowskim rondzie
zostały ornamenty, wykonane z węża świetlnego. Elewacja ratusza ozdobiona
została dwiema, świecącymi na żółto, kurtynami świetlnymi. Na kurtynach rozmieszczono dodatkowe, świecące zimną barwą elementy, które dają efekt „spadającego światła”.
LED-owe dekoracje świetlne znalazły się także przy przedszkolu
w Łuszczanowicach. Są to: umieszczone na elewacji sople świetlne,
różnokolorowe warkocze, oświetlające dwa rosnące przy przedszkolu iglaki, postać św. Mikołaja, a także rozmieszczone obok kontury
dużych paczek z prezentami.

å ciąg dalszy na str. 16
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zaprasza do udziału w planowanych od
miesiąca stycznia 2013 kursach:

1. Kurs „Język rosyjski dla dorosłych na poziomie A 2”
Kurs „Język niemiecki dla początkujących”
Kurs „Język niemiecki dla średnio zaawansowanych”
Semestr każdego z powyższych kursów obejmuje 60 godz. dydaktycznych, zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych
1 raz w tygodniu.
Cena 700 zł/os. (cena 1 godz. 11,66 zł).
Możliwość opłaty w 2 ratach.
2. Kurs „Pracownik kadrowo-płacowy”
Kurs obejmuje 70 godz. dydaktycznych zajęć teoretyczno-praktycznych, zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 1 do 2 razy w tygodniu. Cena 700 zł/ os. + VAT (cena
brutto 861 zł).
Możliwość opłaty w 2 ratach.
Termin rozpoczęcia powyższych kursów uzależniony jest od zebrania się stosownej grupy.
3. Szkolenie „Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”.
Termin 22.01.2013 r.
Szkolenie jednodniowe w godz. 830-1500. Program szkolenia, mającego charakter warsztatów, obejmuje: zasady zarejestrowania
firmy, wybór formy prawnej, określenie przedmiotu działalności
- Kod PKD, formy opodatkowania, ZUS, zatrudnianie pracowników, pozyskiwanie wsparcia finansowego na założenie własnej
firmy, zakładanie i prowadzenie ewidencji księgowej, kontrole.
Cena netto 162,60 zł/ os. (brutto 200 zł/ os.)
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie Spółki,
pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania
go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji szkolenia@
arreks.com.pl lub faksem 44/ 731 37 32.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

U

Nagrody artystyczne

roczystość wręczenia takich nagród miała miejsce przed
listopadową sesją Rady Gminy. Wśród uhonorowanych
znalazły się dwie tancerki oraz wyjątkowo liczne grono członków
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Nagrodzone tancerki wywodzą się z Kleszczowa, a występują w barwach Klubu
Tańca Towarzyskiego „Cantinero” w Tomaszowie Mazowieckim.
Wiktoria Janson (obecnie uczennica Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.) w okresie od października 2011 do kwietnia 2012 r. wywalczyła miejsca na podium w kilku imprezach turniejowych, podczas których wystąpiła wspólnie z partnerem Konradem Gadko.
Warto dodać, że trzy z tych imprez odbyły się za granicą (Międzynarodowy Turniej WDSF w Moskwie – II miejsce w turnieju drużynowym, Międzynarodowy Turniej WDSF w Kijowie – III m. w kategorii open w tańcach latynoamerykańskich, Międzynarodowy Festiwal
Taneczny Grand Prix w Trnavie na Słowacji - II m.). Największy sukces pary Gadko - Janson w roku 2012 to awans do najwyższej, mistrzowskiej klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich.
Druga z nagrodzonych tancerek – Anna Zientarska (obecnie
uczennica I LO im. W. Broniewskiego w Bełchatowie) występując
wspólnie z partnerem Dawidem Olejnikowskim także wywalczyła
kilka miejsc „na pudle”, ale wyłącznie w imprezach krajowych (m.in.
II miejsce na Festiwalu Tańca Wyszków, III m. w Mistrzostwach
Okręgu Łódzkiego, II m. w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Dąbrowie Górniczej, III m. w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Koninie). Nagroda wójta gminy dla W. Janson
wyniosła 3 tys. zł, a dla A. Zientarskiej – 2,5 tys. zł.
å ciąg dalszy na str. 16
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Szkolne wieści
PRZEDSZKOLAKI GOŚCIŁY W LICEUM. Czy przedszkolne dzieci

mogą zainteresować się tak „dorosłą” szkołą jak liceum? Próbę takiego zainteresowania podejmuje kleszczowskie LO, realizując projekt „Przedszkolak
w Liceum”. 29 listopada dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach odwiedziły licealne pracownie: biologiczną, fizyczną i mechatroniczną. Obejrzały m.in. pokaz
udzielania pierwszej pomocy, dowiedziały się o budowie ludzkiego szkieletu i o
tym, jak bardzo ważne dla mocnych kości jest prawidłowe odżywianie i regularny
ruch. Przedszkolaki oglądały też eksperymenty fizyczne, a w mechatronicznej
pracowni widziały roboty, wykonane własnoręcznie przez uczniów IV klasy technikum.

WPROWADZENI W BIBLIOTECZNY ŚWIAT. 23 listopada w SP

sięgi przez uczniów klas I.

Kleszczów odbyła się uroczystość włączenia uczniów klas I
w poczet czytelników szkolnej
biblioteki. Z tej okazji starsi
uczniowie, uczestnicy zajęć
Koła Miłośników Książki, przygotowali przedstawienie Witam
Cię kartek szelestem…, które
pokazywało jak ważną rolę
w rozwijaniu potrzeby czytania
spełnia właściwie dobrana literatura. Kulminacyjnym punktem
uroczystości było złożenie przy-

UROZMAICONA NAUKA W ZSP. Kto powiedział, że nauka w szkole ponadgimnazjalnej ma się toczyć tylko w szkolnych murach? O tym, jak inspirujące
mogą być wyjazdowe zajęcia niech świadczą te przykłady:
• na Targi Roboto show wyjechali 15 listopada do Sosnowca uczniowie klas III
i IV Technikum Nowoczesnych Technologii; oglądając różne modele robotów
przemysłowych poznawali praktyczne zastosowanie wiedzy, którą zdobywają na zajęciach z robotyki.
• w Wielkiej Lekcji Geografii w Łodzi wzięli udział uczniowie II a LO; główny
temat lekcji „Na krańcach ekumeny” dotyczył tych regionów Ziemi, w których istnieją skrajne warunki uniemożliwiające osiedlenie się człowieka (góry
Ameryki Południowej, Spitsbergen, Sahel).
• 13 grudnia uczniowie z klas II, III i IV technikum brali udział w zajęciach
na Politechnice Łódzkiej; w laboratoriach Instytutów Mechatroniki, Maszyn
Energetycznych i Obrabiarek poznawali nowoczesne obrabiarki sterowane
numerycznie i stanowiska wyposażone w roboty przemysłowe.
• w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim uczestniczyli 24 listopada uczniowie
klas I i II liceum; „zaliczyli” wykład z anatomii funkcjonalnej, a potem ćwiczenia

Powodzenie
przedświątecznych warsztatów

Od

20 listopada do 15 grudnia w placówkach Gminnego
Ośrodka Kultury odbywały się warsztaty poświęcone wykonywaniu ozdób choinkowych
z wiórów drewna osikowego.
To nietypowy, ale wyjątkowy
materiał. Wykonane z osikowych wiórów ozdoby świąteczne – choinki, gwiazdy, aniołki
czy dzwonki - mogą udekorować w święta nasz dom, albo
być oryginalnym prezentem. Są
w dodatku ekologiczne, bo nie
wymagają stosowania żadnych
produktów chemicznych.
W warsztatach prowadzonych przez pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie
Karolinę Pacak i Marlenę Kil uczestniczyło łącznie ponad 80 osób.
(s)
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związane z aktywnością
bioelektryczną mózgu
i mięśni gałek ocznych
oraz ćwiczenia dotyczące
działania układu krążenia
i oddechowego, mieli też
okazję badać wybrane
parametry swoich organizmów na profesjonalnym
sprzęcie.

SUKCESY UCZNIÓW
ZSP. Klaudia Kozieł (IIa) i

Monika Makowska (IIIa) po ocenieniu przez komisję przygotowanych przez nie
pisemnych prac zakwalifikowały się do okręgowego etapu VII Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Do drugiego etapu konkursu przystąpią 10 stycznia.
III miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim im. Czesława Miłosza wywalczyła Anna Zonenberg. W rywalizacji w dwóch grupach wiekowych
uczestniczyło 24 uczestników. Konkurs odbył się w Liceum Ogólnokształcącym
w Szczercowie.

SP KLESZCZÓW PROMUJE ZDROWIE. Datę 26 listopada 2012 r.
nosi dokument potwierdzający, że szkoła podstawowa w Kleszczowie uzyskała akces przynależności do rejonowej sieci szkół promujących zdrowie. Dokument podpisany został przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli oraz Koordynatora Rejonowej Sieci SzPZ. Koordynator - Urszula
Szewczyk osobiście wręczyła pismo podczas niedawnego barbórkowego rajdu,
odbywającego się w Kleszczowie.
GIMNAZJALIŚCI W PSZCZYNIE I OŚWIĘCIMIU. Muzeum Zamkowe, skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” oraz zagroda żubrów to miejsca,
które podczas listopadowej wycieczki odwiedzili w Pszczynie uczniowie klas
I i II Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. Drugim celem wycieczki było Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, urządzone na terenie
hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Uczniowie dowiedzieli się, jak
powstawał obóz, jak naziści „udoskonalali” metody masowego uśmiercania
więźniów z okupowanych krajów, w jakich warunkach żyli więzieni w obozie.
Oprócz obozowych baraków obejrzeli krematoria, a pod Ścianą Straceń zapalili znicz.

PRÓBNA E-MATURA Z MATEMATYKI. 13 i 14 grudnia uczniowie klas
III LO i IV TNT pisali próbną maturę z matematyki. Rozwiązywali 170-minutowy
test. Projekt e-matura realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką to innowacyjne podejście do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o Internet.
å ciąg dalszy na str. 9
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Choinki z… gazet

można zrobić ze starych czasopism i katalogów zalegających w domu? Odpowiedź na to pytanie poznały dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku,
podczas przedświątecznych warsztatów zorganizowanych w miejscowej filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Stare gazety można oczywiście oddać na makulaturę, ale dzieci dowiedziały się, że można
również wykorzystać je do wykonania pięknych choinek, przy czym
niepotrzebny jest do tego
ani klej, ani nożyczki. Wystarczyła odrobina czasu i cierpliwości. Radości
z własnoręcznie przygotowanych przez dzieci
ozdób było co niemiara.
Taką „gazetową” choinkę można pomalować
farbą w sprayu i oryginalną dekorację na święta
mamy gotową.
J.G.
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KWB Bełchatów - organizator pracy bezpiecznej

W zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łokonkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,

dzi przyznano nagrody pracodawcom, którzy przestrzegają przepisy bhp i dbają o bezpieczeństwo załogi. Pierwsze miejsce w grupie
zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników zdobył PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów (dodajmy,
że KWB Bełchatów zdobyła również pierwsze miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji
największych pracodawców).
Jak powiedział Andrzej Świderski –
okręgowy inspektor pracy w Łodzi „nagroda ta jest uhonorowaniem praktyk KWB
Bełchatów w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony pracy oraz poprawy warunków
pracy zatrudnionych”.
Nagrodę odebrał dyrektor Oddziału
KWB Bełchatów – Kazimierz Kozioł.

W

Dla wielu przedsiębiorców Państwowa Inspekcja Pracy to symbol straszaka, którego do firmy na kontrolę nasyłają niezadowoleni
pracownicy. Wolą więc na wszelki wypadek unikać kontaktów z tą
służbą. Tymczasem PIP – poza „pilnowaniem” przestrzegania praworządności w stosunkach pracy zajmuje się też działalnością prewencyjną, szkoleniową i informacyjną.
Przykładem takich nie restrykcyjnych działań
są właśnie konkursy dopingujące pracodawców
do organizowania pracy w sposób zapewniający
wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W 2012 roku łódzki Okręgowy
Inspektorat Pracy w Łodzi był też m.in. organizatorem konkursów „Bezpieczne gospodarstwo
rolne”, „Bezpieczna budowa”, a także „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”. Nagrodę w tym ostatnim zdobył w tym roku
Henryk Wiśniewski z KWB Bełchatów.
(s)

Przedsiębiorca z Wolicy nagrodzony

piątej edycji konkursu „Moja firma, moja przyszłość” organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
jednym z nagrodzonych przedsiębiorców został Bartłomiej Sobociński, właściciel działającego w Wolicy Zakładu Produkcji Mebli
„Mebl-Bart”.
Konkurs adresowany był do osób, które po 1 stycznia 2005
roku otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej, rozliczyły się
z PUP po 12 miesiącach i kontynuują działalność, na którą otrzymały wsparcie.
W tym roku oceniane były prace konkursowe złożone przez
8 przedsiębiorców. Wyniki ogłoszone zostały 6 grudnia. Bartłomiej
Sobociński zajął II miejsce. Główną nagrodę otrzymał Marcin Tokarczyk – właściciel firmy „PlotComplex.com”, a na trzecim miejscu znalazła się właścicielka firmy „Czyścik Service” - Halina Kiereś.
Głównym celem organizowanego od 2008 roku konkursu „Moja
firma, moja przyszłość” jest promocja inicjatyw przedsiębiorczych
na terenie powiatu bełchatowskiego oraz wspieranie rozwoju dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Bartłomiej Sobociński, uczył się stolarskiego fachu, pracując
przez sześć lat w firmie produkującej meble w Radomsku. Firma
zaczęła jednak podupadać, więc postanowił poszukać zatrudnienia
bliżej domu. Znalazł pracę w jednej z firm w strefie przemysłowej
Kersten Europe - światowy lider
w technologii gięcia na zimno
kształtowników i rur ze stali i aluminium,
poszukuje kandydatów na stanowisko

INŻYNIER SPRZEDAŻY

Miejsce pracy: Kleszczów
Opis stanowiska
• przygotowywanie ofert techniczno-handlowych,
• nawiązywanie kontaktów i budowanie długo terminowych relacji z klientami.
Wymagania:
● wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane kierunki: budownictwo,
konstrukcje stalowe), ● min. 2-letnie doświadczenie w pracy w branży konstrukcji
stalowych (np. na stanowisku Specjalista ds. Ofertowania lub Project Manager),
● znajomość technik sprzedaży i bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, ●
znajomość obsługi programu AutoCAD, ● samodzielność i wysoka motywacja do
pracy, ● gotowość do odbywania częstych podróży służbowych.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
wraz ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji z dopiskiem „Inżynier ds. Sprzedaży” do dnia 10.01.2013 r. na adres: Kersten
Europe sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 97-410 Kleszczów, rekrutacja@kersten.pl.
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

w Kleszczowie. Nie rozstał się jednak z marzeniami o kontynuowaniu pracy w zakładzie stolarskim. Kiedy pojawiła się możliwość uzyskania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przygotował odpowiednie dokumenty. Uzyskał
wówczas dotację w wysokości prawie 20 tys. zł. Dzięki otwarciu
własnej firmy stworzył też nowe miejsce pracy.
Na pierwsze zamówienia musiał trochę poczekać. Szukając
klientów woził swoje meble na targi w większych miastach. I postanowił się reklamować - poprzez banery ustawione przy drogach,
ogłoszenia prasowe, kolorowe ulotki, stronę w Internecie, a także reklamy na firmowych samochodach. To daje efekty. Jednym
z większych zleceń, jakie zrealizował w tym roku było wykonanie
kompletów mebli do punktów poboru opłat na oddawanym niedawno odcinku autostrady A 1. Klient znalazł go właśnie dzięki reklamom.
Konkursowa praca, którą B. Sobociński złożył w Powiatowym
Urzędzie Pracy, dotyczyła szczegółowej informacji na temat rozwoju firmy, przeprowadzonych inwestycji oraz uzyskanych wyników finansowych. Nagroda nie miała charakteru pieniężnego, ale
rzeczowy. Przedsiębiorca z Wolicy zdobył laptop. Przyznaje, że to
spełnienie marzeń, bo planował wcześniej zakup komputera. Teraz pan Bartłomiej marzy o specjalistycznym programie do projektowania mebli i wierzy, że także to marzenie kiedyś uda się spełnić.
(s)

T

RZPO na komisji

rwają procedury administracyjne, związane ze złożonym 13 lipca br.
wnioskiem spółki EKO-REGION Kleszczów w sprawie wydania pozwolenia na budowę Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Bogumiłowie. Na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi sprawą tej inwestycji zajęła się 4 grudnia na swoim posiedzeniu plenarnym łódzka
Regionalna Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. RDOŚ zwrócił się
do komisji o zajęcie stanowiska co do możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w zaproponowanej lokalizacji i przy opisanych w dokumentacji założeniach.
Komisja obradowała w 21-osobowym składzie, a posiedzeniem kierował przewodniczący prof. Marek Górski.
Po wysłuchaniu przedstawicieli inwestora, firmy opracowującej raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz – jak czytamy w protokole
z posiedzenia – strony społecznej komisja uznała, że dokumentacja związana
z ponowną oceną oddziaływania RZPO na środowisko wymaga uzupełnienia.
Zdaniem komisji inwestor powinien wyraźnie określić kwalifikację procesu przetwarzania odpadów w projektowanej instalacji (czy będzie w niej prowadzony
proces odzysku, czy też proces unieszkodliwiania), a także przeprowadzić ekspertyzy dotyczące bilansu instalacji jako całości m.in. w zakresie odpadów oraz
poziomu energetycznego.
(s)
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Stypendialne wsparcie z „papieskiej” fundacji

laudia Kozieł - uczennica klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie została stypendystką Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wspomniana fundacja
od 11 lat prowadzi program stypendialny, który ma wyrównywać
szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Środki wypłacane w postaci stypendiów uzyskiwane są przede
wszystkim z ogólnopolskiej zbiórki, prowadzonej w trakcie corocznego Dnia Papieskiego. W tym roku z pomocy „Dzieła Nowego Tysiąclecia” korzysta 2500 osób z 42 diecezji w Polsce.
Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 310 zł, a w przypadku
studentów - 380 zł. Ta pomoc towarzyszy młodemu człowiekowi
przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia studiów. Warunkiem jest spełnienie kryteriów regulaminowych (średnia ocen - minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa).

„Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze
z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do
szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy
przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp.” – czytamy na stronie fundacji
(www.dzielo.pl), gdzie znaleźć można też potrzebne do ubiegania
się o stypendium formularze.
Współpraca ze stypendystami nie ogranicza się wyłącznie do
regularnego wypłacania pieniędzy. Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” co roku spotykają się na letnich obozach
formacyjno-integracyjnych, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
spotykają się na wrześniowych zjazdach. Podopieczni fundacji są
zachęcani do pracy w roli wolontariuszy (w domach dziecka, domach pomocy społecznej, przy parafiach lub we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce).

Zaproszenie do biblioteki

G kupów nowości wydawniczych oraz zbiorów multimedialnych do gminnych bibliotek. Na półkach Gminnej Biblioteki Publiczrudzień to czas ostatnich, zaplanowanych na ten rok za-

nej w Kleszczowie oraz jej filiach w Łękińsku i Żłobnicy przybędzie
w tym miesiącu około 200 woluminów. Miłośnikom polskiej literatury polecamy między innymi książkę Katarzyny Grocholi „Houston
mamy problem”, Janusza Leona Wiśniewskiego „Miłość oraz inne
dysonanse” oraz najnowszą powieść Małgorzaty Kalicińskiej, napisaną w duecie z córką Barbarą Grabowską „Irena”. Wielbicieli mocnych wrażeń z pewnością zainteresuje książka Harlana Cobena
„Schronienie” czy Jo Nesbo „Człowiek nietoperz”.
Naszym najmłodszym czytelnikom polecamy powieść Agnieszki
Chylińskiej o rodzinie Zezików „Zezia i Giler”. To książka niezwykła,
skierowana do młodego czytelnika, a jednocześnie napisana tak, by
i dorosły się nie nudził i miał ochotę przeczytać całość.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie systematycznie powiększa również zbiory multimedialne. Na półkach przybywa audiobooków i powiększa się zbiór filmów. Więcej informacji na temat nowych zakupów można znaleźć w katalogu online na stronie www.
biblioteka.kleszczow.pl w zakładce Nowości.
Wszystkich czytelników i wielbicieli kina serdecznie zapraszamy
do korzystania ze zbiorów gminnych wypożyczalni.
J. Gawłowska

Piękna jest radość w święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich

Niech w nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
świat będzie dla Nas pełen ciepła,
radości i przyjaciół,
a w naszych domach niech nigdy
nie zabraknie miłości i zrozumienia.
Wszystkiego co najlepsze na Święta
i Nowy 2013 Rok
Mieszkańcom Gminy Kleszczów życzy
Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Kleszczów

Zbiórka pieniędzy na działalność fundacji przy kościele w Kleszczowie

Działalność fundacji oparta jest nie tylko na corocznej zbiórce.
Można też na jej rzecz odpisać 1 proc. podatku lub przekazać darowiznę.
(s)
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Rekordowa kwota
zebrana na hospicjum
– Do dziś zebraliśmy w sumie 11 tysięcy
128 złotych i 60 groszy – to informacja przekazana 14 grudnia przez Justynę Gurazdę
z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach. – To prawie dwa
razy więcej, niż w ubiegłym roku, kiedy zebraliśmy ponad 5600 zł.
Na tę imponującą kwotę złożyły się wpływy z przedświątecznego
kiermaszu (prowadzonego 2 grudnia
w trakcie zorganizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie imprezy
mikołajkowej) oraz darowizny mniejszych
i większych firm z gminy Kleszczów, Stroik, wykonany z szyszek, orzechów, żoa także dobrowolne wpłaty rodziców dzieci łędzi to jedna z prac, podarowanych na
z przedszkola i pracownic przedszkola.
kiermasz przez Justynę Gawłowską.
Organizatorki tegorocznej akcji wsparcia dla prowadzonej przez Fundację Gajusz
sażenia i umeblowania do jednego z pobudowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci
koików stacjonarnego hospicjum dla dzieci, ale też na sfinansowanie
innych prac budowlanych
albo wykończeniowych–
mówi Iwona Frankowska,
która najbliżej współpracuje z Fundacją Gajusz. –
Wyborem i zakupem wyposażenia chcemy zająć się
w styczniu.
Dla darczyńców, którzy
najbardziej przyczynili się
do sukcesu tej przedświątecznej akcji Fundacja Gajusz przygotowała specjalne podziękowania. Okazją
do ich wręczenia ma być
przedstawienie jasełkowe,
Żadna z pań, prowadzących sprzedaż na kiermaszu,
przygotowywane w przednie przypuszczała, że efekty akcji będą tak wielkie.
szkolu w Łuszczanowicach.
(s)
w Łodzi przyznają, że zostały zaskoczone
społecznym odzewem dla swojego przedsięwzięcia – nie tylko ze strony właścicieli
firm, ale też osób, które na przedświąteczny
kiermasz przygotowały mnóstwo dekoracyjnych przedmiotów.
– Przygotowania do tej grudniowej akcji zajęły nam parę tygodni – mówi Justyna
Gurazda. – Teraz, kiedy znamy już efekty
wiemy, że nie był to stracony czas.
Kulminację tych przygotowań stanowił
kiermasz. Na stołach ustawionych w holu
SOLPARKU znalazły się m.in. przeznaczone do sprzedaży kartki świąteczne, miniaturowe choinki wykonane ze świerkowych
szyszek, szyszkowe kule, ozdoby choinkowe wykonane na szydełku, makaronowe
aniołki, tradycyjne stroiki świąteczne. Nie
bez znaczenia była też ofiarność mieszkańców gminy, którzy przychodząc na zorganizowaną przez GOK imprezę mikołajkową
(m.in. na cztery seanse filmowe w auli SOLPARKU) chętnie kupowali oferowane podczas kiermaszu artykuły.
– Oceniamy, że zebrana dzięki akcji
kwota wystarczy nie tylko na zakup wypo-
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

„SZLACHETNA PACZKA” – DOSTARCZONA. Dzięki przystąpieniu Szkoły Podsta-

wowej w Kleszczowie do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” przedświąteczne
wsparcie uzyskała rodzina z powiatu radomszczań-

skiego, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły
przynosili do świetlicy szkolnej żywność, artykuły chemiczne, odzież, zabawki, przybory szkolne
i książki. 9 grudnia przedstawiciel SP Kleszczów
wraz z wolontariuszem „Szlachetnej Paczki” dokonał przekazania paczki. Organizatorzy dziękują
wszystkim darczyńcom za udział w akcji, a obdarowana rodzina – za okazane serce i pomoc.

BIBLIOTECZNE KONKURSY
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie ogłosiła wyniki dwóch konkursów. Wśród
laureatów nie ma – co prawda – uczniów z naszej gminy, ale liczą się też chęci. Na IV Powiatowy Konkurs Literacki „Książki na medal” swoje
prace złożyły dwie uczennice z LO w Kleszczowie, a na I Powiatowy Konkurs Literacki „Bajka
dla siostrzyczki i braciszka” - dwie uczennice z SP
w Łękińsku.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Dla miłośników historii

Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie
K oło
zainaugurowało swoją działalność ponad dwa lata temu -

14 grudnia 2010 roku. Na inauguracyjnym spotkaniu w Muzeum
Regionalnym wygłoszone zostały dwa referaty związane z historią
Bełchatowa, a także wykład poświęcony badaniom ekshumacyjnym
w Lesie Katyńskim w latach 1994-1995.
Spotkania organizowane przez Koło PTH w Bełchatowie są adresowane do miłośników historii – nie tylko tej lokalnej. Mają integrować środowiska historyków oraz popularyzować historię
wśród osób mieszkających na terenie powiatu bełchatowskiego.
Odbywają się (poza porą wakacyjną) jeden raz w miesiącu.
Tematem jednego ze spotkań w roku 2011 były zamki i budowle
warowne na terenie Polski. Innym razem przybliżono historię działalności „Żołnierzy wyklętych” (żołnierzy AK, którzy walczyli z komunistycznym reżimem).
Kolejne, grudniowe spotkanie Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Bełchatowie zaplanowane na 20 grudnia poświęcone zostało tematowi pochówku żołnierzy poległych w walkach
I wojny światowej na przykładzie cmentarzy w Bełchatowie i Borowej.
***
Pasjonatom historii wypada w tym miejscu wspomnieć, że od lat
niezwykle aktywnie działa Polskie
Towarzystwo Historyczne w Radomsku. Ma na swoim koncie
nie tylko dziesiątki interesujących
spotkań, ale też bardzo pokaźny
dorobek wydawniczy – sześć tomów „Zeszytów Radomszczańskich”, w których publikowane są
teksty, dotyczące głównie historii
Radomska i okolic.

Korepetycje
fizyka, chemia
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18 listopada miała miejsce promocja najnowszego, VI tomu
„Zeszytów Radomszczańskich”. Przy tej okazji odbył się wykład ks.
dr. Jacka Kapuścińskiego, dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej zatytułowany „Proboszczowie parafii św. Lamberta
w Radomsku w XX w.”
Niedawno (25 listopada) w ramach radomszczańskiego PTH
rozpoczęła pracę Sekcja Genealogiczna. Przed pierwszym, inauguracyjnym spotkaniem organizatorzy lojalnie ostrzegali: Uwaga!
genealogia to nałóg! Po odczytaniu pierwszego metrykalnego dokumentu, zbudowaniu pierwszych rodzinnych powiązań czujemy,
że musimy dowiedzieć się więcej, uruchamiamy wyobraźnię i sięgamy po kolejne materiały – mapy, kroniki parafialne, książki historyczne i popularnonaukowe, czy „Zeszyty Radomszczańskie”
wreszcie, chcąc przybliżyć sobie nieistniejący już świat swoich
przodków. To ścieżka, z której nie schodzi się nigdy...
Na pierwsze spotkanie sekcji przyszły nie tylko osoby, szukające fachowej podpowiedzi, w jaki sposób zacząć prace nad odtworzeniem drzewo genealogicznego najbliższej rodziny. Byli także uczestnicy mogący pochwalić się sporymi osiągnięciami na tym
polu. W trakcie spotkania mówiono m.in. o najważniejszych pozycjach książkowych, przydatnych w badaniach genealogicznych,
a także o fachowym gromadzeniu i porządkowaniu zebranych
informacji. Sekcja Genealogiczna w Radomsku ma się spotykać
raz w miesiącu.
***
Pracami radomszczańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego kieruje Tomasz Andrzej Nowak, pracownik muzeum
w Radomsku. Jest on autorem wydanej niedawno książki, która
może zainteresować osoby, poszukujące danych do tworzonych
genealogii rodzinnych. Jej tytuł brzmi: „Księgi metrykalne parafii
pod wezwaniem św. Lamberta w Radomsku” Cz. I: „Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796”.
(s)

Sprzedam
działkę budowlaną
w Kleszczowie

(możliwość dojazdu do ucznia).
Tel. 601 692 345.

Tel. 696-267-891

Producent mebli

„MEBLOMAX”

Do wynajęcia
dom w Czyżowie

Janusz Moryń

WYKONUJE MEBLE:

● kuchenne, pokojowe, sypialnie,
● komody, stoły, krzesła, ławy
● biurowe, szafy wnękowe
● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta.
3 Na wszystkie meble udzielamy gwarancji.
3 Montaż, transport gratis.
3 Wystawiamy fakturę VAT.
3 Świąteczna obniżka cen, rabaty do 20%.
Zapraszamy do salonu producenta:
Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509-372-199
www.meblomax.org.pl

(gmina Kleszczów)
dla pracowników firm
(8-10 osób).

Tel. 663-567-670.
l

Układanie kostki brukowej

l

Utwardzanie wjazdów

l

Niwelacja terenu

l

Usługi koparko-ładowarką
Tel. 515-139-225
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Rolnicze emerytury i renty w 2013 roku
Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie uchwalona w maju
br. ustawa zmieniająca niektóre przepisy o emeryturach i rentach.
Zmiany dotyczą także rent i emerytur rolniczych. Polegają między
innymi na podwyższaniu i sukcesywnym zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet oraz mężczyzn (art. 19 ust. 1 pkt 1, ust. 1a
i 1b),ograniczeniu możliwości skorzystania z emerytur rolniczych
z art. 19 ust. 2, czyli tzw. emerytur „wcześniejszych” (art. 19 ust. 2a,
art. 26 ust. 3) oraz wprowadzeniu możliwości przejścia na częściową emeryturę rolniczą (art. 19a). Ponadto na wprowadzeniu okresowej emerytury rolniczej (art. 15 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS) i zmianie niektórych zasad wypłaty części
uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej (art. 22 ust. 1 oraz art.
28 ust. 11 i 12).
Podwyższanie wieku emerytalnego zacznie się od roku 2013
i będzie przebiegało stopniowo. Obejmie kobiety urodzone po

dniu 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r.
Przejście na emeryturę w tzw. pełnym wieku emerytalnym (67
lat) będzie dotyczyć kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r.
(mają obecnie 39 lat) i mężczyzn urodzonych po dniu 30 września
1953 r. (mają obecnie 59 lat). Docelowy, pełny wiek emerytalny (67
lat) zostanie osiągnięty w przypadku mężczyzn w 2020 r. a w przypadku kobiet - w 2040 r., a więc odpowiednio po 7 i 27 latach od początku podnoszenia wieku emerytalnego.
Osoby zainteresowane wprowadzonymi zmianami nie muszą koniecznie czytać obowiązującej ustawy. Obszerne omówienie zmian najważniejszych z punktu widzenia rolniczych emerytów i rencistów znajdą na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego pod adresem: http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/rolnicze-emerytury-i-renty-po-1-stycznia-2013-r/.

Warto budować ekodom!

• dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera

P

rogram „Rodzina na swoim” już się kończy, ale za to przyszli
właściciele nieruchomości będą mogli starać się o dopłatę do
kredytu na budowę ekodomów. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Program rusza już w przyszłym roku i przez kolejne
sześć lat 300 mln zł będzie wydane na wsparcie budowy lub zakupu
12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię.
Będzie można wnioskować o 50 tys. zł dopłaty do budowy
domu pasywnego oraz 30 tys. zł do domu energooszczędnego.
Dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych wyniesie 16 tys. zł, a w energooszczędnych - 11 tys. zł brutto. Dotacja
kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub
kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu
kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą NFOŚiGW wspiera proekologiczne inwestycje
osób fizycznych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:
• dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do
dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek
mieszkalny,

SKOK
w Elektrowni Bełchatów
ŻYCZY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
Nadchodzący czas obfituje w wiele okazji
do sprawiania przyjemności sobie i bliskim.
Gwiazdka, Sylwester, zimowy urlop …
Wszystko w zasięgu Twojej ręki.
Skorzystaj ze specjalnie przygotowanej oferty
pożyczkowej i realizuj to, o czym myślisz.
Z nami przedświąteczne zakupy będą łatwiejsze,
a szukanie prezentów dla bliskich
szczególnie przyjemne.
Zapraszamy do Punktu Kasowego
w Kleszczowie, ul. Główna 122,
tel. 44/ 731 36 47

na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem
jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności
domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony
i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu
mieszkalnego.
Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy
tzw. systemem gospodarczym.
Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom
po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Oferowane przez Fundusz
wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na
konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia
musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.
Kredyty z dopłatą powinny być dostępne już wiosną przyszłego roku.
Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Wieś czy globalna wioska?

wykorzystują Internet osoby mieszkające na polskiej
Do czego
wsi? Z badań, które przeprowadziła firma badawcza Agro-

tec Polska Sp. z o.o. wynika, że łączność ze światem, uzyskiwana poprzez Internet służy mieszkańcom wsi do (kolejność – od najbardziej
popularnych do najrzadszych czynności): 1. Odbierania i wysyłania
e-maili. 2. Przeglądania portali informacyjnych. 3. Zdobywania wiedzy
o rzeczach, które ich interesują. 4. Czytania prasy. 5. Rozmów ze znajomymi, przyjaciółmi. 6. Przeglądania portali rozrywkowych lub plotkarskich. 7. Zdobywania informacji potrzebnych w pracy zawodowej.
8. Udziału w serwisach społecznościowych. 9. Zdobywania informacji
potrzebnych do nauki. 10. Gier internetowych. 11. Utrzymywania kontaktów zawodowych (telepraca, telekonferencje itp.).
Agrotec Polska realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy „Wieś czy globalna wioska?”.
Badania mają służyć do ocenienia, jak obecnie na obszarach wiejskich są wykorzystywane nowe media (m.in. Internet i technologie
mobilne). Prowadzący badania uważają, że potrzeby komunikacyjne
mieszkańców wsi mają swoją specyfikę. Odpowiednie dopasowanie do
tych potrzeb technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów pozwoli nie tylko na szybszą likwidację
„cyfrowego wykluczenia” wsi.
Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog http://
wiesczyglobalnawioska.pl, na którym swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.
(s)
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Dwie dekady sportowej pracy

wudziestolecie działalności to zacny jubileusz. Kiedy na
sportowej mapie regionu łódzkiego pojawił się LKS Omega Kleszczów większości zawodników, którzy dziś są chlubą klubu nie było jeszcze na świecie. Na jubileuszowej uroczystości
w SOLPARKU spotkały się dwie generacje sportowców i jeszcze
starsza generacja sportowych działaczy. Na ekranie jedna po drugiej pojawiały się fotografie ilustrujące najważniejsze wydarzenia
i sukcesy klubowe, a prezes zarządu, Jan Gurazda opowiadał zebranym w auli osobom o historii Omegi. Przypomnijmy czytelnikom „Informatora” najważniejsze fakty z dziejów tego klubu.

Obok sekcji kolarskiej rozwijała się też sekcja piłki nożnej. Od roku
1995 do 2003 działalnością LKS Omega kierował prezes zarządu Andrzej Zbroja, wspierany przez wybranych do kolejnych zarządów: Sławomira Chojnowskiego, Marka Jarząbkowskiego, Mariusza Pękalę,
Krzysztofa Jansona, Ryszarda Ciągło, Lecha Zatorskiego, Romana
Woźniaka i Jana Gurazdę. Od roku 2003 do chwili obecnej pracami
zarządu kieruje Jan Gurazda, a w skład zarządów w wybieranych na
kolejne kadencje wchodzili: Marek Tatara, Krzysztof Jabłoński, Adam
Niedbała, Jolanta Muszyńska, Henryk Gieroń, Piotr Zientarski i Wojciech Szczęsny.

W latach powojennych jedną z najbardziej popularnych dyscyplin
sportowych była w Kleszczowie piłka siatkowa. Młodzież i starsi grali w siatkówkę rekreacyjnie. O hali sportowej czy sali gimnastycznej
można było wtedy tylko marzyć. Mecze siatkówki rozgrywano w plenerze. Najstarsi wspominają, że już w 1946 roku grano w siatkówkę na
placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie. Dzięki tym rozgrywkom powstał w Kleszczowie zespół męski, który w powiecie należał do najlepszych. W latach 1960-1963 została też zbudowana siatkarska drużyna kobiet, która odnosiła sukcesy w powiecie.
Drugą, popularną w latach 60. dyscypliną stał się w Kleszczowie
tenis stołowy. Uczniowie gminnych szkół brali udział w wielu zawodach lekkoatletycznych, ale dyscypliną dzięki której gmina Kleszczów
stała się wtedy sławna w całym „starym” województwie łódzkim okazało się narciarstwo biegowe. Wielkim entuzjastą sportu był w tamtych
latach nauczyciel, Wiesław Grzegorczyk, pracujący najpierw w szkole w Łękińsku, a później w Kleszczowie (tu jako kierownik szkoły). To
jego zaangażowanie sprawiło, że szkolne drużyny odnosiły znaczące
sukcesy – wiosną i latem w zawodach lekkoatletycznych, a zimą – na
narciarskich trasach biegowych.
W latach 70. działalność związana z kulturą fizyczną w gminach
wiejskich doczekała się „instytucjonalizacji”. W 1973 ówczesne władze
gminy powołały zespół do spraw sportu i turystyki. W jego skład weszli: lekarz Zbigniew Wolski, naczelnik gminy Marian Makowski, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Kazimierz Keller i
niestrudzony organizator imprez sportowych Wiesław Grzegorczyk.
Na wniosek tego zespołu została utworzona Gminna Rada LZS, która miała zająć się sportem masowym we wszystkich wsiach ówczesnej gminy Kleszczów. Działalnością rady kierowała Jolanta Posmyk.

Po roku 2000 widać wyraźny postęp w rozwoju klubu Omega. Pojawiają się kolejne sekcje. Obok drużyn piłkarskich klub może się pochwalić posiadaniem drużyn siatkarskich, a także sekcji lekkoatletyki, piłki koszykowej, tenisa stołowego. Dla rozwoju sportu w gminie
nieodzowna jest baza sportowa. Gmina nie szczędzi środków na inwestycje w infrastrukturę sportową. W większości sołectw powstają
– niezależnie od sportowych obiektów szkolnych - boiska piłkarskie
(Wolica, Łuszczanowice, Antoniówka, Żłobnica), a także boiska wielofunkcyjne (Łękińsko, Łuszczanowice). W roku 2009 zostaje oddany
do użytku Kompleks SOLPARK.
Z tych boisk oraz z sal treningowych w szkołach korzystają zawodnicy kilku sekcji. Najbardziej rozbudowaną strukturę ma sekcja
piłkarska, złożona z dwóch drużyn seniorskich i czterech drużyn młodzieżowych. Jako trenerzy pracują z piłkarzami: Marcin Zimoch, Tomasz Jaworski, Wojciech Węglarski, Jacek Drzewiecki i Przemysław
Ciemniewski.
Pierwszym trenerem, który zaczął budować sekcję lekkoatletyczną był Tomasz Bednarski. Sam jest lekkoatletą, a największe sukcesy w biegach na 800 m odnotował w latach 1994-96. Jego podopieczni to m.in. Tomasz Pietryniak, Mateusz Podawca/Urbaniak i Adam
Książek.
Początki sekcji tenisa stołowego sięgają roku 1993. Jej trenerem,
a zarazem zawodniczką była Mariola Rybarczyk. Po kilku latach przerwy sekcję odbudował Tadeusz Książczyk, a do największych sukcesów poprowadził obecny trener Longin Wróbel. Największe sukcesy
spośród zawodników tej sekcji odnosili: Karol Chojnowski, Piotr Chrostowski, Oskar Jażdżyk, Przemysław Gierak i Witold Uzarczyk. Po to,

Przygotowania do utworzenia klubu sportowego z prawdziwego
zdarzenia rozpoczęto w Kleszczowie w styczniu 1992 roku. 7 stycznia odbyło się zebranie założycielskie, a 23 stycznia – walny zjazd,
podczas którego większością głosów wybrano nazwę: Ludowy Klub
Sportowy Omega Kleszczów. W pierwszym zarządzie klubu prezesem został ówczesny wójt gminy - Ryszard Szymczyk. Funkcję wiceprezesa powierzono Andrzejowi Tkaczowi, sekretarza - Kazimierze
Tarkowskiej. Członkami zarządu byli wówczas: Krzysztof Rumik, Wiesław Grzegorczyk, Sławomir Kajzler i Andrzej Zbroja. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Danuta Orłowska, kierownikiem klubu Kazimierz Jasiński.
W pierwszych latach działalności Omegi wiodącą sekcją była sekcja kolarska. Dla spopularyzowania tego sportu w Kleszczowie zorganizowano wtedy ogólnopolski wyścig kolarski o Puchar Gminy Kleszczów, z udziałem około sześciuset zawodników. Pierwszy zarząd
klubu działał krótko. Już w listopadzie 1992 roku wybrano nowe władze. Prezesem zarządu został Krzysztof Janson, a członkami zarządu
Andrzej Zbroja, Sławomir Kajzler, Krzysztof Rutkowski, Lech Zatorski,
Kazimierz Jasiński i Ryszard Ciągło.
W latach 1993-1995 do najlepszych zawodników LKS Omega Kleszczów zaliczali się młodzi kolarze: bracia Robert i Mirosław
Krzympiec oraz Marcin Wolny. Odnosili wartościowe sukcesy na ogólnopolskich zawodach. Ich sportowa kariera została przerwana z powodu wypadków, a kolarska sekcja uległa z czasem likwidacji. Dodajmy, że trenerami kleszczowskich kolarzy byli Kazimierz Jasiński,
Tomasz Kołatek i Bogdan Stasiak.

Podwójne
podsumowanie Omegi

Czasy „przed Omegą”

Przybywa sekcji i boisk

å ciąg dalszy na str. 14

Powstaje Omega

O

prócz rocznego, było też drugie, znacznie obszerniejsze podsumowanie, związane z jubileuszem 20-lecia działalności, obchodzonym w tym roku przez kleszczowski klub. Najważniejsze fakty z
historii LKS Omega, rozwój kolejnych sekcji, nazwiska ludzi, którzy najaktywniej działali w klubie,
a także najważniejsze osiągnięcia sportowe przypomniał prezes zarządu – Jan
Gurazda.
Pokaźne, bo liczące 65
osób grono działaczy, trenerów i zawodników zostało uhonorowane okolicznościowymi statuetkami.
Statuetki odebrali też przedstawiciele 16 firm i instytucji,
wspierających funkcjonowanie kleszczowskiego klubu. Minutą ciszy uczczono Gratulacje i podziękowania składają Jazmarłych zawodników, dzia- cek Rożnowski – pełniący funkcję wójta
łaczy i trenerów Omegi.
oraz Henryk Michałek – przewodniczący
å Rady Gminy.
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Najlepsi sportowcy Gminy Kleszczów

P

odobnie jak w zeszłorocznym podsumowaniu tytułem Najlepszego Sportowca Gminy Kleszczów została uhonorowana nasza pływaczka - Barbara Wasilewska. Ze względu na brak miejsca
trudno byłoby powtórzyć wszystkie najlepsze wyniki uzyskane przez
nią w zawodach 2012 roku. Przypomnijmy te najważniejsze: I m. na
800 m, II m. na 400 m i 1500 m na Mistrzostwach Polski Seniorów
i Młodzieżowców w Olsztynie; III m. na 200 m i 400 m na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Oświęcimiu; II m. na 800 m i 400 m na
Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach.
Na kolejnych miejscach w rocznym podsumowaniu uplasowali się
następujący zawodnicy:
II. Mateusz Urbaniak – lekkoatletyka (I m. w eliminacjach na 800 m
w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Spale; I m. na 600 m
na mityngu w Sosnowcu; IV m. na 800 m w Mistrzostwach Polski Seniorów w Bielsku-Białej; VI m. na 800 m w międzynarodowym mityngu
w Oordegem w Belgii).
III. Kinga Trojanowska – pływanie (IX m. na 400 m i 800 m na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Oświęcimiu; XV m. na 100 m
w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach).
IV. Weronika Chojka – lekkoatletyka (IV m. na 300 m w Halowych
Mistrzostwach Województwa Młodzików w Łodzi; II m. na 300 m
i III m. na 100 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Kielcach; IV m. na 300 m w Mistrzostwach Polski Młodzików w Słubicach).
V. Adam Książek – lekkoatletyka (XV m. na 400 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale; X m. na
400 m i XII m. na 200 m w Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców LZS).
VI. Monika Szymańska – pływanie (XIII m. na 800 m, XIV m. na 200
å

Z okazji jubileuszu 20-lecia LKS Omega Kleszczów, zaproszeni
goście (obok przedstawicieli samorządu gminy obecni byli działacze
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi, przedstawiciele Łódzkiego
i Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a także dyrektorzy szkół współpracujących z klubem) złożyli na ręce prezesa zarządu serdeczne
gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.
Ogłoszenie listy najlepszych sportowców
Omegi w 2012 roku poprzedził dynamiczny pokaz w wykonaniu pięciorga zawodników
działającej w Kleszczowie sekcji Shorin-Ryu
Karate. Podobnie jak
w zeszłorocznym podsumowaniu tytułem Najlepszego Sportowca Gminy
Kleszczów została uhonorowana pływaczka Uhonorowani jubileuszowymi statuetkaBarbara Wasilewska.
mi Stanisław Różycki i Maria KaczmarOprócz niej wyróżniono
czyk.
czternaścioro sportowców, którzy odnieśli znaczące sukcesy. Wszyscy ci zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami i nagrodami pieniężnymi (500 zł za I miejsce
i po 300 zł za pozostałe).
Ogłoszono także nazwiska młodych zawodników Omegi, których
tegoroczne osiągnięcia wyglądają najbardziej obiecująco. W gronie
21 sportowców, uhonorowanych statuetkami i nagrodami pieniężnymi
(po 150 zł), znaleźli się przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych z Kleszczowa i Łękińska, uczestniczący w imprezach lekkoatletycznych, a także wyróżniający się zawodnicy najmłodszych drużyn
piłkarskich.
Jubileuszową uroczystość zakończył wspólny poczęstunek, zorganizowany w górnym holu SOLPARKU.
(s)

Od lewej: Monika Szymańska, Adam Książek, Weronika Chojka,
Kinga Trojanowska, Tomasz Bednarski (odebrał nagrody w imieniu nieobecnego M. Urbaniaka), Barbara Wasilewska.
m i XVIII m. na 400 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
w Gliwicach).
VII. Witold Uzarczyk – tenis stołowy (I m. w Mistrzostwach
Województwa Juniorów w Łodzi; III m. w Mistrzostwach Województwa
Seniorów w Łodzi; XVII m. w Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu).
VIII. Oliwia Widera, Hubert Cieślak, Patryk Kusiak - Shorin-Ryu
Karate (III m. w kategorii Kata Kumiwaza w Mistrzostwach Polski Ryu
Karate w Łodzi).
IX. Aleksandra Klewin – lekkoatletyka (I m. na 600 m w Mistrzostwach
Województwa Łódzkiego Młodzików w Łodzi; IV m. na 600 m
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Kielcach; I m.
na 600 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego
Młodzików w LA w Opolu).
X. Justyna Kluba – LA, piłka koszykowa, piłka siatkowa (I m. w skoku
w dal w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA; I m.
w mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w koszykówce).
X. (ex aequo):
• Piotr Michalczyk – piłka nożna (czołowy zawodnik Klasy „A”),
• Łukasz Roczek – piłka nożna (czołowy zawodnik Klasy „A”),
• Mateusz Trajdos – piłka nożna (czołowy zawodnik Klasy „A”).

Od lewej: Piotr Michalczyk, Łukasz Roczek, Mateusz Trajdos,
Aleksandra Klewin, Hubert Cieślak, Oliwia Widera, Patryk Kusiak.
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Wyróżnieni za wyniki sportowe w roku 2012
• Bartłomiej Jarkowski – sport masowy (VII m. na 60 m w Ogólnopolskim
Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi; II m. na 200 m w I rzucie ligi
LA; I m. w sztafecie szwedzkiej w drugim rzucie ligi LA; I m. w sztafecie
szwedzkiej).
• Anna Brząkała – sport masowy (VII m. na 600 m na Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Wolborzu).
• Milena Gierach – sport masowy (II m. na 60 m w II rzucie ligi LA; III m. na
60 m na Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA).
• Maciej Jabłoński – sport masowy (I m. na 200 m oraz I m. w sztafecie
szwedzkiej w II rzucie ligi LA; I m. na 200 m oraz I miejsce w sztafecie
szwedzkiej na Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w LA; I m. w sztafecie
szwedzkiej na Indywidualnych Mistrzostwach LZS w LA w Spale).
• Piotr Kaczmarczyk – piłka nożna, sport masowy (I m. w sztafecie szwedzkiej w II rzucie ligi LA; I m. w sztafecie szwedzkiej oraz III m. na 200 m na
Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w LA).
• Miłosz Podsiadły – piłka nożna, sport masowy (I m. w sztafecie szwedzkiej
w II rzucie ligi LA; I m. w sztafecie szwedzkiej na Indywidualnych Mistrzostwach LZS w LA).
• Paweł Pajęcki – piłka nożna, sport masowy (I m. w rzucie piłeczką palantową na Mistrzostwach
LZS woj. łódzkiego
w LA).
• Julia Kotynia –
sport masowy (I m.
na 200 m w II rzucie
ligi LA; I m. na 200 m
oraz I m. w sztafecie
szwedzkiej na Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego).
• Natalia Pikus –
sport masowy (I m. na
60 m oraz I m. w sztafecie szwedzkiej w II rzuOd lewej: Bartłomiej Jarkowski, Milena Gie- cie ligi LA; I m. na 60 m
rach, Maciej Jabłoński, Piotr Kaczmarczyk, Mi- na Mistrzostwach LZS
łosz Podsiadły, Paweł Pajęcki.
woj. łódzkiego w LA).

• Malwina Piechura – sport masowy (II m. w sztafecie szwedzkiej dziewcząt
w I rzucie ligi LA; VI m. w Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w warcabach
100-polowych).
• Maciej Jarząbkowski – sport masowy (I m. w skoku w dal na Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w LA; I m. w skoku w dal w II rzucie ligi LA; I m.
w sztafecie szwedzkiej w Mistrzostwach LZS w LA).
• Wiktoria Bębnowska – sport masowy (I m. na 60 m I rzucie ligi LA).
• Magdalena Wójcik – sport masowy (I m. w sztafecie szwedzkiej w II rzucie
ligi LA; III m. na 800 m na Wiosennych Biegach Przełajowych LZS w Wolborzu).
• Patryk Niedbała – piłka nożna, sport masowy (I m. w rzucie piłeczką palantową w II rzucie ligi LA; II m. w rzucie piłeczką palantową na Mistrzostwach
LZS w LA).
• Mateusz Knysiak
– sport masowy (II
m. w rzucie piłeczką
palantową w I rzucie
ligi LA).
• Łukasz Morawski –
sport masowy (II m.
na 60 m oraz VI m.
na 200 m w I rzucie
ligi LA).
• Bartłomiej Saternus – piłka nożna
(czołowy zawodnik
w drużynie klasy
Od lewej: Natalia Pikus, Malwina Pie„Kuchar”).
chura, Wiktoria Bębnowska, Magdalena
• Filip Zatorski – piłWójcik, Patryk Niedbała, Mateusz Knyka nożna (czołowy
siak.
zawodnik w drużynie
klasy „Górski B”).
• Mateusz Morawski – piłka nożna (czołowy zawodnik w drużynie klasy
„Górski B”).
• Kamil Kusiak – piłka nożna (czołowy zawodnik w drużynie klasy „Górski B”).
• Waleryn Miłosz – piłka nożna (czołowy zawodnik w drużynie klasy „Górski B”).

Dwie dekady sportowej pracy
å ciąg dalszy ze str. 12
by wyłonić ich następców organizowana jest nauka gry w tenisa dla
dzieci. Zajęcia z najmłodszymi prowadzi Kamil Jarząbek.
W dziejach sekcji siatkarskiej na odnotowanie zasługują wyniki
osiągane przez zespół, w którego składzie grali: bracia Tomasz i Jarosław Grzybkowie, Andrzej i Mateusz Gurazda, Robert Strupiński
i Jacek Bujacz. Drużyna ta przez dwa sezony występowała w III lidze, prowadzonej przez Łódzki Związek Piłki Siatkowej. Obecnie trenerem siatkówki w Omedze jest Marek Kwieciński, który skupił się na
pracy z drużyną dziewcząt. To zespół, który w ubiegłym roku zdobył
mistrzostwo powiatu bełchatowskiego i wygrał w rozgrywkach amatorskiej ligi.

Największe sukcesy

Złotymi literami w kronice klubu LKS Omega Kleszczów zapisane
są sukcesy drużyny koszykarskiej. W skład zespołu, który przez wiele
lat był mistrzem powiatu i województwa, a kilka razy przywoził medale z Ogólnopolskich Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS wchodzili:
Tomasz Frukacz, Mariusz Gieroń, Rafał Błasiński, Mirosław Buresz,
Maciej Sadza i Grzegorz Rejek. Kierownikiem tej drużyny był Henryk Gieroń.
Jedną z najmłodszych sekcji jest sekcja karate, zorganizowana
i prowadzona przez Zbigniewa Berłowskiego. Największe sukcesy
karateków to medale zdobywane na mistrzostwach Polski – zarówno
drużynowo, jak też indywidualnie. Wyróżniający się zawodnicy w sekcji Shorin-Ryu Karate to: Łukasz Kociniak, bracia Kamil i Adrian Fran-

kowscy, Oliwia Widera, Patryk Kusiak, Hubert Cieślak i Mariusz Kępa.
Najmłodszą sekcją LKS Omega Kleszczów jest sekcja pływacka,
która powstała po otwarciu kompleksu SOLPARK. Na naukę pływania
zapisało się ponad sto dzieci, a do teraz regularnie trenuje połowa
z nich. Na ich sukcesy trzeba będzie poczekać. Póki co kibiców pływania radują sukcesy odnoszone przez uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Barbarę Wasilewską, Kingę Trojanowską i Monikę
Szymańską. Trenerami tej sekcji są Robert Pawlicki i Iwona Chojnowska.
W działających obecnie sekcjach sportowych Omegi trenuje łącznie ponad 250 zawodników. W tym gronie dominują uczniowie gminnych szkół. Średnio w ciągu jednego roku sportowcy ci biorą udział
w ponad 300 zawodach różnej rangi. Nie bez znaczenia jest też działalność klubu w obszarze nazywanym sportem masowym. Drużyny
złożone ze starszych zawodników biorą udział w rywalizacji gminnej,
powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, w imprezach sportowych
i rekreacyjnych, organizowanych pod logotypem Ludowych Zespołów Sportowych.
Wszystkie wyniki, uzyskiwane przez sportowców startujących
w barwach LKS Omega Kleszczów składają się na końcową sumę
punktów decydujących o lokacie klubu na sportowej mapie województwa. Od kilku lat nasz klub znajduje się w ścisłej czołówce, nie tylko
w powiecie i województwie. Jako najlepszy klub LZS naszego regionu
zdobywa też jedno z szesnastu równorzędnych wyróżnień na szczeblu krajowym.
J. Strachocki
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Sport
Przy tenisowych stołach

grudnia w Łodzi rozegrany został II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorek i Seniorów. Rywalizację kobiet zdominowały tenisistki ULKS
Moszczenica, natomiast w rywalizacji
mężczyzn na pierwszym i trzecim miejscu
znaleźli się zawodnicy II-ligowego klubu
LKS Omega Kleszczów: Jarosław Nitek
i Kamil Trzcinka.
***
Drużyna LKS Omega Kleszczów zakończyła pierwszą rundę rozgrywek o mi-

Sport

7

strzostwo II ligi tenisa stołowego mężczyzn na pierwszym miejscu z kompletem
jedenastu zwycięstw i dorobkiem 22 punktów. W ostatnim meczu tenisiści Omegi
(Jarosław Nitek, Witold Uzarczyk, Przemysław Gierak i Kamil Trzcinka) pokonali 9:1 drużynę Energetyka AMŁ Dzianiny Łódź.
Na półmetku rozgrywek nasz zespół
zdecydowanie wyprzedza KTS Sandomierz (17 pkt.) oraz SKTS Skarżysko Kamienna (15 pkt.).

ZSP drugi w powiecie

grudnia w Bełchatowie odbyło się powiatowe podsumowanie roku sportowego 2011/2012 szkół powiatu
bełchatowskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zajął w rywalizacji sportowej II miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodę dla kleszczowskiego ZSP odebrał nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Szymak (na
zdjęciu razem z K. Kozak). Otrzymał on również indywidualną
nagrodę za szczególne zaangażowanie w pracy z młodzieżą.
W gronie najlepszych sportowców powiatu znalazły się absolwentki ZSP - Ewelina Dryja i Katarzyna Kozak.

Sport
Zacięta rywalizacja w halowej lidze
– Chcieliśmy zachęcić pracowników
firm z terenu gminy do sportowej rywalizacji w dobrych warunkach, jakie może im
zapewnić hala SOLPARKU – mówi Piotr
Zientarski. – Do 20 firm zostały wysłane zaproszenia do udziału w SOLPARK Football
League. Zgłosiło się osiem drużyn. Roz-

grywki zaczęły się od niedzieli 4 listopada.
Po sześciu kolejkach, rozegranych przez drużyny występujące w halowej lidze, na prowadzeniu z czterema zwycięstwami jest zespół United IPR
å ciąg dalszy na str. 16

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

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
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Nowe dekoracje świetlne
å ciąg dalszy ze str. 5
Pojedyncze elementy dekoracyjne zostały dodane także w innych miejscowościach. W Wolicy na placu zabaw został umieszczony na słupie element dekoracyjny nazwany „kometą”. Kontury gwiazdy z ogonem świecą biało-żółtym blaskiem w nocy,
zaś w dzień także wyglądają dekoracyjnie dzięki wykorzystaniu
osłony ze sztucznego igliwia. Wewnątrz
konstrukcji trójnożnego słupa energetycznego, ustawionego
przy głównym skrzyżowaniu w miejscowości Kamień, umieszczony został element
w kształcie świecącego na czerwono dzwonu, otoczonego żółtą
kurtyną świetlną.
Te dekoracje uzupełnione iluminacją zakupioną w ubiegłym
Świąteczny ornament wokół lampy
roku nie będą jedynymi światełkami, zdobiącymi domostwa, place i ulice naszej gminy w okresie świątecznym. Jak co roku wiele sznurów, warkoczy i kurtyn świetlnych ozdobi drzewka na prywatnych posesjach,
a także elewacje domów.
(s)

Życzenia radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Zarząd i Pracownicy
ARR „ARREKS” S.A.
Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Świąt Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym,
jak i zawodowym.
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
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Nagrody artystyczne

å ciąg dalszy ze str. 5
Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej zostali nagrodzeni
za sukces odniesiony
w maju br. na IX Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
w Kozach. Kleszczowski zespół zdobył wtedy Złotą Trąbkę i Złoty
Dyplom.
Nagroda wójta, przyznana Sławomirowi Szafrańskiemu – kapelmistrzowi
MODGK wyniosła
3 tys. zł, a Sylwestrowi
Czankowi – instruktoMuzycy w sali konferencyjnej
rowi odpowiedzialnemu za elementy musztry paradnej w występach
orkiestry – 2 tys. zł. Cztery członkinie młodzieżowej
orkiestry (saksofonistka Justyna Wilczek, klarnecistka
Katarzyna Szafrańska, flecistka Klaudia Czank i trębaczka Martyna Roczek)
otrzymały nagrody indywidualne w podwyższonej
kwocie (po 1800 zł), zaś 45
innych członków orkiestry
(w tej grupie muzycy i mażoretki) – nagrody po 1500 zł. Sylwester Czank odbiera list gra(s) tulacyjny

Zacięta rywalizacja
w halowej lidze

å ciąg dalszy ze str. 15
(13 pkt.). To drużyna „międzyzakładowa”, złożona z pracowników
trzech kleszczowskich firm: Rombud, Instar i MAXBUD. Oprócz niej
w halowej lidze grają zespoły: Oldboy Kleszczów (12 pkt.), Solpark
(11 pkt.), Agatrans (8 pkt.), Constantia Soccer Club (8 pkt.), Colep
(6 pkt.), Energoserwis (6 pkt.) i Caparol (3 pkt.).
Każda kolejka meczów rozgrywana jest w niedzielę wieczorem.
Mecze sześcioosobowych zespołów (5 zawodników w polu plus
bramkarz) trwają po 20 minut. Do ich prowadzenia zaangażowani
zostali profesjonalni sędziowie.
Wyniki meczów, ligowa tabela, a także wyniki rywalizacji o tytuł króla strzelców podawane są regularnie na internetowej stronie
SOLPARKU. Liderem listy strzelców po sześciu kolejkach jest Przemysław Górazda (Solpark Kleszczów) z dorobkiem siedmiu goli. Na
drugiej pozycji jest Jakub Frajtak (Constantia Soccer Club), zdobywca sześciu bramek.
6 stycznia startuje runda rewanżowa, która potrwa siedem tygodni. Mecze będą się rozpoczynać o godz. 18.00. Dodajmy, że wstęp
dla widzów jest bezpłatny. To zachęta zarówno dla rodzin zawodników, jak i dla pracowników firm do dopingowania „swoich”.
Za sprawą halowej ligi piłkarskiej częściej niż dotąd wykorzystywana jest wieczorami hala SOLPARKU. Każda z drużyn stara się
odbyć w tygodniu przynajmniej jeden trening. Niektórzy zawodnicy
zabierają przy tej okazji rodziny, które czas treningu wykorzystują
np. na relaks w części basenowej.
(s)

