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Dyskusja o kleszczowskich
termach
Mieszkańcy gminy, którzy 25 marca br. uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez wójta Sławomira Chojnowskiego
z przedstawicielami firmy
INW-EKO Consult mieli możliwość zapoznania
się z trzema różnymi koncepcjami zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 8,6 ha położonego
w sąsiedztwie SOLPARKU, przeznaczonego pod
usługi rekreacyjno-sportowe.
Jako pierwszy głos zabrał gospodarz gminy, który zapraszając zebranych do wysłuchania prezentacji, zachęcał do aktywnego udziału w debacie poprzez
zadawanie pytań i zgłaszanie własnych uwag i pomysłów. Następnie pani Agata Kalandyk z biura projektowego INW-EKO Consult
przedstawiła harmonogram prac nad opracowaniem wielowariantowego studium wykonalności dla inwestycji pod nazwą Termy Kleszczów – Park Sportu, Rekreacji, Relaksu i Rozrywki. Obecnie zaå ciąg dalszy na str. 9

Otwarte podwoje
Zespołu Szkół
Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie przy znaczącym
wsparciu uczniów pokazują potencjalnemu uczniowskiemu narybkowi jak ciekawa, inspirująca i sprzyjająca rozwijaniu
osobistych pasji może być nauka w jednej
z dwóch szkół ZSP – liceum bądź technikum. Piątek 21 marca był kolejnym - w niezbyt długiej historii tej placówki - Dniem
Otwartym.
Więcej na str. 16.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń.
Niech te najważniejsze ze świąt
wypełnia radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech każda chwila spędzona z najbliższymi
przynosi Wam spokój i wiarę
w pomyślną przyszłość.
Przewodniczący
Rady Gminy
HENRYK MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

HISTORIA

W obronie krzyża

We wrześniu 1958 roku mieszkańcy Łękińska sprzeciwili
się usuwaniu krzyży z miejscowej szkoły. W proteście przez
3 dni nie posyłali dzieci do szkoły. Informacja o tym zdarzeniu,
zapisana przez kierownika szkoły Jana Jabłońskiego, zachowała
się w szkolnej kronice. W archiwalnych zbiorach nie ma jednak
dokumentów, informujących o tym proteście.
Więcej na str. 6 i 13.

Reprezentowali
Kleszczów

W ciągu kilku ostatnich tygodni uczniowie kleszczowskich szkół odnieśli kilka znaczących sukcesów w rywalizacji ze swoimi
rówieśnikami z powiatu. Iza Tatara awansowała do okręgowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, teatralna
grupa z ZSP wywalczyła III nagrodę w radomszczańskim przeglądzie teatralnym,
a 5-osobowy team z gimnazjum (na zdjęciu)
wywalczył pierwszą lokatę w plastycznej
części Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Świat dawniej, dziś i w przyszłości”.
Więcej na str. 8 i 10.

Mistrzowie
halowej ligi

30 marca została rozegrana ostatnia
kolejka tegorocznej edycji Solpark Football
League. Jej zwycięzcą okazała się drużyna
Constantia Soccer Club. W trakcie rozgrywek w jej składzie występowali: Jakub Frajtak, Sebastian Horaczyński, Kamil Jarzecki,
Jarosław Kuśmierek, Jerzy Leśniak, Robert
Maciaszek, Piotr Michałek, Piotr Stasiak,
Łukasz Szala, Mariusz Tatara, Robert Telążka, Tomasz Telążka, Rafał Trojan i Mateusz Wojtala.
Więcej na str. 14.
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Krótko
Podpisane umowy z ENERGĄ

983.948,87 zł to wartość dziewięciu umów, które
dotyczą zaopatrzenia w energię elektryczną 38
obiektów gminy Kleszczów oraz oświetlenia gminnych placów, dróg i ulic. W oparciu o te umowy
wybrany w przetargu dostawca - spółka ENERGA
- Obrót S.A. będzie sprzedawać gminie prąd do
końca lutego 2016 roku.

Drogi naprawi DROG-BUD

28 marca został rozstrzygnięty przetarg na bieżące
utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. Spośród
czterech oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyła
spółka DROG-BUD z Lubojenki koło Częstochowy.
Naprawy dróg, a także konserwację ich oznakowania firma będzie wykonywać do końca przyszłego
roku. Maksymalna kwota, jaką gmina będzie mogła przeznaczyć na to zadanie wyniesie 4,33 mln
zł brutto.

Będzie modernizacja Gminnego
Ośrodka Zdrowia

Jedną z większych przygotowywanych obecnie
inwestycji jest modernizacja Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Kleszczowie. Planowane jest przeprowadzenie prac zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku, w którym swą siedzibę ma ośrodek
zdrowia, a także kleszczowski GOPS. Koncepcję
przyszłych robót oraz dokumentację kosztorysowo-projektową na zlecenie Urzędu Gminy wykonuje
kielecka spółka Biuro Projektów Budownictwa.

Stypendia gminne

W marcu Gminna Komisja Stypendialna rozpatrywała wnioski o przyznanie stypendiów finansowanych z budżetu gminy Kleszczów. Komisja zajmowała się wnioskami stypendialnymi, dotyczącymi
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Zostało przyznanych
łącznie 195 stypendiów motywacyjnych za wyniki
w nauce oraz 84 stypendia za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
oraz zawodach sportowych. Łączna kwota stypendiów, które w tej turze trafiły do uczniowskich kieszeni wyniosła 155.860 zł.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że
w najbliższym czasie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących
terminach:
 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 kwietnia - 9.00-20.00
 12, 19, 26 kwietnia - 8.00-20.00
 14, 15, 22 kwietnia - 11.00-19.00

Kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek 17 marca przed Powiatową Komisją Lekarską w Bełchatowie stawili się podlegający
kwalifikacji mieszkańcy gminy Kleszczów. Zawiadomienia o konieczności stawienia się w tym terminie
w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 (gdzie
pracowała komisja lekarska) otrzymało w sumie 30
mężczyzn z rocznika 1995, jeden mężczyzna ze
starszego rocznika oraz jedna kobieta
(s)
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Po zebraniach
wiejskich

fektem zebrań wiejskich, które odbywały się w lutym jest zestawienie wniosków, przyjętych w poszczególnych
sołectwach. Ich liczba była bardzo różna. O ile podczas zebrań w Łuszczanowicach i Wolicy zgłoszono po kilkanaście wniosków, to w Czyżowie wniosek był tylko jeden,
a uczestnicy zebrania w Żłobnicy nie zgłosili
żadnych oczekiwań inwestycyjnych.
Wnioski w pierwszej kolejności trafiły pod
obrady Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, a następnie – na marcową sesję Rady Gminy. Wymieńmy najważniejsze spośród ponad 50 tematów z zebrań,
rozpatrzonych podczas sesji. Mieszkańców
Antoniówki ucieszy akceptacja planów takich
oto inwestycji: dokończenie budowy ścieżki rowerowej do granicy gminy Sulmierzyce,

ułożenie nowego dywanika asfaltowego na
placu przy domu kultury oraz naprawa drogi
od Antoniówki do Chorzenic.
Spośród wniosków, jakie padły na zebraniu w Dębinie dwa dotyczyły całej gminy.

Przedstawiciele samorządu
na zebraniu w Czyżowie
Chodzi o wykaszanie przydrożnych rowów
na całej ich szerokości, a także propozycję
wprowadzenia obniżek cen biletów dla rodzin
å ciąg dalszy na str. 4

Najwięcej dotacji do gazowych kotłów

R

ozszerzenie programu gminnych dotacji do urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń okazało się przysłowiowym „strzałem w 10” - zwłaszcza objęcie dotacjami zasilanych gazem kotłów grzewczych. Jak pokazują gminne statystyki do końca lutego
w Urzędzie Gminy złożono 87 wniosków o przyznanie dotacji. Miesiąc później liczba wniosków sięgała już 145.
Najczęściej mieszkańcy starają się o uzyskanie dofinansowania do nowych, zasilanych gazem kotłów grzewczych. Takich wniosków było 84. Drugim najbardziej popularnym urządzeniem, pozwalającym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, okazały się ogniwa fotowoltaiczne (26 wniosków). Boom na kolektory słoneczne zdaje się przemijać. Tylko
w 14 przypadkach złożone wnioski dotyczyły tego urządzenia. Nadal popularne są systemy
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatory) - 11 wniosków. Siedmiu wnioskodawców ubiega się o najwyższą dotację, która jest przyznawana na zakup i instalację
pompy ciepła. W trzech przypadkach złożone do końca marca wnioski dotyczyły turbin wiatrowych.
Gmina jest przygotowana do realizacji większych niż w poprzednich latach wypłat dotacji na proekologiczne inwestycje realizowane przez mieszkańców oraz firmy. W tegorocznym budżecie jest na to zadanie przeznaczona kwota 3 mln zł.
(s)

P

Profilaktyczne szczepienia

rzypominamy, że do 30 maja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kleszczowie prowadzi zapisy mieszkańców gminy, którzy będą chcieli skorzystać
w tym roku z bezpłatnych profilaktycznych
szczepień przeciwko grypie, pneumokokom
(dla dzieci w wieku 2-5 lat) oraz meningokokom (dla tych osób, które wcześniej się nie
zaszczepiły). Szczepienia zostaną przeprowadzone w dniach 1-14 września br. Aby
zapisać się na nie należy zgłosić się osobiście w rejestracji NZOZ w Kleszczowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 44/ 731 30 80.

Profilaktyczne szczepienia dla mieszkańców gminy, finansowane z gminnego budżetu, prowadzone były także w roku
2013. Przeciwko grypie zaszczepiło się
wówczas 330 osób, przeciwko meningokokom - 150 osób, przeciwko pneumokokom 39 osób, zaś trzykrotną dawkę szczepionki
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV) przyjęły 33 dziewczęta.
Łączna kwota dofinansowania z budżetu
gminy do profilaktycznych szczepień
mieszkańców wyniosła w ubiegłym roku
91.880 zł.
(s)

Spółka wodna rozpoczyna działalność

I

nformujemy, że założona 7 lutego br. w naszej gminie spółka wodna posiada już statut zatwierdzony przez starostę bełchatowskiego, ma także wpis do katastru wodnego. Obecnie
trwają czynności związane z przygotowaniem wniosku o dotację z budżetu gminy Kleszczów na
działalność spółki, wraz z zakresem prac przewidzianych do wykonania w tym roku.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do spółki wodnej (np. po to, by spółka zajęła się odtworzeniem rowów na posiadanych przez nich gruntach rolnych) mogą kontaktować się z panem
Tomaszem Popiołkiem, wybranym na przewodniczącego zarządu spółki – nr tel. 503 148 593.
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Sesja Rady Gminy

marca odbyła się 46. sesja Rady Gminy Kleszczów. Podjęte w trakcie tego posiedzenia uchwały dotyczyły:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2014-2017; główna zmiana polega na
zmniejszeniu o 350 tys. zł kwot przeznaczonych w tym roku na
zadanie „Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach” i odpowiednim zwiększeniu kwoty, która
została przeznaczona na tę inwestycję w roku 2015;
zmian w budżecie gminy Kleszczów na 2014 rok; o wprowadzenie zmian wnioskowali kierownicy referatów Urzędu Gminy,
kierownik GOPS, a także dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie; w budżecie po dokonaniu zmian po stronie dochodów
wpisana jest kwota 265.035.611 zł, zaś po stronie wydatków –
281.453.080 zł;
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok
2015 środków stanowiących fundusz sołecki;
wyrażenia zgody na sprzedaż przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów 2,24 ha gruntów w strefie przemysłowej w Bogumiłowie, z przeznaczeniem na inwestycję polskiej firmy, zajmującej
się m.in. sprzedażą podnośników, ładowarek oraz specjalistycznych maszyn budowlanych;
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kleszczowie; w statucie wprowadzony
został zapis „nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie”;
zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad
zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru
godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze go-

Debata o bezpieczeństwie

18 marca w szkole podstawowej w Kleszczowie
Po południu
odbyła się zapowiedziana wcześniej debata na temat bez-

pieczeństwa w naszej gminie. W spotkaniu adresowanym do mieszkańców uczestniczyli też samorządowcy oraz przedstawiciele placówek oświaty i kultury.
Według informacji przekazanych przez kierownika Posterunku
Policji w Kleszczowie, asp. szt. Jarosława Popławskiego, w 2013
roku na terenie gminy: ● odnotowano 153 przestępstwa (w 2012 162); ● zatrzymano 40 nietrzeźwych kierujących (38); ● odnotowano 14 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 19 zostało rannych; ● stwierdzono 34 kolizje drogowe. Kleszczowscy
funkcjonariusze w 2013 roku nałożyli 189 mandatów, pouczyli 353
osoby, 6 osobom zatrzymali prawo jazdy, przeprowadzili 383 interwencje domowe, wylegitymowali 2990 osób, zatrzymali na gorącym
uczynku 52 sprawców przestępstw i 11 osób poszukiwanych przez
sądy i prokuraturę.
W minionym roku funkcjonariusze z Kleszczowa zabezpieczali
32 mecze piłki nożnej o mistrzostwo różnych klas rozgrywkowych,
odbywające się na stadionach w Kleszczowie, Łękińsku i Wolicy oraz mecze sparingowe drużyn ekstraklasy, I i II ligi, przebywających na zgrupowaniach w SOLPARKU. Aby
ograniczyć liczbę zdarzeń z udziałem nieletnich oraz zapobiegać zjawiskom patologicznym, policjanci wspólnie ze szkołami organizowali pogadanki i prelekcje dla młodzieży.
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy
Kleszczów można uznać za dobry. Liczba
kradzieży, kradzieży z włamaniem i uszko-
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dzin (etat łączony);
• powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kleszczów;
ma to związek z planami zamieszczania protokołów z sesji Rady
Gminy w Kleszczowie na stronach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej – aby to było możliwe konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w obecnym Statucie Gminy Kleszczów.
Jednym z tematów marcowej sesji była sprawa ewentualnego
ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania
części zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów. Wniosek o ogłoszenie takiego konkursu był zgłaszany podczas dwóch wspólnych
posiedzeń komisji Rady Gminy (w grudniu i lutym). Rada przyjęła
wniosek, by w „Informatorze Kleszczowskim” i „Dzienniku Łódzkim”
ogłosić konkurs dla osób prawnych i osób fizycznych na koncepcję
zagospodarowania części zwałowiska wewnętrznego. Przedstawione koncepcje miałaby oceniać Rada Gminy.
Rada Gminy zapoznała się z wynikami prac zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej, który zajmował się kontrolą dokumentów związanych z udzieleniem z budżetu gminy 3-milionowej pożyczki na budowę domu pomocy społecznej, realizowaną przez Fundację Servire Homini. Zgodnie z wnioskiem zawartym w pokontrolnej uchwale
Komisji Rewizyjnej rada postanowiła zawiadomić Regionalną Izbę
Obrachunkową w Łodzi o wątpliwościach dotyczących realizacji „pożyczkowej” uchwały, a do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie skierować „Informację o zdarzeniu uzasadniającym czynności kontrolne”.
W trakcie sesji nie doszło do przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów na
lata 2016-2022. Perspektywa czasowa realizowanej obecnie strategii to rok 2015, a proces uchwalania nowej strategii może potrwać
nawet półtora roku. Negatywną opinię w sprawie przystąpienia do
opracowania strategii na nowy okres wydała 18 marca Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, uznając, że nie
powinno się rozpoczynać tych prac pod koniec kadencji. Temat nowej strategii ma jeszcze wrócić na wspólnym posiedzeniu komisji w
kwietniu.
(s)
dzeń mienia jest znikoma. Pojedyncze przypadki stanowią również
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (bójki, pobicia, uszkodzenia
ciała). Pomimo dużej liczby imprez sportowych nie było przypadków
zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Za dobrą należy
uznać sytuację na drogach. Podobnie jak w poprzednich latach liczba poważnych zdarzeń drogowych jest jedną z najniższych na terenie powiatu bełchatowskiego.
Mimo pojawiających się pomysłów na reorganizację struktury
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie nie planuje się likwidacji
gminnych posterunków. Zdaniem obecnego na spotkaniu komendanta KPP insp. dr Sławomira Barasińskiego, obecność policjantów w środowisku lokalnym poprawia bezpieczeństwo oraz buduje zaufanie mieszkańców do funkcjonariuszy. Komendant apelował
do mieszkańców o współpracę z policjantami w zakresie przekazywania posiadanych informacji o przestępstwach lub kolizjach drogowych. Ustalenie sprawcy wypadku drogowego jest często możliwe
dzięki świadkom, którzy zapamiętali numery rejestracyjne pojazdów
uczestniczących w zdarzeniu.
MSz
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Skorzystaj z dofinansowania
na zakup sadzonek!
Do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie ze
środków budżetu gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy
Kleszczów. Zgodnie z ostatnią zmianą regulaminu dofinansowania,
od bieżącego roku wnioski może składać także osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, a nie jest na jej terenie zameldowana.
Dotacja wynosi 60% łącznej wartości kosztów, jednak nie
więcej niż 5000 zł. Aby otrzymać dotację w pierwszej kolejności należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek, zawierający wykaz roślin planowanych do zakupu, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie
własności lub kserokopią dokumentu, potwierdzającego prawo do
dysponowania nieruchomością.
Następnie, po weryfikacji wniosku, przygotowywana jest umowa,
na podstawie której wnioskodawca otrzymuje przelewem, na konto
bankowe podane we wniosku, wnioskowaną kwotę dotacji. Od tego
momentu wnioskodawca może przystąpić do zakupu roślin. Ostatnim krokiem jest złożenie sprawozdania wraz z kserokopią faktury/rachunku, na którym wyszczególnione zostaną rośliny objęte dotacją.
W ciągu 3 lat od otrzymania dotacji Komisja Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów ozdobnych dokonuje kontroli roślin objętych dofinansowaniem.
Dofinansowanie na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych
przyznaje się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości i dla podmiotu wskazanego we wniosku.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 24, tel. 731-31-10 wew.
146). Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej http://
eko.kleszczow.pl/. Można na niej znaleźć nie tylko informacje na temat dofinansowania zakupu sadzonek. Są tam również opisane takie zagadnienia jak: zasady odbioru odpadów komunalnych, rodzaje
dofinansowań jakie można otrzymać, procedura związana z wycinką
drzew i krzewów, informacje o sposobie postępowania z bezpańskimi zwierzętami i tematy z zakresu ochrony przyrody.

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235) oraz uchwały Nr XLIV/430/2014
Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 stycznia 2014 r. pn. zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łękińsko podaję
do publicznej wiadomości informację
o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Łękińsko.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem
i podsumowaniem można się zapoznać
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

W
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Po zebraniach wiejskich

å ciąg dalszy ze str. 2
mających troje lub więcej dzieci, którzy chcą korzystać z atrakcji kulturalnych takich jak np. kino.
Także w Łękińsku padła propozycja odnosząca się do mieszkańców całej gminy. Chodzi o zmniejszenie odpłatności emerytów i rencistów za udział w wycieczkach. Radni przyjęli wniosek, zgodnie z którym obniżka opłat do 30 proc. dotyczyłaby osób o dochodach poniżej
1300 zł netto na osobę w rodzinie oraz do 50 proc. w przypadku emerytów i rencistów o dochodach powyżej 1300 zł netto na osobę w rodzinie. Kolejny z przyjętych wniosków dotyczy oczyszczenia rowów na
terenie miejscowości, w tym m.in. rowu w kierunku Adamowa, Kolonii
Wola Grzymalina oraz Wolica. Ma to być przeprowadzone w ramach
działania powstałej w gminie spółki wodnej.
Efektem wniosków zgłoszonych podczas zebrania w Łuszczanowicach będzie m.in. ustawienie przy boisku sportowym w Hubach
trzech kontenerów szatniowych, odnowienie lub wymiana zniszczonych ławek na przystankach, powiększenie parkingu przy blokach komunalnych nr 44 i 45. Kilka wniosków (np. rozszerzenie programu
proekologicznego dofinansowania z gminy do termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz kotłów grzewczych zasilanych ekogroszkiem, a także pomysł opracowania programu pomocy dla wszystkich
rolników bez względu na wysokość dochodu) musi być przeanalizowanych od strony prawnej.
Spośród wniosków zgłoszonych w Kamieniu poparcie zyskała propozycja budowy drogi z Bogumiłowa do Osin, natomiast w efekcie
wniosków przyjętych w Kleszczowie gmina przygotuje dla mieszkańców możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji i porad dietetyka. Pozytywną opinię zyskała też propozycja montażu windy w „starym” hotelu SOLPARK.
Mieszkańcy Rogowca ucieszą się z przyjęcia do realizacji planu
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Biłgoraj – Słok-Młyn, a także rozbudowy zaplecza kuchennego w miejscowym domu
kultury. Spośród wniosków, przyjętych na zebraniu w Wolicy do realizacji mają trafić takie projekty, jak m.in.: remont chodnika i ścieżki rowerowej od boiska w stronę Łękińska, remont należącego do gminy
budynku byłego sklepu przy domu kultury, remont drogi „nad lasem”
od żwirowni, oczyszczenie przydrożnych rowów i naprawa skarpy.
(s)

Okazja do porównań

marcu na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi pojawiła się aktualizacja „Statystycznego vademecum samorządowca”. Jest to oparty na liczbach, tabelach i wykresach portret województwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz
gmin. To publikacja, która może zainteresować nie tylko radnych miast i gmin, ale także osoby szukające zweryfikowanych danych do różnych opracowań, albo ludzi szukających nowego, atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. Z „Vademecum 2013” zamieszczonego na stronie
www.stat.gov.pl/lodz wybraliśmy kilka różnych kategorii, by porównać gminy powiatu bełchatowskiego. Wszystkie dane liczbowe pochodzą z roku 2012.

Gmina
Kategoria

Liczba mieszkańców
gminy
Liczba mieszkań na
terenie gminy
Liczba miejsc pracy na
terenie gminy
Liczba bezrobotnych
mieszkańców gminy
Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy
Liczba dzieci w przedszkolach
Środki unijne w budżecie
gminy (w mln zł)
Wydatki na oświatę i wychowanie (w mln zł)
Powierzchnia gminy zajęta przez lasy (w proc.)

Bełchatów Drużbice Kluki Kleszczów Rusiec Szczerców Zelów
10.422

5089

4231

5009

5202

8025

15.163

3414

1791

1470

1445

1795

2701

5768

1072

260

248

16.592

1052

2258

1438

573

300

283

239

227

496

1567

592

312

209

379

289

530

947

85

24

68

285

164

106

216

0,4

0,2

0,1

9,7

0,2

1,5

15,0

13.956

5294

4503

18.897

5914

17.344

14.966

36,9

19,8

47,7

22,6

17,0

28,1

26,1
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż kabla światłowodowego.

1. Cena sprzedaży - kabel światłowodowy o długości 948 mb. za
cenę wywoławczą 2.844,00 zł z VAT.
Termin przetargu - 24 kwietnia do godz. 14.30.
2. Termin realizacji - w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu
umowy oraz uiszczeniu należności.
3. Elementy składowe oferty - oferta cenowa (wg wzoru z załącznika nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów).
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych
zasad:
• przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
• sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
• złożona w jednym egzemplarzu.
Wymaga się, by oferta była podpisana, a wszelkie poprawki były
dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania
poprawki.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych,
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją: Dotyczy przetargu w dniu 24 kwietnia 2014 roku i przesłać na adres:
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu - Kancelaria Ogólna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu w siedzibie UG w Kleszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej
ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje
najwyższą cenę brutto.
6. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa
kupna-sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - pokój nr 30, piętro II tel. 44/ 731-31-10 wew.
124, ul. Główna 47 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
(miejscowość, data)
OFERTA CENOWA
Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych – kabla światłowodowego będącego
własnością Gminy Kleszczów
			
			

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym
w dniu 24 kwietnia 2014 r. na zakup kabla światłowodowego o
długości 948 mb. i proponuję cenę:
Cena brutto z VAT
…………………….

Słownie:………………………………
……………………………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w wyposażenia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
		
		

…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
użytkowanych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)
o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio
po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku
Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wykaz wyposażenia przeznaczonego do sprzedaży w przetargu:
Lp. Nazwa i wymiary

Ilość
(szt.)

Cena
wywoławcza
(zł za szt.)

Wysokość
postąpienia
(w zł za szt.)

1.

Stół/biurko
dł.-2,20 m, szer.-0,80
m, wys.- 0,70 m

1

35,00

5,00

2.

Stół/biurko
dł.-1,50 m, szer.-0,80
m, wys.-0,70 m

1

30,00

5,00

3.

Drzwi aluminiowe z
ościeżnicą
228x99 cm

1

90,00

10,00

4.

Stolik drewniany z
szufladą

1

15,00

5,00

Wyjazd na targi ogrodnicze
„Pamiętajmy o ogrodach” to impreza targowa, która reklamy nie
wymaga. Wiele osób samodzielnie wyjeżdża do Piotrkowa Trybunalskiego, by kupować sadzonki do upiększenia swojej posesji. Oprócz
nasion, bylin, drzew, krzewów, nawozów, można tu kupić narzędzia
ogrodnicze czy meble ogrodowe, a także nawiązać kontakt z projektantami ogrodów.
Aby mieszkańcom gminy ułatwić udział w najbliższych Piotrkowskich Targach Ogrodniczych Urząd Gminy organizuje w niedzielę
11 maja wyjazd autokarowy.
Zapisy (wraz z wpłatami) są prowadzone w pok. 26, tel. 44/ 73131-10 wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Odpłatność - 5 zł od osoby, zgłaszać się mogą wyłącznie osoby powyżej 18. roku życia. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy Urzędzie
Gminy, planowany powrót – ok. 14.30.

Stacja Paliw „BLISKA”
Kleszczów ul. Główna 37

ZAPRASZA CODZIENNIE
OD 6.00 DO 22.00

SKORZYSTAJ
Z PROMOCJI
I ZJEDZ SMACZNEGO
HOT – DOGA
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Pożegnania z łezką
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2014 roku zapisze się w historii Urzędu Gminy jako
M arzec
„miesiąc pożegnań”. Z grona pracowników urzędu na zaJ
służoną emeryturę odeszły w tym miesiącu trzy panie.
•

Mirona Frukacz pracownikiem gminnej administracji została
1 sierpnia 1992 roku, po odejściu ze Spółdzielni Kółek Rolniczych. Początkowo była referentem i inspektorem ds. rolnictwa i leśnictwa, a od 1994 roku jej domeną stała się księgowość budżetowa. Na emeryturę odchodziła ze stanowiska
inspektora ds. rozliczania inwestycji.
• Mieczysława Jeziak do pracy w kleszczowskim urzędzie
przyszła 1 grudnia 1977 r. z Sigmateksu w Radomsku. Jej
pierwsze stanowisko to referent ds. kancelaryjnych. Potem
zajmowała się sprawami oświaty, zdrowia i opieki społecznej.
Zdecydowanie najdłużej zajmowała się jednak księgowością
podatkową. Na emeryturę odeszła ze stanowiska inspektora
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
• Barbara Pietrzyk ma w swoim CV kilkumiesięczną pracę
w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kleszczowie (październik-grudzień 1972), potem 16 miesięcy przepracowała w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Kleszczowie, by od
1 maja 1974 r. podjąć pracę w Urzędzie Gminy - najpierw jako
referent rolny, potem inspektor ds. zaopatrzenia emerytalnego
rolników. W 1994 r. otrzymała zadanie współpracy z samorządem mieszkańców wsi, z czasem zaś doszły jej obowiązki
związane z organizacją wyborów na terenie gminy.
Dla wszystkich wymienionych pań odejście na emeryturę stało się okazją do wspomnień o latach przepracowanych w jednej
firmie. Dzieliły się tymi wspomnieniami podczas pożegnalnych
spotkań i nie kryły łez, słuchając życzeń składanych im przez
tych, których od emerytalnego raju (?) dzielą jeszcze lata.
(s)

Do 29 kwietnia Fundacja
przyjmuje zgłoszenia
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy chętnych
mieszkańców gminy Kleszczów na wyjazd w celu nauki języka
angielskiego do Anglii i niemieckiego do Niemiec.
Warunki, jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:
• musi być mieszkańcem gminy Kleszczów zameldowanym na
terenie gminy przynajmniej od 1 roku,
• wiek uczestnika od 16 do 25 roku życia,
• udokumentowana znajomość języka (angielskiego, niemieckiego) w stopniu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 8.500
zł. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązuje się do
pokrycia tych kosztów w wysokości:
• 70 % osobom bezrobotnym/uczącym się,
• 50 % osobom pracującym.
Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać osoby, które dotychczas
korzystały z tego przywileju 1 raz. Zapisy przyjmowane są
w biurze Fundacji do dnia 29.04.2014 r. wraz z 50% zaliczką.

24 maja - I Piknik Parafialny
„Spotkanie z Papieżem”
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Kleszczów
na I Piknik Parafialny „Spotkanie z Papieżem”, który
odbędzie się przy kościele NMP Anielskiej w Kleszczowie
w dniu 24 maja. Początek - godzina 15.00.
Wkrótce więcej szczegółów.

PARAFIANIE

W obronie krzyża

an Jabłoński był kierownikiem szkoły w Łękińsku od sierpnia 1950
roku. Zastąpił na tym stanowisku Michała Przysiężnika. Do Łękińska
został przeniesiony ze szkoły w Chabielicach w wieku 53 lat. W prowadzonej
osobiście kronice szkolnej wpisywał regularnie niezbyt obszerne notki z życia szkoły. Ta którą wpisał pod datą 31 sierpnia 1958 jest jedną z dłuższych:
Narada z Komitetem Rodzicielskim. W przebiegu narady wynikła konieczność omówienia treści Okólnika nr 2 Ministerstwa Oświaty z dnia 4 sierpnia
1958 r. w sprawie przestrzegania zasad świeckości szkoły. W dyskusji agresywnie występowano przeciwko tym zasadom i kategorycznie żądano, aby
izby lekcyjne były udekorowane emblematami religijnymi. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - ob. Roczek Stefan powiedział podniesionym tonem:
„Jak nie będzie w szkole krzyża to nie będę posyłał swojego dziecka do takiej
szkoły”. Takie samo stanowisko zajęli i inni.
Perswazje i wyjaśnienia kierownika szkoły złagodziły te wystąpienia, jednak nie obaliły rozfanatyzowania. Kierownik szkoły zmuszony został oświadczyć, że w tej sprawie zwróci się do Inspektoratu Oświaty w Bełchatowie. Co
też uczynił telefonicznie w dniu 1 września o godzinie 8.30. Rozmowę na ten
temat przeprowadził z podinspektorem Polem Dominikiem.
Rozstrzygnięcie ma nastąpić w dniu 2 września z udziałem przedstawicieli władz powiatowych.
***
We wrześniu 1958 roku zmagania o obecność w szkołach krzyży miały
miejsce na terenie całej Polski. Ich bezpośrednim sprawcą okazał się… minister oświaty W. Bieńkowski, który w sierpniu na polecenie komunistycznej władzy wydał „Okólnik w sprawie przestrzegania świeckości szkoły”. „Dekoracja
izb lekcyjnych, innych pomieszczeń szkolnych nie powinna naruszać świeckiego charakteru szkoły. W związku z tym izby lekcyjne (...) nie powinny być dekorowane emblematami religijnymi” - to treść jednego z punktów tegoż okólnika.
Po prawie dwóch latach względnych swobód, które nastały w Polsce po
październikowej odwilży 1956 roku, Władysław Gomułka zaczynał „dokręcanie
śruby”. W oficjalnych dokumentach istnieją zapisy ze spotkania I sekretarza
KC PZPR z prymasem Stefanem Wyszyńskim ze stycznia 1958 roku. Wynika
z nich, że Gomułkę „najbardziej irytowało zawieszanie krzyży. Miało to - jego
zdaniem - drażnić młodzież niewierzącą.” Wydany w sierpniu okólnik był początkiem walki z krzyżami w placówkach szkolnych. Walki otwartej i zaciekłej,
bo osoby sprzeciwiające się usuwaniu krzyży były represjonowane i karane.
Ludzi musiało dziwić ta nagła zmiana nastawienia gomułkowskiej ekipy. Pamiętali, że krzyże w klasach szkolnych i nauka religii jako szkolnego przedmiotu nie przeszkadzały władzy nawet w czasach stalinowskich.
Przez pierwsze lata po wojnie komunistyczna władza w Polsce bała się
negatywnych reakcji katolickiego społeczeństwa. Dlatego pozwalano zarówno na obecność krzyży w salach lekcyjnych, jak i na prowadzenie nauki religii
w szkołach. Co więcej każdy dzień szkolnej nauki zaczynał się i kończył odmawianą w poszczególnych klasach modlitwą.
„Całkowite usunięcie ze szkół religii - to komunizm - a my nie znajdujemy
się jeszcze na tym etapie. Nieobliczalne skutki w tej dziedzinie, zwłaszcza na
wsi, wywołają niepotrzebne zadrażnienia i liczne skargi ludności wiejskiej” - takie stwierdzenie padło podczas odprawy kierowników wojewódzkich urzędów
do spraw wyznań w 1953 roku. Próbowano jednak stopniowo wprowadzać takie zmiany organizacyjne, by religia nie była nauczana we wszystkich szkołach. Powoływane były tzw. szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), których programy nie przewidywały nauki religii. Pod byle pretekstem zwalniani
byli z pracy katecheci świeccy i księża, a lekcje religii przenoszono na ostatnie godziny zajęć. Efektem systematycznych działań było to, że w roku szkolnym 1954/55 tylko w niespełna 5900 szkołach w całej Polsce nauczano religii.
W ponad 16 tysiącach pozostałych szkół religii nie było.
Zdarzały się przypadki usuwania krzyży ze szkolnych sal. Miało to miejsce
najczęściej podczas ferii albo wakacji. Czasem po przeprowadzonym w szkole
remoncie krzyż nie powracał na swoje miejsce. I uczniowie, i rodzice mieli
jednak odwagę przeciwko temu protestować.
Październikowa zmiana władzy w roku 1956 przywróciła nadzieję na
powrót normalności, także w relacjach władz z Kościołem. Dzięki społecznej
presji religia i krzyże powróciły do zdecydowanej większości polskich szkół.
W 1958 roku nie nauczano religii tylko w co siódmej szkole.
å ciąg dalszy na str. 13
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Kiedy nie będzie już węgla

energetyka i co jeszcze? - to pytanie miało dominować
W ęgiel,
podczas konferencji zorganizowanej 17 marca w bełchatowskim

Hotelu Sport wspólnymi siłami Urzędu Miasta Bełchatowa, Starostwa
Powiatowego oraz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. W debacie
poświęconej przyszłości terenów dzisiejszego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów mieli uczestniczyć nie tylko lokalni politycy
i działacze gospodarczy, ale także dwoje wicepremierów rządu (Elżbieta Bieńkowska i Janusz Piechociński) oraz przedstawiciele firmy, która
dziś i jeszcze przez kilkanaście lat będzie decydować o gospodarczej
koniunkturze okolic Bełchatowa: Marek Woszczyk - prezes Zarządu
PGE S.A. i Jacek Kaczorowski - prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Wymienione osoby okazały się jednak „wielkimi nieobecnymi” tej debaty.
Wicepremier E. Bieńkowską zastąpił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Orłowski, zaś pozostali decydenci nie przysłali nawet zastępców.
Można przypuszczać, że powodem tych nieobecności była zorganizowana tego samego dnia przed Hotelem Sport wielka związkowa manifestacja. Była ona - zgodnie z deklaracjami organizatorów - reakcją na
zmiany zachodzące teraz w strukturze PGE GiEK S.A., jej oddziałach
i spółkach zależnych. Powody manifestacji zostały przedstawione przez
trzech przedstawicieli związków zawodowych, którym udostępniono mikrofony w sali konferencyjnej.
Zanim to jednak nastąpiło zrealizowanych zostało kilka punktów
z porządku konferencji. Na otwarcie odbył się pokaz filmu wprowadzającego uczestników w temat debaty. Potem głos zabierali kolejno:
• wspomniany już podsekretarz stanu P. Orłowski; już na wstępie
stwierdził „Ogromna ilość narzędzi (do kreowania rozwoju gospodarczego – przyp. red.) leży po stronie samorządów”; potem opowiedział o priorytetowych kierunkach, na które resort infrastruktury przeznaczał unijne pieniądze w najbliższych latach i pogratulował strategicznego podejścia do spraw przyszłości rejonu bełchatowskiego;
• wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl opowiedziała, jak
w strategii rozwoju regionu zostały zapisane plany dotyczące powiatu bełchatowskiego i okolic;
• poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Saryusz-Wolski przyznał:
„Trudno sobie wyobrazić dyskusję o przyszłości Bełchatowa bez
udziału giganta, jakim jest PGE”; omówił zmiany kierunków działania
UE, związane z polityką energetyczną, a na koniec stwierdził: „Obszar Bełchatowa to poszukiwanie alternatyw”;
• prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski podkreślił, że samorządowcy nie chcą mieć monopolu na rozmawianie o przyszłości rejonu
bełchatowskiego, ale oczekują wsparcia od władz regionu i kraju;
zaznaczył, że może to być rejon zorientowany nadal na energetykę, ale bardziej związaną z odnawialnymi źródłami energii; wyraził
nadzieję, że ustawa o OZE umożliwi odpowiednie wsparcie takiej
działalności; „Bezpieczeństwo energetyczne tego miejsca powinno
być zapewnione przez władze – także w sensie zapisów ustawowych” – powiedział;
• starosta bełchatowski Szczepan Chrzęst przypomniał, jakie znaczenie dla zdynamizowania rozwoju okolic Bełchatowa miało uruchomienie kopalni i elektrowni; na koniec wyraził nadzieję, że „władze
wojewódzkie i centralne określą kierunki dalszej prosperity dla tej
części kraju”;
• prezes FRGK Andrzej Szczepocki poinformował, że rozwijaniu dziedzin alternatywnych dla branży górniczej i energetycznej poświęcona została znaczna część strategii rozwoju gminy Kleszczów do
roku 2015; to z niej wziął się projekt tworzenia samorządowych stref
przemysłowych; większość prezentacji poświęcił planom rozwoju
firm inwestujących w fotowoltaikę, choć przyznał, że ze względu na
przeciągające się prace nad ustawą o OZE „prace na d tym projektem trochę się zatrzymały”; opowiedział też o planach dotyczących
rozwoju strefy w Bogumiłowie;
• przewodniczący jednego ze związków zawodowych KWB Bełchatów
Waldemar Lutkowski swoje (bodaj najdłuższe podczas tej konferencji wystąpienie) poświęcił takim kwestiom, jak: czynniki wpływające
na rozwój i utrzymanie miejsc pracy, negatywny wpływ różnych działań rządu na wskaźniki bezrobocia, odpowiedzialność samorządów
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za lokalny rynek pracy, zróżnicowanie zabezpieczeń pracowniczych
w oddziałach i spółkach zależnych PGE GiEK S.A.; na koniec zadeklarował gotowość związkowców do partnerskiej współpracy w przygotowaniu przemian dla rejonu bełchatowskiego;
• bodaj najciekawszą prezentację tej konferencji przedstawił profesor
krakowskiej AGH - Zbigniew Kasztelewicz; mówił gównie o możliwościach rozwojowych dla rejonu bełchatowskiego, jakie mogą być
wynikiem nie przesądzonych dotąd ostatecznie planów i kierunków
rekultywacji, a potem rewitalizacji terenów wyeksploatowanej odkrywki węgla;
• drugi z przedstawicieli kręgów naukowych - prof. Tadeusz Markowski
z Uniwersytetu Łódzkiego zajął się tematem „Przekształcenia podstaw gospodarczych bełchatowskiego regionu funkcjonalnego bazującego na surowcach naturalnych”; Uznał, że szansą dla regionu
łódzkiego jest dalsze utrzymywanie górniczej branży, połączone ze
stopniowym przesuwaniem potencjału rozwojowego w stronę Złoczewa; wymaga to jednak większej elastyczności rynku pracy i rozwoju systemu komunikacji drogowej oraz kolejowej.
Na zakończenie konferencji zostało przyjęte wspólne stanowisko
organizatorów i uczestników, wyrażające konieczność „podjęcia wspólnych działań na rzecz utrzymania poziomu rozwoju regionu – Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów –
Szczerców – Złoczew”. Zapis wideo poszczególnych wystąpień znaleźć
można na stronie www.jutro.belchatow.pl.
JS

Budowlana Firma Roku 2013

T

ytuły Budowlana Firma Roku przyznawane są tym producentom, którzy poprzez sprawne zarządzanie oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów wywierają istotny wpływ na rozwój
krajowego budownictwa. W taki sposób magazyn Builder nagradza czołowych producentów działających na polskim rynku. W finale XI edycji konkursu po raz kolejny nagrodzona została firma
Knauf Bauprodukte. Nagrody miesięcznika Builder wręczono 12 lutego podczas uroczystej Gali Builder Awards w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Wyróżnienie specjalne „za skuteczne zarządzanie i sukcesy rynkowe w 2013 roku” otrzymał dyrektor zarządzający
Knauf Bauprodukte - Andrzej Feruga.
Działająca w Rogowcu firma nie zwalnia tempa i wprowadza na
rynek kolejne nowe produkty. Przypomnijmy, że surowcem do ich
produkcji jest w dużej części syntetyczny gips, wytwarzany w Elektrowni Bełchatów w procesie odsiarczania spalin. W lutym Knauf
Bauprodukte rozpoczął sprzedaż lekkiego tynku cementowo-wapiennego do wnętrz. Jest on zalecany do stosowania na ścianach
i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lekkich i na tradycyjnych tynkach.
(s)

EKO-ŚWIAT S.A., EUROMETAL S.A.
w Bogumiłowie (gm. Kleszczów)
Odlewnia i Walcownia Taśm Aluminiowych
poszukuje kandydatów na stanowiska produkcyjne
z wykształceniem wyższym o specjalnościach:
- Odlewnictwo, - Mechanika, - Elektryka, - Automatyka, Budowa maszyn, - Materiałoznawstwo,
oraz z wykształceniem technicznym:
- Odlewnictwo, - Mechanika, - Elektryka, - Automatyka, Budowa maszyn
Zapraszamy w szczególności absolwentów uczelni
wyższych:
AGH w Krakowie, Politechniki: Gdańskiej, Łódzkiej, Śląskiej,
Warszawskiej, Wrocławskiej.
Rozmowy rekrutacyjne planowane są w czerwcu.
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
p.zawada@eko-swiat.pl oraz info@eko-swiat.pl

8

Informator

KLESZCZOWSKI

Szkolne wieści

Gimnazjaliści najlepsi w powiecie

W V Powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Świat dawniej, dziś i w przyszłości”, drużyna gimnazjum w Kleszczowie (Magdalena Wysocka, Natalia
Szczepocka, Wiktoria Kierasińska, Natalia Woch i Kamil Pieniążek), przygotowana przez nauczycielkę Ilonę Ziembę zajęła I miejsce w plastycznej
części konkursu. Uczniowie wykonali makietę, w której przygotowanie włożyli
wiele pracy i serca. W kolejnej części konkursu przeprowadzony został test
o tematyce przyrodniczej. M. Wysocka w klasyfikacji końcowej zajęła drugie
miejsce.

Otwarty dzień w Łękińsku
16 kwietnia w SP Łękińsko organizowany jest dzień otwarty dedykowany
uczniom, którzy 1 września zaczną naukę w tej szkole oraz dla ich rodziców.
Od godz. 9 mają się odbywać zajęcia plastyczne, sportowe, multimedialne,
lekcja biblioteczna, spotkania z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły. Ze
względu na zbliżające się święta planowana jest również specjalna wielkanocna inscenizacja.

Wcale nie wstydliwa wiedza
Uczennice klas piątych i szóstych SP
Kleszczów spotkały się z lekarzem ginekologiem Anną Laskowską. Zajęcia
odbyły się w ramach cyklu „Spotkania
z ciekawymi ludźmi” i były elementem
profilaktycznej działalności szkoły.
Pani doktor w przystępny dla uczennic sposób prezentowała informacje
o sprawach dojrzewania oraz higieny
osobistej. Zachęcała do podejmowania rozmów dotyczących dojrzewania
z osobami dorosłymi, do których się ma zaufanie. Opowiedziała również, jak
będzie wyglądać pierwsza wizyta nastoletniej dziewczyny u lekarza ginekologa. Uczestniczki spotkania miały możliwość zadawania pytań - na forum
grupy lub anonimowo.

Sympatycznie przywitali wiosnę
21 marca społeczność SP Łękińsko świętowała Międzynarodowy Dzień Poezji, zainaugurowała też obchody Roku Oskara Kolberga. Konkurs poświęcony życiu i twórczości tego znakomitego etnografa wygrała Julia Muskała.
Pasją Kolberga było zbieranie i opisywanie wszelkich przejawów kultury lu-

å ciąg dalszy na str 8
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dowej, w tym głównie muzyki. Nic zatem dziwnego, że ilustracją muzyczną
szkolnej uroczystości były pieśni ludowe: „Szła dzieweczka do laseczka”,
„Krakowiaczek jeden” i „Miała baba koguta”, wykonane przez uczniów klasy VI - Martę Koch i Krystiana Białka, ubranych w stroje ludowe naszego
regionu.
Kiedy ogłaszano wyniki różnych konkursów rozwiązał się worek z dyplomami i nagrodami. W Olimpiadzie Ortograficznej w młodszych klasach najlepiej
wypadła Karolina Olczyk, zaś w starszych - Julia Muskała. W Szkolnej Akademii Zdrowia i Bezpieczeństwa wygrał team w składzie: Zosia Wiernicka,
Filip Bujacz, Jakub Bednarski i Anna Oleśkiewicz, zaś w konkursie „Waå ciąg dalszy na str. 10

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego
nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
składają wszystkim
naszym Klientom

Zarząd i Pracownicy ARR „ARREKS” S.A.
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Dyskusja o kleszczowskich termach
å ciąg dalszy ze str. 1
kończono etap I, czyli opracowanie trzech koncepcji, które były
przedmiotem prezentacji i dyskusji. Etap II, który zakończy się pod
koniec kwietnia obejmie m.in. opracowanie trzech koncepcji architektonicznych, analizy rynku, analizy ekonomiczne, analizę SWOT,
analizę kosztów i barier inwestycyjnych oraz rekomendacje dla gminy. Zakończenie etapu III, czyli opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zaplanowano na koniec września 2014 roku.
Kolejny punkt spotkania poprowadził architekt dr Janusz Barnaś
z biura INW-EKO Consult, który przedstawił zebranym uczestnikom

trzy różne warianty zagospodarowania terenu. Przypomnijmy, że
koncepcja 1 zakłada przygotowanie terenu pod inwestora prywatnego. Koncepcja 2 jest przystosowana pod możliwości i potrzeby
gminy Kleszczów, natomiast koncepcja 3 zakłada skupienie wokół
SOLPARKU obiektów o funkcjach sportowych. Wszystkie koncepcje zakładają budowę basenów termalnych i hotelu.
W części poświęconej na dyskusję, mieszkańcy dopytywali o zintegrowanie kompleksu SOLPARK z proponowanymi rozwiązaniami, tak aby sąsiadujące obiekty nie konkurowały ze sobą. Mówiono o budowie marki miejsca, wyróżniającej Kleszczów na tle
kraju i stworzeniu wyjątkowej atrakcji, która byłaby magnesem przyciągającym gości z kraju i z zagranicy. Zdaniem uczestników zebrania już teraz należy pomyśleć o kosztach utrzymania i opłacalności
projektowanych obiektów. Wszystkie zgłoszone uwagi będą służyły
projektantom do dalszych prac.
Wójt Sławomir Chojnowski zaproponował powołanie zespołu do
współpracy z biurem projektowym. Zadaniem zespołu składającego
się z mieszkańców, sołtysów i radnych byłaby pomoc w znalezieniu najlepszej koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. Propozycje i uwagi do przedstawionych koncepcji można jeszcze zgłaszać do Urzędu Gminy w Kleszczowie na adres mailowy:
janp@kleszczow.pl lub do firmy INW-EKO Consult: kontakt@
inweko.pl.
MSz

Zaprasza na indywidualne treningi
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W gminnej bibliotece
Książkowe i filmowe nowości
W marcu Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie w Łękińsku
i Żłobnicy wzbogaciły się o prawie 200 nowych pozycji. Wśród nich
na szczególną uwagę zasługuje m.in. przejmująca powieść Grażyny Jagielskiej „Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku”, która w poruszający sposób opisuje azyl dla zagubionych
oraz obrazy, które prześladowały ich latami. Książka „Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003” Jana Pawła II to
głównie zapiski, pytania, medytacje i modlitwy, wyznaczające rytm
każdego dnia oraz wątki osobiste dotyczące przyjaciół i współpracowników Karola Wojtyły.
W placówkach GBP można też wypożyczyć książki: „Między
nami” Małgorzaty Tusk, „Szkoła żon” i „Pensjonat marzeń” Magdaleny Witkiewicz, „Przyjaciółki” Agaty Kołakowskiej, „Przerwane
milczenie” Charlotte Link, „Na pokuszenie” PM Nowak, „Motylek”
Katarzyny Puzyńskiej. Zbiory biblioteczne powiększyły się również o nowości filmowe, w tym: „Blue Jasmine” Woody’ego Allena,
„Dziewczyna z szafy” Bodo Koxa, „W imię…” Małgorzaty Szumowskiej, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy. Dzieciom polecamy „Samoloty”, „Turbo”, „Klopsiki kontratakują”, „Kumbę”. Więcej
na temat nowości można znaleźć na stronie internetowej www.biblioteka.kleszczow.pl w zakładce Nowości.

Autorskie spotkania
21 marca dr Wiesław Kot – publicysta, wykładowca i krytyk filmowy spotkał się z dwiema grupami uczniów szkół naszej gminy.
Licealiści uczestniczyli w warsztatach „Najważniejsze sceny w historii polskiego filmu”, zaś uczniowie klas IV-VI z SP w Łękińsku w warsztatach „W pustyni i w puszczy – lektura od kuchni”. Zaproszony przez GBP w Kleszczowie gość przybliżył uczniom LO kulisy
powstawania filmów „Rejs”, „Popiół i diament” oraz „Miś” i związane z nimi anegdoty. Spotkanie było próbą odpowiedzi m.in. na takie
pytania: dlaczego Zbigniew Cybulski nosi kurtkę, która przypomina
strój Jamesa Deana? dlaczego taka
sobie powieść J. Andrzejewskiego
była obowiązkową lekturą przez całe
dziesięciolecia PRL?
W trakcie drugiego spotkania w Filii Bibliotecznej w Łękińsku
uczniowie miejscowej podstawówki
mogli poznać „W pustyni i w puszczy”
z innej perspektywy niż na lekcjach
języka polskiego. W. Kot opowiadał
m.in. o kulisach powstawania filmu
„W pustyni i w puszczy”.
Dodajmy, że 24 lutego GBP
w Kleszczowie zorganizowała dla
przedszkolaków z Łuszczanowic spotkanie z Katarzyną Terechowicz i Wojciechem Cesarzem - autorami
książeczek „Pamiętnik grzecznego psa”, „Nowe przygody grzecznego psa” i „Przygody Filipka”. Autorzy przeprowadzili warsztaty poświęcone tematom: „jak powstaje książka” oraz „my i zwierzęta”.

Będzie piąte dyktando
Jubileuszowe V Dyktando Kleszczowskie, organizowane podobnie jak poprzednie jego edycje przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i GBP w Kleszczowie, odbędzie się 18
maja. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe (gimnazjalista; licealista; open; VIP). Zgłoszenia będą przyjmowane do
16 maja. Szczegółowy regulamin dyktanda zamieszczony został na
stronie internetowej GBP w Kleszczowie. Zainteresowani znajdą
tam też formularze zgłoszeń, które po wypełnieniu można przesłać
na adresy e-mail: biblioteka@kleszczow.pl lub biblioteka@
zspkleszczow.pl, bądź dostarczyć do organizatorów dyktanda.
Opr. (s)
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rzywnie, owocowo, wiosennie, kolorowo” Igor Urbaniak, Liliana Kęsy, Oskar
Okoń i Dawid Blada. Był też konkurs historyczny oraz dwa matematyczne.
W układaniu zadań z liczbą 2014 najlepszy okazał się Sergiusz Urbaniak.
Powitanie wiosny nie mogło się odbyć bez tradycyjnego topienia marzanny.

Sukcesy uczniów ZSP w Kleszczowie
• Grupa teatralna pod opieką Barbary Mickiewicz w XIII Przeglądzie Teatralnym w Radomsku rywalizowała z zespołami reprezentującymi szkoły z Koluszek, Olesna, Sulmierzyc, Tomaszowa Mazowieckiego, Inowłodza, Strykowa, Bełchatowa, Łodzi i Radomska. Spektakl W. Allena
„Bóg” w wykonaniu młodych aktorów z Kleszczowa został uhonorowany
III nagrodą.
• Uczniowie kl. II kleszczowskiego LO - Mateusz Kuśmierek i Maciej Roczek
uzyskali najlepsze wyniki w konkursie matematycznym Pangea. Awansowali do ogólnopolskiego finału, w którym mieli do rozwiązania 30 zadań
testowych. Wyniki będą znane w I połowie kwietnia.
• W powiatowych eliminacjach 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego uczennica kl. II b LO w Kleszczowie - Izabela Tatara wystąpiła
w monodramie „Lilka”, opartym na fragmencie powieści „Morski trakt” U. Le
Guin. Jej prezentacja spodobała się tak bardzo, że Iza awansowała do
etapu okręgowego.
• W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko” Marcin Muskała
zajął pierwsze, a Dorota Przygoda trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Marcin awansował do wojewódzkiego etapu tego turnieju.

Pora wybierać kolejną szkołę
12 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bełchatowskiego i radomszczańskiego prezentowało swoją ofertę edukacyjną korzystając z okazji stworzonej
12 marca przez gimnazjum w Kleszczowie. Prezentacja została zorganizowana głównie z myślą o uczniach, którzy w czerwcu opuszczać mają mury
gimnazjum. Uczniowie i ich rodzice oprócz zapoznania się z ofertami poszczególnych placówek mogli porozmawiać z przybyłymi do Kleszczowa nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Dyrektor gimnazjum Ryszard
Ciągło przedstawił informacje związane z egzaminem gimnazjalnym, a pedagog szkolny K. Bębnowska - główne zasady rekrutacji elektronicznej do szkół
ponadgimnazjalnych.

Kto najwięcej wie o UE?
W tym roku obchodzić będziemy X rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kilkunastu uczniów SP Kleszczów miało okazję utrwalić wiedzę o UE,
rywalizując w XII edycji konkursu szkolnego. Uczniowie klas: Va, Vc i VIa,
podzieleni na cztery trzyosobowe zespoły, przygotowywali się podczas dodatkowych zajęć koła historycznego, prowadzonego przez Bożenę Zatorską. Po
rozwiązaniu sześciu różnych zadań (ich szczegóły znaleźć można na stronie
internetowej szkoły) okazało się, że wygrał zespół w składzie Nikola Worpus,
Natalia Frach i Szymon Urbański, zdobywając 67 pkt.

Wyniki olimpiad językowych
Uczniowie SP Kleszczów, którzy na początku stycznia brali udział w ogólnopolskich olimpiadach językowych „Olimpus” z języka polskiego, angielskiego
i niemieckiego dowiedzieli się niedawno, jaki jest ich wynik.
Język angielski. W kl. VI w grupie uczniów sklasyfikowanych na 6. miejscu
w Polsce znalazł się Jakub Pustelnik; uzyskał tytuł laureata. W kl. V najlepiej
wypadła Anna Brząkała (11. miejsce), a w kl. IV - Amelia Ochnio (13. miejsce).
Język niemiecki. W kl. VI najwięcej punktów zdobył Kamil Bujacz (28. miejsce), a w kl. V - Oliwia Ciesielska (23. miejsce).
Język polski. Spośród uczniów kl. VI Nikola Worpus i Maria Bindas znalazły
się w grupie sklasyfikowanej na 25. miejscu, w kl. V Anna Brząkała zajęła 16.
miejsce, a w kl. IV Rozalia Piskorska zajęła miejsce 15. Biorąc pod uwagę
wyniki uzyskane we wszystkich językowych „Olimpusach”, największą sumę
punktów zdobyła Anna Brząkała. Dzięki temu uzyskała tytuł Szkolnego Omnibusa.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Kleszczowska szkoła na Gali Przedsiębiorczości

marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się
Gala Przedsiębiorczości, będąca podsumowaniem zorganizowanego w ubiegłym roku „Dnia przedsiębiorczości”. Podczas
uroczystości wręczone zostały statuetki i dyplomy przedstawicielom tych szkół, które najbardziej efektywnie współpracują z firmami, dając swoim uczniom szansę poznania „od kuchni” wielu miejsc
pracy. Wśród 17 nagrodzonych szkół - uczestników projektu znalazł
się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. ZSP reprezentowali: dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, Katarzyna Wojtania
- doradca zawodowy i koordynator akcji oraz najbardziej zaangażowani i kreatywni uczniowie
„Dnia przedsiębiorczości”
z 2013 roku: Klaudia Jagusiak, Joanna Wojewoda,
Paulina Kokosińska, Patryk Zamolski i Czarek Dymański.
W Komitecie Honorowym „Dnia przedsiębiorczości” zasiadają: Irena
Wóycicka – podsekretarz
stanu w KPRP, Henryk
Wujec – doradca Prezydenta RP i Zbigniew Modrzewski – prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Poprzez udział w programie „Dzień przedsiębiorczości”
uczniowie mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o potrzebnym wykształ-

AGRONOCKA

zaprasza Państwa do
nowo otwartej sali bankietowej
w Żłobnicy.
Organizujemy ● wesela, ● komunie, ●
chrzciny, ● imprezy okolicznościowe.
Oferujemy wysoki standard i niskie ceny.

Tel. 668-113-489, 609-666-465.

ceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach, a także zapoznania
się z organizacją i zarządzaniem firmą. ZSP w Kleszczowie został laureatem „Dnia przedsiębiorczości” już po raz trzeci. Znalazł
się wśród 17 najaktywniejszych szkół wybranych z grona 778 szkół
uczestniczących. To bez wątpienia duży zaszczyt i wyróżnienie.
Szkoła z Kleszczowa jest jedną z dwóch nagrodzonych szkół w województwie łódzkim.
(s)
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Przyszli na trzecią
„Szpikomanię”

marca w kompleksie SOLPARK Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie przeprowadził kolejną,
już trzecią akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Na Trzecią Kleszczowską „Szpikomanię” zaproszone zostały osoby
w wieku od 18 do 50 lat, które nie chorowały na nowotwory, choroby hematologiczne, choroby immunologiczne, a ponadto nie będące nosicielami wirusa HIV, HBS, KCV (żółtaczki typu B i C). Akcja
rejestracji przeprowadzona przez Ośrodek Dawców Szpiku CSKIS
UM w Łodzi pozwoliła powiększyć bazę potencjalnych dawców szpiku o 44 osoby.
Warto dodać, że trzy dni przed akcją,18 marca w SOLPARKU
została przeprowadzona prelekcja poświęcona honorowemu dawstwu szpiku kostnego. Wygłosiła ją dr n. med. Anna Piłat – zastępca
kierownika łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku. Omówiła zasady rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, metody pobierania
szpiku oraz sposób doboru niespokrewnionego dawcy szpiku kostnego dla biorcy, czyli ewentualnego naszego bliźniaka genetycznego.
Za pośrednictwem „Informatora” Gminny Klub HDK w Kleszczowie dziękuje kierownictwu SOLPARKU za udostępnienie auli na prelekcję oraz sali do przeprowadzenia akcji rejestracyjnej. Dziękuje też
osobom, które zgłosiły gotowość ratowania czyjegoś życia poprzez
oddanie szpiku kostnego.
Wspomnijmy jeszcze o edukacyjno-informacyjnych przedsięwzięciach gminnego klubu. Na 28 kwietnia została zaplanowana wycieczka dla młodzieży gimnazjalnej do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Celem tej wycieczki będzie
pokazanie jak przebiega proces pobierania krwi, płytek krwi i osocza.
Przedtem młodzież wysłucha prelekcji na ten temat.
Aktualności związane z działalnością klubu znaleźć można na
utworzonej niedawno stronie Stowarzyszenia „Razem dla Gminy
Kleszczów” www.razemdlagminykleszczow.pl. Kliknięcie w jedną
z zakładek (zmodyfikowany logotyp klubu) pozwala otworzyć dostęp
do informacji o Gminnym Klubie HDK PCK.
(s)

Sprzedam dom
– stan surowy,
Wolica.
Tel. 503 148 593.

Sprzedam
działkę budowlaną
o powierzchni 8 ar
w miejscowości Łękińsko.
Tel. 604-962-510.
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O Kleszczowie w telewizji

GOK informuje
Przedświąteczne warsztaty
•

•

Za sprawą zajęć warsztatowych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, osoby mieszkające w gminie Kleszczów mogły przygotować oryginalnie zdobione jajka
wielkanocne. W ostatnich dniach marca i pierwszych dniach
kwietnia technikę temari (wywodzący się z Japonii sposób zdobienia z wykorzystaniem barwnych nici) mogli poznać uczestnicy 4-godzinnych zajęć przeprowadzonych w domach kultury
sześciu sołectw.
1 kwietnia zajęciami w Rogowcu rozpoczął się cykl innych
warsztatów. Ich uczestnicy uczyli się przygotowywać papierowe ozdoby wielkanocne techniką origami lub quilingu, a także
z wykorzystaniem tzw. wikliny papierowej. Zajęcia odbywały
się kolejno w poszczególnych sołectwach, w których są czynne
domy kultury.

W Teatrze Kwadrat

Dzięki zorganizowanemu przez GOK wyjazdowi w niedzielę 23
marca 32 mieszkańców gminy miało okazję obejrzeć spektakl
w warszawskim Teatrze Kwadrat. Sztuka „Klub Cmentarny”, w której zagrało kilku popularnych aktorów (m.in. Ewa Kasprzyk, Ewa
Ziętek i Marek Siudym) została napisana przez Ivana Menchela.
Dostarczyła widzom solidnej porcji rozrywki, skłoniła też do refleksji
nad życiem.

Ceramika dla przedszkolaków

Dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach wzięły udział w warsztatach tworzenia ceramiki artystycznej domu kultury w Łękińsku.
Przedszkolaki lepiły z glinianych wałeczków koszyczki wielkanocne, a potem ozdabiały je. Była to ciekawa dla dzieci i twórcza forma
spędzania czasu. Zdjęcia z tych zajęć znaleźć można na stronie
www. goksir.pl.

Wiosennie w Czyżowie

„Wiszące girlandy”, „Wiosenne stroiki”. „Świeczniki” oraz „Decoupage – wieszak na klucze” to tematy czterech kolejnych zajęć,
które złożyły się na cykl „Artystyczna wiosna”, przeprowadzony na
przełomie marca i kwietnia w WOK w Czyżowie.
(s)

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
użytkowanych w Wiejskim Ośrodku
Kultury w Antoniówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2014 r. (środa) o godz.
11.00 na placu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Antoniówce. Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się
będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.

Lp.
1.

Nazwa
Krzesło

Ilość
szt.
10

Lokalizacja
zakupu

Cena wywoławcza
(w zł za
szt.)
6,00

Wysokość
postąpienia
(w zł za szt.)

WOK Anto2,00
niówka
2. Stół pełny 10
WOK Anto- 14,00
2,00
120x80 cm
niówka
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w
godzinach otwarcia placówki WOK Antoniówka.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie lub pod numerem
telefonu 44/ 731-32-30.

wyemitowane zostały dwa telewizyjne materiały pokaW marcu
zujące gminę Kleszczów. W pierwszym z nich, nadawanym

w weekendy na antenie Polsat News cyklu Eko-Polska, o programie
gminnych dotacji do odnawialnych źródeł energii opowiadał sekretarz
gminy, Kazimierz Hudzik. Ekipa realizatorów programu Eko Polska
odwiedziła z kamerą Wolicę, gdzie znajduje się dom Mariusza Kubery. Właściciel
zdecydował się wykorzystać do ogrzewania budynku instalację z pompą ciepła.
Program realizowany był w listopadzie zeszłego roku, a więc jeszcze przed
wprowadzeniem możliwości dofinansowywania przez gminę Kleszczów drugiej instalacji w danym gospodarstwie domowym.
– Chciałbym założyć fotowoltaikę.
Pomoże mi to jeszcze bardziej ograniczyć koszty energii elektrycznej, która jest takim jedynym kosztem, związanym z działaniem pompy ciepła – mówił pan Mariusz (na zdjęciu).
Ten materiał można obejrzeć na stronie YouTube. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce tytuł cyklu i odszukać odcinek 10 drugiej serii programów.
12 marca w wiadomościach I programu TVP wyemitowano materiał zrealizowany m.in. przez Adama Federa. Ten reporter, znany
z niekonwencjonalnych komentarzy, zainspirowany został podaną kilka dni wcześniej przez Ministerstwo Finansów informacją o gminach
uzyskujących największe wpływy podatkowe w przeliczeniu na głowę
mieszkańca. To Kleszczów, Nowe Warpno, Krynica Morska i Polkowice. Dwu i półminutowy materiał zdominowały tematy związane z liderem „podatkowego” rankingu. Mowa jest m.in. o wielkiej kleszczowskiej dziurze (z niej pochodzić ma 160 mln zł rocznych wpływów do
gminnej kasy), a także: o platanowych alejach w Kleszczowie, budowanym domu kultury, dofinansowaniu udzielanym przez gminę do zakupu drzew i krzewów oraz do instalacji kolektorów, a także o darmowych wejściach na baseny SOLPARKU dla mieszkańców.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
pochodzących
z remontowanego domu kultury
w Antoniówce.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2014 r. (czwartek)
o godz. 10.00 na placu przy domu kultury w Antoniówce.
Lokalizacja

Cena wywoławcza
(w zł za
szt.)

Wysokość
postąpienia

Lp.

Nazwa

Ilość
szt.

1.

Krzesło

44

WOK
Antoniówka

6,00

2,00

2.

Stół pełny
120 x 80 cm

7

WOK
Antoniówka

14,00

2,00

(w zł za
szt.)

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew.
140 lub pokój 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 138, ul. Główna 45
w Kleszczowie.
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W obronie krzyża

å ciąg dalszy ze str. 6

***
Z kroniki Szkoły Podstawowej w Łękińsku:
2 września 1958 r.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została zakłócona przez sfanatyzowanych rodziców sprzeciwiających się przestrzeganiu zasad zawartych w Okólniku Min. Ośw. z dnia 4 sierpnia 1958 r. (o czym mowa wyżej).
Na perswazje inspektora szkolnego ob. Sokołowskiego Stanisława rozegzaltowane kobiety i mężczyźni odpowiedzieli brutalnym krzykiem pod adresem kierownika szkoły: „Precz z nim jak do kościoła nie chodzi i zdejmuje
krzyże w szkole! Nie chcemy posyłać dzieci do takiej szkoły, gdzie nie ma
krzyży!”. Wszystkie perswazje i wyjaśnienia odbijały się od rozfanatyzowanych, zachowujących się wrzaskliwie ludzi jak przysłowiowy „groch od ściany”. W rezultacie siłą spowodowano odejście dzieci do domów.
Od sierpniowego okólnika władze komunistyczne rozpoczęły akcję
usuwania krzyży ze szkół. Pierwszy etap przebiegał bez większych zdarzeń.
W archiwalnych dokumentach mowa jest o tym, że do 2 września na 26 tys.
szkół wszystkich typów krzyży nie zdjęto tylko w 2 tysiącach placówek. Opór
społeczny przybrał jednak na sile w następnych dniach. Stanowczość rodziców sprawiła, że krzyże znowu były wieszane w lekcyjnych salach.
Do 15 września władze w całej Polsce odnotowały 1305 protestów. Towarzyszyły im demonstracje, dzieci nie przychodziły na zajęcia, dochodziło
nawet do przypadków okupowania szkół. Władze musiały posunąć się do
represji. Historyczne dane mówią o aresztowaniu 182 osób i skierowaniu
spraw 1437 osób do kolegiów orzekających. Wobec czynnie demonstrujących 41 razy zostały użyte siły ZOMO.
Sporo informacji o przebiegu tych protestów (zwłaszcza na Białostocczyźnie) podaje Teresa Sawicka (m.in. w tekście „Wrzesień 1958 roku obrona krzyży”, zamieszczonym na portalu Opoka). „najbardziej energicznie
w obronie krzyży w szkołach stawały kobiety — matki uczniów. Na przykład
12 IX we Wroceniu 30 „sfanatyzowanych kobiet”, jak nazwał je w sprawozdaniu sekretarz powiatowy partii w Mońkach, weszło do szkoły, „w kancelarii
znalazły zdjęte krzyże i zawiesiły je. Kierownikowi szkoły groziły: My cię,
komunisto, nauczymy”.
***
Z kroniki Szkoły Podstawowej w Łękińsku:
• 3-5 września - lekcje nie odbywały się z winy rodziców.
• 6 września - na stan 142 przyszło do szkoły 84 dzieci.
• 8 września - rozpoczęły się normalne zajęcia w szkole, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Na dalszych stronach kroniki, wypełnionych zapiskami kierownika szkoły Jana Jabłońskiego, nie ma już nawet wzmianki o wrześniowym konflikcie.
Nie znajdziemy tu też informacji o ewentualnych karach, które spotkały protestujących.
Informacji na ten temat szukam więc wśród starszych mieszkańców tej
wsi. Zofia Wojewoda, wieloletnia sołtys Łękińska potwierdza, że był protest
zorganizowany przez rodziców. Wśród protestujących matek była też jej
mama - Honorata Szczęsna. W tym czasie do szkoły w Łękińsku chodziła
m.in. 11-letnia siostra pani Zofii, najstarsza z siedmiorga rodzeństwa.

Zamienię mieszkanie 62 m kw. w Bełchatowie
na mieszkanie/dom w Kleszczowie
lub na terenie gminy.
Ewentualnie poszukuję mieszkania/domu
do wynajęcia lub kupię mieszkanie/dom
w gminie Kleszczów.
W rozliczeniu może być mieszkanie w Bełchatowie
lub/i działka 15 ar w Łuszczanowicach.

Sprzedam działkę 15 ar z rozpoczętą budową
w Łuszczanowicach.
Mój nr tel. 501-311-041.
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– Grozili mamie, że siostrę zostawią za karę na drugi rok w tej samej
klasie.
Sale lekcyjne znajdowały się w dwóch budynkach. Większość w murowanym, a dwie sale w drewnianym domu ludowym, w którym znajdowała
się też duża sala. Odbywały się niej zabawy taneczne, zebrania itp.
– Nawet z tej sali ktoś gorliwy zabrał wiszący krzyż. Kobiety twardo
walczyły, więc krzyże w szkolnych salach znowu zostały powieszone. Potem w nocy je zdjęto, więc walka zaczęła się na nowo - mówi Z. Wojewoda.
Józef Włodarczyk opowiada, że najgłośniej mieszkańcy Łękińska protestowali podczas zebrania w domu ludowym.
– Najbardziej to krzyczał Marian Rychlewski. Ludzie dobrze go znali,
był klasyfikatorem na skupie bydła. Skończyło się tak, że po tym zebraniu przyjechała po niego Służba Bezpieczeństwa i przez parę dni siedział
w areszcie.
Nie wiadomo czy po tym zdarzeniu był dodatkowo wzywany na kolegium. Nie uda się tego sprawdzić, bo na terenie gminy nie mieszka już nikt
z rodziny M. Rychlewskiego.
Kiedy w 1950 roku Jan Jabłoński, zaczynał kierować szkołą w Łękińsku
wiedział, że nie jest tu mile widziany. Z rozbrajającą szczerością pisał na
kartkach kroniki: „Miejscowa ludność jest wrogo nastawiona do kier. szkoły,
gdyż złośliwcy rozgłaszali, że Jabłoński jest bezbożnikiem i będzie organizował kołchozy”.
– Od mojej mamy słyszałam opinię, że był takim komunistą z przekonania - opowiada inna z mieszkanek Łękińska. – Wyglądało na to, że nie robił
tego dla kariery, ale naprawdę wierzył, że komunizm to najlepszy ustrój, jaki
wymyślili ludzie.
Jak wynika z karty ewidencyjnej, którą założono J. Jabłońskiemu,
kiedy został wybrany do Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie był
pochodzenia chłopskiego. Należał do ZSL. Szkołą w Łękińsku kierował do
września 1962 roku. Wtedy zastąpił go Jan Barański. J. Jabłoński przeniesiony został do Podstoły (gromada Wadlew), gdzie został kierownikiem
jednoklasowej szkoły.
***
Udokumentowanych śladów protestu w Łękińsku próbuję szukać
w piotrkowskim Archiwum Państwowym. Zaczynam od protokołów z posiedzeń prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łękińsku i z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Łękińsku. Na ostatniej sesji w 1958 r. była
mowa o ośmiu sprawach karno-administracyjnych, którymi zajmowało się
miejscowe kolegium. Czy któraś z nich miała związek z protestem mieszkańców przeciwko usuwaniu krzyży? Szczegółów brak.
W dokumentach z posiedzeń Komisji Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie nie ma protokołów z wrześniowego i październikowego posiedzenia. Zachowały się tylko listy obecności. Podobna sytuacja
w teczce z protokołami Komisji Porządku Publicznego. Są listy obecności
z kolejnych zebrań, ale brakuje protokołów z 15 i 31 września, 29 października, 11 listopada i 16 grudnia. Przewodniczącym tej komisji był Jan Jabłoński. Do PRN w Bełchatowie trafił po wyborach w lutym 1958 r.
„Wyczyszczenie” teczek (przed ich przekazaniem do państwowego archiwum) z dokumentów, zawierających wypowiedzi czy opinie, które mogły
potem utrudniać robienie kariery politycznej czy kolejne awanse w oświacie
(w komisjach znajdowali się m.in. kierownicy i dyrektorzy szkół) było dziecinnie proste - kopie protokołów z posiedzeń komisji przekazywane były
luzem.
Tak więc poza wymienionym w szkolnej kronice nazwiskiem przewodniczącego komitetu rodzicielskiego i mało szczegółowymi wspomnieniami
paru osób brakuje udokumentowanych informacji o zdarzeniu, które ponad
55 lat temu miało miejsce w Łękińsku. Temat protestu mieszkańców jest intrygujący i ciekawy. Jeśli trafię na nowe wątki, albo odnajdę związane z tym
dokumenty wrócę do sprawy. Do czytelników „IK” zwracam się z serdeczną
prośbą o kontakt, jeśli mają jakąś wiedzę na ten temat.
Osoby, które chciałyby poznać polityczne tło i przebieg konfliktu związanego z usuwaniem krzyży ze szkolnych sal w 1958 roku, mogą sięgnąć
do książki „Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989” Antoniego Dudka i Ryszarda Gryza, bądź do książki Henryka Dominiczaka „Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990”.
Jerzy Strachocki
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Sport
Piłkarki Omegi - czwarte

eliminacji powiatowych mistrzostw Zrzeszenia
Po rozegraniu
LZS woj. łódzkiego w halowej piłce nożnej dziewcząt do

16 lat najlepsze zespoły podzielono na grupy, w których rozegrane zostały eliminacje międzypowiatowe. Miały one wyłonić drużyny
uczestniczące w finale wojewódzkim. W grupie 1 znalazły się piłkarki reprezentujące powiaty: Radomsko, Bełchatów, Łęczyca, Pajęczno, Wieluń. Powiat bełchatowski reprezentowała drużyna dziewcząt
z LKS Omega Kleszczów.
13 marca w gimnazjum w Jedlnie (gm. Ładzice) odbyły się międzypowiatowe eliminacje w tej grupie. Kolejność miejsc: I. KS Stal
Radomsko; II. LKS Viktoria Grabów (pow. łęczycki); III. ULK Działoszyn (pow. pajęczański); IV. LKS Omega Kleszczów. W zespole z Kleszczowa zagrały: S. Jakubowska, A. Klewin, K. Górazda,
D. Kowalczyk, K. Fryś, R. Mendak, A. Tarkowska, E. Obuchowska,
E. Frankowska.
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Sport
Nowa odsłona
internetowej strony OMEGI

na początku marca nowa strona LKS Omega
U ruchomiona
Kleszczów (www.omegakleszczow.pl) odnotowała do 19

marca ponad 6200 odwiedzin, a do 31 marca - prawie 10500. Widać, że kibice są spragnieni dostępu do aktualnych sportowych
newsów. Najwięcej informacji znajdą na nowej stronie kibice piłki
nożnej. Są tu ilustrowane zdjęciami krótkie relacje z rozegranych
meczów, aktualne tabele, terminarze i składy dwóch najważniejszych piłkarskich zespołów Omegi, występujących w III lidze i klasie okręgowej. Kibice zainteresowani innymi niż futbol dyscyplinami znajdą też informacje na temat pozostałych sekcji klubu Omega.

Sport
Constantia Soccer Club
zwycięża

Sport
została rozegrana ostania kolejka tegorocznej edyOmega w „ciężarowej” lidze 30 marca
cji Solpark Football League. Mimo iż zwycięstwo w lidze
Dobryszycach rozegrano I Rzut Wojewódzkiej Ligi Junio-

W rów oraz Turniej Klasyfikacyjny do lat 15 w podnoszeniu cię-

żarów. W klasyfikacji drużynowej Omega Kleszczów zajęła czwarte miejsce. Na trzech czołowych pozycjach znalazły się drużyny:
1. Gryf Bujny; 2. LKS Dobryszyce; 3. Włókniarz Konstantynów.
Omegę w tych zawodach reprezentowali: Sylwia Oleśkiewicz 337,7 pkt. (punkty Sinclaira); Sandra Kowalska - 286,7; Karol Stróż
- 251,2; Katarzyna Grabarczyk - 250,2; Michał Kacprzyk - 158,7;
Dawid Wojewoda - 147,8.
W turnieju klasyfikacyjnym sekcję podnoszenia ciężarów Omegi reprezentowali: Aleksandra Kopka (uzyskała 73 pkt.), Jakub Raj
(99,6), Karol Stróż (201,2) i Szymon Koper (130,2).

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łuszczanowicach
przy ul. Miłej.
Nr tel. 691-124-309.

Opiekun dzienny
oferuje opiekę nad dziećmi
w wieku żłobkowym.

Miejsce opieki Kleszczów, ul. Główna 44
(budynek MAX BUD).
Kontakt tel. 782-694-053.
4

Usługa koparko-ładowarki

4

Układanie kostki brukowej

4

Sprzedaż: kamienia, żwiru,
piasku, ziemi
Tel. 505-827-143

tydzień wcześniej zapewnili sobie zawodnicy Constantia Soccer
Club, a drugie miejsce - Eko Centrum Radomsko, mecze były pełne emocji. Do końca ważyły się losy najniższego stopnia podium
oraz podziału nagród indywidualnych. Ostatecznie trzecie miejsce
zajęła drużyna Energoserwisu Kleszczów, która jedynie lepszym
bilansem spotkań bezpośrednich wyprzedziła koleżeńską ekipę
Łęksa City.
– Zawodnikom z Łękińska zabrakło naprawdę niewiele do miejsca na „pudle”, ale jak na debiutantów wynik i tak jest świetny mówi Tomasz Dawidziak, specjalista ds. sportu w kleszczowskim
SOLPARKU. – Warto odnotować również bardzo dobrą postawę
kleszczowskich oldbojów, którzy solidną grą zapewnili sobie piątą pozycję.
Po ostatnim gwizdku sędziego nastąpiła dekoracja drużyn oraz
wręczenie nagród indywidualnych. Najlepszym strzelcem rozgrywek został po raz drugi z rzędu Jakub Frajtak (Constantia), który
w tej edycji zdobył 15 bramek. Najlepszym zawodnikiem ligi wybrano Kamila Smyka (Eko Centrum), a bramkarzem Macieja Misiaka
(Łęksa City). Wyróżniono także po jednym zawodniku z każdej drużyny startującej w lidze za poziom sportowy oraz grę fair play podczas całego cyklu halowej ligi.
(s)

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łuszczanowicach
o pow. 1200 m2.

Tel. 607-163-373, 601-405-491.

Kupię działkę budowlaną
w Kleszczowie,
os. Zacisze bądź okolice.
Tel. kontaktowy:
508 302 525.

1 - 15 IV `2014
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Sport
Koszykarki ZSP w rejonowym
i wojewódzkim turnieju

marca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie po raz
pierwszy w historii szkoły był organizatorem
zawodów rejonowych w piłce koszykowej
dziewcząt i chłopców. W zawodach uczestniczyły trzy zespoły dziewcząt i trzy zespoły
chłopców. Dziewczęta ZSP Kleszczów wywalczyły pierwsze miejsce, pokonując swoje
rówieśniczki ze szkół z Radomska i Piotrkowa Tryb. (wygrana 25:14 z I LO z Piotrkowa Tryb. i 22:12 z II LO z Radomska). Dzięki
temu wywalczyły awans do kolejnego, wojewódzkiego etapu rozgrywek.

Skład drużyny ZSP Kleszczów: Marta Kłodawska (kapitan), Justyna Botór,
Justyna Kluba, Martyna Szmigielska,
Patrycja Hajduk, Angelika Gałkowska,
Klaudia Polak-Grudzińska, Wiktoria Rabenda, Anita Stanios, Aleksandra Traj-

***
25 marca reprezentacja koszykarek
ZSP Kleszczów wystąpiła po raz pierwszy
w historii szkoły na zawodach wojewódzkich. W hali MOSIR w Łodzi rywalizowało
pięć drużyn, podzielonych na dwie grupy.
W pierwszym meczu nasze koszykarki rywalizowały z dziewczynami z Kutna, przegrywając 25:33. W meczu o trzecie miejsce
spotkały się z zespołem XXXII LO z Łodzi.
Przegrały 18:42.

PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

dos. W turnieju rejonowym ZSP zagrały ponadto Lidia Kowalska i Karolina
Nowak. Opiekunem drużyny był Marcin
Szymak.

Sport
Uczniowie z Łękińska
wicemistrzami powiatu
w Szkole Podstawowej w Drużbicach odbyły się mistrzostwa LZS powia14 marca
tu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej szkół podstawowych. Wzięło w nich

udział 6 drużyn, w tym także drużyna reprezentująca SP im. M. Kopernika w Łękińsku.
Chłopcy z tej szkoły spisali się bardzo dobrze i wywalczyli wicemistrzostwo powiatu.
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 sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).
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• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w
F.H.U. „APIS”, tel. 695-122-863 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.

Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Uczniowie z Łękińska
wicemistrzami powiatu
å ciąg dalszy ze str. 15
Końcowa kolejność: I. SP Rusiec; II. SP Łękińsko; III. SP Wadlew; IV. SP Dobrzelów; V; SP nr 2 Zelów; VI. SP Drużbice. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc szkoły otrzymały puchary oraz medale. Dla wszystkich drużyn
organizatorzy mistrzostw
(Rada Powiatowa LZS
w Bełchatowie, Urząd Gminy Drużbice, Gminny LKS
w Drużbicach) przygotowali
pamiątkowe dyplomy i wręczyli piłki do gry w futbol.
Skład drużyny
z Łękińska: Michał Garbaciak, Maciej Roczek,
Marcel Kozłowski, Bartłomiej Dziadowiec, Mateusz
Morawski, Daniel Jędrzejewski, Kamil Kałużny,
Konrad Pulwert, Eryk
Krzympiec, Jakub Miarka,
Mateusz Miarka i Jakub
Bednarski.

Sportowcy w SOLPARKU

marca na kilkudniowym zgrupowaniu w SOLPARKU
Do 30przebywała
reprezentacja Polski w rugby na wózkach. Na-

sza kadra jest jedną z czołowych drużyn Europy, a na świecie plasuje się w pierwszej
piętnastce.
Rugbiści odbywali
dwa treningi dziennie
(popołudniowy trwał
4,5 godziny) pod okiem
niemieckiego trenera
Christopha Wernera.
Mieli też zajęcia teoretyczne na sali konferencyjnej i korzystali
z odnowy biologicznej.
W tym roku kadra rugbistów przyjedzie do
SOLPARKU jeszcze
3 razy.
Kolejną ekipą, która wybrała SOLPARK jako bazę pobytową
jest piłkarska reprezentacja Polski U18.
(s)
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Jak przyciągnąć najlepszych
gimnazjalistów?

P

odczas Dnia Otwartego w oprowadzaniu gości po szkole uczestniczyli uczniowie ZSP. Pokazywali
sale lekcyjne, warunki mieszkaniowe oferowane przez internat. Mieli też okazję podzielić
się z tegorocznymi absolwentami gimnazjów swoimi wrażeniami z dotychczasowej edukacji
w Kleszczowie.
Program Dnia Otwartego
uatrakcyjniły m.in.: pokazy taneczne, doświadczenia chemiczne i fizyczne, zabawa z tablicami interaktywnymi, obsługa
i pokaz sprzętu mechatronicznego i robotów, występy wokalne i instrumentalne. Była inscenizacja i piosenki wykonywane
w języku niemieckim. Na hali
sportowej odbywały się rozgrywki sportowe i konkurs matematyczno-fizyczno-sportowy. Relację z Dnia Otwartego
znaleźć można na internetowej
stronie ZSP, a także w archiwalnych wiadomościach NTL
Radomsko.
Na zdjęciach udostępnionych przez ZSP prezentujemy
migawki z tego dnia.

***
Przy okazji warto odnotować udział kleszczowskiego ZSP w IV
Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowanej w Miejskim
Centrum Kultury w Bełchatowie. W przeglądzie brało udział dziesięć szkół i pięć placówek z terenu powiatu. Odwiedzających stoisko ZSP w Kleszczowie informowano o ofercie edukacyjnej, zwłaszcza o nauce mechatroniki. Zwiedzającym z pewnością spodobał się
pokaz robotów wykonanych przez uczniów. Roboty powstały na bazie klocków Lego, wyposażonych w czujniki elektroniczne i serwomechanizmy.
(s)

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l naprawy powypadkowe
l instalacje LPG
l serwis klimatyzacji

l kompleksowa naprawa
zawieszeń
l części zamienne - opony

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
Wystawiam faktury VAT

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

