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Wykańczają elewacje

DOŻYNKI

Trwa przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Na przełomie lipca i sierpnia robotnicy częstochowskiej firmy Cz.P.B.P. „Przemysłówka” S.A., która jest generalnym wykonawcą tej inwestycji, zajmowali się m.in. pracami przy elewacjach
budynku. Do muru mocowane były docieplające płyty z wełny mineralnej, których powierzchnię wzmacniano potem specjalną siatką
zatopioną w kleju. Na tak przygotowaną warstwę naniesiona zostanie wyprawa z kolorowego tynku.
Więcej na str. 2.

POWIATOWO
-GMINNE
25 sierpnia,
Łękińsko

(kompleks rekreacyjny przy ul. Północnej)

13.00 – Msza św. w kościele w Łękińsku
l 14.30 – ceremonia dożynkowa
l 15.30 – koncert czeskiego zespołu
CIMBALOVA MUZIKA KLOBUCAN
l 16.30 – występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Kleszczów
l 17.00 – biesiada dożynkowa z zespołem FRANT
l 19.00 – koncert w wykonaniu BERNARDA
DORNOWSKIEGO ex CZERWONE GITARY
l 20.30 – gwiazda wieczoru – URSZULA
l 21.30 – zabawa taneczna
l

Dzień Energetyka

to szczególna okazja, aby wszystkim pracownikom spółki
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a zwłaszcza
pracownikom Elektrowni Bełchatów złożyć serdeczne
życzenia. Życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy,
a także wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Imprezy towarzyszące: ● wesołe miasteczko, ● wystawy twórców lokalnych, ● stoiska z potrawami
lokalnymi, ● program dla dzieci, ● urządzenia mechaniczne, ● gry, zabawy, pokazy.
Zapraszamy

Pasja wzięta z gliny

Piknik w parku

Ma już za sobą indywidualne wystawy, tytuł „Indywidualności twórczej Warszawskich
Spotkań Ceramicznych”, I nagrodę zdobytą
w konkursie „Najładniejsza praca w glinie”. Został członkiem Związku Ceramików Polskich.
Dziś wie, że jego życie na emeryturze toczyłoby się zupełnie innym rytmem, gdyby nie udział
w zorganizowanych przez „Arreks” warsztatach
„Garncarstwo - sposób na integrację społeczną”.
Więcej na str. 7.

„Piknikowe zabawy z GOK-iem” zorganizowane 2 sierpnia przez Gminny
Ośrodek Kultury w centrum Kleszczowa
na terenie parku przyciągnęły ponad 200
uczestników. Oglądali plenerowe przedstawienia Teatru Pinezka, brali udział
w zabawach, konkursach i zajęciach ruchowych.
Więcej na str. 12.

Sportowe wakacje
Zimowe ferie i letnie wakacje to jedyna pora, kiedy kompleks SOLPARK może
dysponować pełną pulą miejsc hotelowych
i przyjmować na obozach i zgrupowaniach
sportowych grupy liczące nawet ponad 100
osób. W trakcie trwających jeszcze wakacji
najliczniejszą grupą w kleszczowskim kompleksie byli młodzi piłkarze.
Więcej na str. 9.
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W urzędowym kalejdoskopie
GOK w przebudowie

Przypomnijmy, że przebudowa siedziby GOK trwa
od jesieni 2012 roku. Najważniejsze prace, związane z tą inwestycją to: ● podwyższenie o ponad
2 metry sali widowiskowej, znajdującej się na piętrze sali widowiskowej, ● wymiana wszystkich zewnętrznych okien i drzwi, ● wykonanie nowego,
docieplonego dachu, ● docieplenie ścian, połączone z wykonaniem nowej elewacji, ● wykonanie nowych instalacji wewnętrznych i nowych posadzek.
W wyniku
prac modernizacyjnych
poprawi się
funkcjonalność tego
obiektu, wykorzystywanego nie
tylko do działalności kulturalnej, eduElewacja po północnej stronie
kacyjnej
budynku została już wykonana
i świetlicowej,
ale także do organizowania większych uroczystości gminnych. Sala widowiskowa wyposażona będzie w specjalny system składanych siedzisk. Będzie na niej 240 miejsc siedzących. Część z nich
będzie można w razie potrzeby schować pod sceną, część - na przeciwległej od sceny ścianie. Powiększona do ponad 50 m kw. powierzchni scena
będzie wyposażona w elementy techniczne, wykorzystywane zarówno podczas organizowania koncertów muzycznych, jak i przy przedstawieniach
teatralnych (specjalne wyciągi do podwieszania
scenografii i oświetlenia, nowoczesny mechanizm
kurtyny głównej). Sala widowiskowa wyposażona będzie w profesjonalne nagłośnienie i w wydajny system wentylacji. Winda oraz dodatkowa szatnia umożliwią funkcjonalne oddzielenie górnej sali
widowiskowej od pomieszczeń, w których prowadzona jest bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury.
Równolegle z pracami przy budynku prowadzona
jest przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Deszczówka z dachu popłynie
rynnami, a potem podziemną siecią do kanalizacji
deszczowej w ulicy Głównej. Do kanalizacji trafią
też wody opadowe z części utwardzonego terenu
obok budynku. Przebudowy wymaga ponadto fragment sieci kanalizacji sanitarnej przy północno-zachodnim narożniku budynku.

Ostatni dzwonek na wnioski

Dofinansowanie z budżetu gminy Kleszczów do
zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych
może stanowić
do 60 proc. łącznej wartości kosztów, ale nie więcej
niż 5000 zł. Zgodnie z zapisem paragrafu 8 obowiązującego obecnie
regulaminu dofinansowania zakupu sadzonek

wnioski o dofinansowanie w danym roku budżetowym są przyjmowane tylko do końca
sierpnia.
Przypominamy, że o dofinansowania mogą się
ubiegać także osoby nie posiadające prawa własności do nieruchomości, lecz jedynie prawo do
dysponowania nieruchomością, na terenie której
mają być wykonane nasadzenia oraz osoby prawne, nie działające w celu osiągnięcia zysku. Ponadto dotację można uzyskać na trawy ozdobne,
byliny ozdobne i pnącza ozdobne oraz drzewa,
krzewy i pnącza owocowe o wysokich walorach
dekoracyjnych (maxymalnie 4 sztuki).
Zasady ubiegania się o dofinansowanie zostały
szczegółowo opisane na stronie internetowej gminy Kleszczów, pod adresem http://www.kleszczow.pl/sadzonki/. Zainteresowane osoby znajdą
tu także komplet dokumentów niezbędnych przy
ubieganiu się o to „zielone” dofinansowanie.
Do końca lipca br. Urząd Gminy zawarł 37 umów
na udzielenie dofinansowania do zakupu krzewów
i drzew ozdobnych. Łączna kwota dofinansowania, które otrzymają wnioskodawcy wyniesie blisko 44,77 tys. zł.

Więcej usług elektronicznych

Urząd Gminy w Kleszczowie przystąpił do opracowania projektu, który ułatwi świadczenie elektronicznych usług publicznych oraz tzw. elektronizację wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.
Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a wśród pięciu gmin partnerskich jest
także gmina Kleszczów. Wspólnie opracowują projekt, który ma na celu umożliwienie mieszkańcom
gmin korzystania z usług elektronicznych. Na terenie naszej gminy planowane jest utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego. Dzięki posiadaniu profilu zaufanego mieszkańcy będą mogli
składać wnioski w wersji elektronicznej, bez podpisu elektronicznego. Teraz najbliższy punkt potwierdzania profilu zaufanego znajduje się w Bełchatowie.
W ramach projektu mają też powstać elektroniczne formularze wniosków, będą też organizowane szkolenia. Wniosek o dofinansowanie zostanie
złożony do 10 września w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem wyniki poznamy dopiero pod
koniec roku.

Na rezerwowej liście

Informowaliśmy o udziale gminy Kleszczów we
wspólnym konkursie „Edukacyjne Wrota Regionu
Łódzkiego”. Projekt przygotowany w partnerstwie
z innymi samorządami naszego regionu dotyczył
zakupu - z dofinansowaniem unijnych środków sprzętu multimedialnego dla szkół oraz stworzenia
specjalnego portalu edukacyjnego. Mimo, że podczas oceny merytorycznej projekt uplasował się
na drugim miejscu decyzją Zarządu Województwa
Łódzkiego został przesunięty na trzecie miejsce
i nie uzyskał dofinansowania. Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umieszczony został na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Przy
pomyślnym zbiegu okoliczności może wejdzie do
realizacji…
(s)
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Złóż wniosek
o wyprawkę

Program pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna ‘2013” obejmie głównie uczniów,
rozpoczynających we wrześniu naukę w kl.
I, II, III i V szkoły podstawowej, kl. II zasadniczej szkoły zawodowej i kl. II szkoły ponadgimnazjalnej. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych
roczników uczących się zgodnie z nową
podstawą programową oraz uczniowie najmłodszych klas - I-III szkół podstawowych.
Pomoc zostanie udzielona na wniosek rodziców ucznia lub jego prawnych
opiekunów. Podstawą do udzielenia dofinansowania będzie wniosek skierowany
do dyrektora szkoły, do której uprawniony
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2013/14 oraz dokument potwierdzający
fakt zakupu podręczników. Wnioski należy składać w szkołach w pierwszym tygodniu września br.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie
o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów
pozostałych klas objętych programem jest
to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na
osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).
W 2013 r. programem są objęci także
uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym
2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży
- podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Mogą się oni ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego
członka rodziny.
Dofinansowanie zakupu podręczników
w 2013 r. wynosi: ● kl. I-III - do kwoty 225 zł,
● kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325
zł, ● kl. II zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł, ● kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
W przypadku korzystania przez uczniów
niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania do kształcenia
specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607
zł w gimnazjum.

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust.1 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul.
Głównej 47 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie geodezyjnym
Kleszczów - nieruchomość oznaczona
numerem 135/2 - część działki,
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Podsumowanie
pierwszego
miesiąca

KOMUNIKATY
Sprzedaż biletów PKS

Informujemy, że sprzedaż miesięcznych biletów PKS po raz ostatni odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani
zakupieniem biletów na wrzesień mogą
zgłaszać się we wtorek 27 sierpnia w godz.
10.00-13.00. Bilety miesięczne na październik będzie można kupić bezpośrednio u kierowcy w autobusie, lub w kasie biletowej PKS
Bełchatów (taka forma sprzedaży biletów będzie kontynuowana przez kolejne miesiące).

Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów,
Sławomirem Chojnowskim

– Mija pierwszy miesiąc Pana pracy
na stanowisku wójta gminy Kleszczów.
Czy można prosić o kilka zdań podsumowania?
– To był dla mnie bardzo intensywny miesiąc. Trzeba było z marszu wejść
w najważniejsze sprawy z bieżącej pracy
Urzędu Gminy. Niemal każdego dnia odbywały się trudne rozmowy z wykonawcami
gminnych inwestycji, którzy najczęściej
chcą albo przedłużyć terminy, albo chcą
dodatkowych pieniędzy za roboty dodatkowe. Oglądałem na miejscu większość
inwestycji gminnych. Do połowy roku wydatki inwestycyjne z budżetu gminy planowane na ten rok nie przekroczyły 10 proc.
To bardzo słaby wynik, trzeba koniecznie
przyspieszyć wykonywanie planów. Poznawałem też sprawy i problemy komunalnych spółek.
– Jedną z Pana pierwszych decyzji
kadrowych było obsadzenie stanowiska
zastępcy wójta.
– Jeśli chodzi o decyzje kadrowe
w urzędzie to tak. Od 1 sierpnia na tym
stanowisku została zatrudniona była wójt
gminy, Kazimiera Tarkowska. Postanowiłem to zrobić z paru powodów. Ilość
spraw, jakimi zajmują się samorządy stale się zwiększa. Nic dziwnego, że wójtom
wielu gmin pomagają ich zastępcy. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Tak jest
np. w gminach Bełchatów, Drużbice czy
Wola Krzysztoporska. Te samorządy mają
znacznie mniejsze budżety niż Kleszczów.
W naszym przypadku i wysokość budżetu,
który trzeba zrealizować i rozwojowe plany gminy Kleszczów uzasadniają potrzebę
obsadzenie stanowiska zastępcy wójta.
Takie stanowisko wynika z ustawy i było do
tej pory umieszczone w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy, tyle że nie było
obsadzone.
– Niektóre media informując o tym,
że swoim zastępcą wybrał Pan Kazimierę Tarkowską, przypomniały o jej sądowej sprawie, mówią także o powołaniu
„wbrew zakazowi”.
– To prawda, że pojawiły się takie zarzuty. Ale trzeba przypomnieć, że nie było
żadnego sądowego zakazu. Sąd w 2011
roku wydał postanowienie o zawieszeniu
Kazimiery Tarkowskiej w pełnieniu funkcji wójta gminy Kleszczów. To nie jest to
samo, co zakaz zajmowania określonych
stanowisk, który może wydać tylko sąd
w wyroku skazującym. Mylne informacje
podawane na ten temat przez jeden z tygodników i współpracujący z nim portal
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Punkt Zbiórki Odpadów

informacyjny, który jest finansowany przez
Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów, to
albo przypadkowa pomyłka, albo świadoma manipulacja.
Zanim zdecydowałem się zatrudnić
byłą wójt gminy zasięgałem wielu opinii.
Uznawano, że nie ma żadnych przeszkód
do zatrudnienia pani Tarkowskiej na tym
stanowisku. Można tu podać przykład
prezydenta Poznania, który po dziesięciu
latach procesu został ostatecznie uniewinniony. Proces sądowy, który dotyczy
pani Tarkowskiej, może trwać nawet kilka
lat. Obecnie nie ma ona żadnego wyroku
skazującego. Urzędnik może być zatrudniony w urzędzie gminy po przedstawieniu
zaświadczenia, że nie figuruje w rejestrze
skazanych. Pani Tarkowska przedstawiła
takie zaświadczenie. Uważam, że nie byłoby uzasadnione rezygnować na tak długi
czas z wykorzystania osoby, która ma takie
doświadczenie w sprawach samorządowych i tak dobrze zna i rozumie potrzeby
gminy Kleszczów. To nie jest tylko moja
opinia. W czasie moich przedwyborczych
zebrań, które odbyły się we wszystkich
sołectwach, ale i w czasie indywidualnych
spotkań z mieszkańcami widać było, że
oczekiwania, żeby pani Tarkowska wróciła
do urzędu miało wielu z nich.
– Jak zostały podzielone główne zadania w kierownictwie Urzędu Gminy
w Kleszczowie?
– Zasadniczo wygląda to w ten sposób,
że mnie będą podlegać sprawy gminnych inwestycji, gospodarki gruntami i ochrony środowiska. Swojemu zastępcy przydzieliłem
zadania z ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu, sprawy przedsiębiorczości i nadzór nad spółkami gminnymi. Sekretarz gminy zajmuje się organizacją
prac Urzędu Gminy, sprawami kadrowymi,
tematem informatyzacji i szkoleń pracowników. Jeśli chodzi o skarbnika gminy to należy do niego cały zakres spraw związanych
z budżetem, finansami, podatkami itp.
å ciąg dalszy na str. 5

Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje,
że w II połowie sierpnia Gminny Punkt Zbiórki
Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
• 16 sierpnia - 10.00-21.00
• 17 sierpnia - 9.00-20.00
• 19 sierpnia - 12.00-20.00
• 20 sierpnia - 12.00-20.00
• 21 sierpnia - 10.00-20.00
• 22 sierpnia - 10.00-20.00
• 23 sierpnia - 10.00-20.00
• 24 sierpnia - 9.00-21.00
• 26 sierpnia - 12.00-20.00
• 27 sierpnia - 12.00-20.00
• 28 sierpnia - 10.00-20.00
• 29 sierpnia - 10.00-20.00
• 30 sierpnia - 10.00-21.00
• 31 sierpnia - 9.00-21.00

Gdzie oddać przeterminowane leki?
Opakowania z przeterminowanymi lekami
nie powinny trafiać na składowiska odpadów
komunalnych, czyli tam gdzie składowana
jest obecnie większość wytwarzanych przez
nas odpadów. Leki wymagają bowiem innych
sposobów utylizacji niż odpady komunalne.
Główny sposób ich utylizacji to spalanie.
Przypominamy, że dzięki porozumieniu Urzędu Gminy z właścicielami kleszczowskich
aptek w trzech punktach zostały ustawione
pojemniki, do których można wrzucać opakowania z przeterminowanymi lekarstwami. Są
to: apteka i punkt apteczny przy ulicy Głównej
oraz apteka funkcjonująca w Polo-Markecie
przy ul. Sportowej.
Prosimy, by przed wrzuceniem do specjalnych pojemników leki w płynie (syropy, krople) zostały zabezpieczone przed rozlaniem.
Buteleczki należy dokręcić i owinąć w folię.

Gminne Centrum Informacji

Przypominamy, że Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie, mieszczące się przy
ul. Głównej 122 jest otwarte w dni robocze w godzinach 8.00–16.00. GCI oferuje
mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp do
stanowisk komputerowych i do Internetu.
Zapewnia też m.in. możliwość skorzystania
z kserokopiarki, drukarki i skanera. Pracownicy GCI pomagają mieszkańcom w pisaniu
CV, podań oraz w wypełnianiu wniosków (np.
o dopłaty unijne). Kontakt: tel. 44/ 731 36 46;
e-mail: gci@kleszczow.pl.
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Prowadzone w szkołach i przedszkolach prace remontowe i modernizacyjne dobiegają końca podobnie jak wakacje.

Wakacyjne
remonty

14 sierpnia w pracowniach Technikum Nowoczesnych Technologii trwały
jeszcze prace związane z rozbudową instalacji elektrycznej. Piotrkowska firma
ELTECH otrzymała tu do wykonania zadanie, obejmujące m.in. rozbudowę istniejącej rozdzielni elektrycznej, zbudowanie czterech nowych, kompletnych
rozdzielnic natynkowych, a także montaż
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Bezpłatne porady specjalistów
– oferta PCPR
Jednym z działań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Z bezpłatnych porad fachowców (prawników, psychologów, terapeutów) korzystać mogą zwłaszcza osoby, które doświadczają przemocy
w rodzinie, mają kłopoty wychowawcze z dziećmi, albo borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami (u samych siebie lub u członków rodziny).
Ustalane przez PCPR w Bełchatowie dyżury prawników i psychologów odbywają się
(zwykle z wakacyjną przerwą) także w poszczególnych gminach Powiatu Bełchatowskiego,
ale porady innych specjalistów uzyskać można wyłącznie w Bełchatowie. Może się zdarzyć,
że zwyczajny wstyd, albo niechęć nagłaśniania swoich rodzinnych problemów w lokalnej
społeczności zniechęca niektórych mieszkańców gminy z odwiedzania prawnika i psychologa tu na miejscu, w Kleszczowie.
Nie wszyscy wiedzą, że po poradę można udać się także do Bełchatowa. W oparciu
o dane ze strony internetowej bełchatowskiego PCPR podajemy harmonogram i miejsca takich dyżurów:
Specjalista

Miejsce udzielanych porad Dzień tygodnia

prawnik

Poradnia Życia Rodzinnego
w Bełchatowie - Osiedle
każdy czwartek
1 Maja 4 a

interwencja kryzysowa
Dom Katechetyczny w Beł(przeciwdziałanie przemocy
chatowie, ul. Kościuszki 2
w rodzinie)
Dom Katechetyczny w Bełprawnik
chatowie, ul. Kościuszki 2
Poradnia Życia Rodzinnego
interwencja kryzysowa (prow Bełchatowie, Os. 1 Maja
filaktyka uzależnień)
4a
å ciąg dalszy na str. 6

Wójt Gminy
Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że w
siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony
na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj.
łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz opublikowana będzie na stronie internetowej
Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

1600-1930

każdy wtorek

1700-2000

każdy
poniedziałek

1630-1830

każdy
poniedziałek

1800-2030

• 14 września
Poradnia Życia Rodzinnego • 19 paździerporadnictwo rodzinne (tera800-1200
w Bełchatowie, Os. 1 Maja
nika
pia rodzin)
4a
• 9 listopada
• 7 grudnia
Poradnia Życia Rodzinnego każdy pierwszy
poradnictwo rodzinne
w Bełchatowie, Os. 1 Maja i trzeci wtorek
1800-2100
4a
miesiąca
Poradnia Życia Rodzinnego
psycholog
1930-2130
w Bełchatowie, Os. 1 Maja
każdy wtorek
grupa
4a
Poradnia Życia Rodzinnego
psycholog
w Bełchatowie, Os. 1 Maja
każda środa
1830 -2130
4a
Dom Katechetyczny w Bełpsycholog
każdy wtorek
1500-1800
chatowie, ul. Kościuszki 2
interwencja kryzysowa (rozDom Katechetyczny w Beł- co druga środa
wiązywanie problemów wy1700-2000
chatowie, ul. Kościuszki 2
miesiąca
chowawczych w rodzinie)
zgodnie z potrzeMiejsce terapii wskazuje bami ustalonymi
psychoterapeuta
wg potrzeb
PCPR
z osobą, korzystającą z terapii

Zapisy na szkolenia
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14 Fundacja Rozwoju Gminy
Kleszczów ogłasza zapisy na szkolenia
i kursy dla mieszkańców gminy Kleszczów. Na podstawie dokonanych już zgłoszeń można stwierdzić zainteresowanie
szkoleniami z zakresu:
• prawa jazdy kat. C i E,
• przewozu rzeczy,

Godziny
przyjęć

• uprawnień SEP,
• obsługi wózków widłowych,
• obsługi maszyn ciężkich – ładowarki,
koparki, spycharki.
Fundacja informuje, że przyjmuje zapisy na każdego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców gminy.
Zostaną one zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 15-oso-

bowej grupy. Zgłoszenia przyjmowane są
do 30 września br. Warunkiem uczestnictwa w kursie, oprócz stałego zameldowania na terenie gminy, jest wpłata zaliczki
w wysokości 200 zł.
Zarząd Fundacji podjął decyzję
o udzieleniu dofinansowania do szkoleń w wysokości 50 % kosztów wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów
oraz 70 % kosztów - mieszkańcom bezrobotnym.
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Podsumowanie pierwszego miesiąca
Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Sławomirem Chojnowskim

å ciąg dalszy ze str. 3
– Skoro już jesteśmy przy sprawach
kadrowych to proszę wyjaśnić powody zmian przeprowadzonych w Radzie
Nadzorczej spółki SOLPARK Kleszczów.
– Zastałem taką sytuację, że w tej spółce rada nadzorcza faktycznie nie działała.
Rada powinna mieć trzech członków, tymczasem dwóm z nich kadencja skończyła
się w połowie czerwca, dokładnie w dniu
odbycia walnego zgromadzenia wspólników. Rolą prezesa spółki było zaplanować
w porządku obrad tego zgromadzenia uzupełnienie składu rady. Nie zrobił tego, więc
trzeba było jak najprędzej naprawić błąd,
bo wszystkie decyzje, które podejmowała
„nielegalna” rada były decyzjami nieważnymi. Za brak rady nadzorczej we właściwym składzie Kodeks Spółek Handlowych
przewiduje wysoką karę pieniężną dla zarządu spółki. Uważam, że sytuacja taka,
jaka się zdarzyła w SOLPARKU jest niedopuszczalna. Do nowego składu Rady Nadzorczej SOLPARK Kleszczów sp. z o.o.
powołałem panią Ruzenę Buresz i pana
Włodzimierza Chybińskiego. Obydwoje
mają potrzebne do tego kwalifikacje i są
mieszkańcami gminy Kleszczów.
– Dla mieszkańców gminy Kleszczów, którzy zajmują się rolnictwem
koniec lipca i pierwsza połowa sierpnia to czas trudnych prac żniwnych.
W małych gospodarstwach jest to nie
zawsze opłacalna produkcja. Kieszenie
naszych rolników zasilały w poprzednich latach wypłaty odszkodowań, tzw.
„suszowego”. Przed rokiem kwota zasiłków znacznie się zmniejszyła. Wiele
osób liczyło na to, że wsparcie wróci
teraz do wcześniejszego poziomu. Tak
się jednak nie stało.
– Program pomocy dla rolników z gminy Kleszczów został przedłużony na kolejne lata. Tzw. „suszowe” zostało zastąpione wiosną tego roku przez Radę Gminy
programem rekompensaty strat, które powstały w uprawach z przyczyn klęskowych.
Uważam, że program pomocy z wiosny
tego roku trzeba przerobić, żeby wsparcie
było większe. Trzeba to zrobić mądrze,
żeby program przeszedł od strony praw-

nej, ale żeby też dawał większe korzyści
rolnikowi.
– Finałem prac żniwnych są w wiejskich gminach dożynki. W tym roku
odbędą się one 25 sierpnia w Łękińsku
i będą to dożynki powiatowo-gminne.
– To prawda. Zgodnie z tradycją władze powiatu bełchatowskiego robią takie
dożynki co roku we współpracy z inną
gminą. W tym roku kolej przypadła na
Kleszczów. Uroczystość tej rangi wymaga znacznie większych i dłuższych przygotowań. Gmina Kleszczów podpisała ze
Starostwem Powiatowym porozumienie,
w którym zostały podzielone zadania
i odpowiedzialność. Powiat będzie odpowiadał m.in. za zabezpieczenie medyczne i ochronę tej imprezy, za zapewnienie
obsługi gastronomicznej dla zapraszanych
gości, rozreklamowanie dożynek, a także
za zorganizowanie obsługi gastronomicznej z miejscami do biesiadowania dla
uczestników dożynek.
Gmina odpowiada za przygotowanie
placu na uroczystości dożynkowe, a więc
m.in. za doprowadzenie prądu, dostęp do
wody i niezbędne miejsca parkingowe.
Odpowiadamy także za wynajęcie sceny
i jej nagłośnienie, dekorację placu i estrady, główne punkty programu scenicznego,
w tym występ gwiazdy wieczoru, a także za organizację wesołego miasteczka
z atrakcjami dla dzieci.
– Podczas dożynek zostaną zorganizowane różne konkursy, w tym też
konkurs dla mieszkańców naszej gminy
na najładniejszy wieniec dożynkowy. To
pierwszy taki konkurs.
– Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury ogłosiliśmy taki konkurs, aby podtrzymać tę ważną tradycję wiejską, jaką
było wyplatanie i dekorowanie wieńców.
Ta tradycja w młodszym pokoleniu zanika,
trzeba więc zachęcać do jej utrzymywania,
także poprzez fundowanie nagród i upominków.
Korzystając z okazji chciałbym bardzo
serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w uroczystościach dożynkowych, w czasie których
wspólnie podziękujemy za zebrane przez
rolników plony.

O unijnych funduszach…
… informuje działający w Bełchatowie Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Można tu bezpłatnie uzyskać informacje na temat: ● Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ); ● programów wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS). Rolą punktu jest także: ●
kierowanie beneficjenta do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji; ● udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych.
Siedziba bełchatowskiego punktu informacyjnego: Urząd Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), I piętro, pok. nr 214, tel. 44/ 733 51 44, e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl.
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.30-15.30, wtorek - 7.30-17.00.
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Niewiele miejsc
na szkolenia w PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przyjmuje zgłoszenia na organizowane
w październiku, listopadzie i grudniu zajęcia
aktywizacyjne oraz szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
• Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy odbędzie się w dniach 7-25
października.
Terminy pozostałych zajęć:
• „Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała” - 5 listopada, godz. 9.00,
liczba miejsc: 14,
• „Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych” - 19 listopada, godz. 9.00, liczba
miejsc: 14,
• Zajęcia m.in. z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz metod rekrutacji stosowanych przez pracodawców
- program skierowany w szczególności do
osób do 25 roku życia - 10 grudnia, godz.
9.00, liczba miejsc: 14.

Siedziba Powiatowego
Urzędu Pracy w Bełchatowie
Zgłoszenia na zajęcia aktywizacyjne
przyjmowane są do wyczerpania limitu
miejsc w Centrum Aktywizacji Zawodowej
PUP w Bełchatowie w sali numer 10 (parter)
w godzinach 8.00-14.00.

Więcej mocy
z elektrowni

w Elektrowni Bełchatów został
16 lipca
przekazany do eksploatacji blok

energetyczny nr 8. Dzięki wykonaniu kompleksowej modernizacji blok zwiększył swoją moc osiągalną z poziomu 370 do 390 megawatów (MW). Teraz łączna moc, którą
może osiągnąć Elektrownia Bełchatów wynosi 5.382 MW.
Modernizacja „ósemki” to jeden z etapów
prowadzonego w elektrowni systematycznego unowocześniania jedenastu bloków
energetycznych (od 2 do 12). Dokonywane
w nich zmiany technologiczne umożliwiają
przystosowanie bloków do pracy w warunkach nowych wymagań ekologicznych oraz
pozwalają przedłużyć ich żywotność do 320
tys. godzin pracy.
Zgodnie z informacjami przekazanymi
do mediów przez spółkę PGE GiEK S.A. nakłady jakie ponosi Elektrownia Bełchatów na
modernizację bloków od 7 do 12 wynoszą
ok. 800 mln zł na jeden blok.
(s)
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Udana akcja

imo upału i okresu wakacyjnego akcja krwiodawcza zorganizowana
9 sierpnia w SOLPARKU okazała się nadzwyczaj udana. Krew oddało czterdzieści osób. Osiem osób się nie zakwalifikowało, a cztery kolejne przyszły za późno. Być może nie wszyscy wiedzą, że zespół pobierający krew musi
się zmieścić w wyznaczonym limicie czasowym - czas od rozpoczęcia pobierania pierwszej do zakończenia pobierania ostatniej jednostki krwi nie może przekroczyć trzech godzin. Pobrana krew musi w odpowiednim czasie zostać dostarczona do działu preparatyki.
Zebrana w Kleszczowie krew zasiliła
bank krwi w naszym regionie, przy czym dwie
jednostki krwi zostały przekazane chorej osobie z Gorzędowa, której planowana operacja
została wcześniej odłożona w związku z brakiem krwi.
– Jestem szczęśliwy, że nasz apel
o przyjście jak największej liczby krwiodawców okazał się skuteczny – mówi przedstawiciel zarządu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie, Marek Kaczmarczyk.
– W imieniu zarządu serdecznie dziękuję krwiodawcom za wielką ofiarność.
Dziękuję także zespołowi z punktu pobrań w Radomsku oraz przedstawicielowi
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, za wytężoną
pracę włożoną w sprawne przeprowadzenie tej akcji.
Następna akcja honorowego krwiodawstwa w Kleszczowie odbędzie się już
w piątek 13 września. Została zaplanowana z myślą o młodzieży Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, co wcale nie oznacza, że inni honorowi
krwiodawcy zostaną odprawieni z kwitkiem.
(s)

USŁUGI HYDRAULICZNE
•
•
•
•
•
•
•
•

w zakresie

Instalacji WOD-KAN i CO
Kotłów CO i kominków z płaszczem wodnym
Odkurzaczy centralnych
Kolektorów słonecznych
Powietrznych pomp ciepła
Przydomowych oczyszczalni ścieków
Przyłączy wody i kanalizacji
Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- rekuperacji

Wykonujemy prace w budynkach jednorodzinnych,
również w halach i budynkach o dużym metrażu.
Dojazd na miejsce, dokładna i szybka wycena, rzetelna,
fachowa i czysta praca.

INST-KRUP Tomasz Krupski
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce
Tel. 512 394 550

NR 16/371

Wakacyjne remonty
å ciąg dalszy ze str. 4
16 kompletów rozdzielni dla poszczególnych stanowisk pomiarowych. Wszystkie te urządzenia połączone zostały skomplikowaną siecią kabli elektrycznych, a także kabli łączących stanowiska z siecią komputerową. To okablowanie zostanie ukryte
w natynkowych kanałach kablowych.
Przeprowadzona inwestycja ułatwi podłączanie nowych
urządzeń, wpłynie też na poprawę komfortu pracy - zarówno
uczniów technikum, jak i wykładowców. To zadanie finansowane jest z budżetu gminy, a jego koszt wyniesie 84,9 tys. zł.
W połowie sierpnia trwały prace remontowe, zlecone przez
dyrektor samorządowego przedszkola w Łuszczanowicach.
Jak wcześniej informowaliśmy obejmowały one malowanie sal
zajęć, pomieszczeń magazynowych, a także pokoi administracyjnych. Do pomalowania było łącznie około 900 m kw. powierzchni. Po zakończeniu przez przedszkole wakacyjnego dyżuru do pracy wzięli się fachowcy od wykładzin i dekoracyjnych
stiuków.
Do tej pory w korytarzach dolne, „lamperyjne” części ścian
pokryte były niezbyt
praktycznym, łatwo
brudzącym się żywicznym tynkiem mozaikowym. Został on zastąpiony przez gładkie,
dekoracyjne stiuki, które powstają dzięki nakładaniu trzech warstw
specjalnej barwnej
masy. Jej głównym
składnikiem jest zaprawa wapienna. Łączna
powierzchnia stiuków
wykonanych w łuszczanowickim przedszkolu to 85 m kw.
W jadalni i szatniach wymieniana jest podłogowa wykładzina typu tarkett. Po zerwaniu poprzedniej wykładziny i przygotowaniu równego podłoża na podłogi trafi taki sam materiał, ale
w innych niż poprzednio kolorach. Zlecone firmie prace obejmują także montaż listew przyściennych i konserwację powierzchni wykładziny za pomocą preparatu polimerowego.
Podobny sposób konserwacji przeprowadzono już na tarkettowych wykładzinach w pozostałych salach przedszkola. Czyszczenia doczekały się także wykładziny dywanowe w poszczególnych salach zajęć.
Łączny koszt brutto prac malarskich i wykonania stiuków
wyniósł prawie 26,88 tys. zł, zaś koszt robót związanych z wymianą wykładzin – 42,32 tys. zł brutto.
(s)

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).
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Pasja odkryta przypadkiem

reportażu, porównującym dwie polskie
W kilkunastominutowym
gminy - Kleszczów i Niedźwiada pojawia się krótki wątek, do-

tyczący Grzegorza Sołtyszewskiego. „To misternie zdobione ceramiki
pana Grzegorza. Zajął się tym na emeryturze” - mówi w komentarzu
współautor filmu, Grzegorz Szponder. Kamera pokazuje przykłady
kilku prac - wazony i misy o różnych kształtach, a także ręce twórcy,
zajętego wykańczaniem obrzeży glinianego naczynia.
– Ja to jestem tak pochłonięty tą ceramiką, że o niczym innym
właściwie nie myślę – mówi reporterowi Grzegorz Sołtyszewski.
Choć reportaż powstał rok temu, słowa wypowiedziane wtedy
przez mieszkającego w Kleszczowie emerytowanego górnika Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów nic nie straciły na aktualności. Odkryta przypadkiem pasja zajmuje mu niemal cały wolny czas, sprzyja
nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi zajmującymi się ceramiką,
daje też satysfakcję w postaci zdobywanych nagród czy wyróżnień.
Mówiąc o roli przypadku w tej ceramicznej pasji trzeba wrócić
do projektu „Garncarstwo - sposób na integrację społeczną”, który
w pierwszych miesiącach 2010 roku realizowany był przez Agencję
Rozwoju Regionalnego „Arreks” w Kleszczowie. Nabór na te bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet VII „Promocja integracji społecznej”) zajęcia trwał dość długo. Mieszkający na osiedlu „Zacisze”
Grzegorz Sołtyszewski przyjechał do siedziby agencji „Arreks”, by zapisać się na kurs certyfikowanego pracownika ochrony. Jedna z organizatorek szkoleń - Zofia Pasternak powiedziała, że tego szkolenia
nie będzie. Będą jednak organizowane warsztaty ceramiki artystycznej. Namówiła pana Grzegorza do wpisania się na listę uczestników
tych zajęć.
Potem było odkrywanie niezwykłych, plastycznych możliwości glinianego tworzywa, zdobywanie kolejnych, coraz trudniejszych
szczebli w tworzeniu ceramiki, w tym także wymyślanie oryginalnych
metod zdobienia. Warsztaty „Arreksu” zakończyły się wspólnym wernisażem prac wszystkich uczestników w marcu 2010 roku.
O tym, że „ceramiczny bakcyl” został połknięty na dobre można przekonać się, analizując kolejne działania Grzegorza Sołtyszewskiego. Już na własną rękę zaczął jeździć na kolejne zajęcia,
prowadzone w Bełchatowie przez instruktorkę Alicję Przydrygę. Poznał technikę wykonywania ceramiki z wałków gliny, a także metodę zdobienia z wykorzystaniem angoby. Potem zaczął zaopatrywać
się w masę glinianą i coraz więcej pracować w domu. Z domowego
warsztatu wystawił samochód, a garaż przerobił na własną pracownię. To właśnie tu były kręcone wspomniane na początku zdjęcia.
„Z czasem zaczął sam eksperymentować z robieniem angoby
domowym sposobem, na bazie tlenku manganu. Tak bardzo się zaangażował, że nie wyobraża sobie życia bez lepienia ceramiki z gliny. Efekty pracy, która często pochłania go przez kilka godzin dziennie, Grzegorz Sołtyszewski prezentuje na stronie internetowej http://
grzechumaly.web-album.org” – pisaliśmy na łamach „Informatora”
w 2011 roku. Teraz na tej stronie znaleźć można ponad 160 fotografii
prac. Pan Grzegorz założył też swój profil na Facebooku.
Pierwszą z indywidualnych wystaw, którą „zaliczył” była wystawa w trakcie odbywającego się rokrocznie Kongresu Węgla Brunat-

Salon Fryzjerski
damsko-męski

Kleszczów, ul. Główna 2B
Tel. 44/ 731-44-93
Tel. 534-296-807
Czynne: pn-pt: 9.00-17.00,
sob. 8.00-13.00
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nego w Bełchatowie. W 2011
roku w jednej z części hali sportowej, w której odbywał się kongres w jedenastu specjalnie
zaaranżowanych i podświetlonych niszach zostały wystawione amfory, wazony i dekoracyjne misy.
Początkowo wykonaną
przez siebie surową ceramikę woził do wypalania w piecu jednej z działających w naszym rejonie cegielni. W końcu
zdecydował się na samodzielny zakup specjalistycznego G. Sołtyszewski w swojej pracowni
pieca. Piec stanął w garażu przy piecu do wypalania ceramiki
przerobionym na pracownię
ceramiki. To pozwoliło mu się uniezależnić, umożliwiło też dodatkowe zdobienie prac. W piecu w cegielni ponowne wypalanie szkliwionych prac było niemożliwe.
– Co jest najważniejszym momentem w trakcie tworzenia? –
pytam.
– Chyba oczekiwanie ma otwarcie pieca, w którym są wypalane
prace. Uzyskane w piecu kolory to efekt kilku czynników – najważniejsze to czas wypalania, temperatura oraz skład mieszanki ceramicznej i zastosowane szkliwo.
Grzegorz Sołtyszewski jest teraz członkiem Związku Ceramików Polskich. Bierze udział w wielu imprezach, na które ze swoimi pracami przyjeżdżają członkowie ZCP - zarówno zawodowi, jak
i amatorscy twórcy. Wspomnijmy tylko o trzech z nich. Warszawskie Spotkania Ceramiczne - impreza zrodzona w Centrum Promocji Kultury Praga Południe miała w tym roku
swoją dziewiątą edycję. G. Sołtyszewski
ma szczególny sentyment do „Spotkań”.
W ich siódmej edycji, w 2011 roku został
wybrany indywidualnością twórczą.
Podczas ostat- Przykłady dekorowania ceramiki
nich Warszawskich
å ciąg dalszy na str. 12
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Czym jest rodzina zastępcza?
Fundacja HAPPY KIDS, która działa w Łodzi, znana jest m.in.
z kampanii przeprowadzonej na terenie naszego województwa
„Przytul. Zostań rodzicem zastępczym”. W ramach tej kampanii fundacja starała się przygotować chętnych do roli rodziny zastępczej
oraz budować dobry wizerunek tej właśnie formy opieki.
Fundacja HAPPY KIDS od ponad dekady prowadzi rodzinne
domy dziecka i wspiera rodziny, które podejmują się trudnego zadania stworzenia podopiecznym nowego, bezpiecznego i szczęśliwego domu. Oto podstawowe informacje na temat instytucji rodzin
zastępczych. Warto je popularyzować, bo wiedza o tej formie opieki jest ciągle niedostateczna.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza to forma opieki nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale pozbawione jest opieki (pieczy) rodziców własnych. Opieka w ramach rodziny zastępczej to dobrowolny akt opiekuńczy wobec dziecka usankcjonowany postanowieniem sądowym.
Do rodziny zastępczej trafić mogą dzieci, których rodzicom została ograniczona lub zawieszona władza rodzicielska. W wielu

Dopłaty
dla energooszczędnych

w tym roku program Narodowego Funduszu
U ruchomiony
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje dopła-

ty do kredytów zaciągniętych na budowę lub zakup energooszczędnych budynków i mieszkań. Program ma być realizowany do 2018
roku, a jego budżet wynosi w sumie 300 mln zł. Za te pieniądze
NFOŚiGW planuje dofinansować budowę lub zakup ok. 12 tysięcy
ekologicznych domów i mieszkań.
Najwyższą kwotę dofinansowania - 50 tys. zł mogą uzyskać
osoby decydujące się na budowę domu pasywnego (o minimalnym zapotrzebowaniu na energię użytkową). W przypadku domów
energooszczędnych można uzyskać do 30 tys. zł. Z programu skorzystają też osoby kupujące domy lub mieszkania od deweloperów
i spółdzielni mieszkaniowych. Dotacja do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych wyniesie do 16 tys. zł, a w energooszczędnych
– do 11 tys. zł brutto.
Dofinansowania będą wypłacane jednorazowe po zakończeniu
budowy. Do otrzymania dopłaty konieczne będzie jednak potwierdzenie osiągnięcia przez budynek wymaganego w programie standardu energooszczędności. Pieniądze mają być wypłacane przez
banki współpracujące z NFOŚiGW, a dofinansowanie ma formę
częściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego na budowę lub zakup domu czy zakup mieszkania. Z dofinansowania nie skorzystają
osoby, które budowę chcą finansować z własnej kieszeni.
Na razie ofertę kredytu objętego programem dopłat udostępniły
dwa z siedmiu banków, które współpracują z funduszem. Aktualne
informacje na temat programu wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami znaleźć można na stronie internetowej NFOŚiGW.
(s)

Usługi koparko-ładowarką
Ceny od 70 zł mtg.
U. T. B. Krzysztof Gawor
97-410 Kleszczów,
Antoniówka 33
Tel. 500 090 888

przypadkach do opieki zastępczej trafiają również dzieci, których
rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej (najczęściej występujące) poprzez umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych wszelkich atrybutów bieżącej pieczy (codziennej
opieki i troski) nad dzieckiem, natomiast obszar tzw. reprezentacji ustawowej (podejmowanie względem dziecka wszystkich ważnych decyzji życiowych) nadal jest w „rękach” rodziców naturalnych.
Podejmując się tej roli trzeba o tym koniecznie pamiętać. Dziecko
w naszej rodzinie zastępczej nie jest nasze!!!
Rodzice zastępczy w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem. Ta forma opieki podlega także
kontroli ze strony sądu i ośrodka pomocy społecznej. Na każde dziecko objęte opieką zastępczą państwo przeznacza określone środki finansowe. Ich wysokość uzależniona jest od wieku dziecka, jego stanu zdrowia i podstawy prawnej umieszczenia w opiece zastępczej.
Opieka zastępcza powinna trwać tak długo, aż ustaną (skutecznie) przyczyny kryzysu rodziny własnej dziecka będące podstawą
do orzeczenia umieszczenia dziecka w opiece poza rodziną własną.

Konkursy, konkursy
Póki trwają jeszcze wakacje, a uczniowskie i studenckie
umysły wolne są narazie od zmartwień typowych dla trwającego roku szkolnego lub akademickiego, warto przejrzeć oferty
różnych konkursów. Udział w nich nie musi być podyktowany
wyłącznie atrakcyjnymi nagrodami, ale także chęcią spełnienia
własnych ambicji, albo szansą publikacji prac.

Otwarty konkurs poetycki

Wystarczy mieć ukończone 18 lat i ciekawe pomysły na teksty
pięciu wierszy, by wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego w Łodzi oraz łódzki oddział Związku Literatów Polskich. Prace należy nadsyłać do 15
września br. Główna nagroda to tygodniowy pobyt w Domu Pracy
Twórczej ZLP w Zakopanem oraz jeden tysiąc złotych. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wimbp.lodz.pl.

„Lato, lato zostań dłużej”

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi po raz 13 organizuje Konkurs Fotograficzny „Lato, lato zostań dłużej”. Poprzez ten
konkurs organizator zachęca uczestników do indywidualnego spojrzenia na świat nie tylko w kategorii piękna, ale także formy i przeżycia. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: do 18
lat i powyżej 18 lat. Prace w formacie nie mniejszym niż 20/30 cm (dodatkowo zarejestrowane na płycie CD w rozdzielczości 300 dpi) należy dostarczyć do 27 września.
Regulamin konkursu - na stronie www.bok.lodz.pl w zakładce
Wydarzenia - główne imprezy. Dodatkowe informacje u komisarza
konkursu Urszuli Issaieff, tel. 42/ 651 67 47.

Do wyboru, do koloru

Konkursy fotograficzne, adresowane do wszystkich osób bawiących się w robienie zdjęć (takie jak np. Wielki Konkurs Fotograficzny
National Geographic czy Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN), a także konkursy dedykowane,
np. „Woda - zmienne oblicza” (dla pracowników firm wodociągowych
i gazowych) czy „Wspomnienie lata” (adresowany do czytelników Digital Foto Video) znajdą wszyscy interesujący się fotografiką na stronie
internetowej http://www.foto-konkursy.info/. W pierwszym tygodniu
sierpnia wykaz obejmował prawie 40 różnych tematycznie konkursów.
Nie było co prawda wśród nich ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie konkursu „Przyłapani na czytaniu”,
ale o tym konkursie przypominamy w każdym wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”. Termin przekazywania zdjęć upływa 17 września, a szczegółowy regulamin znaleźć można na stronie internetowej GBP.
(s)
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Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest pomaganie
dziecku, a nie zastępowanie mu rodziców. Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego
i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb
dziecka, możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
oraz odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Ludzie, którzy podejmują się opieki zastępczej z innych niż w/w
powody muszą liczyć się z rozczarowaniem. Rodzina zastępcza
jest ustawowo zobowiązana do podtrzymywania kontaktów dziecka z jego rodziną generacyjną (z rodzicami, dziadkami, wujostwem
itp.). Oczywiście kontakty te powinny mieć miejsce w sytuacji, gdy
są one dla dziecka bezpieczne i celowe. Nie zmienia to jednak faktu, że dzieci w opiece zastępczej nigdy nie będą w sensie prawnym
„naszymi” dziećmi.
Ustawa o Pomocy Społecznej obowiązująca od dnia 1 maja
2004 roku rozróżnia kilka rodzajów rodzin zastępczych:
● spokrewnione z dzieckiem - opiekę nad dzieckiem przejmują
dalsi członkowie rodziny np. dziadkowie, wujostwo, itp.

● niespokrewnione z dzieckiem - opiekę sprawują osoby prawnie obce dla dziecka. W takiej rodzinie może być umieszczonych
w tym samym czasie troje dzieci.
● zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:
● wielodzietne - w takiej rodzinie umieszcza się w tym samym
czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się
zwiększyć.
● specjalistyczne - tutaj umieszcza się dzieci niedostosowane
społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż
troje dzieci.
● o charakterze pogotowia rodzinnego - w takiej rodzinie
umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do
czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na
12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt
dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne
3 miesiące.
Źródło: http://www.happykids.org.pl

Sportowe wakacje

część nauki stanowią zajęcia teoretyczne. Podczas takich sesji „naukowych” dzieci na ekranie mogą obserwować, co wyczyniają ich
ręce czy nogi pod wodą i czego wyczyniać nie powinny by ich pływanie było szybsze” - czytamy na internetowej stronie SOLPARKU.
Uczestnikami tej „Kliniki” byli zawodnicy w wieku od 7 do 15 lat.
Równolegle z ich pobytem trwał w SOLPARKU obóz treningowy
niepełnosprawnych koszykarzy na wózkach z województwa świętokrzyskiego. To nie jedyna taka grupa przybyła do Kleszczowa
w trakcie tych wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia do kompleksu zjadą kolejni koszykarze, a także rugbyści na wózkach. Niepełnosprawnym sportowcom towarzyszyć będą instruktorzy i opiekunowie.
***
W niedzielę 4 sierpnia w kompleksie zameldowały się dwie grupy, uczestniczące w różnych zgrupowaniach. Jedną z nich stanowili mali uczestnicy piłkarskiego campu, firmowanego tym razem
przez Fundację Realu Madryt. Ich pobyt w Kleszczowie (połączony z równie intensywnymi treningami, jakie odbywali poprzednicy z campu Barcelony) trwał do 12 sierpnia. Drugą grupą, przybyłą
4 sierpnia, była 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży - uczestników
kolejnej „Kliniki pływania”. Pływacki obóz z ich udziałem miał trwać
do 17 sierpnia.
To nie koniec wakacyjnych zgrupowań organizowanych
w Kleszczowie. Jeszcze jedna grupa, firmowana przez FC Barcelona, zarezerwowała swój pobyt od 14 do 22 sierpnia. To już regularna szkółka piłkarska, skupiająca ok. 60 zawodników z roczników
1999, 2000 i 2001. Obok treningów w programie pobytu przewidziane zostały także mecze sparingowe z ich udziałem.
W drugiej połowie sierpnia w kleszczowskim kompleksie trenować mają siatkarki jednej z czołowych drużyn Rosji - klubu Fakieł
Nowy Urengoj. Po paru dniach dołączą do nich koledzy z bliźniaczej drużyny męskiej. Fanom siatkówki nie trzeba chyba przypominać, że klub Fakieł Nowy Urengoj w nadchodzącym sezonie zasili
były zawodnik Skry Bełchatów – Michał Winiarski.
(s)

J

uż 30 czerwca, a więc tuż po rozpoczęciu wakacji, przybyła do Kleszczowa pierwsza grupa piłkarska w ramach obozu
nazwanego FC Barcelona Camp 2013. Każda z trzech grup uczestników (w wieku od 6 do 12 lat, w tym także dziewczęta) przebywała w SOLPARKU od niedzieli do soboty. Dzieci pochodziły głównie
z rodzin polskich, mieszkających za granicą. Byli więc przybysze
z USA, Arabii Saudyjskiej, Belgii, Ukrainy. Dojazd do Kleszczowa
i odebranie dzieci po zakończonym obozie było zadaniem rodziców.
Dzięki temu mieli oni okazję obejrzeć kleszczowski kompleks, mieli też przyjemność uczestniczyć w uroczystym zakończeniu campu.
To w ich obecności dzieci odbierały z rąk dyrektora technicznego
klubu FC Barcelona Carlosa Alosa Ferrera certyfikaty ukończenia
obozu oraz pamiątkowe koszulki piłkarskie FC Barcelona.
W sumie w ciągu trzech tygodni
SOLPARK gościł 306 dzieci uczestniczących w piłkarskim campie. Zajęcia
prowadzone były przez czterech trenerów z FC Barcelony oraz czterech trenerów warszawskiej szkoły piłkarskiej FCB
Escola Varsovia. Intensywny program
wypełniał dzieciom plan od godz. 8 do
21.30. W ciągu dnia każda z ośmiu grup
odbywała dwa dwugodzinne treningi na
jednym z boisk (trawiastym lub ze sztuczną nawierzchnią): pierwszy
od 9.30 do 11.30, drugi – od 16.30 do 18.30. W programie były trzy
posiłki oraz trzy bloki różnych aktywności. Dzieci korzystały wtedy
z kręgielni, uczyły się języka hiszpańskiego, grały w tenis stołowy,
odbywały zajęcia w hali sportowej. Wieczorny blok wypełniały m.in.
pokazy filmów w auli (np. filmu o historii piłkarskiego klubu z Katalonii), albo konkursy wiedzy o Barcelonie. Jednym z obowiązkowych
zajęć, którego efekty można było ocenić podczas spotkania kończącego camp, była… nauka śpiewania klubowego hymnu Barcelony.
***
Po trzech turnusach małych piłkarzy zastąpili w SOLPARKU
pływacy. Grupa licząca 62 zawodników z klubów i pływackich sekcji z całej Polski, to uczestnicy jednej z edycji „Kliniki pływania”.
Czym różnią się prowadzone w ich trakcie zajęcia od zwykłych,
pływackich treningów?
„Celem Klinik jest przede wszystkim poprawa techniki pływania, ale opiekujący się młodymi pływakami trenerzy dla osiągnięcia
celu stosują niekonwencjonalne i nowoczesne metody, jak na przykład nagrania z kamer nad i podwodnych. Podczas Klinik Pływania
trzeba nie tylko pływać, ale i sporo myśleć bowiem bardzo ważną

Sprzedam dom
na terenie gminy Kleszczów
w miejscowości Łuszczanowice.
Tel. 691-736-143.
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Sport
Przyjmują zgłoszenia
na 5-kilometrowy bieg
w Kleszczowie

na piątkę to tytuł imprezy biegowej, którą klub LKS
K leszczów
Omega Kleszczów przy współpracy Urzędu Gminy w Klesz-

czowie zamierza zorganizować w niedzielę 22 września. Uczestnicy
przebiegną dystans 5 kilometrów. Trasa prowadzić ma wokół osiedla „Zacisze”, fragmentem ulicy Głównej, ulicą Miłą, drogą przez
Łuszczanowice (od GPZ Kleszczów do ul. Sportowej) i ulicą Sportową. Miejscem startu i mety biegu Kleszczów na piątkę ma być
stadion gminny. Szczegółowe informacje o biegu ulicznym organizowanym w Kleszczowie po raz pierwszy, dostępne są na stronie
www.kleszczowna5.pl.
„Na wszystkich biegaczy, którzy zdecydują się na start, czekać
będzie bardzo szybka trasa, ciekawy pakiet startowy oraz okazały medal na mecie. W biegu „Kleszczów na Piątkę” obowiązuje limit 250 zawodników. (…) Bieg główny poprzedzi rywalizacja dzieci
na bieżni stadionu” – czytamy na wspomnianej stronie internetowej.

Wynajem pokoi
dla pracowników firm
Tel. 793-744-418
Tel. 888-125-710

TRANSPORT
węgla, materiałów sypkich
Wywrotka do 3,5 T
Tel. 500 090 888
Usługi Transportowo-Budowlane
Krzysztof Gawor
97-410 Kleszczów, Antoniówka 33

Szkoła językowa

Cool English School
zaprasza na kursy językowe dla

 dzieci od 3 lat – nauka poprzez zabawę
 dzieci od 9 lat metodą komunikatywną

z elementami gramatyki
 młodzieży metodą Direct Teens
 dorosłych nowoczesną metodą Direct English

 maturzystów

oraz kursy Business English.
Zapisy od 20 sierpnia w sekretariacie szkoły (we wtorek,
środę, czwartek) na ul. Głównej 80 w Kleszczowie lub
codziennie pod nr tel. 505 890 354.
Dowiedz się więcej i sprawdź rabaty na
www.coolenglishschool.pl.

Sport
Rekreacyjne zawody

3

sierpnia przy pięknej pogodzie na stadionie gminnym
w Kleszczowie odbyły się zawody sportowo-rekreacyjne dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach zaplanowanych przez klub Omega zajęć wakacyjnych. Rozegrano następujące konkurencje: ● strzał na bramkę, ● rzut piłką lekarską, ● bieg
z jajkiem dla dziewcząt, ● slalom sprawnościowy z przeszkodami
dla dziewcząt i chłopców.
Wszyscy uczestnicy zawodów zostali uhonorowani drobnymi
nagrodami w postaci sprzętu sportowego. Na zakończenie był chłodzący deser - lody.

Sport
Zapraszamy kibiców
III liga
Trzecioligowa drużyna LKS Omega Kleszczów w letnio-jesiennej rundzie rozegra na własnym boisku (stadion przy ul. Sportowej 3) dziewięć meczów. Pierwszy z nich z zespołem MKS Żyrardowianka zakończył się remisem 3:3. Podajemy terminy kolejnych:
 24.08. (sobota) godz. 17.00 LKS Omega - PS Sokół Aleksandrów Łódzki
 4.09. (środa) godz. 16.00 LKS Omega - GKP Targówek SKOK
 14.09. (sobota) godz. 15.00 LKS Omega - Widzew II Łódź
 21.09. (sobota) godz. 15.00 LKS Omega - RKP 1926 Broń Radom
 2.10. (środa) godz. 15.00 LKS Omega - LKS Mazur Karczew
 12.10. (sobota) godz. 15.00 LKS Omega - GKS Pogoń Grodzisk
Mazowiecki
 26.10. (sobota) godz. 13.00 LKS Omega - GKS II Bełchatów
 9.11. (sobota) godz. 13.00 LKS Omega - KS Ursus Warszawa
Klasa okręgowa
Piłkarska drużyna klubu LKS Omega II Kleszczów, która w rozpoczynającym się sezonie rozgrywkowym 2013/14 awansowała z klasy „A” do „okręgówki”, inauguracyjny mecz rozegrała na
kleszczowskim stadionie 11 sierpnia, wygrywając z LKS Ceramika
Opoczno 2:0.
Kibicom podajemy terminy kolejnych meczów, które odbywać
się będą na gminnym stadionie. Każdy z terminów to niedziela, stałe są też godziny rozpoczynania meczów – godz. 11.00:
 18.08. LKS Omega II - GUKS Gorzkowice
 25.08. LKS Omega II - LKS Mniszków
 8.09. LKS Omega II - UMKS Grabka Grabica
 22.09. LKS Omega II - PKS Polonia Piotrków Tryb.
 6.10. LKS Omega II - KS Poświętne
 20.10. LKS Omega II - TS Szczerbiec Wolbórz
 3.11. LKS Omega II - LKS Wola Krzysztoporska
Zarząd Klubu Omega zaprasza do kibicowania naszym drużynom!

DIETETYK – porady i konsultacje:
●
●
●
●

żywienie
żywienie
żywienie
żywienie

w nadwadze i otyłości
w chorobach
kobiet w ciąży
dzieci, dorosłych i osób starszych

Tel. 603 929 521

MASAŻE – mgr fizjoterapii
Tel. 603 698 489
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Piłkarze Omegi

W grywki piłkarskie nowego sezonu

jakich składach rozpoczęły roz-

dwie najważniejsze drużyny LKS Omega
Kleszczów:
III liga:
Bramkarze: Filip Błażejewski, Michał
Zientarski, Paweł Wiśniewski. Obrońcy:
Dawid Barański, Mateusz Jacak, Adrian
Łucki, Dariusz Słomian, Paweł Szulc, Paweł Świstak, Mateusz Trajdos, Mateusz
Wroński, Łukasz Roczek, Konrad Szubert.
Pomocnicy i napastnicy: Dawid Berg,
Michał Czaplarski, Maciej Gasik, Piotr Janeczek, Marcin Kabziński, Łukasz Marciniak, Piotr Michalczyk, Hubert Robaszek,
Rafał Serwaciński, Robert Tomesz, Ad-

rian Ociepa, Krzysztof Kowalski, Szymon
Piotrowski, Jakub Rozwandowicz, Hubert Górski. Trener drużyny: Tomasz Jaworski.
Klasa okręgowa:
Bramkarze: Patryk Woźniak, Damian Krasoń. Obrońcy: Przemysław
Ciemniewski, Adrian Michalczyk, Sebastian Michalczyk, Piotr Płaza, Łukasz Roczek, Dawid Sobociński, Mateusz Trajdos,
Grzegorz Walentynowicz. Pomocnicy
i napastnicy: Karol Belica, Maciej Gasik,
Piotr Janeczek, Andrzej Kaczmarek, Radosław Klewin, Piotr Michalczyk, Adrian
Ociepa, Marcin Sobczak, Paweł Szulc,
Patryk Trajdos. Trener: Marcin Zimoch.

Sport
Trzecia na morderczym dystansie

Mistrzostwach Polski w Pływaniu Długodystansowym na Wodach OtwarW Itych,
zorganizowanych 3 sierpnia w Kryspinowie pod Krakowem, wzięła udział

uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, zawodniczka LKS Omega Kleszczów Barbara Wasilewska. Zawodnicy mieli do
pokonania dystans o długości 10 kilometrów. B. Wasilewska ukończyła start na trzecim miejscu z czasem
2 godziny 30 minut i 28 sekund. Trenerem znakomitej pływaczki jest Robert Pawlicki.
W historycznych zawodach pływania długodystansowego uczestniczyło łącznie 47 zawodników z 27
klubów.

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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Sprzedam
działkę
budowlaną
650 m2
w Kleszczowie.
Tel. 886 656 576.

Sprzedam
działkę
budowlaną

w miejscowości
Łękińsko.

Powierzchnia 0,1 ha.

Tel. 606-279-652.

Wynajem
i montaż
rusztowań
Tel.

500 090 888

GAMA Cecylia Gawor
97-410 Kleszczów
Antoniówka 33

SPRZEDAŻ
• drzewa sosnowego
(opałowego)
• stempli
budowlanych
Kontakt: tel. 691-971-585
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Pasja odkryta przypadkiem
å ciąg dalszy ze str. 7
Spotkań Ceramicznych zaprezentował trzy ceramiki z cyklu „Pismo”. Wybrał przykłady prac, przygotowanych na ubiegłoroczną
wystawę „Ceramika - Druk - Grafika”, organizowaną w galerii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. Cykl siedmiu prac poświęcił różnym odmianom pisma, które odegrały istotną rolę w historii ludzkości. Były więc ceramiki ozdobione m.in.
pismem runicznym, egipskimi hieroglifami, pismem chińskim, pismem łacińskim. Te prace prezentował nie tylko w otwockim
PMDK, ale także w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.
Kolejną ważną dla ceramików „branżową” imprezą jest Festiwal Ceramiki w Pszczynie. Na początku lipca odbyła się jego piąta edycja, w tym trzecia - z udziałem pana Grzegorza. Festiwale
i konkursy ceramiki to wydarzenia gromadzące różną publiczność.
Trudno się dziwić - towarzyszą im przecież konkursy, pokazy, koncerty estradowe, uliczne parady.
– Taka na przykład „Gliniada” w Pszczynie – opowiada. – Ludzie ubrani w barwne stroje, cali umazani gliną, idą przez centrum
miasta, albo jadą na różnych pojazdach. Mogą w tych paradach
brać udział także osoby z publiczności.
Niedawno Grzegorz Sołtyszewski po raz kolejny został zaproszony do udziału w „Chałupkowych Garcynkach”, które 20 i 21 lipca odbywały się w świętokrzyskiej gminie Morawica.
– Chałupki to miejscowość o bogatych tradycjach garncarskich. Przed wojną działało tu 70 garncarzy. Są ich następcy, którzy w czasie tej imprezy pokazują i sprzedają swoje wyroby, prowadzą też pokazy tradycyjnego garncarstwa.
W tym roku G. Sołtyszewski wziął udział w konkursie na najładniejszą pracę z gliny, organizowanym podczas „Garcynek”.
Przy bardzo silnej konkurencji wykonany przez niego wazon, zdobiony specyficznym, indywidualnym „ściegiem” został uhonorowany pierwszą nagrodą. Konkursowemu jury przewodniczył dyrektor
miejscowego Muzeum Garncarstwa, a nagrody laureatom wręczał
wójt gminy Morawica, Marian Buras.

Prosto z GOK
Piknik w parku
Aktorzy Teatru Pinezka z Gdańska wystąpili w dwóch plenerowych spektaklach „Pinezkologia” oraz „Stary Clown i morze”. Przygotowali także zabawy i konkursy. Podczas pikniku dzieci korzystały z atrakcji mini-placu zabaw (skoki na bungee, wędrówki wewnątrz
kolorowej gąsienicy, budowanie z mega kolorowych klocków). Równolegle odbywały się zabawy, konkursy ruchowe i zajęcia plastyczne
dla najmłodszych, przygotowane i prowadzone przez pracowników
GOK w Kleszczowie. Chętni mogli też liczyć na fantazyjne malowanie twarzy i wykonywanie kolorowych fryzur. Orzeźwieniem podczas
pikniku były pyszne zimne lody ufundowane przez organizatora.
W odpustowym pikniku wzięło udział około 250 osób. Na placu
przed kościołem p.w. NMP Anielskiej można było obejrzeć wystawę prac wykonywanych przez GOK: kolekcję ceramiki artystycznej,
przykłady malarstwa na jedwabiu i koronki szydełkowej.

Po świętokrzyskiej ziemi…
… podróżowała 24 lipca 21-osobowa grupa uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych. W Skarżysku-Kamiennej uczestnicy odwiedzili Muzeum im. Orła Białego. Istniejąca od prawie 40 lat placówka to jedna z najważniejszych atrakcji miasta. Znajduje się tu kolekcja
ciężkiego sprzętu bojowego, w tym także przykłady uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego. Są też pozostałości niemieckich pojazdów
pancernych z II wojny światowej. Jedną z atrakcji okazała się 30-minutowa przejażdżka czołgiem.
Kolejnym punktem programu były odwiedziny „Centrum Neandertalczyka” w pobliżu Jaskini Raj. W tym miejscu można dowiedzieć się
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Zdobniczych
pomysłów i inwencji można pozazdrościć panu
Grzegorzowi. Wykorzystuje do tego
koronkowe serwety,
jutowe worki, rośliny. Niezwykłe efekty
uzyskuje łącząc materiał o różnej fakturze i kolorze.
O tym, że przypadek albo wsparcie innych może
pomóc w odkryciu
nowej pasji dobrze
wie współtwórca
Związku Ceramików Specjalnie skonstruowane półki służą
Polskich - Dariusz do eksponowania kilku prac
Osiński. „Każdy z
nas skrywa w sobie pewien potencjał, który potrzebuje aplauzu
pozostałych. Często z małego pomysłu może wyrosnąć coś wielkiego. Zachęcam do wspólnego wypalania marzeń, spotykania
się, rozmawiania i tworzenia, tak, byśmy za chwilę zdziwili się, ile
dzięki tym spotkaniom udało się nam zrealizować” – pisał w zaproszeniu na Warszawskie Spotkania Ceramiczne. Ta impreza to także jego dzieło.
We wspomnianym na początku telewizyjnym reportażu pasja
pana Grzegorza skwitowana została słowami: Tu każdego stać
na hobby. To komentarz absurdalny i nieprawdziwy. W przypadku twórcy z Kleszczowa bogactwo samej gminy nie miało żadnego
wpływu na odkrycie talentu i jego rozwój. Takie przypadki to głównie efekt własnego zaangażowania, cierpliwości i chęci doskonalenia. I - na szczęście - mogą się zdarzać osobom mieszkającym
w każdym miejscu kuli ziemskiej.
Jerzy Strachocki
m.in. jak neandertalczycy byli przystosowani do znoszenia zimnego klimatu i radzenia sobie z niebezpieczeństwami świata sprzed tysięcy lat.
Jaskinia Raj to jedna z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej
znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich. Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych, a skupiska stalaktytów to atrakcja światowej skali. Raj należy do nielicznych
w Polsce jaskiń oświetlonych elektrycznie i udostępnionych do zwiedzania pod opieką przewodnika. Zwieńczeniem wycieczki na ziemię
świętokrzyską była wizyta w parku linowym w Kielcach.

W pracowni ceramicznej
W lipcu w domu kultury w Łękińsku odbywały się m.in. zajęcia z ceramiki dla dzieci i osób dorosłych. Młodsi wykonywali z gliny skarbonki w kształcie świnki, lepili też kolorowe, mozaikowe motyle. Na ostatnich zajęciach odbyło się szkliwienie prac. W spotkaniach
uczestniczyła 10-osobowa grupa dzieci. Ich prace można oglądać
w WOK w Łękińsku.
W pracowni ceramiki odbył się także cykl zajęć dla dorosłych, w których uczestniczyło 15
osób. Jedna grupa podjęła trud
wykonania z gliny … dożynkowego wieńca. Nie było to łatwe zadanie. Wymagało niesamowitej precyzji i dokładności w wykończeniu
pracy różnymi zdobieniami. Pozostali uczestnicy zajęć wykonywali wazony, zdobione przeróżnymi
ażurami.
E. W.

