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Spółdzielcze bliżej

Dwóch inwestorów
na dobry początek

21 uroczystość wręczenia zezwoleń na działalność

stycznia odbyła się w łódzkim Pałacu Herbsta

w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dokumenty
te z rąk Jolanty Chełmińskiej – wojewody łódzkiego odebrało kolejnych sześciu inwestorów. W tym gronie znaleźli się także przedstawiciele dwóch firm, które zainwestują
w Podstrefie Kleszczów ŁSSE.
„Podstrefa Kleszczów” to nazwa oznaczająca tereny
inwestycyjne w strefie przemysłowej w Bogumiłowie, o powierzchni 22,3 hektara, włączone do ŁSSE w wyniku zabiegów samorządu gminy.

Trzy lata starań

- Pierwsze kroki w tym kierunku podjęliśmy wspólnie z Zarządem Fundacji Rozwoju Gminy jeszcze w 2006
roku – mówi wójt Kazimiera Tarkowska. – Zależało nam
na tym, aby na terenie naszej gminy inwestowali przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tych ulg podatkowych,
jakie wynikają z faktu prowadzenia działalności w obrębie
specjalnych stref ekonomicznych. Współpraca z Łódzką
Specjalną Strefą Ekonomiczną pozwala nam także lepiej
promować tereny inwestycyjne gminy Kleszczów.
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ełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłosiła pisemny
przetarg nieograniczony na budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Łuszczanowice.
Oznacza to, że plany dotyczące spółdzielczej inwestycji
w gminie Kleszczów
są coraz bliższe realizacji. Szczegóły
projektowe nowych
bloków dojrzewały od kilkunastu miesięcy. Inwestor wziął
pod uwagę m.in.
wyniki ankiet, które podczas spotkań
w Kleszczowie wypełniały osoby zainWizualizacja jednego z budynków, które BSM
teresowane uzyskazamierza zbudować w Łuszczanowicach
niem spółdzielczych
mieszkań, a także
uwagi zgłaszane po przedstawieniu pierwszej koncepcji z wizualizacją budynków i układem mieszkań.

å ciąg dalszy na str. 5
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Urbaniści
nagradzają
„SOLPARK”

ompleks Dydaktyczno-Sportowy „SOLPARK” w Kleszczowie rywalizował w konkursie na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim. Kompleks został
zgłoszony przez Urząd Gminy, a przesłana organizatorom dokumentacja zawierała -poza zestawem fotografii - także szczegółowy opis, przygotowany ściśle według wskazówek.
Konkurs miał już szóstą edycję, a jego organizatorem było Towarzystwa Urbanistów Polskich
– Oddział w Łodzi. Oceniano obiekty zaliczone do
jednej z trzech kategorii: nowo wykreowana przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, przestrzeń zielona. „SOLPARK” rywalizował o nagrodę w tej pierwszej kategorii.
Czym jest przestrzeń publiczna? Organizatorzy definiują ją następująco: Należy przez to
rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jaå ciąg dalszy na str. 7

å ciąg dalszy na str. 6

Ferie tuż, tuż...

Po

to, by zobaczyć tak mroźną i śnieżną zimę jak tegoroczna, trzeba było
w poprzednich latach wyjeżdżać do górskich ośrodków wypoczynkowych.
Teraz zimowe atrakcje są w zasięgu każdego.
Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą korzystać z krytego lodowiska w „SOLPARKU”. Oddalona o kilkanaście kilometrów Góra Kamieńsk daje narciarzom i snowboardzistom możliwość szusowania po zasypanym śniegiem stoku. Jedynym mankamentem mogą być zbyt wielkie kolejki do
kas i wyciągów.
W czasie ferii w sześciu grupach pojadą na tygodniowy wypoczynek uczniowie szkół, studenci oraz członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – łącznie 245
osób. Ci, którzy wolne od nauki dni spędzać będą na miejscu nie powinni się nudzić. Jak co roku placówki gminne: świetlice i domy kultury GOK, biblioteka i jej filie,
a także kompleks „SOLPARK” przygotowały sporo ciekawych zajęć. Ich szczegółowy program podajemy na stronie 8 i 9
„Informatora”.
Wygląda na to, że w te ferie nuda dopadnie tylko tych najbardziej leniwych, którym nie będzie się chciało wytknąć nosa
poza domowy próg.
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W urzędowym kalejdoskopie
POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW. Program ,,Uczeń na wsi’’ to forma pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie.
Program realizowany jest od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. Dofinansowanie na pokrycie
kosztów nauki otrzymują niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy posiadają ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wnioski przyjmowane były do 30 września.
W gminie Kleszczów z pomocy skorzystało w tym roku szkolnym siedmioro dzieci. 23 grudnia wójt
gminy podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego
pochodzą pieniądze programu „Uczeń na wsi”. Wartość wypłaconej pomocy wyniosła 14.047 zł.
DOSTAWY DLA „SOLPARKU”. Urząd Gminy zorganizował kolejne przetargi, związane z kompletowaniem wyposażenia potrzebnego do bieżącej działalności kompleksu „SOLPARK”. W styczniu rozpoczęto wybór firmy, która zapewni dostawę, montaż i uruchomienie strukturalnej sieci komputerowej wraz
z towarzyszącymi urządzeniami.
Za niecałe 360 tys. zł firma INTEGRA Sławomir Kamiński z Gdyni dostarczyła do kompleksu maszynę wielofunkcyjną, która posłuży do utrzymania czystości na terenach wokół „SOLPARKU”. Wymienny osprzęt umożliwi używanie nowoczesnej maszyny nie tylko do zamiatania dróg i placów, ale także do koszenia trawników, odśnieżania i posypywania piaskiem ciągów komunikacyjnych.
Do pielęgnacji płyty lodowiska służy tzw. rolba – maszyna,
Na lodowisku w „SOLPARKU” której dostawcą była krakowska firma WM International Paweł
Doliński. Sprzęt został zakupiony za 286,7 tys. zł.
Obecnie trwa rozpatrywanie ofert złożonych w przetargu na zakup maszyny wielofunkcyjnej, potrzebnej do utrzymania nawierzchni syntetycznej boiska sportowego. Maszyna ma
umożliwić m.in. czyszczenie sztucznej murawy, rozsypywanie
granulatu i piasku oraz szczotkowanie trawnika.
STARANIA O KARETKĘ DLA KLESZCZOWA. Urząd Gminy w ślad za wnioskiem zgłoszonym podczas jednej z sesji
Rady Gminy zwrócił się do dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie o utworzenie w Kleszczowie
punktu ratownictwa medycznego, który dysponować będzie
karetką pogotowia i odpowiednim personelem medycznym.
Jak wynika z odpowiedzi przekazanej do Urzędu Gminy
zadania związane z ratownictwem medycznym na terenie powiatu bełchatowskiego wykonują obecnie trzy zespoły: jeden
specjalistyczny i dwa podstawowe. Działają one w oparciu
o „Wojewódzki plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych dla Województwa Łódzkiego” zatwierdzony przez
wojewodę łódzkiego. Ponieważ obowiązujący obecnie plan wygasa w pierwszej połowie 2010 roku wójt
gminy skierowała do wojewody łódzkiego wniosek o umieszczenie w nowym planie punktu ratownictwa medycznego w Kleszczowie. Uzasadnieniem dla takich działań jest to, że na terenie naszej gminy
w kilkudziesięciu zakładach przemysłowych pracują – w większości w systemie zmianowym – tysiące
osób. Zagrożenia dla zdrowia i życia występują nie tylko na stanowiskach pracy, ale także podczas dojazdów do i z pracy. W piśmie do wojewody czytamy m.in.: Utworzenie punktu ratownictwa medycznego w Kleszczowie pozwoliłoby na szybkie zareagowanie w momencie wystąpienia zagrożenia życia, nie
tylko osób zamieszkałych, ale również tych, które pracują na terenie naszej gminy. Jednocześnie pragnę nadmienić, że gmina ze swej strony deklaruje nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia i garaż na
potrzeby ratownictwa medycznego.
ZAKOŃCZYŁY SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE. Jak co roku przełom stycznia i lutego to w gminie Kleszczów czas zebrań wiejskich, podczas których władze gminy informują mieszkańców poszczególnych
sołectw o realizacji wniosków zgłoszonych przez nich oraz przez rady sołeckie na poprzednich zebraniach i omawiają główne kierunki działań gminy, zaplanowane na dany rok. Szczególna uwaga jest
zwracana na zadania inwestycyjne, dotyczące danego sołectwa.
W programie zebrań jest czas na dyskusję,
podczas której uczestnicy zgłaszać mogą wnioski
i sprawy interwencyjne. Są one zapisywane i trafiają potem do Urzędu Gminy. Rozwiązywaniem
tematów o charakterze interwencyjnym zajmują się poszczególne referaty urzędu, zaś wnioski
o charakterze inwestycyjnym trafiają pod obrady
Rady Gminy i – jeśli radni je zatwierdzą do realizacji – wpisywane do planów budżetowych.
W tym roku cykl dziesięciu zebrań wiejskich
rozpoczął się 22 stycznia w Łękińsku, a zakończył
Uczestnicy zebrania wiejskiego
5 lutego w Czyżowie.
w Żłobnicy
(s)
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Budżetowe plany

B

udżet uchwalony przez Radę Gminy na 2010 rok obejmuje zadania podzielone tematycznie na 17 różnych działów.
Nie sposób, by szczegółowo omówić każde z nich, bo kompletna uchwała budżetowa wraz z załącznikami liczy 95 stron. Zainteresowanych odsyłamy do strony www.bip.
kleszczow.pl.
W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę” przewidywane są wydatki na poziomie 7,27 mln zł,
w tym na inwestycje 6 mln zł. Z kolei łączne
wydatki planowane w 2010 r. w dziale „Transport i łączność” to 41,67 mln zł, z czego na
remonty i rozbudowę dróg gminnych przeznaczone zostanie 27,28 mln zł. Dwa największe zadania to budowa kolejnego odcinka gminnej obwodnicy i dokończenie budowy
dróg w obrębie strefy przemysłowej w Bogumiłowie. Na inwestycje na drogach powiatowych gmina przeznaczy 8,86 mln zł, a dwa
największe zadania z tego zakresu to rozbudowa drogi Łękińsko – Łuszczanowice (ul.
Słoneczna) oraz przebudowa ulicy Głównej
w Kleszczowie.
Największym wydatkiem z budżetu gminy
będzie - jak co roku - „janosikowe” czyli wpłata na rachunek Ministerstwa Finansów, przeznaczona na subwencję ogólną, wypłacaną
uboższym gminom. W tym roku wpłata wynieść ma ponad 39,28 mln zł.
Wydatki przewidziane w dziale „Oświata
i wychowanie” wynieść mają 17,26 mln zł, przy
czym na funkcjonowanie szkół podstawowych
gmina przeznaczy 5,27 mln zł, na przedszkola samorządowe 2,55 mln zł, na gimnazjum
3,62 mln zł, a na działalność Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych 4,06 mln zł. W tym dziale planowano są także wydatki na organizację
dowozu uczniów do szkół, na wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów, a także na prace modernizacyjne i remontowe.
Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowane zostały na 2,73 mln zł. Obejmują m.in.
utrzymanie gabinetów stomatologicznych, realizację umowy o współpracy ze Szpitalem
Klinicznym im. WAM w Łodzi, przeprowadzenie szczepień profilaktycznych, a także zakupy sprzętu medycznego na potrzeby placówek medycznych, w których hospitalizowani są
mieszkańcy gminy. Na pomoc społeczną samorząd przeznaczył w tym roku 2,95 mln zł.
„Edukacyjna opieka wychowawcza” to
dział obejmujący działalność szkolnych świetlic, funkcjonowanie internatu przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych, a także organizację szkolnych wycieczek. W tym dziale została zarezerwowana kwota 2,13 mln zł.
Jeden z największych kwotowo działów
budżetu to „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Ujęte są w nim zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komunalnych sieci, a także ich rozbudową. Wydatki w
tym dziale planowane są na 43,82 mln zł.
Na funkcjonowanie placówek kultury samorząd zaplanował ponad 7 mln zł, a na kulturę fizyczną i sport - 7,5 mln zł.
(s)
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Informacje dla krwiodawców

G

minny Klub HDK w Kleszczowie ogłosił plan tegorocznych akcji honorowego krwiodawstwa. Zaplanowano co najmniej 5 takich akcji. Pierwsza z nich odbyła się w piątek 5 lutego. Spośród 25
osób, które się zgłosiły krew – po lekarskim badaniu – mogło oddać
20 osób.
Zarząd Klubu serdecznie dziękuje za udział i zaprasza na kolejną
akcję. Odbędzie się ona 9 kwietnia od godz. 11.00. Mieszkańcy, którzy
bezinteresownie chcieliby oddać na potrzeby innych najcenniejszy naturalny lek – krew powinni zgłosić się do domu kultury w Kleszczowie,
gdzie będzie przeprowadzona akcja krwiodawstwa.
Na kwiecień zapowiadana jest także kolejna akcja rejestracyjna
potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jej miejsce i dokładny termin
podamy na łamach „Informatora”.
***
Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od
ilości oddanej krwi.
Odliczenia wartości oddanej krwi dokonuje się wypełniając PIT-36
lub PIT-37. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej
krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez
130 zł.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi dla krwiodawców więcej szczegółów na temat jej obliczenia znajdą w specjalnej broszurze
wydanej przez Ministerstwo Finansów. Broszura dostępna jest w Urzędzie Gminy – Punkt Obsługi Klienta.
(s)

Warto ubezpieczyć uprawy

M z prawem Unii Europejskiej, od tego roku możliwość skorzystania z pełnego wsparcia z budżetu krajowego, w przypadku wystąpie-

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie

nia klęski żywiołowej, będą mieli tylko ci rolnicy, którzy ubezpieczą co
najmniej połowę powierzchni swoich upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi.
Prawo unijne mówi, że jeśli rolnik nie przedstawi polisy ubezpieczeniowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to agencja nie będzie mogła przyznać mu preferencyjnie oprocentowanego
kredytu na odbudowę produkcji w gospodarstwie poszkodowanym w
wyniku klęski żywiołowej w pełnej wysokości. W zeszłym roku z takich
kredytów mogło skorzystać ponad 54 tys. rolników.
Rolnicy mogą zawierać umowy o ubezpieczaniu upraw od zdarzeń
losowych z firmami, które podpisały stosowne umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubezpieczający swoje uprawy płacą tylko połowę składki, bo - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich z 7 lipca 2005 r. - stosowane są do nich dopłaty z budżetu. Wydane w grudniu 2009 r. przez Radę Ministrów rozporządzenie do tej ustawy określa, że w 2010 r. dopłata z budżetu pokrywa 50% składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 50% składki do
1 sztuki zwierząt gospodarskich.
Na podstawie tej ustawy rolnik może ubezpieczyć swoje uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych od wystąpienia
następujących zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy,
ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.
Umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat ze
środków budżetu państwa do składek płaconych przez rolników z tytułu ubezpieczania upraw i zwierząt od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, podpisały trzy firmy: Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.
Na podstawie informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Jak wypełniać wnioski…
… o dopłaty bezpośrednie za 2010 rok, a także wnioski o płatności rolnośrodowiskowe dowiedzą się uczestnicy spotkania szkoleniowego, które staraniem Urzędu Gminy
zostanie zorganizowane 18 marca (czwartek).
Bezpłatne szkolenie dla rolników rozpocznie się o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zasady wypełniania
wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie za rok 2010 omówi pracownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie.
O płatnościach wynikających z programu rolnośrodowiskowego będzie mówił Janusz Bolanowski – pracownik Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Ważne dla podatników
Urząd Gminy informuje, że kwoty stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na rok 2010 nie zostały
zmienione i pozostały na poziomie roku 2009.
Uchwały oraz wzory druków deklaracji i informacji podatkowych znajdują się na gminnej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.kleszczow.pl w menu
głównym pod hasłem „Podatki i opłaty lokalne”.
Organ podatkowy podjął na 2010 rok nową uchwałę w sprawie
podatku od środków transportowych. Zmianie uległy dwie stawki,
co wynikało z konieczności dostosowania ich do stawek minimalnych podanych przez Ministra Finansów.
Przypominamy również, iż 15 lutego upływa termin złożenia
deklaracji na podatek od środków transportowych na 2010 rok. W
tym terminie podatnicy powinni dokonać też wpłaty I raty tego podatku.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
informuje, że przyjmuje
zapisy rolników na

szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony
roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny).
Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe
dla osób, które w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.
Orientacyjny koszt szkolenia - 80 złotych.
Fundacja pokryje koszty szkoleń w wysokości 50%. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zameldowania na terenie gminy Kleszczów przynajmniej od 1 roku.
Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji do 27 lutego 2010 roku.
Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie dla rolników
Urząd Gminy w Kleszczowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się we wtorek 2 marca w Urzędzie Gminy. Początek godz.10.00.
Omawiane będą następujące tematy:
• obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych,
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
• zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym (crosscompliance) czyli wymogi, które powinni spełniać beneficjenci
płatności bezpośrednich.
Spotkanie poprowadzi pracownik Inspektoratu PZU w Bełchatowie oraz pracownik ŁODR z/s w Bratoszewicach.
Zapraszamy!
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KOMUNIKATY

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza zapisy na krzewy ozdobne
dla mieszkańców Gminy Kleszczów

Do urzędu po PIT-a
Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą –
jak co roku – zaopatrzyć się w Urzędzie
Gminy w formularze PIT-ów, potrzebnych do indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego. W Punkcie Obsługi Klienta znajdą oprócz formularzy także
broszury informacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów, pomocne w poprawnym wypełnianiu PIT-ów.

Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 25 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Formularze zamówień oraz katalog z krzewami ozdobnymi dostępny jest do wglądu
u osoby prowadzącej zapisy.
Zamówienia oraz dostawy krzewów prowadzone będą na zasadach, które zapisane
zostały na formularzu zamówienia.
Zapisy trwają do 15.03.2010 r. włącznie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (44) 731-31-10 wew. 132.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza zapisy na sadzonki drzew leśnych
dla mieszkańców Gminy Kleszczów

Ważne dla Złotych Jubilatów
Zwracamy się z prośbą do wszystkich
małżonków-jubilatów, którzy w 2010 roku
będą obchodzić Złote Gody, by do 15
marca br. powiadomili o swoim 50-leciu
Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczowie.
Dotyczy to w szczególności tych osób,
które pół wieku temu brały ślub cywilny
na terenie innej gminy, a dopiero w następnych latach stały się mieszkańcami
gminy Kleszczów. USC nie zawsze posiada dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Złote Gody mieszkających na terenie
gminy małżeństw, obchodzących 50lecie swojego związku, są świętowane
na wspólnej uroczystości, którą organizuje wójt gminy. Głównym elementem
takiej uroczystości jest wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
przyznawanych przez Prezydenta RP.
Procedura przyznawania tych odznaczeń trwa kilka miesięcy.

Gabinet stomatologa…
… w Łuszczanowicach będzie nieczynny
24 i 25 lutego. Wolne zostanie odpracowane w ramach dodatkowych przyjęć pacjentów 12 i 19 lutego.

Bilety PKS
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie poinformowało
nas, że najbliższy termin sprzedaży biletów miesięcznych to 25 lutego. Sprzedaż
biletów prowadzona będzie w godz. 10 –
13 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 25 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Warunkiem przyjęcia zamówienia na sadzonki leśne jest posiadanie gruntów przeznaczonych do zalesień klasy V i VI oraz nieużytki położone na terenie Gminy Kleszczów.
Zamówienia oraz dostawy sadzonek drzew leśnych prowadzone będą na zasadach
obowiązujących dotychczas w Gminie Kleszczów.
Zapisy trwają do 15.03.2010 r. włącznie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (44) 731-31-10 wew. 132.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Rozbudowa
istniejącego zakładu przetwarzania zużytych źródeł światła”.
Na podstawie art.33 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dn. 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.2008 Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61
KPA informuję, że na wniosek firmy MAYA VICTORY Sp. z o.o. z/s w Bogumiłowie, ul.
Nowa 2, 97-410 Kleszczów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „ Rozbudowa istniejącego zakładu przetwarzania zużytych źródeł światła”.
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego zakładu MAYA VICTORY Sp.
z o.o., polegająca na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informuję, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27) w godz.
800 do 1500.
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania tj. od dn. 03.02.2010 r. do dnia 23.02.2010 r. Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku.

Komunikaty Gminnego Ośrodka Kultury
Wyjazdy na wypoczynek zimowy…

… odbędą się z parkingu przy „SOLPARKU” w Kleszczowie.
Podajemy terminy zbiórki wyjeżdżających na wypoczynek.
•
Klasy I– III - zbiórka 14 lutego o godz. 8.00.
•
Klasy IV – VI:
- I turnus - zbiórka 14 lutego o godz. 8.30
- II turnus – zbiórka 21 lutego o godz. 8.30.
•
Gimnazjum - zbiórka 21 lutego o godz. 8.30.
•
Młodzieżowa Orkiestra Dęta - zbiórka 14 lutego
o godz. 8.30.
•
Młodzież ponadgimnazjalna i studenci - zbiórka
14 lutego o godz. 8.30.

***
Kaski ochronne, które na stoku narciarskim obowiązkowo
posiadać mają osoby w wieku do lat 15, zostaną dla uczestników
wypoczynku wypożyczone w wypożyczalni. Rodziców prosimy
o zaopatrzenie dzieci w cienkie kominiarki, potrzebne do
włożenia pod kask ochronny.

Mikołajkowe zdjęcia w GOK

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie urządzona
została wystawa zdjęć z imprezy mikołajkowej, zorganizowanej
6 grudnia w kompleksie „SOLPARK”. Pamiątkowe zdjęcia z tej
imprezy można kupować – cena 2 zł za sztukę.
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Dwóch inwestorów
na dobry początek
å ciąg dalszy ze str. 1
Pierwsza uchwała Rady Gminy Kleszczów w sprawie włączenia terenów Kleszczowskich Stref Przemysłowych w Żłobnicy i Bogumiłowie do terenów ŁSSE podjęta została w 2006 roku. Dotyczyła terenów
o większej, bo liczącej ponad 73 hektary powierzchni. Kolejne uchwały w tej sprawie rada podejmowała jeszcze w sierpniu 2007 roku i w listopadzie 2008 roku. Ponieważ nie było szansy włączenia do ŁSSE
wskazanych wcześniej terenów w obydwu strefach, Podstrefa Kleszczów ograniczona została do gruntów w Bogumiłowie. Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące jej utworzenia zostało podjęte 31 marca 2009 roku.
Wkrótce potem władze ŁSSE zaczęła poszukiwać inwestorów, gotowych do lokalizacji firm na terenie Bogumiłowa. Ponieważ włączane do
łódzkiej strefy grunty w Bogumiłowie stanowiły własność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów konieczne było podpisanie porozumienia z fundacją, a potem uruchomienie procedury związanej z przeprowadzeniem
przetargu na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych ŁSSE.

Nowi inwestorzy
Firma ITG Solar Sp. z o.o. w Podstrefie Kleszczów zamierza wybudować za 40 mln złotych
pierwszy w Polsce zakład produkcji płytek krzemowych do ogniw słonecznych. W ramach tej inwestycji wzniesiony zostanie nowoczesny zakład
o łącznej powierzchni 3500 m2, który zostanie wyposażony w niezbędne linie technologiczne i park
maszynowy do produkcji płytek krzemowych do
zastosowań fotowoltaicznych. Spółka planuje zakończenie inwestycji w czwartym kwartale 2012
roku. Zgodnie ze zobowiązaniem, jakie zarząd
ITG Solar złożył w trakcie starań o grunty pod swoją inwestycję, w fabryce płytek krzemowych do końca 2012 roku zostanie zatrudnionych co najmniej 76 nowych pracowników.
Kolejny inwestor to Eurometal S.A. z siedzibą w Stalowej Woli. Spółka prowadzi działalność w branży metalowej i zajmuje się głównie produkcją wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Na terenie 17 hektarów zakupionych w Podstrefie Kleszczów zbuduje do 30 czerwca 2014
roku nowoczesną walcownię aluminium. Będą w niej wytwarzane taśmy i blachy ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach plastycznych i wytrzymałościowych. Wartość tej inwestycji jest szacowana
na 81,35 mln zł. Zatrudnienie w nowym zakładzie ma znaleźć co najmniej 80 osób.

Mały jubileusz

Liczba inwestorów, których od początku swojej działalności pozyskała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przekracza już 150. Tereny inwestycyjne ŁSSE liczą już łącznie 1182,24 ha. Znajdują się one
w trzech województwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. W 42
podstrefach ŁSSE inwestorzy wydali dotąd na inwestycje ok. 8 mld zł,
dzięki czemu powstało 25 tysięcy nowych miejsc pracy.
- Bardzo mnie cieszy to,
że chcecie inwestować w
Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie
mówić, że ta inwestycja była
Waszą najlepszą, a klienci
będą zawsze sięgać po Państwa wyroby i usługi – powiedziała wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, wręczając zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
(s)
Zamieszczone zdjęcia pochodzą z serwisu internetowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
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Szkoły dla olimpijczyków

U

czniowie trzecich klas gimnazjów staną wkrótce przed koniecznością podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, w której chcieliby kontynuować edukację. Dla tych, którzy szukają szkół z bardzo wysokim poziomem nauczania pomocny
może być ogłoszony w połowie stycznia coroczny ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Ranking ogłoszony przez redakcję „Rzeczpospolitej” i czasopisma „Perspektywy” premiuje punktami osiągnięcia uczniów będących laureatami albo finalistami olimpiad
przedmiotowych.
W województwie łódzkim najlepiej wypadło I LO im. M. Kopernika w Łodzi, które może pochwalić się 12 laureatami olimpiad przedmiotowych za rok szkolny 2008/2009. Łódzka szkoła zajęła 6 miejsce
w Polsce. Spośród szkół bełchatowskich najlepszy okazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. L. Czyżewskiego (178 miejsce w kraju).
W grupie czołowych 250 szkół ponadgimnazjalnych nie ma żadnej innej szkoły z Bełchatowa czy Radomska. I LO w Piotrkowie jest
na 99 miejscu.
Pozycję lidera rankingu nieprzerwanie od 2004 roku zajmuje XIII
LO w Szczecinie. W minionym roku szkolnym z murów tego ogólniaka pochodziło 24 laureatów i 38 finalistów olimpiad przedmiotowych.
Łączna liczba uczniów tej szkoły to 338 osób.
(s)

Urząd Pracy informuje
Targi edukacyjne

Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie organizuje kolejną edycję targów edukacyjnych. 5 marca
przy ulicy Czaplinieckiej 98 zostanie zaprezentowana oferta uczelni wyższych i
szkół policealnych, a także zasady rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.
Najbardziej zainteresowani targami będą zapewne uczniowie ostatnich i
przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Porównanie różnych kierunków
kształcenia pomoże im dokonać wyboru dalszej drogi edukacji i zaplanowania
drogi zawodowej.
Wstęp na targi jest bezpłatny. Z ofertą uczelni i szkół można będzie zapoznawać się od godz. 9.00 do 14.00.

Przyjmowanie wniosków
Od 11 stycznia przyjmowane są wnioski pracodawców o organizację staży,
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Formularze wniosków wydawane są w pokoju nr 1.14 (I piętro urzędu), można je też pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wydawane są w pokoju nr 15 (parter urzędu).

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorem kolejnej edycji konkursu o tej nazwie są m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS i Państwowa Inspekcja Pracy. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby, prowadzące produkcyjną działalność
rolniczą, które wypełnią i podpiszą formularz „Zgłoszenie udziału w konkursie”
i złożą go w najbliższej placówce terenowej lub oddziale regionalnym KRUS
w terminie do 15 marca 2010 r.
Formularze zgłoszeniowe i regulamin dostępne są w placówkach KRUS
i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl. W zgłoszonych do konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy. Dla
laureatów przewidziano cenne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Restauracja IMPERIAL*** w Kleszczowie

zatrudni POMOC KUCHNI.
Mile widziane doświadczenie.
CV prosimy składać w recepcji HOTELU IMPERIAL***
w Kleszczowie lub przesyłać na adres
e-mail: hotelimperial@kl.net.pl
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Spółdzielcze bliżej
å ciąg dalszy ze str. 1
Zapowiadając nową inwestycję Bełchatowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa zamieściła w „Informatorze Kleszczowskim” ogłoszenie, w którym informowano o wielkości mieszkań i kolejnych etapach budowy.
Na zachód od istniejących gminnych budynków wielorodzinnych przy ulicy Sportowej BSM zamierza wybudować 10 jednoklatkowych budynków mieszkalnych. Każdy z nich posiadać będzie trzy
kondygnacje oraz poddasze użytkowe. Na każdym piętrze znajdować się będą trzy lokale mieszkalne - 2 o powierzchni użytkowej
60,80m2 i 1 o powierzchni 33,50m2 , poddasze użytkowe – 2 o pow.
48,80m2 i 1 o pow. 31,80m2. Całość zagospodarowania działki po-

Pieniądze UE na rozwój firm

F

undusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców –
możliwe źródła dofinansowania w 2010 r. to główny
temat spotkania informacyjno-szkoleniowego, które Urząd
Gminy zorganizował 19 stycznia z myślą o przedsiębiorcach gminy Kleszczów oraz sąsiednich miast i gmin (fot. 1).
Udział w spotkaniu był bezpłatny, a zaproszenia skierowano
głównie do małych i średnich firm.
Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych Bartosz Supeł
(fot. 2) omówił zasady pozyskiwania dotacji na inwestycje
dla przedsiębiorstw. Dość szczegółowo
omówił działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Wsparcie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach). Wnioski o wsparcie z tego źródła przyjmowane są
od 18 stycznia do 22 lutego.
Jednym z uczestników spotkania był Bartłomiej Baudler
– dyrektor zarządzający Kersten Europe sp. z o.o.
- Oceniam, że uzyskane przeze mnie informacje będą
przydatne. Moja firma od paru tygodni przygotowuje się do
nowej inwestycji. Będzie to budowa drugiej hali produkcyjnej
oraz zakup nowej maszyny do gięcia profili stalowych. Sza2
cujemy koszty tej inwestycji na 7 mln zł. Miałem nadzieję,
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dzielona jest na III etapy, w I etapie w 2010 roku rozpoczęta zostanie budowa trzech bloków, w kolejnych latach w II etapie powstaną
3, a w III etapie pozostałe 4 bloki.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę spółdzielnia mogła ogłosić
przetarg. Wybrany w przetargu wykonawca oprócz budowy pierwszych trzech budynków będzie miał za zadanie zbudować osiedlowe ciągi komunikacyjne, 42 zewnętrzne miejsca postojowe i 25
garaży. Okres realizacji tej części spółdzielczej inwestycji jest planowany do 30 listopada 2011 roku.
Dzięki przetargowi skonkretyzowana zostanie ostateczna cena
1 metra kwadratowego mieszkania. W ogłoszeniu z października
podano: Według wstępnych szacunków cena 1 m2 p.u. wynosić będzie ok. 2.600zł.
(s)
Wykorzystana ilustracja pochodzi ze strony internetowej spółdzielni.

że górna kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie podobna do tej, jaką ustalono w zeszłorocznym naborze wniosków do tego
działania RPO czyli 4 mln zł. Z zaskoczeniem przyjąłem informację, że tym razem można powalczyć tylko o półtora miliona. Będziemy szukać innych źródeł sfinansowania tej inwestycji.
Zaczęliśmy już rozmowy z bankami na temat kredytu
technologicznego.
Inne omówione w trakcie spotkania źródło funduszy to Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Projekty dotyczące dofinansowania nowych
inwestycji o wysokim potencjale innowacyjności (działanie 4.4 POIG) przyjmowane będą od 15 czerwca br.
1
W tym roku dostępne mają być także dotacje na tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad
30 przedsiębiorców (fot. 3), omówiona została procedura pozyskiwania
tych dotacji.
Na koniec Błażej Mielczarek reprezentujący Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny zaprezentował ofertę
pomocy przedsiębiorcom w dostępie
do kompleksowych usług biznesowych, związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.
(s) 3
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Urbaniści nagradzają
„SOLPARK”

å ciąg dalszy ze str. 1

kości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze
względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
W liście przesłanym do wójt Kazimiery Tarkowskiej prezes łódzkiego oddziału TUP Elżbieta Muszyńska poinformowała, że komisja
konkursowa przyznała nagrody dwóm obiektom zaliczonym do kategorii nowo wykreowanej przestrzeni publicznej. Jednym z nich jest
właśnie kompleks „SOLPARK”, w którym na szczególne uznanie jurorów zasłużył dziedziniec centralny. Druga nagrodzona realizacja to
„Park Ocalałych w Łodzi”.
Jak ogłosili organizatorzy wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się
jeszcze w lutym. Przestrzenie publiczne, nagrodzone
w poszczególnych województwach zostały już zgłoszone
na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
w Polsce.
Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich dla „SOLPARKU”
to prestiżowe wyróżnienie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę
główny cel konkursu. Jest nim – zgodnie z deklaracją organizatorów
- kształtowanie nowoczesnego wizerunku Województwa Łódzkiego
i propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie zbliżonym do aktualnych standardów europejskich w tej dziedzinie.
Kolejny konkurs, w którym kompleks „SOLPARK” rywalizuje
z nowymi obiektami o charakterze rekreacyjno – sportowym z całej Polski to Oskary Sportowe GMINESS. Ten konkurs rozgrywany
jest w 25 różnych kategoriach, więc zgłoszenia liczone są w dziesiątkach, a może i setkach. Werdykt jurorów poznamy więc nieprędko.
Warto przypomnieć,
że w ubiegłym roku
największa inwestycja gminy Kleszczów
także uczestniczyła w
konkursie GMINESS.
„SOLPARK” był wtedy jeszcze w trakcie budowy i zgłoszony został do kategorii
„Gminna inwestycja
marzeń”. Został oceniony wysoko i znalazł się wśród trzech propozycji, nominowanych do sportowego Oskara w tej kategorii.
(s)
FOTO: Wojciech Kryński
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Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Uczennice klas V i VI: Natalia Koper, Anna Krawczyk, Emilia Rogut, Emilia Włodarczyk, Justyna Klekot,
Natalia Jasek i Kinga Fryś brały udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzięki ich aktywności i ofiarności mieszkańców gminy konto WOŚP wzbogaciło się o ponad 1450 zł. Z ramienia szkoły
akcję zorganizowały nauczycielki: M. Jegier i G. Szczęsna,
a wspomagali je rodzice kwestujących uczennic.
***
30 stycznia odbyła się
szkolna zabawa choinkowa, prowadzona przez wodzireja. W tę rolę wcieliła
się p. Urszula Pakuła. Zabawa trwała od godz. 16 do 20 i uczestniczyli w niej
zarówno uczniowie, jak i zaproszeni rodzice. W programie znalazły się rozrywkowe konkursy i oczywiście prowadzona przez didżeja zabawa. Z największą niecierpliwością uczniowie wyczekiwali na pojawienie się św. Mikołaja.
Zjawił się niezawodnie i obdarował ich prezentami (który to już raz tej zimy?).

Gimnazjum w Kleszczowie
18 i 19 stycznia odbył się cykl spotkań uczniów klas II i III z Jarosławem
Popławskim – kierownikiem Posterunku Policji w Kleszczowie. Rozmawiał
on z młodzieżą na temat agresji, omówił jej rodzaje oraz związek przemocy
z przestępczością. Przedstawił także metody postępowania w sytuacji, kiedy przestępcze czyny popełniają nieletni. Organizacją tych zajęć profilaktycznych zajęła się Katarzyna Bębnowska – pedagog szkolny.
***
Tradycyjna zabawa choinkowa została zorganizowana w sobotę 23
stycznia. Gimnazjaliści bawili się w gronie rówieśników, a taneczne harce
urozmaicał im didżej, organizując konkursy z nagrodami. O to, by młodzież
å ciąg dalszy na str. 8

Szacunek dla seniorów

P

omysł powstania święta babci w Polsce pojawił się w 1964 roku w popularnym wówczas tygodniku „Kobieta i Życie”. Potem zaczęły to święto
popularyzować dzienniki: „Express Poznański” i „Express Wieczorny”. Wybrano
na to święto dzień 21 stycznia. W innych krajach (np. w Bułgarii, Brazylii i Hiszpanii) Dzień Babci obchodzony jest 26 lipca. Trzydzieści lat temu w Polsce zaczęto propagować także świętowanie Dnia Dziadka.
W USA i Kanadzie odpowiednikiem naszych dni dziadka i babci jest „Narodowy Dzień Dziadków”. Nie jest to
święto rozdzielone na dwa dni. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę
października. Celebruje się je nie tylko
w rodzinach, ale również w szkołach,
kościołach i domach spokojnej starości. Główny cel organizowanych dla
seniorów uroczystości to uświadomienie dzieciom, jak wiele zawdzięczają
swoim dziadkom, a także przekonanie
ich, że najstarszym członkom rodziny
należy pomagać.
***
Podobne cele edukacyjne stawiane są w polskich szkołach, gdzie
Dzień Babci i Dzień Dziadka stał się
å ciąg dalszy na str. 12
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uczycielom podstawowe informacje przydatne m.in. do likwidowania zagrożeń,
które mogą pojawiać się w związku z korzystaniem przez dzieci i młodzież z zasobów i narzędzi dostępnych poprzez Internet. Rozmawiano m.in. o zasadach
bezpiecznego korzystania z Internetu, możliwościach zapewnienia dzieciom
bezpieczeństwa on-line i sposobach reagowania na ujawnione akty tzw. cyberprzemocy. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłamy do zamieszczonych na
internetowej stronie ZSP dokumentów. Adres: http://www.zspkleszczow.pl/dokumenty/POLITYKA_BEZPIECZENSTWA_INTERNETOWEGO.pdf.
***
Uczniowie po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zimową, mroźną niedzielę czworo wolontariuszy
wyruszyło z puszkami na ulice i już od godz. 8.00 rozpoczęło zbiórkę datków.
Opiekunkami ze strony szkoły były nauczycielki R. Patyk i B. Wysmułek. Oceniają, że debiut wolontariuszy ZSP wypadł pomyślnie, a darczyńcy – wśród których byli także pracownicy kompleksu SOLPARK i hotelu Imperial – nie szczędzili datków na pomoc dla dzieci z chorobami onkologicznymi.

å ciąg dalszy ze str. 7
nie opadła z sił zadbała Rada Rodziców, która sfinansowała poczęstunek: kanapki, napoje, słodycze i owoce.
***
W grudniu i styczniu przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na zakup suchej karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim oraz dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku. Dzięki
przeprowadzonej wśród gimnazjalistów zbiórce sfinansowano zakup 102 kilogramów suchej karmy dla psów i 20 kilogramów - dla kotów. To potrzebne dla
czworonogów pożywienie zostało podzielone pomiędzy obydwa schroniska. Organizacją akcji zajęła się Agnieszka Reszka.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
7 stycznia w szkole gościła Magdalena Zych, koordynator Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect. W ramach wdrażanego w ZSP projektu profilaktyczno-edukacyjnego Szkoła Bezpiecznego Internetu przekazała uczniom i na-

Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe.

Ferie z SOLPARKIEM

Ferie za pasem! SOLPARK przygotował dla Waszych pociech moc atrakcji. Od 14 do 28 lutego wszystkie dzieci zapraszamy do udziału w Feriach z SOLPARKIEM!
Kiedy?

Co będzie się działo ?

Gdzie?

Prowadzący

Ile to kosztuje ?

14.02.2010r. (niedziela)
godz. 15.00 – 16.30

nauka i doskonalenie pływania

Basen SOLPARK

Instruktor Adam Cygan

w cenie biletu basenowego

15.02.2010 r. (poniedziałek)
godz. 15.00 - 16.30

kurs tańca
(HIP HOP/ DANCE)

Sala taneczna
SOLPARK

Szkoła Projekt Salsa
z Łodzi

wstęp wolny

16.02.2010 r. (wtorek)
godz. 11.00 - 13.00

mini turniej halowej piłki nożnej

Hala sportowa
SOLPARK

Kamil Jarząbek

wstęp wolny

17.02.2010 r. (środa)
godz. 14.00 - 16.00

pokaz i nauka jazdy figurowej
na łyżwach, konkursy i zabawy,
mini turniej

Lodowisko SOLPARK

para zawodowych łyżwiarzy

w cenie biletu na
lodowisko

18.02.2010 r. (czwartek)
godz. 11.00 - 13.00

mini turniej piłki siatkowej

Hala sportowa
SOLPARK

Kamil Jarząbek

wstęp wolny

19.02.2010 r. (piątek)
godz. 15.00 - 16.30

kurs tańca
(HIP HOP/ DANCE)

Sala taneczna
SOLPARK

Szkoła Projekt Salsa
z Łodzi

wstęp wolny

20.02.2010 r. (sobota)
godz. 11.00 - 13.00

liczne gry, zabawy i konkursy

Basen SOLPARK

przeszkoleni instruktorzy

w cenie biletu basenowego

22.02.2010 r. (poniedziałek)
godz. 15.00 - 16.30

kurs tańca (HIP HOP/ DANCE)

Sala taneczna
SOLPARK

Szkoła Projekt Salsa
z Łodzi

wstęp wolny

23.02.2010 r. (wtorek)
godz. 11.00 - 13.00

mini turniej unihokeja

Hala sportowa
SOLPARK

Kamil Jarząbek

wstęp wolny

24.02.2010 r. (środa)
godz. 14.00 - 16.00

pokaz i nauka jazdy figurowej
na łyżwach, konkursy i zabawy,
mini turniej

Lodowisko SOLPARK

para zawodowych łyżwiarzy

w cenie biletu na
lodowisko

25.02.2010 r. (czwartek)
godz. 11.00 - 13.00

mini turniej tenisa stołowego

Hala sportowa
SOLPARK

Kamil Jarząbek

wstęp wolny

27.02.2010 r. (sobota)
godz. 11.00 - 13.00

liczne gry, zabawy i konkursy

Basen SOLPARK

przeszkoleni instruktorzy

w cenie biletu basenowego

Dodatkowo:
W dniach 14-28 luty w godzinach od 10.00 do 15.00 - wstęp na lodowisko wolny!
Od poniedziałku do piątku, w okresie ferii w godzinach od 8.00 do 14.00 - rabat 30% na bilet wstępu za basen!
*organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zajęć
W najbliższym czasie zapraszamy także na otwarcie najnowocześniejszej siłowni w okolicy!!!
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Klienta tel. (044) 731-65-17.
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FERIE ZIMOWE 2010
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie
l 15 lutego, godz. 8.00 –
14.00 - w y j a z d n a n a r t y i
snowboard – Góra Kamieńsk
l 16 lutego, godz. 15.00 –
18.00 - zajęcia plastyczne
Drzewka i krzewy ozdobne –
kwiaty z papieru
l 17 lutego, godz. 8.00 –
14.00 - w y j a z d n a n a r t y i
snowboard – Góra Kamieńsk
l 17 lutego, godz. 15.00 –
18.00 - zajęcia plastyczne
Drzewka i krzewy ozdobne –
kwiaty z papieru – c. d.
l 18 lutego, godz. 15.00 –
18.00 - zajęcia plastyczne z
masy solnej Trochę wiosny zimą
l 19 lutego, godz. 9.00 – 16.00 - wyjazd do Częstochowy. W programie: przedstawienie teatralne Czerwony Kapturek oraz zwiedzanie Muzeum Zapałek w Częstochowie
l 20 lutego, godz. 15.00 – 18.00 - zajęcia plastyczne
Drzewka i krzewy ozdobne – kwiaty z papieru – c. d.
l 22 lutego, godz. 8.00 – 14.00 - wyjazd na narty i snowboard – Góra Kamieńsk
l 23 lutego, godz. 13.00 – 16.00 - kulig dla dzieci, ognisko z pieczeniem kiełbasek – Rezerwat w Łuszczanowicach
l 24 lutego, godz. 8.00 – 14.00 - wyjazd na narty i snowboard – Góra Kamieńsk

DATA
13 lutego
(sobota)
15 lutego
(poniedziałek)
17 lutego
(środa)
20 lutego
(sobota)
23 lutego
(wtorek)
23 lutego
(wtorek)
24 lutego
(środa)
24 lutego
(środa)
25 lutego
(czwartek)
26 lutego
(piątek)
27 lutego
sobota

l 25 lutego, godz. 15.00 – 18.00 - zajęcia plastyczne Bajkowe kółeczka – origami płaskie z
koła
l 26 lutego, godz. 17.00 - przedstawienie teatralne Kot w butach w wykonaniu aktorów z
Teatru Zagłębia Będzin - aula Kompleksu SOLPARK w Kleszczowie
Wyjazdy na basen i stok narciarski w czasie
ferii zimowych organizowane będą od dnia
14 do 27 lutego.
1. WYJAZDY NA BASEN
l wtorki i czwartki:
- wyjazd 9.30 – I grupa (Kleszczów)
- wyjazd 9.30 – II grupa (Łękińsko)
l soboty
- wyjazd 10.00 – I grupa (Kleszczów)
- wyjazd 10.00 – II grupa (Łękińsko)
2. WYJAZDY NA STOK NARCIARSKI „GÓRA KAMIEŃSK” (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych):
l poniedziałki, środy – wyjazd o godz. 8.00 sprzed budynku GOK w Kleszczowie.
Powrót około godz. 14.00.
UWAGA!
Szczegółowe programy ferii organizowanych w poszczególnych placówkach będą udostępnione na odrębnych afiszach.

Ferie zimowe
w Gminnej Bibliotece Publicznej i filiach
GODZINY
13.00-15.00

TEMAT
Walentynki – zajęcia literacko-plastyczne

MIEJSCE
GBP - SOLPARK

13.00-15.00

Gry planszowe

GBP - SOLPARK

13.00-15.00

Zwierzęta polarne – zajęcia plastyczne

GBP - SOLPARK

13.00-15.00

Tworzymy książkę unikatową – zajęcia
plastyczne
Projekcja bajki/filmu w auli

GBP - SOLPARK

15.00-17.00
15.00-18.00
14.00-17.00

My się zimy nie boimy – zajęcia literackoplastyczne
Papierowa wiklina – zajęcia plastyczne

15.00-18.00

Scrabble, sudoku – gry edukacyjne

14.00-17.00

Piszemy bajkę - Zajęcia literackie

11.00-13.00

Warsztaty muzyczne – nauka gry na bębnach
prowadzona przez instruktorów
Projekcja filmu Epoka lodowcowa 3

14.00-16.00

GBP – SOLPARK
Filia Biblioteczna
w Żłobnicy
Filia Biblioteczna
w Łękińsku
Filia Biblioteczna
w Żłobnicy
Filia Biblioteczna
w Łękińsku
GBP – SOLPARK
Filia Biblioteczna
w Łękińsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprasza dzieci i młodzież

10 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

Świadczenia pielęgnacyjne
stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnaOd 1cyjnego
ustalane jest niezależnie od dochodów ro-

dziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane
na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa
termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie
złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach
należy do organu właściwego.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie
środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku
o udzielenie informacji.
Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art.
13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219,
poz. 1706).
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł
miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu lub
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.
59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka

Usługi hydrauliczne:
o
o
o
o
o

Kolektory słoneczne
Montaż pieców
Instalacje wod.-kan. i c.o.
Ogrzewanie podłogowe
Centralny odkurzacz

Sprzedaż pieców: v miał/eko-groszek
tłokowych z podajnikiem v gazowych
v kondensacyjnych i kolektorów słonecznych.
Usługi w domkach jednorodzinnych z
montażem i materiałem -7%VAT
P.U.H. ZETBUD Paweł Zborowski
Brudzice, ul. Źródlana 15
Tel. 0606 856 913
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– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad
osobą niepełnosprawną.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki
przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące
kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się
do 10 groszy w górę.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie

Do wynajęcia
Pomieszczenie pod działalność
o powierzchni 41,28 m2 + magazyn 9,77 m2
+ łazienka 5 m2 + korytarz 2,27 m2.
Kleszczów, ulica Sportowa.
Jest możliwość wydzierżawienia placu.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel.
(044) 731 32 71, kom. 603 071 684, 510 051 484.

Kleszczów:

sprzedam działkę 49 ar
40 zł/m2.
Tel. 693-122-683.
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Sport
Lekkoatleci
w hali

Sport
Tenisiści
wysoko w tabeli

w Spale. Radosław Berencz (LKS Omega Kleszczów) w biegu na 1500 metrów
zajął 13 miejsce z czasem 4.19,06, natomiast Adam Książek na dystansie 600
metrów z czasem 1.28,56 zajął 14 miejsce w Polsce.
Podczas tych zawodów znakomity wynik uzyskała uczennica klasy I b
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie - Katarzyna Kozak. W
biegu na 600 metrów wywalczyła brązowy medal, uzyskując czas 1:45:48. Zawodniczka wystąpiła w barwach KKL
Kielce.

pojedynków. 16 stycznia pokonali 8:2 zespół ŁTSR Bro-Węg Łask, a następnego
dnia niespodziewanie przegrali z MKS Jedynka Łódź 3:7.
Po 13 kolejkach nasi tenisiści zajmowali
trzecią lokatę w tabeli, o jeden punkt ustępując drużynie UKS Bednary. Na czele tabeli mocno trzyma się GUKS Gorzkowice, niezwyciężony od początku tego sezonu.
Przypomnijmy, że w tenisowej drużynie
LKS Omega Kleszczów grają: Kamil Trzcinka, Przemysław Gierak, Jarosław Trzcinka,
Karol Chojnowski i Piotr Chrostowski.
(s)

ystępujący w II lidze tenisiści LKS
23-24 stycznia odbyły
W dniach
Omega Kleszczów w połowie styczsię lekkoatletyczne Halowe MiW
nia rozegrali 12 i 13 kolejkę ligowych
strzostwa Polski Juniorów Młodszych

Sport

Sparringi piłkarzy

T

rzecioligowa drużyna LKS Omega Kleszczów w dniu 16 stycznia zmierzyła się
z przedstawicielami ekstraklasy - PGE GKS Bełchatów, przegrywając 0:1(0:0).
23 stycznia LKS Omega zagrała z Polonią Warszawa (Mała Ekstraklasa). Wynik meczu - 3:1 (2:0). Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Witold Grzywiński, Rafał Bałecki
i Hubert Górski (z rzutu karnego).
30 stycznia kolejnym przeciwnikiem Omegi byli piłkarze Korony Kielce, którzy przebywali w „SOLPARKU” na obozie sportowym. Sparringowy mecz zakończył się wynikiem 2:2, a obie bramki dla Omegi zdobył H. Górski.
***
Przygotowane do treningów boisko piłkarskie
w środku takiej zimy,
jaka panuje dziś w Polsce, to dla drużyn ligowych prawdziwa gratka.
Nie dziwi więc fakt, że
o możliwość rozegrania
sparringowych meczów
na sztucznej, podgrzewanej murawie w kompleksie „SOLPARK” starają się liczne zespoły.
W Kleszczowie grały już
drużyny Korony Kielce, Widzewa Łódź, GKS
Bełchatów, Podbeskidzia
Bielsko-Biała, Polonii Bytom, Ruchu Radzionków i Oderki Opole.
Jak poinformował nas Piotr Zientarski z „SOLPARKU”, w sobotę 13 lutego zaplanowano kilka kolejnych meczów sparringowych. O godz. 11 zagra GLKS Nadarzyn z Widzewem II Łódź, o 13 – LKS Omega z Ceramiką Opoczno, a o 15 – Podbeskidzie Bielsko-Biała z MKS Kluczbork.
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 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. 086 473 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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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
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
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
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
731-36-34
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
731-31-83
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
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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KLESZCZOWSKI

W kolędowym nastroju

P

ółtorej godziny trwał koncert, zorganizowany 24 stycznia w kleszczowskim kościele parafialnym dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie i Parafii NMP
Anielskiej. W kolędowym repertuarze zaprezentowały się dwa
chóry. Dla Chóru Kameralnego Gminy Kleszczów, który wykonał sześć kolęd i pastorałek,
był to pierwszy publiczny występ przed kleszczowską publicznością. Kolędy zaśpiewało
piętnaście pań i ośmiu panów,
a dyrygował nimi Sławomir Szafrański.
Warto wspomnieć, że
kleszczowski chór ma już za sobą udział w Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek Raciszyn ‘2010. W tegorocznej, piątej edycji festiwalu brało udział aż
400 uczestników. Występowali w pięciu kategoriach wiekowych. Podczas przesłuchań konkursowych 13 stycznia nasz chór wykonał kolędę „W żłobie leży”.
Zdobył III miejsce i nagrodę rzeczową – cyfrowy aparat fotograficzny.
Drugą, dłuższą część kolędowego koncertu wypełnili śpiewający lekarze
i farmaceuci –
Chór Uniwersytetu Medycznego
z Łodzi. Goście,
którzy mają na
swoim koncie
wiele koncertów i
sporo zdobytych
nagród śpiewają już piąty rok. W
tym czasie włą-
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czyli do swojego repertuaru
wiele ciekawie zaaranżowanych utworów, także w stylu gospel.
Publiczność zgromadzona w kościele w Kleszczowie
usłyszała kolędy i pastorałki w wykonaniu osiemnastu
pań i dwunastu panów, a także trójki solistów. Dyrygowała
prof. Anna Domańska z łódzkiej Akademii Muzycznej. Dodajmy, że jednym z wykonawców Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest
pochodzący z Kleszczowa Marcin Ziółkowski.
(s)

Szacunek dla seniorów
å ciąg dalszy ze str. 8
ważnym elementem w programach realizowanych zwłaszcza w najmłodszych
klasach.
- Ważne jest, by dzieci doceniły troskę i miłość, jaką darzą ich dziadkowie
– mówi Beata Stankiewicz, wychowawczyni klasy I c w kleszczowskiej Szkole
Podstawowej. - Powinny przyzwyczajać się do okazywania swoich uczuć osobom starszym , uczyć się doceniać wiedzę i tradycję , jaką przekazują im babcie i dziadkowie.
Podobnie jak w pozostałych klasach I, II i III także w I c zorganizowane zostały uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
- Dla naszych gości przygotowaliśmy piosenki, tańce, recytacje, scenki
i dowcipy – opowiada wychowawczyni. - Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia i wręczyły swoim dziadkom przygotowane wcześniej prezenty - zakładki do książek ze swoją podobizną. Był także wspólny słodki poczęstunek i zabawa przy muzyce.
***
Szkoła Podstawowa w Łękińsku uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka postanowiła zorganizować w miejscowym domu kultury. 22 stycznia zebrali się tu goście: babcie i dziadkowie uczniów klas I – III, członkowie klubów seniora z Łękińska, Wolicy i Czyżowa oraz podopieczni Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci zaprezentowały montaż słowno
– muzyczny Naszym Dziadkom w dniu ich święta, odśpiewały „Sto lat” i złożyły
życzenia. Po poczęstunku przygotowanym przez pracowników WOK we współpracy z rodzicami uczniów zorganizowano dla seniorów konkursy i zabawy z nagrodami. Dodajmy, że część artystyczną i dekoracje przygotowały wychowawczynie kl. I – III: M. Cybulska – Berencz, H. Hejak, J. Roczek.

w Elektrowni Bełchatów

Chcesz sprawić bliskiej Ci osobie
Prezent - Weź

POŻYCZKĘ OD SERCA

8%

oprocentowanie tylko
Oferta obowiązuje tylko
od 5.02.2010 do 26.02.2010 !!!

Wyjątkową oprawę i najliczniejszą frekwencję (prawie 180 seniorów) miało
gminne spotkanie karnawałowe, zorganizowane 23 stycznia z okazji Dnia Babci
i Dziadka w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Były życzenia od władz gminy, zabawa prowadzona przez wodzireja, pokazy tańca klasycznego i latynoamerykańskiego w wykonaniu dwóch par tancerzy z Częstochowy i krótki koncert w wykonaniu naszej młodzieżowej orkiestry.
(s)

