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Z okazji Barbórkowego Święta kierownictwu
oraz pracownikom Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów życzymy satysfakcji z wykonywania górniczej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
Wójt
Przewodniczący
Gminy Kleszczów
Rady Gminy
SŁAWOMIR ŚLUGA SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Przetarg na żłobek i przedszkole
Dwuetapowy przetarg, związany z wyborem firmy budowlanej, która u zbiegu ulic Jagodowej i Wschodniej w Kleszczowie zbuduje wspólną siedzibę dla gminnego żłobka i przedszkola, rozpoczął się 13 listopada. Jest to przetarg ograniczony, w którego pierwszym etapie
zostanie wybranych maksymalnie 5 firm. Otrzymają one szczegółową specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z dokumentacją techniczną i zostaną poproszone o złożenie wiążących ofert.
Więcej na str. 3.

GOK zaprasza
na GMINNE
MIKOŁAJKI

Wielkimi krokami zbliża się grudzień,
a wraz z nim - coroczna gminna impreza mikołajkowa. W tym roku odbędzie się
w niedzielę 6 grudnia na terenie Kompleksu SOLPARK. Wśród atrakcji, przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie znalazła się projekcja filmu
dla dzieci, zajęcia warsztatowe (np. dekorowania pierników) oraz ogłoszenie wyników
konkursu plastycznego „Zimowy krajobraz
z choinką w tle”.
Jak co roku gminnej imprezie mikołajkowej towarzyszyć będzie charytatywny kiermasz na rzecz Fundacji Gajusz.
Więcej na str. 16.

Rok 2013 - św. Mikołaj w SOLPARKU

30 listopada i 1 grudnia w Łękińsku,
Żłobnicy i Kleszczowie
- spotkania konsultacyjne w sprawie
nowej Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Rozpoczęte przed kilkoma miesiącami prace
nad nową, długookresową strategią rozwoju dla
gminy Kleszczów dobiegają końca. Po spotkaniach
warsztatowych nadszedł czas na poznanie opinii
na temat proponowanych kierunków rozwoju.
W związku z tym chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do podzielenia się
swoimi opiniami na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów. Został on zamieszczony
na internetowej stronie Urzędu Gminy w dniu 16 listopada. Dołączyliśmy do niego formularz wnoszenia uwag i propozycji do
projektu. Raz jeszcze zachęcam Państwa do zapoznania się
z treścią projektu i odniesienia się do jego treści.
å ciąg dalszy na str. 7

Kiedy spotkania opłatkowe?

Już od 10 grudnia rozpoczynają się opłatkowe spotkania. Zgodnie z wprowadzoną przed
dwoma laty tradycją, odbędą się w każdym z sołectw. Wójt gminy Kleszczów Sławomir
Chojnowski zaprasza mieszkańców do jak najliczniejszego udziału w spotkaniach
opłatkowych. W poszczególnych sołectwach odbędą się one w następujących terminach:
• 10 grudnia - Rogowiec - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury
• 10 grudnia - Kamień - godz. 18.30 - Remiza OSP
• 11 grudnia - Dębina - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury
• 11 grudnia - Antoniówka - godz. 18.30 - Wiejski Ośrodek Kultury
• 14 grudnia - Kleszczów - godz. 17.00 - Gminny Ośrodek Kultury
• 15 grudnia - Łękińsko - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury
• 16 grudnia - Czyżów - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury
• 16 grudnia - Wolica - godz. 18.30 - Garaż OSP
• 17 grudnia - Żłobnica - godz. 17.00 - Sala OSP
• 18 grudnia - Łuszczanowice - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury

Dla słonecznej
elektrowni
W pobliżu Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 3
(Żłobnica), przy zjeździe w kierunku na Sulmierzyce, została ustawiona kontenerowa stacja elektroenergetyczna.
Pracownicy spółki Energoserwis Kleszczów instalują w jej
wnętrzu oprzyrządowanie, które pozwoli poprzez tę stację
transformatorową odbierać prąd wytworzony przez dziesiątki paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane w znajdującej się w pobliżu pierwszej na terenie gminy Kleszczów profesjonalnej elektrowni słonecznej. Część
wsporników, na których będą zamontowane panele, jest
już gotowa. Trwają też, prowadzone przez Energoserwis
Kleszczów, prace przy układaniu podziemnych kabli.
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Remonty duże i małe

Budynki już docieplone

montowo-budowlane. Te inwestycje należą do największych w tym
roku, prowadzonych na zlecenie Urzędu Gminy. W połowie listopada w pomieszczeniach budynku w Żłobnicy wykonywane były tynki gipsowe (na zdjęciu).
Znacznie mniejszy zakres prac remontowych dotyczy
trzech innych obiektów jednostek OSP.
W pomieszczeniach
garażowych w Wolicy oprócz kompleksowych prac malarskich
i wykonania lamperii
z tynku mozaikowego odnowione zostały
pomieszczenia, które
kiedyś służyły jako magazyn oleju opałowego. Po zdemontowaniu
zbiornika olejowego układane są płytki podłogowe.
W pomieszczeniach garażowych OSP w Łuszczanowicach także przeprowadzono malowanie ścian i sufitów. Remont objął tu ponadto naprawę posadzki pod wrotami garażowymi i malowanie zewnętrznych ścian wokół wrót garażowych.
Kosmetyczny wręcz wymiar mają prace, które prowadzone były
w siedzibie OSP Dębina. Tu konieczne było tylko obustronne pomalowanie farbą metalowych wrót garażu.
(s)

44 i 45 w Łuszczanowicach. To efekt gruntownych prac remontowo-budowlanych, które rozpoczęły się tutaj z początkiem lipca i trwały prawie pięć miesięcy.
Wykonawcą robót była spółka BAU z Opatowa. Głównym celem zleconych jej prac była kompleksowa wymiana warstwy docieplającej na ścianach zewnętrznych. Warstwę styropianu, która stanowiła pierwotne docieplenie, zastąpiono znacznie grubszą,
15-centymetrową warstwą wełny mineralnej. W każdym z dwóch budynków powierzchnia nowego docieplenia wyniosła ok. 770 m kw. Elewacje
wykończone zostały nową warstwą
silikonowego tynku.
Poprawiono też docieplenie ścian
fundamentowych. Po usunięciu z nich
starej warstwy budowlańcy wykonali nowe izolacje i docieplenie (ponad
100 m kw. w każdym z budynków).
Nowe izolacje ścian
Roboty nie ograniczyły się jedynie do
fundamentowych
nowych warstw docieplenia. Grubsza
warstwa wełny mineralnej sprawiła, że konieczne było wykonanie nowych, szerszych parapetów, a także obróbek blacharskich
dachu. Remont objął także tarasy,
daszki nad tarasami oraz metalowe barierki.
Trwająca przez kilkanaście tygodni naprawa obydwu budynków wielorodzinnych (w każdym
z nich jest 15 mieszkań) wiązały się ze sporymi uciążliwościami Odnowiony taras w jednym
dla mieszkańców. W najbardziej z budynków
upalne dni tego lata pracę
przy wykańczaniu elewacji
robotnicy zaczynali wczesnym rankiem.
Teraz po zakończeniu
remontów oko cieszą odnowione elewacje i tarasy.
W okresie zimowym znacząco zmniejszy się zużycie gazu, wykorzystywanego w indywidualnych
piecach do ogrzewania poszczególnych mieszkań.
(s)
Bloki po zakończeniu remontu

najlepiej docieplonych komunalnych budynków mieszkalbudynkach, będących siedzibami Ochotniczej StraDo
W dwóch
nych w naszej gminie należą dziś bez wątpienia bloki nr
ży Pożarnej (w Kleszczowie i Żłobnicy) trwają prace re-

Kto zamontuje
zimowe dekoracje świetlne?
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listopada zostały ogłoszone wyniki przetargu, w którym
Urząd Gminy wybierał wykonawcę świątecznych dekoracji świetlnych na terenie gminy. Zamówiona usługa obejmuje wynajem dekoracji, dostarczenie jej na miejsce, montaż (w tym podłączenie do sieci elektrycznej), utrzymanie w pełnej sprawności
technicznej, a także demontaż oraz odebranie tych dekoracji po
ustalonym czasie.
O gminne zamówienie, które zostało podzielone na 9 odrębnych zadań rywalizowały w sumie 4 firmy. Najkorzystniejsze oferty na pięć zadań złożyła spółka Odeon Iluminacje z Gliwic. Zapewni ona dekorację: parku w Kleszczowie (m.in. wielka bombka, kule
świetlne i dekoracja 2 drzew), Ronda Honorowych Krwiodawców
(grupa 6 gwiazd), 26 latarni ulicznych przy ul. Głównej, a także słupów na skrzyżowaniach w Kamieniu i Żłobnicy.
Z kolei łódzka firma B.O.B. odpowiadać ma za wykonanie innych dekoracji w kleszczowskim parku (m.in. sztuczna choinka
i brama świetlna), a także na budynku Urzędu Gminy oraz przed
siedzibą urzędu (m.in. choinka z ażurowych kul).
Dziewiąta część zamówienia dotyczyła montażu, obsługi, demontażu i przechowania ulicznych dekoracji świątecznych, które
są własnością gminy. Chodzi m.in. o dekoracje słupów ulicznych
w miejscowościach Antoniówka, Dębina, Kamień, Łuszczanowice, Wolica i Żłobnica, a także inne dekoracje montowane przy ul.
Szkolnej w Łękińsku, przy domach kultury w Wolicy i Żłobnicy oraz
w Rogowcu. W tym przypadku o gminne zlecenie rywalizowały
dwie firmy, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BRANDO Michał Pukowski z Pisarzowic.
Mieszkańcy gminy będą mogli cieszyć się widokiem dekoracji
świetlnych najpóźniej w dniu 5 grudnia. Termin demontażu został
ustalony na 1-6 lutego przyszłego roku.
(s)

OGŁOSZENIE

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr XIII/121/2015 Rady Gminy Kleszczów
z dnia 20 października 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30kV w obrębie geodezyjnym Dębina.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem
można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz
na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Podatkowe stawki w centrum uwagi

C

zy należy podnosić stawki podatków
lokalnych nie zmieniane od czterech
lat? Czy właściwym momentem na podwyższania stawek podatkowych będzie dopiero wystąpienie deficytu w gminnym budżecie? Czy spora, bo obliczona na 450
mln zł nadwyżka w gminnych finansach
daje wystarczające zabezpieczenie na
przyszłe lata, by utrzymać w gminie wysoką
jakość życia stale powiększającej się liczby mieszkańców? W jaki sposób niewielka,
bo 8-10 procentowa zmiana stawek przełoży się na stan portfela mieszkańca gminy
Kleszczów? To tylko niektóre z kwestii poruszanych podczas posiedzenia Rady Gminy, odbywającego się 19 listopada. Tego
dnia radni mieli zdecydować jaka będzie
wysokość podatków, które w roku 2016 zapłacą mieszkańcy gminy oraz działające na
jej terenie podmioty gospodarcze.
Sprawami podatków radni zajmowali się też wcześniej, podczas wspólnego
posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Kleszczów, które miało miejsce 10 listopada. Wspólne opinie komisji, przyjęte wówczas większością głosów, wskazywały na
to, że po raz pierwszy od 2011 roku rada
dokona zmian wszystkich stawek podatków lokalnych.
Tak też się stało podczas listopadowej
sesji. W dyskusji na temat celowości tych
zmian, a także ich finansowych skutków
uczestniczyli m. in. radni Henryk Michałek,
Sławomir Śluga, Ewa Tarkowska, Agnieszka Szczęsna, Marek Kuśmierek, Kamil Jarząbek i Paweł Karasiński. Zapis tej dyskusji
znaleźć można w relacji wideo, zamieszczonej na gminnej stronie internetowej.
Mająca największy wpływ na stan gminnego budżetu stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w roku 2016 wyniesie
80 groszy za 1 m kw. To o 9 groszy mniej
niż przewiduje maksymalna stawka podana
przez ministra finansów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w latach 2012, 2013,
2014, 2015 grunty wykorzystywane gospodarczo były opodatkowane w gminie Kleszczów stawką 68 groszy za 1 m kw. W 2015
znacznie wyższe stawki tego podatku obowiązywały w sąsiednich gminach. I tak:
Szczerców - 90 gr, Rząśnia - 88 gr, Bełchatów - 84 gr, Kluki - 77 gr.

Stawka kolejnego podatku związanego z działalnością gospodarczą (od powierzchni budynków, przeznaczonych na
działalność gospodarczą) w roku 2016 wyniesie 20 zł za 1 m kw. W 2015 roku przedsiębiorcy w gminie Kleszczów płacili 18,04
zł (dla porównania: Szczerców - 23,13 zł,
Rząśnia - 22,82 zł, Bełchatów - 22,61 zł).
Za 1 m kw. powierzchni budynków
mieszkalnych przyszłoroczna stawka wyniesie 10 groszy (dotąd było to 8 groszy).
Maksymalna stawka dopuszczona przez
ministra finansów to 47 groszy za metr kw.
Za 1 m kw. powierzchni pozostałych budynków w gminie Kleszczów właściciele
płacić będą natomiast 1,80 zł, przy czym
maksymalna stawka „ministerialna” to 7,77
zł/m kw.
Podstawą do ustalenia stawki podatku
leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłaszana przez prezesa GUS. Podatek na rok 2016 należy obliczać w oparciu
o kwotę 191,77 zł za 1 m sześć. drewna.
Oznacza to górną stawkę podatku leśnego na poziomie 42,19 zł/ha. Rada Gminy
Kleszczów, korzystając ze swoich uprawnień obniżyła podstawę opodatkowania do
90 zł/m sześć., co w efekcie dało obniżkę stawki podatku leśnego do 19,80 zł/ha.
W 2015 roku podatek ten wynosił w naszej
gminie 17,60 zł/ha.
Podatek rolny ustalany jest z kolei
w oparciu o średnią cenę skupu żyta, podawaną przez prezesa GUS. Samorządy
ustalając stawkę podatku rolnego na przyszły rok przyjmują za podstawę maksymalną kwotę 53,75 zł za jeden kwintal żyta.
Przy takim przeliczniku podatek rolny płacony za grunty w gospodarstwie rolnym
wyniesie 134,38 zł za hektar przeliczeniowy. Tymczasem w gminie Kleszczów stawka podatku rolnego wyniesie w 2016 roku
20 zł za jeden hektar przeliczeniowy, bo
Rada Gminy postanowiła obniżyć podstawę do 8 zł za kwintal. W roku 2015 nasi
rolnicy płacili 17,50 zł za hektar przeliczeniowy. Żeby być bardziej precyzyjnym należałoby powiedzieć nie „nasi rolnicy”, ale
„część naszych rolników”, bowiem grunty
klasy V i VI (a takie przeważają w gminie
Kleszczów) są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
(s)

Ruszył ważny przetarg

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, dotyczącym buW nioski
dowy żłobka i przedszkola w Kleszczowie, zainteresowane firmy mogły składać do

26 listopada. Najważniejsze informacje o przygotowywanej przez gminę inwestycji znalazły się w ogłoszeniu, zamieszczonym w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Punkt II.1.4. tego ogłoszenia szczegółowo opisuje parametry i wielkość planowanego obiektu. Jednopiętrowa siedziba przedszkola i żłobka liczyć ma łącznie ponad 2300 m kw. powierzchni, a jej kubatura to 13,7 tys. m sześć. W przedszkolu zostanie utworzonych 6 oddziałów, które łącznie przyjmą do 150 dzieci. Żłobek będzie natomiast przygotowany do
utworzenia dwóch oddziałów - każdy dla 25 dzieci.
(s)
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KOMUNIKATY
Wnioski o stypendia dla studentów –
tylko do 30 listopada

Urząd Gminy przypomina, że 30 listopada upływa
termin składania wniosków o przyznanie stypendium
motywacyjnego oraz stypendium socjalnego dla studentów. Najważniejsze informacje o warunkach, od
których zależy przyznanie stypendiów oraz o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku zostały
podane w poprzednim wydaniu „Informatora”. Można je także znaleźć na internetowej stronie Urzędu
Gminy.

Właścicielu - oznakuj posesję!

Wyrywkowe kontrole, prowadzone przez przedstawiciela Urzędu Gminy wspólnie z funkcjonariuszami
policji wykazały, że ciągle wiele posesji jest pozbawionych numeru. Apelujemy do mieszkańców gminy,
by w widocznym miejscu na swoich budynkach lub
ogrodzeniach umieścili numer posesji, nadany przez
Urząd Gminy. Obowiązek oznakowania budynków
przez ich właścicieli został zapisany w ustawie Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287 ze zm.).

Psycholog i prawnik bezpłatnie

Dla mieszkańców gminy Kleszczów dostępne jest
nadal specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, organizowane z inicjatywy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Z bezpłatnych porad psychologa można korzystać w każdy piątek w godz. 15.00-17.00 w siedzibie Szkoły
Podstawowej w Kleszczowie (pokój nr 15 na parterze). Dyżury prawnika organizowane są w każdy
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 16.3020.00. Miejsce udzielania porad - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie (ul.
Osiedlowa 2).

Termin ważny dla krwiodawców

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Kleszczowie, odbędzie się w piątek 11
grudnia. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji organizatorzy zapraszają do SOLPARKU w godzinach
9.00-12.00.
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy
na stanowisko

operator obsługi urządzeń
technicznych i elektronicznych
na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 1 etatu

Szczegółowe informacje dotyczące: - wymagań stawianych kandydatom, - zakresu
wykonywanych zadań, - wymaganych dokumentów zostały umieszczone na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. 44/ 731-32-30.

Oferty należy składać w siedzibie
GOK, ul. Główna 74,
97-410 Kleszczów
w terminie do 14 grudnia 2015 r.
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Nowe miejsce rekreacyjne

Kolonii w sąsiedztwie zmodernizowaW Łuszczanowicach
nej biologicznej oczyszczalni ścieków na powierzchni 6 tys.

m kw. został urządzony nowy, wielofunkcyjny skwer. Mieszkańcy mogą korzystać z placu zabaw, pokrytego nawierzchnią z kolorowego poliuretanu, z mini-boiska do gier zespołowych i z alejki spacerowej. Swoją kondycję mogą poprawiać ćwicząc na ośmiu
urządzeniach zamontowanych w plenerowej siłowni. Skwer został ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury (ławki,
kosze, lampy, kran, stojaki na rowery), obsadzony drzewami i krzewami (m.in. tuje, świerki, klony). Wygospodarowano też miejsca postojowe dla samochodów.
Wyposażenie placu zabaw stanowią takie urządzenia, jak: bujaki (auto i konik), huśtawka potrójna, karuzela, piaskownica oraz zestawy zabawowe. W skład dużego zestawu wchodzą takie atrakcje,
jak m.in. przeplotnia linowa, ścianki wspinaczkowe i wiszący most.
Mały zestaw przeznaczony dla najmłodszych dzieci poza zjeżdżalnią i równoważnią z poręczami linowymi posiada drewniane podesty, zabawowe tablice edukacyjne, most linowy i pochylnie z poręczami.
Projekt budowlany zagospodarowania skweru w Łuszczanowicach Kolonii opracowany został przez A.S. Studio Adam Szwarc
z Bytomia, natomiast wykonawcą wybranym spośród ośmiu firm uczestniczących w przetargu była spółka Sportsystem z Aleksandrowa Kujawskiego.
(s)

Grupa wsparcia dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie
Osoby pełnoletnie, doznające przemocy ze strony osób bliskich
mogą korzystać ze spotkań grupowych i indywidualnych, które z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie są
organizowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w każdy
wtorek w godzinach 14.00-17.00 (pok. 117, I piętro).
Grupę prowadzi psycholog oraz pedagog-terapeuta ds. resocjalizacji. Udział w zajęciach grupy wsparcia jest bezpłatny.
Do korzystania ze wspólnych zajęć zachęcamy osoby, które mimo przebywania w kręgu rodzinnym - mają poczucie osamotnienia, niepewności, dezorientacji, a także doznają upokorzeń, bądź
doświadczają zaniedbania ze strony najbliższych. Grupa wsparcia
daje szansę na znalezienie zrozumienia i pomocy. Pokazuje też, że
człowiek nie musi mierzyć się sam z tak trudnymi problemami.
Telefon kontaktowy: 693-253-201.
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 199 z poźn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/312/2013 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Rogowiec
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25
listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we
wtorki w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r.
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz
art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się
z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
w/w projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać do
w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:
w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na
adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu
pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów
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PUP ma pieniądze
na kształcenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie podał informację
17 listopada
o tym, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

które mogą być przeznaczone na finansowanie działań, obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie: kursów, studiów podyplomowych egzaminów. Ze wsparcia korzystać mogą osoby w wieku 45 lat i więcej.
Wnioski należy składać najpóźniej do 10 grudnia br., a kształcenie musi rozpocząć się najpóźniej do 20 grudnia br. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie PUP w pokoju 1.14 lub pod numerem tel. 44/ 631 40 60 oraz 44/
631 40 48.
(s)

EKO-REGION uhonorowany

P

odczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w „Konkursie o Puchar Recyklingu”. Konkurs ma
służyć promowaniu idei selektywnej zbiórki odpadów. Jego organizatorem jest
wydawnictwo branżowe ABRYS.
Szklana statuetka oraz prawo do posługiwania się znakiem „Jakość Recyklingu” to uznanie dla wyniku, jaki bełchatowska spółka „EKO-REGION” uzyskała w 2014 roku w zakresie selektywnej zbiórki szkła. „Selektywna zbiórka szkła, jako surowca, który w nieskończoność można przetwarzać, stanowi
priorytet w planach Spółki na lata następne” - czytamy na internetowej stronie
EKO-REGIONU.
(s)

C

Można wybierać
w ofertach pracy

ałkowicie przebudowana strona internetowa Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie (www.gci.kleszczow.pl) otwiera się pytaniem:
„Szukasz pracy?”. Dalej znajdujemy zachętę do wypełnienia formularza rejestracyjnego i przekazania do bazy GCI elektronicznego CV. „Twoja oferta stanie się łatwo dostępna dla potencjalnego pracodawcy!”.
Liczba odwiedzin na stronie kleszczowskiego GCI jest ciągle wysoka, bo
trafiają tu regularnie nowe oferty pracy - głównie w firmach działających na
terenie naszej gminy. Tylko w ciągu listopada w zakładce „Oferty pracy” zamieszczone zostały następujące propozycje: ● 4 listopada - kierownik laboratorium mikrobiologicznego oraz specjalista ds. transportu (obie oferty zgłoszone przez firmę Colep), a także informatyk (dla SOLPARKU Kleszczów); ●
5 listopada – magazynier-operator wózka widłowego dla firmy Arix; ● 8 listopada - asystent ds. administracyjnych dla firmy Epicom, a także specjalista ds.
materiałowych dla spółki KAN; ● 17 listopada - technolog produktu dla firmy
Colep; ● 19 listopada - spawacze do pracy w Niemczech oraz operator maszyn produkcyjnych (dla firmy Sponcel).
(s)

W sprzedaży: ● buty, rękawice, ● okulary, kamizelki,
● gaśnice, ● znaki ostrzegawcze i in.

5

ZUS zachęca:
sprawdzaj konto

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła co pewien czas do ubezpieczonych listy z informacją o tym czy nasz pracodawca odprowadza należne składka i jak dużo środków znajduje się na naszym
koncie. W tym roku listy z ZUS otrzymało ok. 16 mln pracujących.
Dodatkową informacją zawartą w korespondencji było wyliczenie na
jaką emeryturę możemy liczyć dziś, a na jaką, jeśli składki będą
opłacane dalej.
Zamiast czekać przez rok na kolejną korespondencję z ZUS
można stan swojego konta sprawdzać samodzielnie na Platformie
Usług Elektronicznych. PUE daje nam możliwość skontrolowania
pracodawcy, czy odprowadza on składki regularnie i w odpowiedniej wysokości. Na stronie http://pue.zus.pl/ podane są przykłady
spraw, które można samodzielnie załatwić, logując się na PUE:
• Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan
swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub
obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,
• Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do
ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć
zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty
rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),
• Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje
o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS,
sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,
• Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich,
przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.
Do rejestracji profilu niezbędna jest jedna wizyta w placówce ZUS, gdzie pracownik sali obsługi klienta potwierdzi dane
osobowe nowego użytkownika PUE. Uwierzytelnienie to jest
niezbędne z uwagi na ochronę danych osobowych zgromadzonych w ZUS.

Sprzedaż brunatnego węgla

9

listopada Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów wznowiła sprzedaż węgla dla odbiorców zewnętrznych. Brunatny
opał znów mogą kupować osoby fizyczne i firmy, handlujące opałem. Okazuje się, że taki handel węglem jest dla kopalni opłacalny,
a zapłata uzyskiwana jest znacznie szybciej niż za wyprodukowaną z węgla energię. Przypomnijmy, że prowadzona wcześniej w Rogowcu sprzedaż węgla dla odbiorców zewnętrznych przerwana została wiosną tego roku.
Punkt sprzedaży funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-22.00, a cennik sprzedawanego węgla znaleźć można na stronie https://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/index.php/oferta/
sprzedaz-wegla-n/.
Kopalnia informuje, że „węgiel brunatny może być stosowany
jako nawóz rolniczy lub substytut do produkcji mieszanek nawozowych”. Mieszkańców naszej gminy zachęcamy do takiego właśnie
stosowania tegoż węgla, bo spalany w domowych kotłowniach wydziela różne zanieczyszczenia (m.in. związki siarki).
(s)

Do wynajęcia
magazyn o powierzchni użytkowej
295 m2 w Rogowcu,
ul. Gipsowa (obok firmy Knauf).
Budynek murowany, bez ogrzewania.

Kontakt: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, tel. 44/ 735-40-34.
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Obchody Święta Niepodległości

obchody Narodowego Święta Niepodległości zostaG minne
ły zorganizowane 10 listopada, w godzinach popołudnio-

wych. Rozpoczęła je prezentacja programu, przygotowanego
przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (fot. 1) oraz
Kleszczowski Chór
Mieszany „Sonore” (fot.
2). Uczniowie przypomnieli najważniejsze
wydarzenia historyczne, które poprzedziły odzyskanie niepodległości. Towarzyszyły
temu pieśni o charakte1
rze patriotycznym.
Program artystyczny pokazany został uczestnikom rocznicowej uroczystości, zebranym w kościele p.w. NMP Anielskiej

2
w Kleszczowie. Później rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez księży z parafii w Kleszczowie
i Łękińsku. Uroczystość, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, władze samorządowe, młodzież szkolna, przedstawiciele instytucji i firm oraz mieszkańcy, zakończyła się odegraniem
Mazurka Dąbrowskiego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz

złożeniem kwiatów przy
Pomniku Niepodległości
(fot. 3). W imieniu Urzędu Gminy w Kleszczowie
wieniec złożył wójt Sławomir Chojnowski.
O przypomnieniu
ważnych historycznych
faktów, które doprowadziły jesienią 1918 roku
do odzyskania przez Polskę niepodległości, pamiętały także szkoły gminy Kleszczów. Uroczystej
3
akademii, zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Łękińsku z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości
towarzyszyło hasło „Jeśli komuś droga otwarta do nieba, tym, co
służą Ojczyźnie”. 10 listopada uczniowie i nauczyciele w strojach galowych i z własnoręcznie wykonanymi kotylionami zebrali się, by obejrzeć montaż słowno-muzyczny, który przypomniał
czas narodowej niewoli w trzech zaborach, kolejne niepodległościowe zrywy oraz odzyskanie wolnej Ojczyzny po 123. latach niewoli.
W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
uroczystą akademię
przygotowali i zaprezentowali szkolnej społeczności uczniowie
klasy I a, I c, II a oraz
II t i III t (fot. 4). Po
akademii zebrano się
w auli SOLPARKU, by
obejrzeć film poświęco4
ny życiu rotmistrza Witolda Pileckiego.
Na stronach internetowych szkół zamieszczone zostały zdjęcia z patriotycznych uroczystości, które towarzyszyły obchodom
Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie.
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Spotkania konsultacyjne w sprawie
nowej Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów
Konsultacje społeczne projektu strategii prowadzone będą do dnia 5 grudnia 2015 roku w formie przyjmowania uwag, propozycji i opinii
z pomocą formularza konsultacji, a także podczas trzech otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się według następującego
harmonogramu:
 30 listopada w godz. 15.30-17.00 – Szkoła Podstawowa w Łękińsku (czytelnia na parterze)
 1 grudnia w godz. 15.30-17.00 – Dom Kultury w Żłobnicy
 1 grudnia w godz. 17.30-19.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
Udział w dyskusji zapowiedział m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz. Moderatorem panelu dyskusyjnego będzie Krzysztof
Rosenkiewicz, reprezentujący firmę Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania, która została przez gminę wybrana do koordynowania prac,
związanych z opracowaniem nowej strategii.
Dziękując za dotychczasowe Państwa sugestie i różne propozycje zgłaszane podczas warsztatów, badań ankietowych i wywiadów
indywidualnych, zapraszam serdecznie do jak najliczniejszego udziału w listopadowo-grudniowych konsultacjach.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów

Jaka Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+?
Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2030+
jest dokumentem kierunkowym, który określa cele
długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe
kierunki działań samorządu gminnego. Zawiera
ona m.in. diagnozę obecnego stanu gminy, zestaw
mocnych i słabych stron, wykaz celów strategicznych
oraz rekomendowany model działań strategicznych.
Jest to zatem dokument o charakterze ogólnym,
którego najważniejszym elementem jest cel główny,
jakim jest wizja rozwoju gminy Kleszczów. Wizja
rozumiana jako projekcja przyszłości wykracza
w następującym brzmieniu poza horyzont nowej
strategii:
Gmina Kleszczów jako lider

zrównoważonego, inteligentnego
rozwoju w Polsce oferuje najlepsze
warunki pracy, zamieszkania
i inwestowania oraz stanowi rozwijającą
się strefę wypoczynku nad powstającym
Jeziorem Kleszczowskim.

Rozwój inteligentny oparty na swego rodzaju
inteligentnej specjalizacji należy rozumieć jako pomysł

Formowanie zboczy wyrobiska pod Jezioro Kleszczowskie
zacznie się w 2026 roku

koncentracji środków publicznych na ograniczonej
liczbie kluczowych celów i priorytetów. Zgodnie
z powyższym zapisem gmina powinna skoncentrować
swoje wysiłki na wykorzystaniu najważniejszych atutów
i rozwijać się ze szczególnym naciskiem na innowacje.
Jak wynika z diagnozy społeczno-gospodarczej
atutem gminy jest m.in. położenie, prężny rozwój
gospodarczy i wysoki poziom inwestycji, zwłaszcza
w infrastrukturę techniczną.
Wizja
wypracowana
podczas
konferencji
inaugurującej prace nad strategią oraz podczas
warsztatów strategicznych w takim brzmieniu
stanowi wyobrażenie o Kleszczowie za kilkadziesiąt
lat. Tak należy rozumieć w szczególności drugą
część wizji. Pomimo długiego horyzontu realizacji
Jeziora
Kleszczowskiego
mieszkańcy
gminy
Kleszczów w badaniu ankietowym uznali temat
zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego
za szansę, którą należy odpowiednio wykorzystać.
Formowanie zboczy wyrobisk rozpocznie się w 2026
roku. Stąd już teraz rozpoczęcie prac nad koncepcją
zagospodarowania terenów wokół przyszłego jeziora
jest jak najbardziej zasadne.

Jak zrealizować wizję?
Z diagnozy społeczno-gospodarczej wynika,
że określona na wstępie wizja ma szanse
realizacji. Sformułowanie propozycji wizji już
u początku prac nad Strategią umożliwiło
identyfikację celów strategicznych. Ponadto
wskazało zasoby gminy, na których powinna być
skoncentrowana uwaga podczas wyznaczania
kierunków rozwoju.
Dla urzeczywistnienia wizji wytyczono trzy
zasadnicze cele strategiczne rozwoju gminy:
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Cele strategiczne
Utrzymanie pozycji lidera
w zakresie warunków życia
Rozwój gospodarczy w oparciu o innowacyjne
projekty gospodarcze
(w tym kwalifikacje mieszkańców)
Zaplanowanie i rozwój gminy jako strefy
wypoczynku (czasu wolnego)
Na podstawie przeprowadzonej analizy mocnych
i słabych stron gminy Kleszczów dokonano wyboru
modelu strategicznego. Tak zwana strategia
ofensywna to rekomendowany model rozwoju gminy
Kleszczów. Punktem wyjścia do podejmowania
nowych działań rozwojowych ma być zatem
wykorzystywanie mocnych stron i nadarzających
się szans. Na poniższym schemacie przedstawione
zostały najważniejsze zdaniem mieszkańców, mocne
strony gminy Kleszczów i stojące przed nią szanse:

NR 22/4245

strategicznego gminy Kleszczów wyszczególniono
również sytuację budżetową, wysoki poziom
inwestycji, rozwój infrastruktury, a także atrakcyjność
terenu odkrywki węgla brunatnego. Wśród zagrożeń
wskazano przede wszystkim wielkość majątku
trwałego, ostrą konkurencję innych, dynamicznych gmin
w zakresie lokalizacji „atrakcji”. Stąd też wśród celów
średniookresowych znalazł się zapis o konieczności
racjonalizacji wydatków. Jako groźne wskazano również
wcześniejsze niż planowane zakończenie działalności
miejscowego kompleksu górniczo-energetycznego.
Tym bardziej, że na tak ważne decyzje władze lokalne
mogą nie mieć żadnego wpływu.
Mimo, że zagrożenia dla gminy Kleszczów nie
będą w znaczący sposób oddziaływać na mocne
strony, to jednak najpoważniejsze oddziaływanie
zachodzi pomiędzy wysokimi wpływami do budżetu,
a koniecznością utrzymania dużego majątku trwałego. W
kontekście powyższego w strategii pojawiło się pytanie
o sposób wypracowania specjalizacji zapewniającej
gminie wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. Zostało
ono potraktowane jako główne wyzwanie strategiczne,
które brzmi następująco:
Jak zmniejszając wydatki utrzymać pozycję lidera
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
i wypracować nowe specjalizacje (przewagi
konkurencyjne) gminy?

Jak widać na powyższym schemacie ważną rolę
w odniesieniu do gminy Kleszczów odgrywa kwestia
powiązań drogowych. Brak bezpośredniego dostępu
do dróg krajowych stanowi w opinii mieszkańców
jedną ze słabszych stron gminy. Poprawę dostępności
transportowej ma zapewnić ukończenie budowy
autostrady A1 wraz z węzłem Kamieńsk, którą
uznano za szansę i impuls dla dalszego rozwoju
gospodarczego. Najważniejszym atutem gminy
okazał się być rozwój przedsiębiorczości bazującej na
zasobach lokalnych. Wśród decydujących czynników
mających wpływ na wybór modelu działania

W tym kontekście ważne będzie uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, czy rozwój społeczno-gospodarczy ma
szansę rozwijać się nadal w oparciu o te sektory, które
zapewniały gminie przewagi strategiczne. Rozbudowa
infrastruktury w skali całego kraju spowoduje, że nie
będzie to czynnik warunkujący uzyskanie przewagi nad
innymi gminami. Wykształcenie nowej specjalizacji
poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów lokalnych
może prowadzić do utrzymania a nawet wzmocnienia
pozycji gospodarczej gminy Kleszczów. Zatem jedną
z głównych konkluzji projektu nowej strategii jest
oparcie rozwoju na istniejących zasobach lokalnych oraz
gospodarce opartej na postępie technologicznym. Nie
musi to jednak oznaczać całkowitej rezygnacji z usług
i turystyki, tym bardziej, że stanowią one w przyszłości
dużą szansę, z której gmina powinna skorzystać.

Średniookresowe cele
W prezentowanym projekcie nie ma konkretnych
projektów inwestycyjnych. Strategia jest bowiem
dokumentem, który skupia się na celach nadających
kierunki rozwoju gminy. Realizacja celów strategii ma
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju gminy
Kleszczów rozumianego szeroko i integralnie. Oznacza
to taki rozwój, który dotyczy zarówno całej społeczności,
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jak i poszczególnych ludzi. Realizacja wizji odbywać
się będzie poprzez wdrażanie szeregu działań, które
ujęte zostaną w Programie Rozwoju Lokalnego
Gminy Kleszczów do roku 2020. Wymienione poniżej
cele średniookresowe zyskały w przeprowadzonym
na terenie gminy badaniu powszechną akceptację
i to one w głównej mierze określą sposób realizacji
wypracowanej wizji:

Cel I
• Racjonalizacja wydatków gminy (utrzymanie rozwoju
przy mniejszej kwocie wydatków)
• Rozwój komunalnego (gminnego) budownictwa
mieszkaniowego
• Budowa modelu aktywizacji społeczności i rozwoju
osobistego objętych nim osób
• Wdrożenie innowacji (nowych rozwiązań) na skalę
krajową w zakresie ochrony środowiska i usług publicznych (np. edukacji).

Cel II
• Rozwój produkcji na wyższym poziomie technologii
(zamiast produkcji prostej stawianie na produkcję
maszyn, narzędzi, leków)
• Rozwój współpracy lokalnych podmiotów gospodarczych
• Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców
• Rozwój produkcji energii z nowych źródeł
• Poprawa dostępności transportowej (budowa drogi
przez wkop, poprawa wykorzystania kolei)

Cel III
• Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów
poodkrywkowych
• Wykorzystanie wód geotermalnych

9

Biorąc pod uwagę potencjał gminy Kleszczów, utrzymanie w dalszym ciągu pozycji lidera uwarunkowane
będzie m.in. racjonalizacją wydatków, tworzeniem warunków rozwoju dla przedsiębiorczości wśród mieszkańców, wspieraniem projektów sprzyjających rozwojowi osobistemu. Dążyć się będzie do zmiany profilu
gospodarczego gminy i zlokalizowania oraz rozwoju
firm wykorzystujących nowe technologie produkcji –
na wyższym poziomie rozwoju.
Do tego teren gminy powinien pozostać ważnym obszarem produkcji energii, z uwagi na rozwiniętą infrastrukturę. Duży potencjał gospodarczy gminy, sprzyjające
zapisy dokumentów europejskich, krajowych (zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim) oraz istnienie instytucji
otoczenia biznesu oraz technikum pozwalają na rozwój
gminy jako środowiska innowacji. Jednym z pomysłów
na wdrażanie innowacji na skalę krajową byłoby utworzenie Centrum Nowych Technologii Energetycznych.
Nowe technologie produkcji, zmiany w energetyce, wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej,
to wszystko będzie sprzyjać rozwojowi w oparciu
o unikalne zasoby lokalne. Użytkowane obecnie wyrobisko najprawdopodobniej będzie rekultywowane
w kierunku wodnym. Będzie to miało wpływ na plany
dotyczące realizacji obiektów związanych z przyszłą
funkcją zbiornika. Udział gminy w opracowaniu koncepcji zagospodarowania otworzy przed nią nowe
możliwości rozwoju i będzie okazją do podjęcia wyprzedających działań promocyjnych, do których zalicza się m.in. zastrzeżenie nazw obiektów topograficznych. Z kolei wykorzystanie wód geotermalnych może
przyczynić się do rozwoju infrastruktury turystycznej
(rozbudowa bazy noclegowej, opracowanie pakietów
pobytowych).

Wyniki badań społecznych
Aktywny udział przedstawicieli poszczególnych
grup lokalnej społeczności w warsztatach oraz
przeprowadzone badania ankietowe w oparciu
o formularz konsultacyjny pozwoliły wyszczególnić
główne zagadnienia, które powinny być tematem
strategii oraz określić zestaw celów strategicznych:
długo-i średniookresowych.
Poniżej przedstawiono hierarchizację głównych
tematów, która dokonana została na podstawie
opinii wyrażonych przez mieszkańców:
Teren gminy pozostanie ważnym obszarem produkcji energii
ze względu na rozwiniętą infrastrukturę
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pracy wskazano na potrzebę inwestowania
w gminie firm, które wykorzystując wyższe
technologie będą w stanie odpowiedzieć na
potrzeby związane z rozwojem nowoczesnej
edukacji. W zakresie kształcenia konieczne będzie
w przyszłości wypracowanie wizji oświaty dającej
możliwość praktycznego zastosowania nabytej
wiedzy. Poza tym poziom rozwoju społecznego
będzie coraz bardziej decydował o atrakcyjności
gminy. Kleszczów postrzegany przede wszystkim
jako ośrodek przemysłowy w przeważającej
opinii mieszkańców obecnie nie posiada walorów
turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym. Z drugiej
strony cel zakładający zaplanowanie i rozwój gminy
jako strefy wypoczynku (czasu wolnego) zyskał
dużą akceptację, o czym świadczy odsetek wskazań
pozytywnych wynoszący 87,03%.
Dalsze funkcjonowanie kopalni i elektrowni oraz
zanieczyszczenie środowiska pyłami z zakładów i dróg
to tematy, które zdaniem mieszkańców zasługują
na największą uwagę. Wynika to z powszechnego
przekonania o dużym wpływie podmiotów branży
wydobywczej i energetycznej na dalszy rozwój
gminy, zarówno w aspekcie pozytywnym (wpływy
do budżetu i miejsca pracy) jak i negatywnym
(oddziaływanie na środowisko).
Jak wspomniano wcześniej, plan działania
gminy, skonkretyzowanie celów szczegółowych
i wynikających z nich zadań inwestycyjnych nastąpi
w Programie Rozwoju Lokalnego do roku 2020.

Temat przedsiębiorczości na terenie gminy
Kleszczów ze względu na wieloaspektowość tematu,
udział przedstawicieli biznesu we współtworzeniu
dokumentu okazał się niezwykle istotny. Wyniki
badań ankietowych wśród mieszkańców pokazały, że
najwyżej ocenione zostały szanse bazujące właśnie
na rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto rozwój
gospodarczy w oparciu o innowacyjne projekty
gospodarcze (w tym kwalifikacje mieszkańców)
zyskał najwyższy odsetek wskazań pozytywnych
- 93,70%. W ramach konsultacji społecznych
przeprowadzono 10 wywiadów indywidualnych,
w których wzięli udział przedstawiciele trzech
kluczowych sfer mających wpływ na procesy
rozwojowe gminy.
Sferę społeczną reprezentowali
przedstawiciele
stowarzyszeń
i klubów sportowych, gospodarczą
– zarówno przedstawiciele PGE
jak i nowych firm działających
w
strefach
przemysłowych,
z kolei sferę administracyjną –
przedstawiciele Urzędu Gminy oraz
jednostek i spółek gminnych. W
wyniku przeprowadzonych rozmów
wyłonił się obraz gminy Kleszczów
jako
miejsca
zapewniającego
wysoki poziom życia, który
wyróżnia ją spośród wszystkich
gmin w Polsce.
W
zakresie
działalności
Oczekuje się, że gmina Kleszczów pozostanie miejscem zapewniającym
gospodarczej i tworzenia miejsc
wysoki poziom życia
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10 listopada w siedzibie wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się
uroczystość uhonorowania uczniów z najlepszą średnią ocen. Wśród grona
prymusów, którzy skutecznie powalczyli o stypendia prezesa Rady Ministrów,
znaleźli się uczniowie kleszczowskich szkół ponadgimnazjalnych: Klaudia Zielińska (Liceum Ogólnokształcące) i Patryk Baran (Technikum Nowoczesnych
Technologii).

Rywalizowali recytatorzy
II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, który zakończył obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych, zorganizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, miał 15 uczestników - uczniów klas I i II
LO i TNT. Pięcioosobowe jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało pierwszą nagrodę Aleksandrze Radoń. Zwyciężczyni dołożyła do tego trofeum
także nagrodę publiczności.
W tym roku po raz pierwszy uczestnicy konkursu mogli
rywalizować w kategorii „poezja śpiewana”. Pierwszą
nagrodę zdobyła Oliwia Piechura. Gościem specjalnym recytatorskiego konkursu był Jacek Świniarski, nauczyciel technologii i konstrukcji mechanicznych, który zaprezentował kilka bajek Ignacego Krasickiego.

Zimowa pomoc dla zwierząt
Od 26 listopada kleszczowskie gimnazjum organizuje coroczną akcję
charytatywną „Zimowa pomoc dla zwierząt”. Przypomnijmy, że jej celem jest
pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, Piotrkowie
Trybunalskim oraz w Radomsku. Zbierane są pieniądze na leczenie
i dokarmianie czworonożnych podopiecznych oraz na zabezpieczenie dla
nich dobrych warunków w okresie zimowym. Zbierana jest także karma dla
psów i kotów. Wolontariusze będą w dniach 27–30 listopada prowadzić zbiórkę
pieniężną na terenie gminy Kleszczów.

Masa kasztanów i żołędzi
W ramach współpracy Szkoły Podstawowej w Łękińsku z Kołem Łowieckim
„Sokół” przeprowadzono zbiórkę kasztanów i żołędzi. Ogółem zebrano 765
kg kasztanów i żołędzi, które zostały przekazane do koła łowieckiego. W akcji
największym zaangażowaniem wykazali się uczniowie klas I-III. Rekordzista
Bartłomiej Matuszczak (II b) zebrał 120 kg kasztanów, Amelia Kot (I a) - 58
kg kasztanów, Wiktor Fryś (II a) - 25 kg żołędzi, a Igor Matuszczyk (I b) - 24
kg żołędzi.

Sukces w konkursie „ABC bezpieczeństwa”
Mateusz Sołtys i Kamil Zatorski – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zajęli dwa czołowe miejsca w międzyszkolnym konkursie
„ABC bezpieczeństwa na drodze młodego
kierowcy”. Konkurs zorganizowany przez
Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego oraz Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu przepisów ruchu drogowego. W finałowej rywalizacji brało udział
38 uczniów, którzy spełniali dwa warunki:
nie posiadali jeszcze prawa jazdy kategorii
B i nie uczestniczyli jeszcze w kursie na
prawo jazdy.
M. Sołtys wygrał refundację kursu na prawo jazdy w wysokości 100 procent oraz ufundowany przez starostę tablet,
natomiast K. Zatorski ma zapewnioną refundację kursu na prawo jazdy w wysokości 75 procent.

Mailują do Yokohamy
Dr Michael Schart, wykładowca języka niemieckiego na uniwersytecie w Tokio pomógł Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie nawiązać
å ciąg dalszy na str. 12
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Nie tylko
dla przedsiębiorców

11

i 20 listopada w ramach 8. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zostały zorganizowane Kleszczowskie Dni Przedsiębiorczości (KDP). To wspólna inicjatywa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
oraz Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.
Pierwszy dzień KDP dedykowany został potencjalnym
przedsiębiorcom oraz uczniom
szkół ponadgimnazjalnych (fot.
1). Lidia Kaczmarek, reprezentująca Powiatowy Urząd Pracy
w Bełchatowie omówiła działal1
ność PUP w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy. Z kolei o możliwościach pozyskiwania pieniędzy na
rozpoczęcie działalności mówiła Justyna Zielińska, doradca biznesowy, reprezentujący Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny (BKPPT). Część swojej prezentacji poświęciła zasadom opracowania „dobrego
wniosku” o dotację.
Konsultant Fundacji Rozwoju Gminy Zelów - Magdalena Dziędziel (fot. 2) skupiła uwagę uczestników
na inicjatywie JEREMIE, która jest źródłem korzystnego finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Największa część programu pierwszego
dnia KDP poświęcona została badaniu predyspozycji
przedsiębiorczych. Odpowiedź na pytanie „czy moje 2
cechy charakteru i predyspozycje psychiczne mogą mi
pomóc w podjęciu własnej działalności gospodarczej” jest często kluczowa
dla wyborów dokonywanych przez młodych ludzi, wchodzących w dorosłe
życie. Tematem tym zajęła się
trener - Violetta Post.
Potencjalni przedsiębiorcy byli głównymi uczestnikami
pierwszej części zajęć, natomiast
„praktykujący” przedsiębiorcy zasiedli w fotelach auli SOLPARKU w drugim dniu KDP (fot. 3).
W imieniu starosty bełchatowskiego powitał ich wicestarosta
- Grzegorz Gryczka. Wójta gmi3
ny Kleszczów, który wraz ze starostą objął honorowy patronat nad KDP, reprezentował sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. Wystąpienie prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów - Michała Mazura (fot. 4) zostało poświęcone działalności fundacji, a ściślej - najbliższym nowym kierunkom jej aktywności oraz nowym inwestorom, którzy zdecydowali się ulokować swoją działalność w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych.
Kolejną część zajęć wypełniła prezentacja poświęcona inicjatywie JEREMIE, przedstawiona przez Magdalenę Dziędziel. Błażej Mielczarek - dyrektor Pionu Rozwoju,
Doradztwa, Transferu Technologii oraz Inkubatora Technologicznego z BKPPT omówił temat zewnętrznych źródeł finansowania
rozwoju firmy, a Grzegorz Kierner - kierownik Działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej zaprezentował
ofertę swojej uczelni w zakresie współpracy
4 z biznesem.
Merytoryczną część zajęć drugiego dnia
KDP zakończył panel dyskusyjny „Inicjatywa Klastrowa szansą na rozwój
przedsiębiorczości”, prowadzony przez Tomasza Leśniaka - prezesa PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o.
(s)
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Dla kogo stypendia
z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”?
W październiku każdego roku przy okazji Dnia Papieskiego
prowadzona jest zbiórka datków na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli na realizowany już od 13 lat program stypendialny.
Mówi się o nim, że jest to „żywy pomnik Papieża – Polaka”. Czy
wiemy, kto może starać się o stypendium z Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”?

Zasady pomocy
Stypendia mają wyrównywać szanse edukacyjne uczniów z mniejszych miejscowości. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Będą z nich korzystać aż do
czasu ukończenia studiów (jeśli spełnią wymagane kryteria). Podstawowe kryteria to średnia ocen (minimum 4,8), pochodzenie
z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja
finansowa.
Stypendium jest podzielone na dwie części. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły,
zakwaterowania w bursie, kupna
odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za
Internet, dodatkowe lekcje, zakup
instrumentów muzycznych itp.
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne) lub do 480 zł
(szkoły wyższe).

Kto wspiera „Dzieło Nowego Tysiąclecia”?
W roku 2015 stypendia z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Program stypendialny zasilają otrzymuje ok. 2,5 tys. uczniów
pieniądze z corocznych zbiórek i studentów z 42 diecezji Polski.

å ciąg dalszy ze str. 11
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współpracę ze szkołą średnią z Yokohamy. Uczniowie obydwu szkół prowadzą
korespondencję mailową, porozumiewając się w języku niemieckim.

Jak wygrać z HIV?
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Łodzi zorganizowało dwukrotnie w kleszczowskim LO zajęcia warsztatowe dla uczniów
klas ratowniczo- medycznych. Tematem było promowanie odpowiedzialnych
zachowań i zdrowego stylu życia w dobie zagrożenia HIV i AIDS. Program
szkolenia dotyczył m.in. wyjaśnienia różnic pomiędzy HIV i AIDS, ryzyka zakażenia HIV w codziennym życiu, traktowania osób z HIV/AIDS w najbliższym
otoczeniu.

Manewry grup przedmedycznych
VII edycja manewrów ratowniczych w Bełchatowie, przebiegająca pod hasłem
„Pierwsza pomoc na co dzień w domu i na drodze”, miała także uczestniczki
z Kleszczowa. Dwie 4-osobowe drużyny pod opieką Piotra Szczepaniaka brały
udział w wykładach na temat udzielania pierwszej pomocy na polu walki i na
temat dopalaczy oraz środków odurzających. Część praktyczna obejmowała m.in. udział w przygotowanych wcześniej pozoracjach. Wyniki rywalizacji
z drużynami z innych szkół są dość efektowne: II i IV miejsce w końcowej
klasyfikacji.

Pamiętali o grobach
Tak jak każdego roku uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej w Łękińsku wraz
z nauczycielami pamiętali o mogiłach na miejscowym cmentarzu. Uporządkowali i oczyścili grób Ś.P. Wandy Wiśniewskiej - nauczycielki Szkoły Podstawowej w Łękińsku, która zmarła w 1921 roku oraz grób, w którym pochowane
są szczątki nieznanego żołnierza. Na odnowionych mogiłach uczniowie złożyli
kwiaty i zapalili znicze.

Na comiesięczne wypłaty potrzebne są naprawdę duże pieniądze.
Pochodzą one nie tylko z październikowych zbiórek, prowadzonych
podczas Dnia Papieskiego.
Fundacja organizuje kwesty w parafiach i na ulicach miast. Zdobywa środki z corocznych odpisów podatkowych (np. popularne 1%
podatku przy rozliczaniu PIT-ów). Otrzymuje darowizny od organizacji i osób indywidualnych. Program stypendialny Fundacji wspierają stale m.in. Narodowy Bank Polski, Poczta Polska i Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Działalność formacyjna
Oprócz wypłaty stypendiów Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
organizuje co roku dla swoich stypendystów letnie obozy formacyjno-integracyjne w największych miastach Polski. W lipcu 2012
stypendyści przebywali w Lublinie, w 2011 r. grupę 1400 podopiecznych Fundacji gościła Bydgoszcz. W roku 2010, kiedy Fundacja
obchodziła 10-lecie działalności 2 tys. stypendystów i ich rodzin
uczestniczyło w czterodniowej pielgrzymce na Jasną Górę.
Są organizowane oddzielne obozy dla studentów, a także dla maturzystów. W ciągu roku szkolnego stypendyści Fundacji spotykają
się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach
skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.
Podopieczni Fundacji są zachęcani do działalności wolontariackiej
i udzielania pomocy w domach dziecka, domach opieki społecznej,
czy przy parafiach.

Jak zostać stypendystą?
Na stronie internetowej http://dzielo.org.pl zainteresowani znajdą
więcej danych na temat działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Są tam podane także dane teleadresowe księży - koordynatorów, którzy dysponują formularzami wniosków o stypendium
i prowadzą sprawy formalne. Wnioski o stypendia przyjmowane są
co roku do 15 sierpnia.
(s)

Warsztaty językowe

17 listopada grupa 31 gimnazjalistów wzięła udział w warsztatach językowych
interpretacyjno-translatorskich z języka angielskiego i niemieckiego
w Radomsku. Zajęcia zostały zorganizowane przez I Liceum Ogólnokształcące
w Radomsku, pod patronatem Starostwa Powiatowego oraz Niezależnej
Telewizji Lokalnej w Radomsku. Uczniowie rozwijali swoją wiedzę językową
oraz szkolili umiejętności przekładu. W lutym przyszłego roku będzie miała
miejsce druga część szkolenia - konkurs interpretacyjno-translatorski.

Konkurs biblioteczny

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych gimnazjaliści mogli
sprawdzić swoją wiedzę o filmie i powieści „Gwiazd naszych wina”. Konkurs
miał formę krzyżówki. Z grona 7 uczestników najlepiej wypadła Adrianna
Szymczak (kl. III a).

Głosowanie gimnazjalistów

W ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”
(pisaliśmy o niej w poprzednim „IK”) wzięli też udział uczniowie gimnazjum
w Kleszczowie. W głosowaniu na komitety wyborcze zarejestrowane przed
wyborami parlamentarnymi gimnazjaliści najwięcej głosów oddali na Komitet
Wyborczy KORWiN, Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz ’15. Frekwencja była
wysoka - wyniosła 73 proc.

Spotkanie z żołnierzem

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klasy V c Szkoły Podstawowej w Kleszczowie spotkali się z Piotrem Kierachem - żołnierzem 4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego. Gość przybliżył dzieciom zadania i obowiązki służb mundurowych, opowiedział o wyposażeniu polskiej armii, a także oddziałów obrony przeciwlotniczej. Zaprezentował różne nakrycia głowy żołnierzy, maskę przeciwgazową oraz takie przedmioty jak menażka, bidon czy farby do kamuflażu.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe
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Czytam sobie w bibliotece

ramach akcji „Czytam sobie w bibliotece” w Gminnej BiblioW tece
Publicznej w Kleszczowie oraz Filii Bibliotecznej w Łę-

kińsku odbyły się zajęcia dla najmłodszych czytelników i… kandydatów na czytelników. W czasie warsztatów dla drugoklasistów ze
Szkoły Podstawowej w Łękińsku czytana była książka Wojciecha
Widłaka „Marta i ufoludek”, uczniowie poznawali zasady segregowania śmieci, a z opakowań po mleku tworzyli karmniki dla ptaków.
W kolejnych zajęciach
uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie.
Słuchały książki Rafała Witka „Maja na tropie jaja”, potem zajmowały się wykonywaniem kartonowych walizek,
z którymi miałyby się wybrać
w podróż.
Uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe teczki z dyplomem, zakładki do książek, naklejki oraz zawieszki akcji „Czytam sobie w bibliotece”.

Odpis z księgi wieczystej
uzyskasz przez Internet

2010 r. zaczęła funkcjonować internetowa przegląW czerwcu
darka ksiąg wieczystych. Wchodząc na stronę http://ekw.

ms.gov.pl i znając numer konkretnej księgi możemy sprawdzić jej
stan prawny. O tym, jak ważnym dokumentem jest księga wieczysta nie trzeba nikogo przekonywać. Dla bezpieczeństwa transakcji
kupna nieruchomości (działki, mieszkania, domu) trzeba koniecznie
zajrzeć do księgi wieczystej. Dzięki temu sprawdzimy nie tylko czy
osoba, która mówi nam, że jest właścicielem nieruchomości jest nim
faktycznie. Dowiemy się z księgi czy interesująca nas nieruchomość
nie jest zadłużona.
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych tworzona była od ponad 10 lat w ramach projektu Nowa Księga Wieczysta. Większość
kosztów tego projektu pokryła Unia Europejska. Księgi
wieczyste są jawne. Dzięki
temu, że w formie elektronicznej są udostępniane poprzez Internet nie trzeba
tracić czasu na wyjazd do
sądu, który prowadzi rejestr
ksiąg wieczystych.
Przez Internet nie tylko sprawdzimy daną księgę. Możemy też
uzyskać: odpis księgi wieczystej, wyciąg z księgi wieczystej i zaświadczenie o jej zamknięciu. Te dokumenty można samodzielnie
wydrukować. Taki wydruk jest pod względem prawnym tak samo
ważny jak dokument papierowy otrzymany w sądzie.
Statystyki pokazują, że internetowy dostęp do ksiąg wieczystych
cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2013 r. zaglądano do nich
66 mln razy, w 2014 r. - 45 mln, a do czerwca 2015 r.- ponad 20 mln
razy. Jeśli chodzi o odpisy ksiąg wieczystych pobierane z Internetu
to według danych z Ministerstwa Sprawiedliwości w miesiącu jest ich
średnio 11 tysięcy.
(s)

Pierwsza licytacja nieruchomości
położonej w Kleszczowie, ul. Kwiatowa 10
w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie, ul. Okrzei 4

– 10 grudnia 2015 r. godz. 8.50,

ING – Bank Śląski, ul. Piłsudskiego 15.
Więcej informacji na stronie licytacje.komornik.pl.
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Prosto z SOLPARKU
Pokazowe walki kick-boxingu
Od 6 do 8 listopada w SOLPARKU odbywał się obóz kick-boxingu, zorganizowany przez trenera Michała Benbena, prowadzącego na co dzień zajęcia z tej właśnie dyscypliny sportu
w kleszczowskim kompleksie.
Kluczowym punktem obozu były sobotnie walki sparingowe, prowadzone
w ringu ustawionym w hali sportowej
SOLPARKU. Część osób trenujących
tę dyscyplinę miała okazję po raz
pierwszy sprawdzić się w prawdziwych walkach między linami. Osoby
zainteresowane zajęciami kick-boxin- Foto ze strony www.facebook.com/SolparkKleszczow
gu SOLPARK zaprasza w każdy wtorek i czwartek na godzinę 20.00.

Siatkarze Lotosu Trefla Gdańsk…
… przebywali w SOLPARKU od 8 do 14 listopada. Lotos to aktualny wicemistrz Polski oraz zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski w siatkówce
mężczyzn. Osoby odwiedzające kompleks mogły spotkać czołowych polskich
zawodników, a także ich szkoleniowca, byłego trenera naszej kadry narodowej – Andreę Anastasiego. Zespół z Wybrzeża trenował oraz korzystał z odnowy biologicznej w Kleszczowie, wyjeżdżając stąd na spotkania w ramach
rozgrywek PlusLigi.

Dania wigilijne na zamówienie
SOLPARK - jak co roku - oferuje przygotowanie zarówno tradycyjnych, jak
i wyszukanych dań wigilijnych. Wśród proponowanych dań możemy znaleźć
karpia, pierogi, tradycyjne ciasta i zupy. Cała oferta dostępna jest na stronie
SOLPARKU www.solpark-kleszczow.pl. Zamówienia przyjmowane są pod
nr tel. 607 316 029.
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Jak grają piłkarze?
IV liga

•
LKS Rosanów - Omega 3:2
•
Omega - Jutrzenka Warta 0:0
•
Zjednoczeni Bełchatów - Omega 1:0
•
Omega - Mazovia Rawa Mazowiecka 0:0
•
Andrespolia Wiśniowa Góra - Omega 2:4
•
Omega - Zjednoczeni Stryków 3:0
Po zakończeniu jesiennej rundy na prowadzeniu w tabeli jest KS
Paradyż (44 pkt.). Omega zajmuje miejsce 6. z dorobkiem 30 pkt.

Klasa okręgowa

•
Szczerbiec Wolbórz - Omega II 8:1
•
Omega II - Stal Niewiadów 2:2
•
Świt Kamieńsk - Omega II 6:1
•
Omega II - Start Niechcice 0:1
Po 13 kolejkach jesiennej rundy tabeli przewodzi Ceramika Opoczno
(33 pkt.). Przedostatnią drużyną w tabeli jest Omega II (7 pkt.).

II liga wojewódzka juniorów młodszych B1

•
UKS Concordia 1909 - Omega 0:4
•
Omega - Włókniarz Konstantynów 3:2
•
Pogoń Zduńska Wola - Omega 0:3
•
Omega - Orzeł Łódź 6:1
•
ChKS Łódź - Omega 0:6
Po rozegraniu 14 kolejek dwie drużyny w tabeli – Pelikan Łowicz
i Omega Kleszczów uzyskały taki sam dorobek (po 32 pkt.) przy
czym Omega ma 59 zdobytych bramek – o 20 więcej niż rywal.
Mecz z ChKS Łódź przypieczętował sprawę awansu drużyny
z Kleszczowa do pierwszej ligi juniorów. Gratulacje!

II liga trampkarzy C1

•
Pogoń Zduńska Wola - Omega 2:1
•
Omega - Orzeł Łódź 4:1
•
Start Brzeziny - Omega 3:6
•
MULKS Łask - Omega 0:2
•
Omega - MKP-Boruta Zgierz 5:4
Po 14 meczach Omega jest trzecia w tabeli (30 pkt.), za AKS WSS
SMS Łódź (37 pkt.) oraz MKP Boruta Zgierz (33 pkt.).

Klasa B, grupa 2

•
Alfa Kleszczów - LKS Dobryszyce 8:1
•
KS Grocholice - Alfa Kleszczów 0:2
W tabeli po rundzie jesiennej prowadzi Piast Krzywanice (22 pkt.),
przed klubem Alfa Kleszczów (22 pkt.).

Sprzedam
choinki cięte,
bardzo trwałe (świerk kłujący srebrny).
Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42,
tel. 798-773-103

KOREPETYCJE
● fizyka, ● chemia
Tel. 601-692-345

NR 22/4245

Sport
Dwukrotne podium Wiktora

w Wolicy Wiktor Blada (na zdjęciu – pierwM ieszkający
szy z prawej) startuje w zawodach strzeleckich w bar-

wach Okręgowego Klubu
Strzelectwa Sportowego
„10-tka” z Radomska. W
zawodach wojewódzkich
„Puchar Niepodległości”,
które 14 listopada odbyły
się w Łodzi, w strzelaniu
z pistoletu pneumatycznego wywalczył drugie
miejsce w kategorii młodzików.
W kolejnej imprezie strzeleckiej, zorganizowanej z okazji Święta
Niepodległości (II Strzeleckie Zawody Sportowe o Puchar Prezydenta Bełchatowa i Starosty Powiatu Bełchatowskiego) Wiktor
Blada „wystrzelał” z karabinka pneumatycznego drugie miejsce.
Tu startował w gronie juniorów.

Sport
R. Berencz zwycięża
w Pajęcznie

w drugiej edycji Pajęczańskiego Biegu Niepod11 listopada
ległości uczestniczył Radosław Berencz. Bieg odbywał

się na dystansie 5,5 kilometra. Nasz biegacz zwyciężył z czasem
18:02.

Sport
Debatowali o e-sporcie

S

port elektroniczny (e-sport) to nic innego, jak rywalizowanie
zawodników w grach komputerowych. Oprócz czysto rekreacyjnej formy e-sport ma także wymiar turniejowy - „mecze” są tu
rozgrywane na żywo. Publiczność widzi graczy siedzących przed
komputerami, a ich posunięcia można śledzić na ekranach wielkich
telebimów. Sport elektroniczny jest dostępny zarówno dla graczy
nastoletnich, jak i kilkudziesięcioletnich, bo w przeciwieństwie do
tradycyjnych dyscyplin nie wymaga wielkiej sprawności fizycznej.
Na terenie gminy Kleszczów działa stowarzyszenie Esport
Kleszczów, które we współpracy z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów zorganizowało 7 listopada w kleszczowskim SOLPARKU konferencję poświęconą takim tematom, jak: czym jest e-sport, jak kontrolować czas poświęcany komputerowym grom, e-sport w szkole.
Do udziału w bezpłatnej konferencji oprócz uczniów uprawiających
e-sport zaproszeni zostali także rodzice i wychowawcy. W filmowej
relacji, którą przekazała telewizja NTL Radomsko widać, że głównymi uczestnikami byli młodzi ludzie. Prowadzącym konferencję był
trener sportów elektronicznych Kamil Tarka.
(s)

Sprzedam

używany komputer do pieca
miałowego firmy „ELEKTR”
oraz dmuchawę.
Tel. 513-033-518.
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Sport
W szkolnym sporcie
Zakopiański obóz uczniów
ZSP. Od 3 do 6 listopada uczniowie klas
sportowych kleszczowskiego LO (grupa
lekkoatletyczna) przebywali na obozie
sportowym w Centralnym Ośrodku
Sportu w Zakopanem. Pod okiem
opiekunów odbywali treningi w hali
sportowej, sali sportów walki, siłowni,
na pływalni, stadionie lekkoatletycznym,
boisku wielofunkcyjnym oraz ścieżce
do nartorolek. Codziennie odbywali też
marsze w terenie.

Awans pływaków. W półfinale
wojewódzkim
sztafet
pływackich
ZSP w Kleszczowie reprezentowały
10-osobowe
drużyny
dziewcząt
i chłopców. Chłopcy zajęli drugie
miejsce, zdobywając awans do finału
wojewódzkiego. Dziewczęta ukończyły
rywalizację na piątym miejscu.
Najlepsi w powiecie. Szczypiornistki ZSP w Kleszczowie wywalczyły
pierwsze miejsce w turnieju piłki ręcznej

dziewcząt na szczeblu powiatowym.
Wygrały mecze eliminacyjne z ZSP
Szczerów oraz III LO Bełchatów. W finale pokonały rywalki z I LO Bełchatów.
Skład drużyny ZSP Kleszczów: Katarzyna Mroczkowska, Weronika Chojka,
Julia Derek, Sylwia Dryja, Klaudia Polak-Grudzińska, Barbara Janus, Joanna Beśka, Klaudia Ołubek, Aleksandra
Kowalska, Karolina Iznerowicz, Emilia
Frankowska, Amanda Ostojska i Sara
Krugiełka.
Drużyna piłki ręcznej, złożona z uczniów
ZSP w Kleszczowie, 12 listopada
zmierzyła się w turnieju powiatowym
z rywalami z innych szkół. Po wygraniu
eliminacji z ZSP Zelów oraz ZSP nr 4
pokonała w finale II LO Bełchatów.
Szkołę w Kleszczowie reprezentowali:
Radosław Klewin, Mateusz Roczek,
Kacper Lipertowicz, Jakub Kuśmierski,
Miłosz Dąbrowski, Filip Tokarski, Maciej
Gajda, Błażej Kątny, Jacek Stobiecki,
Sebastian Możdżeń i Kacper Ziółkowski.

Sport
Pływali w Krakowie i w Łodzi

odbyły się zawody z cyklu Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu.
W Krakowie
Przemysław Gawrysiak i Maria Wojciechowska, reprezentowali klub LKS Ome-

ga Kleszczów. Najlepsze wyniki P. Gawrysiaka to 10. miejsce na 50 m stylem dowolnym i 13. miejsce na 50 m stylem motylkowym. M. Wojciechowska wywalczyła 31. miejsce na 50 m stylem motylkowym.
W pływackich zawodach z cyklu Grand Prix Pucharu Polski rozegranych w Łodzi
P Gawrysiak stanął na podium po wywalczeniu trzeciego miejsca na 50 m stylem dowolnym. Oprócz niego w barwach Omegi wystąpili Maria Wojciechowska i Maciej Kaniewski.

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 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 Sp. z o.o. sp. k.,
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (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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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
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 SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60

KLESZCZOWSKI

GMINNE MIKOŁAJKI
6 grudnia, godz. 13.00-18.00, Kompleks SOLPARK

W programie:
• Projekcja filmu RABUSIE FISTASZKÓW – seanse o godz.
13.00 i 15.00 (bezpłatne wejściówki dla dzieci dostępne od
23 listopada w kasie GOK w Kleszczowie, ul Główna 74, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)
• CHRUPKOZLEPIANKI - warsztaty playmails
• W CHATCE Z PIERNIKA - warsztaty dekorowania pierników
• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zimowy krajobraz
z choinką w tle” oraz wręczenie nagród laureatom - godz.
16.30, aula Kompleksu SOLPARK. Św. Mikołaj nagrodzi upominkami wszystkich uczestników.
• Kiermasz charytatywny na rzecz Fundacji Gajusz

Pomóżmy Fundacji Gajusz

Podczas gminnej imprezy mikołajkowej, która w tym roku
odbędzie się w niedzielę 6 grudnia na terenie kompleksu SOLPARK, zostanie zorganizowany kolejny już kiermasz charytatywny. Osoby przebywające tego dnia w SOLPARKU będą mogły kupić wykonywane ręcznie oryginalne upominki, kartki świąteczne,
świąteczne elementy dekoracyjne, słodycze. Można też będzie
spróbować pysznych domowych wypieków.
Zebrane dzięki świątecznemu kiermaszowi pieniądze zostaną przeznaczone - jak co roku - na wsparcie działalności łódzkiej
Fundacji Gajusz, a dokładniej na rehabilitację nieuleczalnie chorych dzieci, które przebywają w „Pałacu - hospicjum stacjonarnym
dla dzieci”. Hospicjum działa w Łodzi przy ul. Jarosława Dąbrowskiego. Z jego działalnością można zapoznać się poprzez stronę
www.gajusz.org.pl.
W zorganizowanie kiermaszu włączyła się Rada Rodziców i pracownicy Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach. Do powodzenia tej przedświątecznej
akcji charytatywnej może przyczynić się każdy mieszkaniec
gminy Kleszczów, przygotowując na kiermasz oryginalne rękodzieło, przynosząc przeznaczone do sprzedaży domowe
wypieki, odwiedzając stoisko i kupując coś z kiermaszowej
oferty.
Osoby, które chciałyby pomóc w organizacji kiermaszu
powinny do 4 grudnia skontaktować się z przedszkolem
w Łuszczanowicach (tel. 44/ 731-47-33, e-mail: ppsluszcz@
wikom.pl).

Jesteś mieszkańcem Gminy Kleszczów i zawodowo lub hobbystycznie zajmujesz się tworzeniem produktów artystycznych,
takich jak: ceramika, metaloplastyka, kuśnierstwo, ozdoby
świąteczne, bukieciarstwo, a może szydełkujesz lub tworzysz
zupełnie coś innego? Koniecznie zgłoś się do nas i opowiedz
nam o tym!
Już od grudnia planujemy uruchomić serwis internetowy,
skierowany głównie do Mieszkańców Gminy Kleszczów, na
którym będzie można nie tylko zaprezentować, ale i sprzedać wybrane własne produkty oraz je zakupić.
Prosimy - skontaktuj się z nami pod numerem twwelefonu: 601
098 973, albo napisz do nas na któryś email: aneta.rutkowska@fundacja-kleszczow.pl, andrzej.niewieczerzal@fundacja-kleszczow.pl. Możliwy też kontakt osobisty w siedzibie
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
ZAPRASZAMY!

NR 22/4245

GOK informuje i zaprasza
Ponad 220 chętnych na zimowiska

W województwie łódzkim zimowe ferie przypadną w II połowie lutego. W tym
czasie ponad 220 uczniów, a także członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
wyjadą na zorganizowany tygodniowy wypoczynek. W ustalonym przez GOK
terminie na wyjazdy zgłoszonych zostało: 54 uczniów klas I-III szkół podstawowych, 45 uczniów klas IV-VI, 46 gimnazjalistów, 58 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 23 członków MOD. Po weryfikacji ofert, które wpłynęły na przetarg
ogłoszony przez GOK, nastąpi sprawdzenie obiektów zgłoszonych w ofertach,
potem zaś – decyzja o wyborze firm, które będą organizatorami obozów dla
poszczególnych grup.

Laury dla dziewcząt z koła wokalnego

Członkinie koła wokalnego GOK, którym kieruje Marta
Kołatek, wzięły udział w XVI Regionalnym Przeglądzie
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”,
który odbył się w Klukach. Wyróżnienie zdobyła Emilka
Stobiecka. 8 listopada wokalistki z GOK rywalizowały w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie, organizowanym przez MDK
w Przedborzu. Tu trzecie miejsce zajęła Zuzanna Kamińska, wyróżnienie otrzymały Nikola i Sandra Jakubiak oraz Malwina Piechura.
Z kolei 13 listopada w VIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Rzeczycy Zuzanna Kamińska (na
zdjęciu) zdobyła drugie miejsce, a Kinga Karasińska
- wyróżnienie. Gratulujemy!

Grupa MoCarta wystąpi w Kleszczowie

GOK w Kleszczowie zaprasza osoby dorosłe na występ kabaretu „Grupa MoCarta”, który 5 grudnia (sobota) wystąpi w sali widowiskowej w Kleszczowie z nowym
programem „Ale CZAD!, czyli podróże Grupy MoCarta”. Początek – godz. 17.00.
Bilety (w cenie 25 zł) do nabycia w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00, wtorek w godz. 8.00-18.00).

Foto ze strony www.rzeczyca.pl
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