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Początek nowej kadencji

W uroczystej oprawie, której elementem był poczet ze sztandarem Gminy Kleszczów, specjalna dekoracja sceny oraz odśpiewany hymn narodowy, odbyło się pierwsze posiedzenie
Rady Gminy Kleszczów, wybranej głosami mieszkańców 21 października.
Inauguracyjna sesja została zorganizowana w auli kompleksu SOLPARK,
a jej przebieg mogły
śledzić nie tylko osoby, które zasiadły na
widowni, ale także
wszyscy zainteresowani. Obrady były bowiem transmitowane
za pośrednictwem internetu.
Więcej na str. 3

Kierownictwu oraz załodze
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
składamy najlepsze życzenia
z okazji barbórkowego święta.
Życzymy satysfakcji z wykonywania pracy,
z której owoców korzystamy wszyscy.
Zarówno pracownikom
Kopalni Bełchatów, jak i ich rodzinom
życzymy zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Przewodnicząca
Rady Gminy
KATARZYNA BIEGAŁA

Nowy inwestor w Żłobnicy
Strefa Przemysłowa w Żłobnicy notuje w 2018 roku największy
przyrost inwestycji. Na jej terenie powstała w tym roku duża hala
produkcyjno-magazynowa dla kleszczowskiej firmy Entro, trwają
też prace wykończeniowe, związane ze znaczącą rozbudową potencjału produkcyjnego spółki Caparol Polska. Kolejna, niedawno
rozpoczęta inwestycja to budowa zakładu firmy Kobzarenko. Będą
w nim produkowane maszyny i sprzęt dla gospodarstw rolnych.

Św. Barbara i jej kult
Święta Barbara to patronka
dobrej śmierci i umierających,
zwłaszcza tych, co są narażeni na śmierć nagłą: górników, flisaków i artylerzystów.
Ponad 1700 lat temu zginęła
z rąk własnego ojca - Dioskura, władcy Nikomedii. Ściął jej
mieczem głowę za samowolne
przyjęcie sakramentu chrztu.
Figurę świętej męczennicy można od 1997 roku oglądać w Kleszczowie. Od 20
lat w kleszczowskiej świątyni
znajdują się natomiast relikwie
św. Barbary.
Więcej na str. 8

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR
CHOJNOWSKI

Fot. www.baku.pl

Więcej na str. 5

Jesienne sadzenia
zakończone
Prawie 2 tysiące drzew
i krzewów ozdobnych zostały w listopadzie posadzone w ponad 20 wyznaczonych miejscach naszej gminy
– przede wszystkim w miejscach o charakterze rekreacyjnym, a także w okolicach rond
i przy drogach. Katalog sadzonek, które zostały posadzone,
jest obszerny i zróżnicowany.
Więcej na str. 2
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KRÓTKO
Przebudowa stadionu - później

Nie udało się wyłonić wykonawcy zaplanowanej
przez Gminę Kleszczów przebudowy stadionu gminnego w Kleszczowie. Pomimo dużego zainteresowania gminnym zamówieniem (ponad 500 pobrań dokumentów przetargowych) i trzech ofert, złożonych na
przetarg przez potencjalnych wykonawców, w Urzędzie Gminy zapadła decyzja o unieważnieniu postępowania. Kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie (ponad 6,18 mln zł brutto) okazała się wyraźnie
niższa od wynagrodzenia przedstawionego w ofertach (od 6,48 do ponad 8,28 mln zł brutto). Ponowny
przetarg na przebudowę stadionu ogłoszono 20 listopada, a oferty mają być przyjmowane do 4 grudnia.
Odłożona w czasie będzie również planowana przebudowa pomieszczeń szatni oraz sanitariatów w siedzibie klubu LKS Omega Kleszczów. Na tę część
przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Mosty Katowice projektują
drogę „przez wkop”

Do opracowania dokumentacji projektowej i przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczących drogi Kleszczów
- Rogowiec, nazywanej drogą „przez wkop” przystąpili pracownicy katowickiej spółki Mosty Katowice.
Umowa na realizację tych prac została podpisana
19 października. W ciągu trzech miesięcy należy się
spodziewać przedstawienia w Urzędzie Gminy Kleszczów pierwszych koncepcji projektu wraz z wariantowymi rozwiązaniami.
Termin, w którym wykonana zostanie całość prac
projektowych, a wykonawca uzyska wszelkie dokumenty i uzgodnienia, niezbędne do ogłoszenia przez
gminę przetargu na budowę nowej drogi o długości
ponad 5 km, to w przybliżeniu 22 miesiące. Wynagrodzenie zapisane w umowie wyniesie 2,952 mln zł.

Salus wybrał dostawcę

W postępowaniu przetargowym na zakup aparatu
USG dla Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o.
dokonano wyboru firmy, która zrealizuje tę dostawę.
Poznańska spółka Euromed Medical Solution spełniła warunki i wymagania postawione w przetargu i dostarczy zamówiony, nowoczesny aparat za kwotę
brutto 148.780 zł.
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Lepszy standard drogi z elektrowni
w kierunku Bełchatowa
grudnia to dzień, do którego będą
przyjmowane oferty w kolejnym
gminnym przetargu, dotyczącym inwestycji z branży drogowej. Tym razem samorząd przygotowuje realizację rozbudowy
ulicy Energetycznej w Rogowcu w kierunku Bełchatowa. Przypomnijmy, że ul. Energetyczna to droga, która zaczyna się przy
składowisku węgla i biegnie w kierunku
miejscowości Słok - Młyn pomiędzy terenami zajmowanymi przez elektrownię oraz
zbiornikami wody technologicznej. Długość
odcinka, który ma zostać zmodernizowany
w standardzie, jaki obecnie ma większość
dróg na terenie gminy Kleszczów, sięga 3
kilometrów.
Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i zezwoleń. Dokumentacja ma uwzględniać
uregulowanie pasa drogowego rozbudo-
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wywanej drogi, regulację obecnej geometrii jezdni, wydzielenie zatok autobusowych
i peronów oraz chodników i dojść do przystanków, a także tzw. wysp kanalizujących. Na całej długości przebudowywanej
drogi ma powstać ciąg pieszo-rowerowy, który z jednej strony będzie połączony z istniejącą ścieżką rowerową w miejscowości Słok-Młyn, a z drugiej - z ciągiem
pieszo-rowerowym, który powstanie wraz
z budową liczącej ponad 5 km drogi „przez
wkop”.
Efektem planowanej inwestycji będzie
polepszenie komfortu jazdy i zwiększenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Konstrukcja jezdni ma być wzmocniona m.in. poprzez zastosowanie siatek
wzmacniających. Firma, której gmina zleci
zaprojektowanie przebudowy drogi będzie
musiała przedstawić przynajmniej dwa warianty wzmocnienia nawierzchni jezdni.
JS

Światłowód dla Żłobnicy
dnia listopada w Urzędzie Gminy przyjmowane są oferty firm, specjaDo ostatniego
lizujących się w wykonywaniu nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, opar-

tych na światłowodach. Kolejny etap gminnej rozbudowy sieci, służących do przesyłania
danych oraz świadczenia usług łączności za pomocą impulsów świetlnych, biegnących
wewnątrz cieniutkiego włókna szklanego, będzie teraz dotyczył wsi
Żłobnica.
Dokumentacja przetargowa przewiduje budowę 109 kompletnych instalacji abonenckich, wykonanie przyłączy ziemnych o długości łącznej 500 m, a także ułożenie wewnątrz gotowej już kanalizacji
teletechnicznej kilku kilometrów mikrokabli o różnych parametrach.
Gmina oczekuje, że zlecone prace zostaną wykonane w ciągu 4
miesięcy od daty podpisania umowy. Do terminu realizacji nie wlicza
się okresu zimowego, liczonego od 16 grudnia do 15 marca.
Minimalny okres gwarancji na wykonaną instalację światłowodową FTTH ma wynieść 3 lata. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi jest jednym z pozacenowych kryteriów, przyjętych do oceny ofert,
składanych w gminnym przetargu.
JS

Drzewa i krzewy na gminnych działkach
minny przetarg na dostawę i wykonanie nowych nasadzeń
realizowało Centrum Ogrodnicze DAWID Marzena Dawid
z Jaskrowa koło Częstochowy. Oferta przedstawiona przez tę firmę
okazała się najkorzystniejsza. Wynagrodzenie wyniosło
193.320 zł.
W Żłobnicy przy ulicy nazywanej „Warszawką”, na
terenie jednego z najnowszych placów zabaw w naszej
gminie (na zdjęciu), w trakcie akcji zazieleniania zostało posadzonych kilka jodeł
i świerków, a także klony, tulipanowce i wiśnie piłkowane.
Znacznie mniej widoczne niż
drzewa są niewielkie krzewy

G

liściaste. Posadzono tu m.in. pęcherznice, pięciorniki, kilka odmian
tawuły oraz krzewuszkę. Wiosną będą zdobić ten teren zróżnicowaną kolorystyką liści oraz różnej barwy kwiatostanami.
Jednym z ostatnich miejsc, w których pracownicy Centrum
Ogrodniczego DAWID z Jaskrowa, zajmowali się uzupełnianiem
gminnej zieleni, było rondo na drodze, prowadzącej w kierunku Winka (zdjęcie na poprzedniej stronie).
W narożnikach tego ronda oraz na wyspie w jego centrum znalazło swoje miejsce dość dużo nowych sadzonek. Posadzone zostały m.in. śliwy wiśniowe oraz surmie bignoniowe, a także kilka
różnych odmian krzewów liściastych (tawuła szara, pięciornik krzewiasty, tawuła japońska, hortensja bukietowa) oraz krzewy kosodrzewiny.
Przypominamy, że umowa zawarta z wykonawcą gminnego zamówienia przewiduje, iż przez 24 miesiące ma on obowiązek pielęgnacji posadzonych roślin.
JS
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Ślubowania i pierwsze głosowania

orządek inauguracyjnego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów nowej kadencji ustalił w swoim postanowieniu z 9 listopada br. Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim. Główne
punkty porządku obejmowały: złożenie ślubowania przez radnych;
wybór przewodniczącego Rady Gminy; złożenie ślubowania przez
wójta gminy. Zaszczytny obowiązek poprowadzenia pierwszej części sesji przypadł w udziale najstarszej osobie z grona nowo wybranych radnych. Sesję otworzyła i przeprowadziła wszystkie głosowania, konieczne do wyboru przewodniczącego Rady Gminy
Kleszczów, radna Halina Gurazda. Ze względu
na nieobecność
Ryszarda Kruszyńskiego inauguracyjna sesja odbyła się
w niepełnym
14-osobowym
składzie rady.
Przewodnicząca GminPierwszą część sesji poprowadziła radna
nej Komisji WyHalina Gurazda
borczej (GKW),
Agnieszka Mazur wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na
radnego. Następnie radni złożyli ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Trzyosobowa komisja skrutacyjna zorganizowała i przeprowadziła
głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady
Gminy Kleszczów.
Zgłoszono tylko jednego kandydata do
tej funkcji - radną
Katarzynę Biegała.
Głos poparcia oddało na nią 12 radnych,
jeden głos był przeRadny Andrzej Zięba odbiera zaświadczenie ciw, a jeden - niez rąk przewodniczącej GKW
ważny.
Katarzyna Biegała przejmując prowadzenie obrad podziękowała radnym za głosy poparcia. Podkreśliła, że ma świadomość pracy,
jakiej się podjęła. Powiedziała też:
- Pragnę zadeklarować, iż swoją rzetelną pracą będę dbać
o całą wspólnotę samorządową. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wierzę, że uda mi się wpłynąć na poprawę wizerunku samej
pracy Rady Gminy, jak też na poprawę oceny relacji Rada Gminy
(władza uchwałodawcza) a Wójt (władza wykonawcza). Obowiązkiem przewodniczącej rady jest sprawne organizowanie obrad
i sprawne działanie rady oraz dobra koordynacja pracy.

P

Szanowni Mieszkańcy Dębiny i Żłobnicy, serdecznie
dziękuję za oddanie głosów na moją osobę w wyborach
do Rady Gminy Kleszczów. Funkcję radnej postaram się
wypełniać godnie, mając na względzie i kierując się przede
wszystkim potrzebami mieszkańców naszej gminy.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Biegała

Przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów

Rada to zespół wielu indywidualności, ale pamiętać należy, iż
rozstrzygnięcia w radzie zapadają większością głosów, a wyniki
naszych prac będą poddane ocenie bardzo szybko, bo już za 5 lat.
Praca dla dobra społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju lokalnego
wymaga dobrego współdziałania i współpracy z wójtem oraz jego
zespołem. Liczę i w tej materii na Państwa zrozumienie, na dobre
działanie i kreatywność w tym zakresie.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Agnieszka Mazur
przed wręczeniem wójtowi Sławomirowi Chojnowskiemu zaświadczenia o wyborze, złożyła gratulacje. Mówiła m.in.:
- Odniesiony przez Pana sukces to niewątpliwie zaszczyt dla
Pańskiej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim powołanie
do służby na rzecz społeczności, która widzi w Panu osobą godną
wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość naszej gminy. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom będą zawsze
nadrzędnym celem Pańskiej pracy, a zaufanie, którym został Pan
obdarzony dodaje odwagi i wytrwałości w wypełnianiu tak zobowiązującej misji.
Treść ślubowania złożonego przez wójta gminy brzmiała następująco: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak
mi dopomóż Bóg.”
Po złożeniu ślubowania głos zabrał wójt Sławomir Chojnowski:
- Pragnę pogratulować wszystkim radnym sukcesu wyborczego.
Państwa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim
obdarzyli Państwa wyborcy. Na rozpoczynającą się dzisiaj 5-letnią
kadencję życzę wytrwałości i skutecznej realizacji oczekiwanych
przez mieszkańców zadań. Szczególnie dziękuję mieszkańcom
gminy Kleszczów za wyjątkowo wysoką frekwencję w wyborach.
Pokazaliście Państwo, że dobro naszej gminy leży Wam głęboko na
sercu. Dziękuję również za to, że przy urnach wyborczych zdecydowaliście się oddać na mnie swój głos. To dzięki Wam i w Waszym
imieniu będę mógł kontynuować program stabilnego i konsekwentnego rozwoju naszej gminy.
Każde wybory niosą z sobą nowe nadzieje i oczekiwania.
Mieszkańcy gminy wybierając wójta gminy i przedstawicieli w radzie gminy wyrażają swoją nadzieję na
rozwiązywanie konkretnych problemów,
na spełnienie konkretnych obietnic. Zapraszam więc wszystkich
Państwa radnych do
współpracy. Wierzę,
że wspólnie będziemy mogli zrealizować
wszystkie plany, które
były głoszone w kampanii wyborczej.
Porządek inauguracyjnej sesji został Od prawej: wójt gminy Sławomir Chojnowski,
przewodnicząca RG Katarzyna Biegała,
uzupełniony o dodat- wiceprzewodniczący RG Tadeusz Kuśmierek.
kowy punkt - wybór
å ciąg dalszy na str. 4

Składam serdeczne podziękowania Wyborcom
z okręgu nr 3 w Kleszczowie, którzy poparli
moją kandydaturę w wyborach do Rady Gminy.
Z poważaniem
Tadeusz Kuśmierek
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Setki wniosków i decyzji
rozpatrzonych w GOPS

Ślubowania
i pierwsze głosowania

iedy przychodzi pora składania wniosków o wypłatę różnych
świadczeń na nowy okres zasiłkowy, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie zdecydowanie
przybywa pracy.
Najgorętsze miesiące to sierpień, wrzesień i październik. W tych
miesiącach GOPS przyjmował m.in. wnioski o wypłatę świadczenia
wychowawczego „Rodzina 500 plus”, a także wnioski o wypłatę nowego, jednorazowego świadczenia „300 plus”, nazywanego często
„wyprawką”.

å ciąg dalszy ze str. 3
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Jedynym zgłoszonym kandydatem był radny Tadeusz Kuśmierek. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną uzyskał poparcie 14 głosujących radnych.

K

Stabilne wsparcie na dzieci

Jak wynika z podsumowania, które na naszą prośbę pracownicy GOPS przeprowadzili 9 listopada, liczba wniosków złożonych do
tego dnia na świadczenie „500 plus” w nowym okresie zasiłkowym
(2018/2019) wyniosła 578.
Jak przebiegało rozpatrywanie złożonych wniosków? Jak informuje przedstawicielka GOPS do 9 listopada wydano łącznie 561
decyzji. W 550 przypadkach wnioskodawcy otrzymali świadczenie,
w tym 20 wydanych decyzji to odmowa przyznania „500 plus” na
pierwsze dziecko, ale przyznanie świadczenia od drugiego dziecka.
Osiem wydanych decyzji odmawiało przyznania świadczenia, jedna z decyzji dotyczyła uchylenia. Wydano również 2 postanowienia
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji.
Ponadto 9 wniosków, złożonych przez mieszkańców gminy
przekazano do rozpatrzenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji. Do rozpatrzenia na
nowy okres zasiłkowy 2018/2019 pozostało w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej osiem wniosków.
Październikowe wypłaty z tytułu świadczenia „500 plus” trafiły do 513 rodzin, a dotyczyły 682 dzieci. Beneficjenci odebrali dzięki temu łącznie 340.532,40 zł. GOPS miał jeszcze do zrealizowania za październik 2018 roku 30 świadczeń dla 23 rodzin w łącznej
kwocie 15 tys. zł.

Solidna „wyprawka”
oraz „suszowe”

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie
wpłynęły 682 wnioski na wypłatę wyprawki „300 plus”. Wydano tylko
2 decyzje odmowne. Od lipca do 9 listopada pieniądze trafiły w sumie do 678 rodzin z gminy Kleszczów. Łączna kwota wypłacona dla
957 świadczeniobiorców wyniosła 287.100 zł. Do rozpatrzenia i wypłaty pozostawały nadal 4 wnioski. Dodajmy, że rodziny uprawnione do wyprawkowego wsparcia mają czas na składanie wniosków
do końca listopada br.
Podczas tegorocznego lata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie miał dużo pracy w związku z katastrofalną suszą.
Właściciele gruntów rolnych, na których stwierdzono znaczny spadek plonów, zdecydowali się skorzystać z gminnego programu pomocy, w którego realizacji pośredniczy nasz GOPS.
Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski złożone przez 268 producentów rolnych. Łączna kwota zasiłków, wypłaconych uprawnionym rolników z programu nazywanego powszechnie „suszowym”
wyniosła 651.368,20 zł.
JS

Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim Wyborcom okręgu nr 4,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem do Rady
Gminy. Zapewniam, że zawsze będę
godnie Wam służyć.
Halina Gurazda

***
Obowiązek transmitowania posiedzeń rad, ich rejestrowania,
a następnie udostępniania poprzez stronę internetową jednostki samorządu nałożyła na wszystkie samorządy nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. Ustawodawca nakazał, by taki sposób zapoznawania
wyborców z przebiegiem obrad samorządowych gremiów, wraz
z możliwością pokazywania wyników imiennych głosowania każdej
z procedowanych uchwał był realizowany od pierwszej sesji w kadencji 2018-2023.
Jak wiadomo mieszkańcy gminy Kleszczów od kilku już lat mogli poznawać cały przebieg posiedzeń Rady Gminy nagraniom wideo, udostępnianym poprzez stronę internetową www.kleszczow.
pl. W trakcie poprzedniej kadencji został ponadto uruchomiony system eSesja, w którym są rejestrowane imienne głosowania radnych.
JS

Obchody Dnia Górnika
w Kleszczowie
1 grudnia zostały zaplanowane obchody święta
Na sobotę
górników w Kleszczowie. Tak, jak co roku, Barbórka bę-

dzie świętowana przede wszystkim w kleszczowskim kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej. Gościem uroczystości - już tradycyjnie będzie metropolita częstochowski, ks. arcybiskup Wacław Depo,
który odprawi Mszę św. w intencji górników. Jego powitanie zostało zaplanowane na dziedzińcu kościoła. Uroczystość rozpocznie się
o godz. 16 wspólną modlitwą przy figurze św. Barbary, która ustawiona jest po zachodniej stronie kościoła.
Szczególną okoliczność tegorocznych barbórkowych obchodów
w Kleszczowie stanowi fakt, że 20 lat temu do kościoła parafialnego zostały sprowadzone relikwie górniczej patronki - świętej Barbary. Ksiądz arcybiskup dokona też poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Gwarek Brunatny w Kleszczowie. To jedna z najmłodszych
organizacji pozarządowych, jakie działają w gminie Kleszczów.
W barbórkowej uroczystości, o której co roku pamięta wielu
mieszkańców gminy, będą uczestniczyć m.in. poczty sztandarowe,
górnicza orkiestra dęta, górnicy wraz z rodzinami. Zapowiadany jest
udział dzieci z samorządowego przedszkola w Łękińsku.
Dodajmy, że przed rozpoczęciem uroczystości w kościele,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie widzowie obejrzą
program „Biesiada Barbórkowa” w wykonaniu śląskiego trzyosobowego zespołu Bajery. Początek tej rozrywkowej części barbórkowego święta to godz. 14.30. Wstęp na koncert - wyłącznie na
podstawie wejściówek, dystrybuowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury.
JS

Wszystkim Wyborcom okręgu nr 7
składam podziękowania za oddane na mnie
głosy. Otrzymany mandat traktuję jako
duże zobowiązanie wobec mieszkańców.
Beata Podawca-Kordowska
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Nowa fabryka firmy Kobzarenko
iotrkowska spółka Ventus R. Dłużewski i J. Michalak za prawie 11,9 mln zł netto zbuduje w Żłobnicy, przy ul. Milenijnej
halę produkcyjno-magazynową oraz budynek socjalno-biurowy dla
firmy Kobzarenko. Ta inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Nowe innowacyjne produkty gwarancja wzrostu konkurencyjności firmy KOBZARENKO na rynku europejskim”. Inwestor pozyskał
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020.
Będzie to kolejna duża inwestycja w strefie w Żłobnicy. Przypomnijmy, że na tym terenie powstała w 2018 roku duża hala produkcyjno-magazynowa kleszczowskiej firmy Entro, trwają też prace
przy dużej rozbudowie hal produkcyjnych oraz magazynów spółki
Caparol Polska, finansowane przez inwestora niemieckiego.

P

Jak duża inwestycja?

Inwestycja firmy Kobzarenko obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej ponad 4630 m kw. wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody,
kanalizacji sanitarnej, c.o., elektrycznej i gazowej. Powstanie też
portiernia o pow. użytkowej 8,23 m kw. oraz fundament, na którym
będą ustawione dwa zbiorniki na gazy techniczne. Kubatura budynku ma mieć łącznie 55 tys. m sześć.
Całość przedsięwzięcia uzupełnia budowa parkingu dla 17 aut
osobowych i dla 4 aut ciężarowych wraz z drogami komunikacji wewnętrznej, a ponadto dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz wykonanie ogrodzenia terenu,
zajmowanego przez zakład.

Aktywnie szukają nabywców

Ukraińska firma była dotychczas bardzo aktywna w imprezach
targowych, dedykowanych producentom rolnym. Swoje wyroby pokazywała nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech. W 2011 roku na
targach Agrotechnika 2011 w Hanowerze została nagrodzona za
mobilną stację przeładunkową Kowczeg.
Duża część produkcji Zavod Kobzarenko eksportowana jest
z Ukrainy m.in. do Polski, Kazachstanu, Mołdawii, Rumunii, na Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację, a także do Finlandii, Austrii, Bułgarii, Czech i Hiszpanii. Na maszyny i urządzenia eksportowane do
krajów Unii Europejskiej firma Kobzarenko uzyskała certyfikat CE,
dzięki czemu mogą one być sprzedawane za dopłaty unijne.

Nowy zakład w osiem miesięcy

Projekty techniczno-budowlane dla nowej inwestycji w Strefie
Przemysłowej w Żłobnicy powstały w pracowni BaKu Zespół Architektów z Piotrkowa Trybunalskiego. Ta sama firma przygotowała
też dokumentację dla kończącej się właśnie rozbudowy zakładów
spółki Caparol Polska.
Na terenie budowy
widać już zarys
ław fundamentowych

Inwestor działa od 25 lat

Przypomnijmy, że trójstronna umowa pomiędzy Gminą Kleszczów, przedstawicielami spółki Kobzarenko oraz zarządem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów została podpisana w kwietniu 2016
roku. Nowa inwestycja w Żłobnicy rozpoczęła się w roku, w którym
firma świętuje 25-lecie swej działalności. Początkowo funkcjonowała jako ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo „Fliegl”, w 2008 roku
została przemianowana na Zavod Kobzarenko.
Obecnie jest to główny ukraiński producent przyczep ciągnikowych. Ma w ofercie 20 typów przyczep, w tym także zaawansowane
technologicznie przyczepy ze ścianą przesuwną. Kontenery przeładunkowe, cysterny do wody, podajniki ślimakowe i rozsiewacze nawozów mineralnych to kolejne urządzenia, które z ukraińskiej fabryki trafiały na pola uprawne w wielu krajach.

Generalny wykonawca, którego zatrudniła firma Kobzarenko
czyli piotrkowska spółka jawna Ventus R. Dłużewski i J. Michalak
ma zakończyć swoje prace do 30 czerwca przyszłego roku. Dodajmy, że Ventus na dobre zagościł w żłobnickiej strefie – wcześniej
budował tu hale produkcyjno-magazynowe dla firmy Entro.
Nie znamy jeszcze asortymentu, jaki produkowany będzie w nowym zakładzie firmy Kobzarenko w Żłobnicy. Z wcześniejszych zapowiedzi inwestora wiadomo, że w ramach cyklu produkcyjnego
będzie tu prowadzona obróbka elementów metalowych, ich lakierowanie oraz montaż podzespołów i wyposażenia poszczególnych
maszyn i urządzeń dla rolnictwa.
J. Strachocki

Reklamuj się z dofinansowaniem FRGK
rzedsiębiorcy, którzy działają na terenie Gminy Kleszczów,
mają od jakiegoś czasu możliwość korzystania z dofinansowania do reklamy prowadzonej przez siebie działalności. Dofinansowanie jest przyznawane ze środków Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów. Niedawno FRGK zmodyfikowała regulamin, obowiązujący przy staraniu się o dofinansowanie. Obecnie można uzyskać
wsparcie nie tylko do reklamy prasowej, ale też do reklam umieszczanych na platformach internetowych.
Zasady przyznawania pomocy FRGK dla reklamujących się
przedsiębiorców reguluje regulamin zamieszczony na stronie www.
fundacja-kleszczow.pl. Zainteresowani znajdą tam również wzór
wniosku, który należy wypełnić ubiegając się o dofinansowanie.
Warto wiedzieć, że środki na reklamową pomoc są limitowane:
„Kwota przeznaczona na dofinansowanie kosztów emisji reklam
przedsiębiorców przewidzianych niniejszym regulaminem, a tym
samym ilość przedsiębiorców, którym Fundacja Rozwoju Gminy
Kleszczów udzieli dofinansowania kosztów emisji reklam, uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ustalonym na dany

P

rok budżetowy” - to zastrzeżenie zostało jasno zapisane w regulaminie.
Przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie naszej
gminy, zachęcamy do korzystania z możliwości stworzonych przez
FRGK.
JS
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Różne formy, jeden cel
Patriotyczne recytacje, serduszka
na cokole pomnika

Józef Piłsudski
na rysunku
W zorganizowanym przez kleszczowską podstawówkę Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na czarno-biały portret
Marszałka Józefa Piłsudskiego nagrody trafiły do autorów prac z Drużbic oraz Brudzic.
W kategorii kl. V-VI szkół podstawowych
pierwsze miejsce jury przyznało Aleksandrze Łuczyńskiej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach), a w kategorii kl. VII-VIII szkół
podstawowych - Patrycji Paul
(Publiczna Szkoła
Podstawowa w Brudzicach). W
kategorii gimnazjów nie
zgłoszono na
konkurs żadnej pracy. Na
zdjęciu prezentujemy
grafikę autorstwa Patrycji
Paul.

Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła - ilustracją tej myśli Hoddinga Cartera juniora mogą być inicjatywy
przedszkoli, związane z narodowym jubileuszem 100-lecia niepodległości. W Kleszczowie
odbył się konkurs poezji patriotycznej, w Łuszczanowicach oprócz programu artystycznego
w wykonaniu przedszkolaków, odbyło się też
składanie biało-czerwonych serduszek pod Pomnikiem Niepodległości.
Spośród kilku inicjatyw przedszkola w Łękińsku uwagę zwraca zorganizowanie pokazu
mody patriotycznej oraz udział w ogólnopolskiej
akcji śpiewania hymnu narodowego „Rekord dla
Niepodległej” - 9 listopada o godz. 11.11.

Pobiegli dla
Niepodległej

Grupa „Pozytywnie Zabiegani” zaprosiła mieszkańców gminy Kleszczów do uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z zaproszenia
skorzystało dziesięć osób, nie związanych dotychczas
z grupą biegaczy. W niedzielę 11 listopada 20-osobowa grupa wyruszyła sprzed Polo Marketu i ulicami
Sportową i Główną dotarła do Pomnika Niepodległości. Tu odbyło się złożenie kwiatów, pod pomnikiem
ustawiono zapalone znicze.

Szkolna gra z historią w tle

6 listopada trzyosobowe zespoły z klas VII i VIII wzięły udział w grze szkolnej „Śladami niepodległości”, zorganizowanej przez nauczycielki historii Joannę Mądrzyk i Bożenę
Zatorską. W każdym z pięciu wyznaczonych punktów, noszących nazwy: KOMENDANT,
LEGIONY, ORLĘTA LWOWSKIE, CZYN POWSTAŃCZY, ZNÓW NIEPODLEGŁA drużyny
rozwiązywały zadania. Dodatkowym, 6. punktem była KWATERA MARSZAŁKA - centrum,
w którym kierowano ruchem drużyn do pozostałych punktów, liczono czas oraz podsumowywano wyniki.
Gra toczyła się do momentu wykonania
wszystkich zadań przez wszystkie drużyny. Najlepiej poradziły sobie z grą: ● I miejsce: kl. VIII b
- Małgorzata Załoga, Damian Stokłosa, Igor Michałek, ● II miejsce: kl. VIII c - Anna Szafrańska,
Jedna z okolicznościowych wystaw
Michał Piróg, Jakub Kokosiński, ● III miejsce: kl.
w SP Kleszczów
VII a - Jakub Bujacz, Miłosz Dylak, Marcel Zyzek.

Życzą Polsce jak najlepiej
W październiku w SP Kleszczów odbył się konkurs „Życzenia dla Polski”, adresowany do uczniów klas IV-VIII. Zadaniem uczestników było napisanie najpiękniejszych życzeń dla naszej ojczyzny z okazji jej święta.
W kategorii klas IV-VI najwyżej zostały ocenione prace: ● I. Zofii Kuc (kl. IV d), ● II. Dominika Gajdy (kl. V b), ●
III. Nikoli Zawodzińskiej (kl. IV b). W kategorii klas VII-VIII
jury najwyżej oceniło prace: ● I. Marii Najmrodzkiej (kl. VII
b), ● II. Patrycji Szymanek (kl. VI b), ● III. Natalii Szymanek (kl. VIII b).

Niech Ci kwitną białe róże
i czerwone maki,
Niech Cię wielbią starzy ludzie i młodsze dzieciaki.
A dla świata bądź nam wzorem,
Wolność Twoja jest honorem
Fragment wiersza Zosi Kuc

Polsko! Ojczyzno moja (…) Życzę Ci z całego serca, byś była coraz piękniejsza i abyś
z każdym rokiem była bogatsza zarówno pod
względem gospodarczym, jak również mogła szczycić się takimi wartościami jak miłość, sprawiedliwość, dobro. Życzę Ci mądrych,
uczciwych obywateli, dla których zawsze będziesz tą jedyną, ukochaną Ojczyzną.
Fragment pracy Marii Najmrodzkiej
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- uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości
11 listopada w Kleszczowie odbyła się
podniosła uroczystość z udziałem samorządu gminy, przedstawicieli firm, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli, a także
z licznym udziałem mieszkańców.
Uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił i okolicznościowe kazanie
wygłosił proboszcz parafii NMP Anielskiej
w Kleszczowie, ks. Sławomir Bednarski.
Przypomniał w nim m.in. o proroczych sło-

wach, jakie na temat Polski usłyszeć miała od Matki Bożej w 1872 roku sługa Boża
- Wanda Malczewska: „Zbliża się czas, że
sprawiedliwość Boska upokorzy chciwość
zaborców waszych (…).Oni upadną, a Polska na moją prośbę będzie wskrzeszoną
i wszystkie jej części będą złączone. Ale…
niech strzeże wiary i nie dopuszcza niedowiarstwa… zdrady… niezgody i lenistwa,
bo te wady mogą ją na powrót zgubić i to…
na zawsze!”.

Główna gminna uroczystość

Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy przeszli
we wspólnym pochodzie pod
Pomnik Niepodległości.
- Ta data symbolizuje
dla naszego narodu dewizę
„Bóg, Honor, Ojczyzna”
i przywołuje wszystkich,
którzy walczyli o tę niepodległą Polskę. Troska
o wartości, które wywalczyli nasi
ojcowie musi być żywa, musi nas
jednoczyć i nigdy nie może nas
dzielić - to fragment krótkiego wystąpienia wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego, które wygłosił, zwracając się do uczestników
oficjalnych, gminnych obchodów
rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zgromadzeni odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”,
a następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i wiązanek, przygotowanych z białych i czerwonych kwiatów. W
górę uniosło się sto baloników
w tych samych barwach. Na
zakończenie uczestnicy gminnej uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek grochówką, przygotowany przez
jednostkę OSP w Kleszczowie.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości gminnej
zapewniły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów, Kleszczowski Chór
Mieszany SONORE oraz koło wokalne
z Gminnego Ośrodka Kultury.
(opr. JS)

Pomoc na patriotyczny cel Klasy rywalizowały śpiewająco
W czasie wieczornicy patriotycznej, zorganizowanej przez
Szkołę Podstawową w Łękińsku (o tym wydarzeniu pisaliśmy
w poprzednim wydaniu „IK”), członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu poprowadzili specjalny kiermasz. W ramach charytatywnej akcji „Pomagamy na 100-lecie” zachęcali uczestników
wieczornicy do zakupu okazjonalnych gadżetów („krówki niepodległości”, breloki i inne biało-czerwone
rękodzieła, wykonane specjalnie na tą okazję).
Zebrana dzięki
temu suma 1600
zł będzie przeznaczona na renowację grobu
nieznanego żołnierza oraz grobu
nauczycielki na
cmentarzu w Łękińsku.

7 listopada w konkursie „W Ojczyzny imię…”, rywalizowały ze sobą
poszczególne klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Konkurs polegał na jak najlepszym wykonaniu „Roty” (klasy IV-VIII) lub „Mazurka Dąbrowskiego” (klasy I-III). Klasy pierwsze śpiewały tylko pierwszą zwrotkę utworu, zaś pozostałe - wylosowaną zwrotkę.

Uczniowie IV b zdobyli drugą nagrodę za wykonanie „Roty”

W pierwszej z wymienionych kategorii najwyżej ocenione zostały
klasy: ● I. kl. VI a, VI c, ● II. kl. V c, IV b, ● III. kl. VIII b. Wśród młodszych
klas wyniki były takie: ● I. kl. I b, ● II. kl. II b, II c, ● III. kl. I c.
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Górnicza patronka

o krótkim życiu świętej Barbary? Była jedyną córką
Co wiemy
Dioskura, władcy Nikomedii (tereny dzisiejszej Turcji). Żyła

w IV wieku naszej ery. Wyróżniała się niezwykłą urodą i wielkimi
zdolnościami. Dioskur był poganinem. Chcąc uchronić córkę przed
złymi wpływami, a także ustrzec przed szerzącym się (pomimo coraz silniejszych prześladowań) chrześcijaństwem, umieścił Barbarę w warownej wieży.

Uśmiercona przez ojca

Barbara pobierała nauki od nauczycieli, zatrudnionych przez
ojca. Na nic zdały się narzucone przez ojca rygory. Z założeniami
religii chrześcijańskiej zapoznał Barbarę jeden z nauczycieli. Nowe
idee trafiły na podatny grunt i Barbara w tajemnicy przyjęła chrzest.
Rozwścieczony ojciec miał ją ukarać osobiście, ścinając mieczem
jej głowę. Śmierć Barbary nastąpiła w 306 roku.
Prześladowania chrześcijan trwały aż do roku 313, kiedy to cesarz Konstantyn Wielki ogłosił edykt tolerancyjny dla chrześcijan.
Nic nie stało już na przeszkodzie, by Kościół katolicki mógł dziewicę Barbarę zaliczyć w poczet świętych. Stała się patronką dobrej
śmierci i umierających, zwłaszcza tych, co są narażeni na nagłą
śmierć: górników, flisaków i artylerzystów.

Czczona w wielu krajach

W VI wieku szczątki św. Barbary cesarz Justynian sprowadził
do Konstantynopola. W 1202 r. zabrali je stamtąd Wenecjanie, potem zaś z Wenecji miały trafić do kościoła św. Jana Ewangelisty we
włoskim mieście Torcello. Czaszka świętej męczennicy w późniejszych latach trafiła na polskie ziemie, do Klasztoru Kanoników Regularnych w Czerwińsku.
W naszym kraju kult św. Barbary zaczął się bardzo wcześnie.
Już w 1262 r. postawiono pierwszy kościół pod jej wezwaniem w Bożygniewie koło Środy Wielkopolskiej. Dziś jest w Polsce ponad
sto świątyń pod wezwaniem św. Barbary.
Posiadaniem jej relikwii może pochwalić się wiele kościołów,
m.in. bazylika św. Jana na Lateranie w Rzymie, świątynie w Wenecji, w Neapolu, w Piacenzy, Cremonie i Mantui. W Polsce relikwie
św. Barbary znajdują się np. w Pelplinie (bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP), w Krakowie (kościół św. Andrzeja), a od 20 lat także w Kleszczowie (kościół NMP Anielskiej).

Atrybuty św. Barbary

W Polsce wizerunek św. Barbary znajdziemy w każdej kopalni,
a śląskie miasteczko Strumień wizerunek świętej umieściło w swoim herbie. Górnicy z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w 1992
roku ufundowali drewnianą figurę swojej patronki dla największego z bełchatowskich kościołów, znajdującego się na osiedlu Dolnośląskim.
W 1997 roku odlana z brązu figura św. Barbary stanęła na granitowym głazie obok kościoła Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Na przytwierdzonej do głazu metalowej tabliczce umieszczono
nazwy fundatorów figury. Są nimi: PAU „Rainbow” Częstochowa,
Zarząd Gminy Kleszczów, KWB „Bełchatów”, PUBM „Janson” s.c.
oraz górnicy KWB Bełchatów z parafii Kleszczów.
Św. Barbara jest przedstawiana w królewskich szatach - w koronie oraz w płaszczu z welonem. W ręku trzyma zwykle kielich oraz
miecz. Miecz jest narzędziem, którym ojciec pozbawił ją życia. Kielich symbolizuje sakramenty święte, w które powinni być zaopatrzeni umierający. Można też zobaczyć wizerunki świętej, która trzyma
w ręku wieżę (symbol uwięzienia), albo palmę (symbol męczeńskiej śmierci).
J. Strachocki

Produkcja i sprzedaż CHOINEK
CIĘTYCH - bardzo trwałych.
Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42.
Tel. 798-773-103.
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Szkolne wieści
W gimnazjum i ZSP zaśpiewali dla Niepodległej
W piątek 9 listopada o godz. 11.11, podobnie jak w większości szkół
w Polsce, także w szkołach gminy Kleszczów rozpoczęto wspólne śpiewanie hymnu narodowego. Do udziału w jak
najliczniejszym wykonywaniu „Mazurka Dąbrowskiego” już kilka miesięcy
temu zachęcił szkoły resort edukacji narodowej.
Akcja została nazwana „Rekord dla Niepodległej”.
W kleszczowskim gimnazjum uczniowie, nauczyciele i pracownicy zebrali
å ciąg dalszy na str. 12
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Konkurs na
opiekunów dziennych

listopada wójt gminy Kleszczów ogłosił konkurs, dotyczący
wyboru dziennych opiekunów na rok 2019. W załączniku
do zarządzenia zostały szczegółowo określone wymagania dotyczące kandydatów. Oprócz odpowiednich warunków w lokalach, w których prowadzona będzie opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym
(do lat 3), opiekunowie muszą posiadać stosowną wiedzę i umiejętności. Powinni odbyć wcześniej wymagane przepisami szkolenia (w
tym np. z udzielania dziecku pierwszej pomocy) oraz posiadać aktualne, obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne.
W dokumentach dotyczących konkursu sprecyzowana została zarówno minimalna, jak i maksymalna liczba dzieci, pozostających pod opieką jednego opiekuna, w zależności od ich wieku.
Opieka sprawowana będzie maksymalnie przez 9 godzin dziennie,
natomiast wysokość wynagrodzenia za godzinę opieki nad jednym
dzieckiem może wynieść maksymalnie do 10 zł brutto.
Oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami (ich wykaz został
podany w załączniku do rozporządzenia wójta) będą przyjmowane w Urzędzie Gminy do 14 grudnia br. do godz. 15.30. Osoby zainteresowane wspomnianym konkursem ofert mogą dowiedzieć się
więcej szczegółów sięgając do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipkleszczow.pl).
JS

✓ 25% rabatu na soczewki
progresywne.
✓ 25% rabatu na soczewki
BlueZero.
✓ 20% rabatu na drugą oprawę*.
✓ Do 15% rabatu na pozostałe
soczewki okularowe.
✓ Bezpłatne badanie wzroku**.
* - Rabat dotyczy tańszej oprawy.
**- Szczegóły w salonie.

Oferta ważna do 31.12.2018 r.
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Policja informuje
Warto zabezpieczyć psy, by uniknąć kary
Pomimo często powtarzanych apeli i komunikatów nie wszyscy
właściciele psów dbają o to, by zabezpieczyć posesję tak, by czworonogi nie mogły jej opuścić. Kary za brak nadzoru nad zwierzętami są teraz wyższe. Posterunek Policji w Kleszczowie w formie kurendy przekazanej sołtysom poinformował już mieszkańców o tym,
że grzywna za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących trzymania psów na swojej posesji może wynieść nawet 1000 zł, a jeśli pies
stanie się zagrożeniem dla życia i zdrowia przechodniów grzywna
sięgać może 5 tys. zł.
Oto treść komunikatu, który wszyscy właściciele psów powinni
sobie wziąć do serca:

Informacja dla Mieszkańców Gminy Kleszczów
W związku z licznymi skargami mieszkańców, dotyczącymi zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przez właścicieli posesji przepisów związanych z trzymaniem psów, informuję,
iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciel lub
opiekun psa jest zobligowany do trzymania zwierzęcia na terenie swojej posesji, w sposób uniemożliwiający jego samodzielne
wydostanie się poza jej obszar. W przypadku, gdy pies biega luzem po posesji, posesja taka musi być zabezpieczona przed swobodnym wejściem na jej teren osób postronnych.
Pies poza posesją może przebywać jedynie pod opieką osób
dorosłych, na smyczy, a w wypadku ras dużych i psów agresywnych powinien posiadać kaganiec. Niestosowanie się do powyższych zasad, powoduje naruszenie znowelizowanych przepisów
określonych w art. 77 Kodeksu Wykroczeń:
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany”, natomiast
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł albo
karze nagany, jak również niesie ze sobą odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez zwierzę szkody.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kleszczów, informuję, że w najbliższym okresie czasu, funkcjonariusze Posterunku Policji w Kleszczowie, przeprowadzą
wzmożone kontrole pod kątem przestrzegania powyższych przepisów. Wobec osób, które zaniedbują swoje obowiązki w tym
zakresie, zostaną zastosowane środki represyjne przewidziane
przepisami prawa.
Kierownik
Posterunku Policji w Kleszczowie

Przełączanie numeru 997 na 112
Na terenie województwa łódzkiego od 22 do 29 listopada odbywał się proces przełączania numeru alarmowego Policji „997” do
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzwoniąc na numer „997”
zgłaszający łączy się teraz nie - jak dotychczas - z dyżurnym Policji, ale z operatorem centrum, które dotychczas obsługiwało wyłącznie numer 112.

Sprzedam działki na terenie
gminy Kleszczów
- miejscowość Łękińsko,
ul. Długa.
Tel. grzecznościowy: 665-536-568
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec, Wolica
i Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945) oraz uchwały Nr XXXIX/376/2017 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach
geodezyjnych Rogowiec, Wolica i Kleszczów, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec,
Wolica i Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 5 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie
Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów w godzinach
pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia
2018 r. w Urzędzie Gminy Kleszczów o godz. 16.00.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 i 3 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 2018 r. poz. 2081) w/w projekt planu podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 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 10 stycznia 2019 r.
Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wniesione
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669) opatrzone kwalifikowanym
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Jeden numer informacji
pacjenta NFZ

oddziałach wojewódzkich Narodowego FunWe wszystkich
duszu Zdrowia została w listopadzie uruchomiona Telefo-

niczna Informacja Pacjenta - jeden wspólny numer telefonu dla NFZ
oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzwoniąc pod numer 800 190
590 można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy
szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta, jakich formalności należy dopełnić, aby móc skorzystać z leczenia
uzdrowiskowego.
Nowy jednolity numer w całym kraju zast��������������������
ąpił ���������������
kilkanaście numerów, funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich
NFZ. Telefoniczna Informacja Pacjenta ma gwarantować uzyskanie
szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji, dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
JS

10 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 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 2017 r. poz.
1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/418/2018 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 27 marca 2018 r. - zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów
w zakresie zabudowy wielorodzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 listopada 2018 r. do 13
grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we
wtorki w godz. od 900 do 1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
lub na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410
kleszczów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie
planu
rozwiązaniami
odbędzie
się
w
dniu
4 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie
o godz. 1500.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 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 2017 r.
poz. 1405) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: ● o projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej, ● o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu
miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony
wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
mogą być wnoszone: ● w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów; ● ustnie do
protokołu w Referacie Inwestycji Gminnych, ● za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@
kleszczow.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Wójt Gminy Kleszczów.
Uwagi niedotyczące problematyki zmiany planu oraz wnioski
złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Sport
W szkolnym sporcie

Mistrzostwa szczypiornistów. 15 listopada w hali KWB
w Bełchatowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej.
Szkołę naszą reprezentowały zespoły dziewcząt i chłopców. Po
meczach w grupach oraz finałach dziewczęta zajęły IV, a chłopcy II
miejsce. W drużynie dziewcząt wystąpiły: Karolina Badowska, Martyna Beśka, Wiktoria Gala, Weronika Jońska, Karolina Kęsy, Sylwia
Kluba, Wiktoria Krzak, Klaudia Marszał, Svenja Mikłaszewska, Adrianna Piechura, Aleksandra Sukiennik, Anna Sznajder, Kinga Wysocka, Magdalena Zalewska. Chłopcy wystąpili w składzie: Jakub
Cisek, Maciej Jędrzejczyk, Łukasz Łyszkowicz, Kacper Madej, Norbert Mordal, Wojciech Palusiński, Bartosz Pieniążek, Michał Piotrowski, Jakub Skrzypek, Jan Stochniałek, Kacper Szymoniak, Filip
Zatorski, Mateusz Zimoń.
Wygrali łódzki bieg na orientację. Cztery drużyny ZSP
Kleszczów wystartowały w łódzkich zawodach na orientację „Złota
Ig���������������������������������������������������������������
ła”. Impreza zorganizowana na terenie La�����������������������
su Łagiewnickiego polegała na zdobyciu jak największej liczby punktów w jak najkrótszym
czasie. Zwycięstwo odniósł patrol z ZSP Kleszczów w składzie: Kamil Kałużny, Marcel Kozłowski i Sergiusz Urbaniak. Chłopcy zdobyli 45 punktów w czasie 27’53”. W pierwszej dziesiątce uplasowały
się trzy pozostałe drużyny z Kleszczowa, zajmując miejsca 5, 6 i 8.
Rywalizowali w unihokeju. 7 listopada w mistrzostwach powiatu w unihokeju wystąpiły drużyny dziewcząt i chłopców z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. Poradziły sobie z wszystkimi rywalami
i zajmując pierwsze miejsca wywalczyły awans do półfinału rozgrywek wojewódzkich. Odbyły się one 8 listopada w Gomunicach. Po
zaciętej walce obie reprezentacje ZSP w Kleszczowie zajęły drugie
miejsca. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Julia Dyderska, Aleksandra Krawczyk, Svenja Mikłaszewska, Wiktoria Nowakowska, Aleksandra Rogut, Kinga Wysocka, Julia i Zuzanna Zysiek. Drużyna
chłopców zagrała w składzie: Adrian Chrząszcz, Bartłomiej Jarkowski, Mateusz Knysiak, Łukasz Łyszkowicz, Michał Piotrowski, Jan
Stochniałek, Filip Zatorski, Mateusz Zimoń i Karol Zych.

Kolejny rajd barbórkowy

30

listopada i 1 grudnia nie powinny nas dziwić liczne grupy młodzieży, przemieszczające się po Kleszczowie. To
uczestnicy XIII Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie”,
którzy skorzystali z zaproszenia Szkolnego Koła PTSM przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie oraz Zarządu Oddziału Terenowego PTSM w Piotrkowie Trybunalskim. W tej imprezie rajdowej co roku uczestniczy ponad 200 uczniów szkół z regionu
łódzkiego.
Na rajd w Kleszczowie były zapisywane grupy, złożone z 6-8
uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów pod opieką nauczycieli. Uczestnicy spotkają się na otwarciu rajdu w piątkowe popołudnie
w kleszczowskiej podstawówce, a na zakończeniu, połączonym
z wręczeniem nagród zwycięzcom rajdowych konkurencji - następnego dnia w kompleksie SOLPARK.
Jakie atrakcje przewidziano w programie rajdu? Odbędą się
konkursy: wiedzy o gminie Kleszczów; literacki; historyczny; plastyczny; wiedzy o PTSM; a także zawody pływackie. Zaplanowano pieszą wycieczkę po Kleszczowie, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy przy Pomniku Niepodległości w Kleszczowie; zwiedzanie
kompleksu dydaktyczno-sportowego SOLPARK oraz korzystanie
z basenu.
- Dla wielu przyjezdnych uczniów jedną ze szczególnych atrakcji
gminy Kleszczów jest możliwość oglądania odkrywki KWB Bełchatów. Na terenie naszego regionu trudno bowiem znaleźć inne miejsce z krajobrazem tak mocno przekształconym poprzez działalność
gospodarczą - mówi kierownik rajdu, a zarazem opiekun Szkolnego
Koła PTSM przy SP Kleszczów, Agnieszka Szczęsna.
Honorowy patronat nad imprezą objął wójt gminy Kleszczów.
JS
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Sport
Młodzicy wysoko w tabeli
rozgrywkach kla W piłkarskich
sy okręgowej D2, grupa I Omegę

Kleszczów reprezentuje drużyna młodzików. Jesienną rundę zakończyli mocnym
akcentem - wygraną 3:1 z zespołem KS
Grocholice. Omega zajmuje w tabeli drugie miejsce i ma tyle samo zdobytych
punktów (20) co liderujący zespół GKS
Bełchatów. W trakcie tej rundy zespół
z Kleszczowa wygrywał 6 razy, 3-krotnie
remisował i jeden raz przegrał.
W rundzie jesiennej w drużynie młodzików LKS Omega Kleszczów grali: Bar-

tłomiej Cieślak, Łukasz Cieślak, Tomasz
Biegała, Marcel Gołasa, Bartłomiej Grzesik, Julian Gurazda, Tymoteusz Jakubowski, Miłosz Jańczyk, Mateusz Karasiński, Maciej Kokosiński, Antoni Koszur,
Sebastian Krukowski, Krzysztof Kuśmierek, Michał Moreń, Michał Muszyński,
Adam Olczyk, Karolina Olczyk, Sebastian
Olkowski, Jakub Roczek, Szymon Telążka, Mikołaj Tokarski, Wiktor Witkowski i Piotr Zybura. Trener - Wojciech Węglarski.

Sport
Walczyli karatecy
zagraniczne występy po raz pierwszy wyje-

Na chali karatecy LKS Omega Kleszczów. Ha-

vlickuv Brod w Czechach był miejscem turnieju, zorganizowanego przez Czeską Federację Okinawa
Karate Kobudo.
Nasi karatecy zajęli następujące miejsca: w kat.
kata - Mateusz Karasiński - II miejsce, Daria Gołasa II miejsce; w kat. kata kumiwaza - Daria Gołasa, Mateusz Karasiński, Anna Rutkowska - II miejsce. Indywidualnie w kat. kata wystartowała również Anna
Rutkowska (IV m.) oraz Natasza Karczewska (IX m.)
***
W IX Ogólnopolskim Turnieju Ziemi Mieleckiej
Shorin-Ryu Karate wśród 176 uczestników byli także
reprezentanci sekcji karate LKS Omega Kleszczów.
W kat. kata juniorek młodszych V miejsce zajęła Daria Gołasa, a VI - Anna Rutkowska. W klasyfikacji
drużynowej (D. Gołasa, A. Rutkowska i Mateusz Karasiński) Omega zajęła VIII miejsce.
(opr. JS)

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

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 - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8

się, by zaśpiewać hymn, w dolnym holu szkoły. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych społeczność szkoły śpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”
w auli kompleksu SOLPARK, wspólnie z uczestnikami uroczystej akademii.

Tomasza Janicha recytacje na medal
W XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim im. Czesława Miłosza
w Szczercowie zwycięstwo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych odniósł
uczeń II klasy Technikum Nowoczesnych Technologii z Kleszczowa - Tomasz Janich. W konkursowych zmaganiach wiersze polskiego noblisty recytowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Bełchatowa, Szczercowa, Zelowa, Widawy i Kleszczowa.

Poznawali kopalnię
Wycieczkę zawodoznawczą do PGE Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów odbyli uczniowie pierwszych klas o specjalności technik – mechatronik. Poznawali historię i funkcjonowanie zakładu, oglądali makiety
i eksponaty przybliżające powstanie kopalni. Na terenie spółki Ramb, prowadzącej bieżące remonty maszyn, użytkowanych w KWB Bełchatów, mieli okazję obejrzeć w jaki sposób są regenerowane czerpaki - elementy koparki.

Podium było blisko
W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Historycznej „Przystanek Niepodległość”, zorganizowanym przez zespół szkół w Klukach Szkołę Podstawową
w Łękińsku reprezentowali dwa uczniowie klas ósmych, pasjonujący się historią. Filip Dzieciątkowski zajął IV miejsce, a Olaf Dynus - VI miejsce.

Przeszli do kolejnego etapu
Ci sami uczniowie oraz ich dwaj koledzy - Przemysław Muskała i Filip Gaik
pomyślnie przeszli przez szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Historii. Dzień 13 listopada, kiedy zmierzyli się z konkursem wcale nie był dla nich pechowy. Uzyskali co najmniej 80 proc. poprawnych odpowiedzi, a taki wynik jest premiowany awansem do rejonowego etapu konkursu.

Książka od kuchni
Uczniowie klas IV a, V a oraz VI
uczestniczyli w warsztatach czytelniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie. Prowadzący
spotkanie przedstawiciel wydawnictwa Akapit Press, Adam Hemer
opowiadał, jak wygląda droga książki od autora do czytelnika oraz jakie
są profesje związane z wydawaniem
książek. Każda klasa pracowała
z inną lekturą wydaną przez Akapit
Press. Uzupełnieniem warsztatów
był kiermasz książek.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?
Uczniowie klasy III szkoły w Łękińsku odbyli zajęcia z panią fizjoterapeutką.
Ze szkolnej strony internetowej dowiadujemy się, jakie były powody przeprowadzenia zajęć ze specjalistką. To „wpływ noszenia zbyt ciężkich plecaków na prawidłową postawę ciała, konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i promowania aktywności ruchowej wśród dzieci”. Uczniowie nie
tylko dowiedzieli się na czym polega praca fizjoterapeuty, ale wzięli też
udział w gimnastyce korekcyjnej, pozwalającej kształtować prawidłową postawę ciała.

Włóczykije znów w drodze
9 listopada na swoją pierwszą w tym roku szkolnym wyprawę wyruszył
Szkolny Klub Włóczykija z SP Łękińsko. Blisko 30 amatorów pieszych wędrówek pod opieką trojga nauczycieli pokonało ponad 6 kilometrów w półtorej godziny. Celem wycieczki było zwałowisko zewnętrze Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów w okolicy Łękińska i Kleszczowa.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół
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GOK informuje i zaprasza
Zapisy na letni wypoczynek

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przestawia propozycję
wyjazdów na obozy letnie w 2019 roku dla dzieci i młodzieży oraz
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Tegoroczne wyjazdy odbędą się w sierpniu.
Wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas I-III
• 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z elementami samoobrony (uproszczone sztuki walki).
• 7-dniowy obóz przyrodniczo-turystyczny w górach - wędrówki
górskie.
Wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
• 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z elementami samoobrony (uproszczone sztuki walki).
• 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim z elementami survivalu.
Wypoczynek dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej
i gimnazjalistów.
• 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z elementami samoobrony (uproszczone sztuki walki.
• 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim z elementami survivalu.
Wypoczynek dla młodzieży szkół średnich i studentów niepracujących
• 14-dniowy obóz edukacyjno-turystyczny we Włoszech połączony z poznawaniem kultury i historii regionu.
Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie dla
członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
UWAGA:
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
2. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież: ucząca się, niepracująca, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca (wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem) na terenie gminy Kleszczów - co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
3. Zgłoszenia młodzieży są przyjmowane w kasie GOK w Kleszczowie w następujących dniach: poniedziałek, środa, czwartek,
piątek od godz. 8:00 do 15:00, wtorek od godz. 8:00 do 18:00.
4. Przy dokonaniu zapisu należy: złożyć prawidłowo wypełnione karty kwalifikacyjne, złożyć wymagane zgody i oświadczenia
(uczestnika, rodzica lub prawnego opiekuna), uiścić opłatę lub
przedłożyć dowód wpłaty (kwota odpłatności oraz numer konta
podany został na stronie internetowej GOK.
5. Zapisy będą prowadzone wyłącznie do dnia 07.12.2018
roku - zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą brane
pod uwagę.
6. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych formach wyjazdu.
7. Konkretny termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu przetargu.
8. Bliższe informacje dotyczące obozu udzielane są w siedzibie
GOK w Kleszczowie.

Nagrodzeni i wyróżnieni za sukcesy wokalne

Lena Trajdos, Zuzanna Krzywaźnia, Marta Kołatek i zespół
w kategorii gimnazjum to przedstawiciele koła wokalnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie, wyróżnieni za swe występy w 27. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
i Pieśni o Mojej Ojczyźnie. W przeglądzie, który odbył się 10 listopada udział wzięły dzieci i młodzież z wszystkich grup wiekowych.
Jeszcze większym sukcesem zakończył się udział wokalistek
z koła działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w XVIII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Moja
Ojczyzna. Finał tej imprezy w postaci koncertu laureatów miał
miejsce 11 listopada w Bełchatowie. Drugie miejsce w kategorii
klas IV-VI wyśpiewała Maria Nagoda, a wyróżnienie w kategorii gimnazjum zdobyła Zuzanna Krzywaźnia. Wokalistki z GOK
w Kleszczowie wywalczyły również drugie miejsce w kategorii
zespołów gimnazjalnych.
(opr. JS)

