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Powitajmy
Nowy Rok
Na placu przed budynkiem Urzędu
Gminy w Kleszczowie mieszkańcy gminy
będą mogli wspólnie witać rok 2015.
O godz. 23.50 rozpocznie się nowatorski pokaz 3D w technice nazywanej
video mapping. O północy niebo rozświetli pokaz sztucznych ogni. Noworoczne plenerowe spotkanie potrwa do
godz. 1.00.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy wiele dobra
i jak najwięcej radości. Niech ten najpiękniejszy w roku czas upływa Wam
w spokoju i rodzinnej atmosferze.

Organizatorzy proszą o punktualne przybycie, a także o to, by ze względów bezpieczeństwa nie odpalano na placu własnych fajerwerków i petard.

Życzymy, by poczucie bliskości i wspólnych więzi
towarzyszyło Wam nie tylko przy wigilijnym
stole, ale przez cały nadchodzący rok 2015.
Życzmy, by ten Nowy Rok przyniósł jak najwięcej
pomyślnych dni, zarówno Gminie Kleszczów,
jak i jej Mieszkańcom.
Przewodniczący
Rady Gminy
SŁAWOMIR ŚLUGA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Za nimi już
dwie sesje

Wybrani 16 listopada radni gminy Kleszczów mają za sobą dwie sesje
- inauguracyjną, podczas której m.in.
składali ślubowanie oraz pierwszą roboczą, w trakcie której podjęli pierwsze
uchwały.
Więcej na str. 3, 5 i 9.

Barbórkowy rajd

Uczniowie i opiekunowie z trzynastu szkół naszego regionu byli uczestnikami IX Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Sobota 29 listopada była wyjątkowo chłodnym i wietrznym dniem, więc - prócz wiedzy potrzebnej w konkursach - uczestnicy musieli wykazać się niemałym hartem ducha, bo uczestniczyli (po raz pierwszy w Kleszczowie)
w grze terenowej. Na zdjęciu - laureaci konkursów z opiekunami i organizatorami rajdu.
Więcej na str. 11.

Górnicza tradycja
Jakie są główne elementy górniczej
tradycji? Dlaczego zieleń i czerń to kolory przypisane
górniczej branży? Skąd wziął
się pióropusz na
galowym nakryciu głowy górnika? Jak nazywają się narzędzia,
których skrzyżowane symbole
zdobią górnicze
czako?
To co najważniejsze i niezmienne w tradycji pracowników kopalń
przetrwało wiele dekad. Górnicy świętujący Barbórkę każą nam zwrócić uwagę na
najważniejsze elementy tej tradycji.
Więcej na str. 8 i 10.
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Krótko
ISO na kolejne 3 lata
Komitet Techniczny ZETOM-CERT Sp. z o.o. przyznał Urzędowi Gminy
w Kleszczowie prawo posługiwania się certyfikatem Systemu Zarządzania
Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 przez kolejne 3 lata.
Decyzja ta oznacza, że gminna administracja pomyślnie przeszła audyt
ponownej certyfikacji, przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
27 i 28 października.

Nowe władze powiatu
5 grudnia na sesji Rady Powiatu radni wybrali Waldemara Wyczachowskiego na stanowisko starosty. Wicestarostą został Grzegorz Gryczka. W Zarządzie Powiatu pracować będą także Adam Baryła, Barbara Dobkowska
i Krzysztof Gajda. Przewodniczącym Rady Powiatu został dotychczasowy
starosta Szczepan Chrzęst, a wiceprzewodniczący to Dorota Pędziwiatr
i Dariusz Rogut.

Goście z Ukrainy
28 listopada Kleszczów odwiedziła siedmioosobowa delegacja gości
z Ukrainy. Przedstawiciele dyrekcji kilku szkół oraz inspektor ds. oświaty
miasta Równe uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Formowanie
osobowości we współczesnych warunkach komunikacji międzykulturowej”
w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas wizyty w Kleszczowie zdążyli m.in. odwiedzić przedszkole w Łuszczanowicach, Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta, a w Urzędzie Gminy spotkali się z wójtem Sławomirem Chojnowskim.

Wstrząs sejsmiczny
30 listopada o godzinie 17.28 na terenie powiatu bełchatowskiego i pajęczańskiego wystąpił wstrząs sejsmiczny o sile 4,4 w skali Richtera. Jego
epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km w rejonie południowego
zbocza pola „Szczerców” na terenie odkrywkowej kopalni węgla.
Najsilniejszy dotychczas wstrząs (4,7 w skali Richtera) w okolicach Bełchatowa nastąpił w 1980 roku.
(s)

D

Drogowa inwestycja
w Łękińsku

wie firmy warszawskie, dwie z Piotrkowa Trybunalskiego,
jedna z Pruszkowa oraz jedna spod Częstochowy złożyły
swoje oferty w przetargu na rozbudowę dróg gminnych i powiatowych wraz z infrastrukturą w Łękińsku. 25 listopada wójt Sławomir
Chojnowski podpisał umowę z przedstawicielem firmy DROG-BUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Lubojence k. Częstochowy. Jej oferta okazała się najbardziej korzystna.
Umowa zakłada, że w terminie 14 miesięcy zostanie w Łękińsku zrealizowana przebudowa dróg o łącznej długości prawie 2,8
km. Przebudową objęte będą ulice: Północna (odcinek 500 m), Długa (929 m), Modrzewiowa (123 m) i Topolowa (550 m). Ulica Modrzewiowa będzie przedłużona w kierunku północnym o ponad 370
metrów i połączona z gminną obwodnicą. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części Łękińska przebudowane zostaną skrzyżowania. U zbiegu ulic Północnej, Długiej i Topolowej powstanie rondo.
W ramach tej dużej inwestycji drogowej ma być wykonana rozbiórka istniejących nawierzchni, poszerzenie dróg, budowa ścieżek rowerowych i chodników bądź ciągów pieszo-jezdnych. Pracę
przy inwestycji znajdą nie tylko fachowcy z branży drogowej. Zanim powstaną nowe jezdnie i chodniki nastąpi rozbudowa podziemnych sieci: kanalizacyjnej i wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej, a także rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego.
Gmina Kleszczów przeznaczy na tę inwestycję ponad 17,8 mln
zł brutto.
(s)
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Zostań partnerem programu
„Duża rodzina 3+”

2015 roku na terenie gminy Kleszczów bęOd 1dziestycznia
realizowany program DUŻA RODZINA 3+. Zakła-

da on podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy
Kleszczów. Podstawy do funkcjonowania tego programu stworzyła uchwała Rady Gminy Kleszczów z 24 października br. Duże rodziny, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18,
będą uprawnione do korzystania z różnych ulg i rabatów, oferowanych przez podmioty i instytucje, które podpiszą stosowne porozumienie o współpracy z gminą Kleszczów.
Do przedsiębiorców, którzy mogliby włączyć się do realizacji
programu „Duża rodzina 3+” wójt Sławomir Chojnowski skierował
pismo. Wyjaśnia w nim główne założenia programu, a także informuje o korzyściach, które mogą odnosić firmy udzielające rabatów dla członków rodzin wielodzietnych. Podmioty, które zadeklarują swój akces mogą liczyć na promocyjne wsparcie m.in. poprzez
umieszczenie na stronie programu „Duża rodzina 3+” logotypów
i linków do swoich stron internetowych, a także informacji dotyczących ich działalności.
Jaki jest cel programu? To przede wszystkim odciążenie budżetów rodzin wielodzietnych, a także zwiększenie ich udziału w korzystaniu z oferty dostępnych lokalnie usług. Ma to szczególnie duże
znaczenie dla dzieci i młodzieży wychowywanej w wielodzietnych
rodzinach, posłuży bowiem zwiększeniu ich szans rozwojowych.
Karty rabatowe wydawane uczestnikom programu powinny zwiększyć ich udział w życiu lokalnej społeczności.
(s)

Z

Można już korzystać
z nowej drogi w Żłobnicy

godnie z umową przed końcem listopada został udostępniony dla użytkowników ponad 750-metrowy odcinek drogi, która z centrum wsi Żłobnica prowadzi na teren Kleszczowskiej Strefy
Przemysłowej nr 3. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych „PEUK” SA z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wąska droga, na której wcześniej z trudem mijały się nawet samochody osobowe, miała ograniczoną nośność i zniszczoną nawierzchnię. W wyniku sfinansowanej przez gminę przebudowy zyskała nie tylko nową podbudowę i nawierzchnię. Jezdnia została
poszerzona do 6 metrów, powstał także szeroki na 2,5 metra ciąg pieszo-jezdny. Wzdłuż drogi została wykonana podziemna infrastruktura: sieć kanalizacji deszczowej,
kanalizacja teletechniczna oraz
zasilanie ulicznego oświetlenia.
Od minionego piątku (28 listopada) po dokonaniu odbioru
nowego oznakowania droga została dopuszczona do ruchu. To wygodny i bezpieczny dla użytkowników, oświetlony nocą przez 21 lamp ulicznych łącznik między
drogą powiatową 1901E a obwodnicą gminną (ulica Milenijna). Droga prowadzi m.in. obok hali produkcyjnej firmy ARIX Polska w kierunku obiektów produkcyjnych i magazynowych spółki Caparol Polska. Na tę inwestycję gmina przeznaczyła 2,32 mln zł.
(s)

1 - 30 XII `2014
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Sesja inauguracyjna

listopada wybrana jedenaście dni wcześniej Rada Gminy Kleszczów zainaugurowała swoją działalność. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury zebrali się oprócz radnych i kierownictwa gminnej administracji zaproszeni goście: szefowie
gminnych jednostek organizacyjnych i firm, sołtysi, a także mieszkańcy gminy.
W uroczystych obradach uczestniczył gminny poczet sztandarowy. Termin oraz porządek obrad pierwszej sesji ustalił komisarz wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim. Zaszczyt
poprowadzenia obrad do chwili wyboru przewodniczącego Rady Gminy przypadł w udziale najstarszej z radnych wybranych na nową kadencję - Kazimierze Tarkowskiej.
Na pierwszej sesji odbyło się wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Dokonała
tego przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Kamila Bednarz. Potem nastąpiło złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Tekst ślubowania odczytała prowadząca obrady radna K. Tarkowska: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Następnie każdy
z radnych po odczytaniu z alfabetycznej listy
obecności wypowiadał
słowo „Ślubuję”. Większość z nich dodawała
też słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
Kolejnym punktem
porządku były wybory
Inauguracyjną sesję oglądało z widowni kilkudziesięciu
przewodniczącego Rady
zaproszonych gości oraz mieszkańców
Gminy. Przewodniczącym rady wybrany został
w tajnym głosowaniu przy 13 głosach poparcia jedyny ze zgłoszonych na tę funkcję kandydatów - Sławomir Śluga.
Kolejne punkty inauguracyjnej sesji to wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi
Sławomirowi Chojnowskiemu oraz złożenie przez niego ślubowania: „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.”
Następnie wójt w krótkim wystąpieniu podziękował za poparcie uzyskane w wyborach.
Pogratulował radnym wybranym na nową kadencję. Powiedział też:
– W obecności wszystkich tu zebranych deklaruję w ścisłej współpracy z Radą Gminy
realizację programu wyborczego, ogłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Gminy Kleszczów”. Mieszkańcy gminy pokazali swoje wielkie poparcie dla tego
programu, głosując na kandydatów zgłoszonych przez komitet.
å ciąg dalszy na str. 9

8

Zielone światło dla nowej strategii

grudnia na pierwszym roboczym posiedzeniu zebrała się Rada Gminy Kleszczów kadencji 2014-18. W trakcie
tej sesji zostały wybrane składy poszczególnych komisji. Komisję Spraw Społecznych i Obywatelskich tworzą: Agnieszka
Szczęsna (przewodnicząca), Konrad Krawczykowski, Marek Kuśmierek, Agnieszka
Rutkowska, Sławomir Śluga, Ewa Tarkowska i Kazimiera Tarkowska. W skład Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska weszli: Agnieszka Rutkowska
(przewodnicząca), Kamil Jarząbek, Paweł
Karasiński, Henryk Michałek, Michał Michałek, Kazimiera Tarkowska i Andrzej Zięba. Komisja Rewizyjna będzie pracować
pod przewodnictwem Mariusza Rożniatowskiego. Jej członkami zostali radni: Grzegorz Mantyk, Michał Michałek, Krzysztof

Piątczak, Agnieszka Szczęsna i Ewa Tarkowska.
Następna z podjętych uchwał dotyczyła przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju gminy Kleszczów na lata 20162030”. W uzasadnieniu tej uchwały czytamy
m.in.: „Strategia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz na koordynację i hierarchizację zadań. Dokument ten pozwoli też
we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki opracowaniu strategii na kolejne
lata zwiększy się wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych. Dokument
ten wyznaczy też kierunki rozwoju gminy”.
å ciąg dalszy na str. 5
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KOMUNIKATY
W Wigilię nieczynny Urząd Gminy

Informujemy, że w Wigilię, 24 grudnia Urząd
Gminy w Kleszczowie nie będzie czynny. Ten
wolny dzień został odpracowany w sobotę
13 grudnia.

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina
wszystkim właścicielom nieruchomości oraz
zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem
31 grudnia 2014 r. upływa termin zapłaty IV raty
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu
Gminy, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Zapisy na kompostowniki

Wszystkie zainteresowane osoby, które nie zamówiły kompostowników w roku 2013 i 2014,
mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 24 i 26, tel. 44/ 731-31-10
wew. 146 lub 131. Zapisy na bezpłatne kompostowniki będą przyjmowane do 6 lutego 2015 r.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje,
że w II połowie grudnia Gminny Punkt Zbiórki
Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny
w następujących godzinach:
 16, 18, 22, 23, 24, 29, 30 grudnia - 8.0016.00
 17, 19, 31 grudnia - 8.00-17.00
 20, 27 grudnia – 8.00-18.00

Spotkania
opłatkowe
Tak jak w ubiegłym roku w okresie
przedświątecznym w poszczególnych
sołectwach odbywają się spotkania
opłatkowe. Wójt gminy zaprasza do
udziału w nich radnych z danego okręgu,
sołtysów, rady sołeckie, członków jednostek OSP oraz wszystkich mieszkańców.
Dotychczas takie spotkania opłatkowe odbyły się w Rogowcu, Kamieniu,
Dębinie, Antoniówce i Łuszczanowicach.
Oto miejsca i terminy kolejnych
„opłatków”:
• Czyżów, 16 XII, godz. 17.00 (świetlica)
• Wolica, 16 XII, godz. 18.30 (dom kultury)
• Łękińsko, 17 XII, godz. 17.00 (dom
kultury)
• Żłobnica, 18 XII, godz. 17.00 (sala
OSP)
• Kleszczów, 19 XII, godz. 17.00
(Gminny Ośrodek Kultury)
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Kiedy przebudowa drogi Piaski - Kalisko?

roku gmina Kleszczów stała się zarządcą drogi powiaW 2013
towej nr 1500E na terenie gminy Bełchatów, na odcinku od

granicy naszej gminy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484
w Kalisku. Dzięki przejęciu tego odcinka od Starostwa Powiatowego można było przystąpić do projektowania jego przebudowy. Spośród 17 firm, który wzięły udział w przetargu na wykonanie projektu, gmina wybrała kielecką spółkę Biuro Projektowe „Droginf”, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Praca projektantów podzielona została na trzy etapy. Jeden
z nich dotyczy odcinka od ronda w Kleszczowie do ul. Długiej w Łękińsku, drugi – od ul. Modrzewiowej w Łękińsku do Czyżowa, zaś
trzeci – od końca gminnej obwodnicy do skrzyżowania w Kalisku.
Dla trzeciego, newralgicznego odcinka o długości ok. 4,3 km projektant uzyskał niedawno tzw. decyzję środowiskową. Po jej uprawomocnieniu będzie miał 5 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Potem rozpocznie
się procedura przetargowa.
Ze względu na wartość inwestycji będzie to dłuższy i bardziej skomplikowany przetarg
unijny. Ostrożne przewidywania dają szansę na rozpoczęcie robót drogowych wiosną
2016 roku. Do tego czasu gmina będzie dbać o nawierzchnię mocno obciążonego ruchem ciężarowym odcinka
powiatowej drogi 1500E tak,
jak to robiła dotychczas czyli
naprawiając pozimowe dziury
Prace remontowe na drodze
i uszkodzenia.
Piaski - Kalisko
Najkorzystniej byłoby
zgrać przebudowę tej drogi z zaplanowaną przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi przebudową skrzyżowania w Kalisku. Zgodnie
z planami ma tu powstać rondo. Zwróciliśmy się do WZD w Łodzi
o podanie terminu, w którym będzie prowadzona modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 z Bełchatowa do Kamieńska. Informacja uzyskana w Wydziale Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej
WZD brzmi: „rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Beł-

chatów - Kamieńsk planowana jest do realizacji w ramach zadania
ujętego w wykazie Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego na lata
2014-2028 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku
Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa” w podziale na etapy, w latach 2015-2018.”
(s)

Prosto z SOLPARKU

Tańsze pływanie w środowe poranki

W grudniowe środy (3, 10 i 17 grudnia) SOLPARK już od godz. 6
rano oddaje do dyspozycji pływaków basen sportowy. Za niższą
o 20 proc. cenę można w godz. 6.00-9.30 korzystać z sześciu torów pływackich basenu sportowego oraz trzech wanien jacuzzi.

SOLPARK i hotel w święta, Sylwestra i Nowy Rok
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, w Sylwestra i Nowy Rok
kompleks SOLPARK oraz hotel będą funkcjonować zgodnie
z następującym harmonogramem:
Wigilia
I dzień Świąt
II dzień Świąt
Sylwester
Nowy Rok

SOLPARK
nieczynne
nieczynne
9:00-22:00
10:00-14:00
12:00-22:00

HOTEL
07:00-14:00
nieczynne
nieczynne
07:00-14:00
nieczynne

Gotowe dania wigilijne
W restauracji SOLPARK można zamawiać dania na stół wigilijny. Szczegółową ofertę zainteresowani znajdą na stronie www.
solpark-kleszczow.pl. Informacje tel. 669-316-636.

Lodowisko otwarte
6 grudnia rozpoczął się kolejny sezon łyżwiarski na lodowisku
SOLPARKU. Z lodowiska można korzystać przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
• poniedziałek - piątek 16.00-21.00;
• sobota, niedziela i święta 10.00-21.00.
Wszystkich amatorów jazdy na łyżwach SOLPARK serdecznie
zaprasza.

OGŁOSZENIA PŁATNE

Szanowni Państwo, mieszkańcy Wolicy
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Wolicy, którzy oddali na mnie
swój głos w tegorocznych wyborach samorządowych. Szanowni Państwo, to z Waszej osobistej, nie przymuszonej woli zostałem radnym
na kolejną kadencję, co dla mnie jest ogromnym zaszczytem, wyróżnieniem, nagrodą, ale zarazem wyzwaniem do jeszcze lepszej pracy
na rzecz nas wszystkich i naszej małej Ojczyzny Gminy Kleszczów.
Zapewniam Państwa, że uczynię wszystko co w mojej mocy, aby nasza
miejscowość i Gmina rozwijały się w zrównoważony sposób, a praca
stała się naturalnym, należnym każdemu mieszkańcowi bez względu na
poglądy, procesem aktywności zawodowej niezbędnym przecież w życiu
każdego człowieka.
Tym, którzy nie głosowali na mnie, życzę dużo zdrowia, zadowolenia, prawdziwej – przemyślanej, bez emocji czy chwilowego zauroczenia
samooceny kandydatów na stanowiska publiczne w następnych wyborach oraz jak najmniej powodów do uprzedzeń względem mojej osoby.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa poparcie, bądźcie
pewni Szanowni Państwo, że wasze sprawy czy trudności będą moimi
sprawami do załatwienia, bo dla mnie bycie radnym to przede wszystkim
honor i misja, którą mam do spełnienia wobec was, w jak najlepszym
wydaniu.
Z poważaniem
Henryk Michałek

Drodzy Wyborcy z okręgu nr 6 Łuszczanowice
Składam na Państwa ręce serdeczne podziękowania za rzetelne
i uczciwie oddane głosy na moją kandydaturę do Rady Gminy
Kleszczów. Oddane głosy są dla mnie mocnym fundamentem do
budowania dalszej współpracy z Państwem. Niezależnie od mojej
pozycji społecznej służę pomocą.
Andrzej Głowacki, tel. 697-644-549.

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy oddali na mnie
głos w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Bełchatowskiego
w dniu 16 listopada br.
Państwa poparcie jest dla mnie siłą i motorem do podejmowania
kolejnych działań służących naszej lokalnej społeczności.
Z poważaniem Renata Skalska

Dziękuję mieszkańcom Dębiny, Kamienia, Rogowca,
Słoku i Stefanowizny za oddanie na mnie swojego głosu
w wyborach samorządowych.
Halina Zagórska

1 - 30 XII `2014

Informator

KLESZCZOWSKI

Zielone światło dla nowej strategii

å ciąg dalszy ze str. 3
Kolejna decyzja radnych dotyczyła ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Kleszczów. Uchwalone podczas sesji wynagrodzenie składa się
z czterech elementów: wynagrodzenia zasadniczego (5900 zł brutto miesięcznie), dodatku funkcyjnego (1900 zł brutto) oraz dodatku specjalnego
który stanowi 40 proc. wymienionych wcześniej składników (3120 zł brutto).
Czwarty element to dodatek za wieloletnią pracę (tzw. stażowy), obliczany
zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Odwołanie dotychczasowego Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów było przedmiotem kolejnej z przyjętych uchwał. Przewodniczący rady
Sławomir Śluga odczytując wniosek radnych w tej sprawie przedstawił krótkie uzasadnienie: „Radni wnioskodawcy podzielają w całości oceny Wójta Gminy Kleszczów, zawarte we wniosku przedłożonym Radzie Gminy
Kleszczów na sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r. o odwołanie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Wyjaśnienia złożone przez Zarząd Fundacji
w piśmie z dnia 29 maja 2014 nie zmieniają negatywnej oceny pracy Zarządu Fundacji w dotychczasowym składzie. Dlatego skorzystanie z uprawnienia zawartego w par. 13 ust. 2 Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
mówiącego o prawie Rady Gminy do odwołania w każdym czasie Zarządu, jest uzasadnione”.
Do składu nowego zarządu FRGK zgłoszono czworo kandydatów.
Wszyscy z nich obecni byli w sali konferencyjnej. Poproszeni o zabranie
głosu przedstawili się krótko. Wybrany przez Radę Gminy Kleszczów nowy
skład zarządu FRGK to: Zdzisław Kuszczak (prezes), Tadeusz Gajda (wiceprezes) oraz członkowie: radna Kazimiera Tarkowska i Andrzej Tkacz.
W oparciu o stawkę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedzającego ustalona została wysokość wynagrodzenia dla osób tworzących zarząd
FRGK. Prezes otrzymywać ma równowartość jednej stawki, wiceprezes 0,8 stawki, zaś członkowie po 0,6.
Dodajmy, że w tym miesiącu zaplanowane zostało jeszcze jedno posiedzenie Rady Gminy - odbędzie się ono 22 grudnia.
(s)

Zamknięte „Edukacyjne Wrota”

P

rojekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” nie zostanie wpisany
na listę sukcesów regionalnego samorządu minionej kadencji. Przypomnijmy, że projekt przygotowany w partnerstwie z innymi samorządami
naszego regionu dotyczył zakupu - z dofinansowaniem unijnych środków sprzętu multimedialnego dla szkół województwa łódzkiego oraz stworzenia
specjalnego portalu edukacyjnego.
Nie udało się pierwsze podejście w 2012 roku. Kiedy ogłoszono powtórny nabór wniosków do projektu okazało się, że zapotrzebowanie zgłoszone we wnioskach aplikacyjnych złożonych przez samorządy powiatowe, miejskie i gminne dotyczy zaopatrzenia w sprzęt ponad 200 szkół
z naszego województwa. Wśród nich były także dwie podstawówki z gminy Kleszczów. Miały one otrzymać sprzęt wart ok. 220 tys. zł (7 laptopów,
7 interaktywnych tablic, 7 projektorów, a także 2 wielofunkcyjne urządzenie
skanująco-drukujące, 2 serwery oraz 2 zestawy oprogramowania). W październiku tego roku informowaliśmy, że wyniki wielkiego przetargu na dostawę sprzętu zostały zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej (organizatorem przetargu był Zarząd Województwa Łódzkiego).
26 listopada do samorządów uczestniczących w projekcie został rozesłany mail, którego nadawcą był Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Wydział Społeczeństwa Informacyjnego. Czytamy
w nim m.in.: „Z przykrością informuję, iż w związku z zagrożeniem nie osiągnięcia w terminie celu i wskaźników projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, co skutkowałoby koniecznością zwrotu dofinansowania
przez uczestników projektu, podjęto decyzję o rezygnacji z jego realizacji”.
Oznacza to, że zostaną rozwiązane partnerskie umowy podpisane pomiędzy zarządem regionu i władzami gmin i powiatów. Zawarta w końcowej
części maila wiadomość: „informuję, iż w nowej perspektywie finansowej
2014-2020 Województwo Łódzkie zamierza ponownie aplikować o środki
na realizację projektu w ww. zakresie”, daje nadzieję na trzecie podejście
do - póki co - zamkniętych edukacyjnych wrót.
(s)
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Zlikwidowanie fundacji
nie jest teraz możliwe
Rozmowa ze Sławomirem Chojnowskim, wójtem gminy Kleszczów
- Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 8 grudnia radny Henryk Michałek zgłosił wniosek o zlikwidowanie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Radni odrzucili
zarówno ten wniosek, jak też wniosek o niepowoływanie
nowego zarządu fundacji. Jakie argumenty przemawiają
za tym, aby fundacja nadal prowadziła działalność?
- Trzeba zacząć od tego, że statut Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów przewiduje, że likwidacja tej fundacji następuje
tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.
Ustawa wymienia dwa takie przypadki. Pierwszy to osiągnięcie celu, dla którego fundacja była ustanowiona. Gdyby Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów była fundacją celową i miała
np. doprowadzić do zbudowania szpitala, który potem został
przekazany do prowadzenia innemu podmiotowi, można byłoby ją likwidować. W przypadku kleszczowskiej fundacji zadań
jest wiele i właściwie każde z nich jest przewidziane do ciągłej
realizacji.
- A jaki jest drugi przypadek, w którym fundację można
zlikwidować?
- Wtedy, gdy fundacja nie ma już z czego finansować swojej działalności. Ustawa dokładnie mówi tak: „w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji”. Jak wiadomo
fundacja posiada jeszcze środki finansowe, a jej majątek stanowią hektary nie sprzedanych dotąd gruntów w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych.
- Proszę przypomnieć, jakie są główne zadania, do których realizacji została powołana Fundacja Rozwoju Gminy
Kleszczów.
- Jest ich kilkanaście i chyba nie ma sensu wyliczać je
wszystkie. Każdy - także radny Henryk Michałek może otworzyć statut fundacji, który jest zamieszczony na internetowej
stronie i przeczytać, że np. jednym z celów jest pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska poprzez finansowanie
niezbędnych inwestycji mających na celu ochronę środowiska
i gospodarkę odpadami. Inny cel to pomoc finansowa na rzecz
rozwoju budownictwa, poprzez finansowanie i propagowanie
nowych technologii energo i materiałooszczędnych, a także
rozwój gospodarki poprzez udzielanie wsparcia finansowego
dla osób i firm pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Jednym z tych kierunków wsparcia, z którego najczęściej
korzystali mieszkańcy gminy były udzielone przez fundację
dotacje na doskonalenie zawodowe poprzez finansowanie
kursów, szkoleń i wykładów.
- Jak pamiętam jednym z celów fundacji są też działania promocyjne.
- Tak, przy czym te działania zostały w statucie dość dokładnie opisane. Promocja gminy Kleszczów ma się odbywać
poprzez „finansowanie folderów, broszur, artykułów prasowych
oraz uczestnictwo w seminariach, konferencjach i targach”.
Jak więc widać takie działanie jak utworzenie portalu gminakleszczow.info na którym na zlecenie fundacji zamieszczane
były materiały stronnicze i pokazujące naszą gminę w złym
świetle było działaniem niezgodnym ze statutem.
- Wracając do wniosku w sprawie likwidacji fundacji
– załóżmy, że za kilka lat fundacja sprzedaje inwestorom
wszystkie posiadane grunty i nie ma już pieniędzy na prowadzenie tych kilkunastu statutowych działań.
- Jak wynika ze statutu „decyzję o likwidacji podejmuje
Fundator po wysłuchaniu stanowiska Zarządu Fundacji”, a „likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora”.
- Dziękuję za rozmowę.
(s)
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Charytatywnie dla Gajusza

O

koło 14,5 tys. zł to kwota zebrana podczas charytatywnego
kiermaszu, który odbył się w siedzibie GOK podczas gminnej
imprezy mikołajkowej. Tak, jak w poprzednich latach pieniądze uzyskane głównie ze sprzedaży świątecznych dekoracji, upominków
i wypieków przeznaczone będą na wsparcie działań łódzkiej fundacji, która zajmuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi, prowadząc hospicja domowe i - otwarte w zeszłym roku - hospicjum stacjonarne
o nazwie „Pałac”.
Przed kilku laty inicjatywa organizowania takich charytatywnych
kiermaszów zrodziła się w społeczności przedszkola w Łuszczanowicach. W kolejnych latach krąg osób zaangażowanych w przedsięwzięcie rozrastał się, ogarniając nowe środowiska. Systematycznie
rosły także kwoty uzyskiwane podczas kiermaszów. Tegoroczne
przewyższyły to, co udało się zebrać w grudniu 2013 r.
– Chciałam, by przygotowania do kiermaszu wpisały się w realizowany w naszym przedszkolu program wychowawczy - podkreśla
Ewa Bindas, dyrektor placówki w Łuszczanowicach. – 20 listopada
gościliśmy wolontariuszki Fundacji Gajusz, które przedstawiły dzieciom krótki film opowiadający o działalności fundacji, o małych podopiecznych wymagających całodobowej pomocy i opieki. Oprócz
tego w każdej z grup zostały zorganizowane „sizalowe warsztaty” prowadzone przez osoby z łódzkiego Muzeum Włókiennictwa.
Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowywały barwne, świąteczne
ozdoby z sizalowego włókna, mając świadomość, że są to prace,
które trafią na charytatywny kiermasz. Wszystkie te działania posłużyły budowaniu empatii u naszych dzieci, a także integrowaniu
społeczności.
Apele o współpracę, które organizatorzy kiermaszu rozesłali do organizacji, instytucji i firm z terenu gminy przyczyniły się do
zwiększenia zainteresowania tą inicjatywą. Przeznaczone na kiermasz przedmioty powstawały
w szkołach (nie tylko podstawowych, o czym świadczy m.in. jedna z informacji na stronie kleszczowskiego ZSP), w bibliotece
(to tutaj wykonywane były np. witrażowe choinki), zapewne także w klubach seniora. Tradycyjnie najwcześniej przygotowania
do inicjatywy na rzecz Gajusza
rozpoczęły panie z przedszkola
w Łuszczanowicach.
Dodajmy, że na kiermaszu znalazły się też kartki świąteczne, prace fotograficzne, reklamowe gadżety z firm, a także wypieki (ciasta i swojski chleb).
Obsługę kiermaszu wyjątkowo licznie wspierały w tym roku wolontariuszki Fundacji Gajusz. Prowadziły również zbiórkę pieniędzy do
„firmowych” puszek przy kleszczowskim kościele. Wyjątkową uwagę przywiązywały przy tym do akcji informacyjnej, przekazując zarówno ofiarodawcom, jak też osobom, które przyszły na mikołajkową imprezę w GOK, wydawnictwa i ulotki fundacji.
W szkołach naszej gminy organizowane były - jak co roku - także mniejsze, jeśli chodzi o rozmach, akcje charytatywne. Poinformujemy o ich wynikach w kolejnym wydaniu „IK”.
(s)

Zapisy na Dzień Babci i Dziadka
Gminny „Dzień Babci i Dziadka” zostanie zorganizowany
17 stycznia 2015 r. Organizatorzy proszą osoby zainteresowane udziałem w tym święcie - babcie i dziadków z terenu gminy Kleszczów - o dokonanie zapisów i wpłat w kwocie 10 zł. Zapisy oraz wpłaty przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie do 5 stycznia włącznie (od poniedziałku do piątku
- godz. 8.00-15.00, wtorek - godz. 9.00-17.00).

NR 23-24/402-403
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Młodzież w akcji

ak już informowaliśmy w trakcie niedawnego Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa odbyły się w Bełchatowie „Jesienne spotkania młodych krwiodawców”. Gminny Klub HDK PCK
w Kleszczowie przeprowadził wtedy kolejną akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jej rezultat to wpisanie do bazy
25 kolejnych potencjalnych dawców. Uczestnicy „Jesiennych spotkań”
zdobyli przy tym podstawową wiedzę na temat
dawstwa szpiku.
W programie imprezy znalazły się też elementy zabawy i rywalizacji. Młodzieżowe
zespoły (Kleszczów reprezentowali uczniowie
licealnej klasy II b: Lidia Kowalska, Karolina
Nowak, Jacek Stobiecki
Członkowie zespołu, który prowai Krzysztof Miller) sprawdził akcję rejestracyjną, nauczyciele
dzały się w takich koni członkowie Klubu HDK PCK
kurencjach, jak np. rzut
piłką do kosza tyłem,
przechodzenie pod płotkami z woreczkiem na głowie, układanie polskich przysłów na czas. „Zabawa była wspaniała - mówią uczestnicy. - Sport i dobry humor to bardzo ważne sprawy nie tylko dla
krwiodawców i wolontariuszy”.
26 listopada uczniowie klas III gimnazjum, pod opieką nauczycieli, wzięli udział w jednodniowym wyjeździe do Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Wyjazd zorganizowany został przy współpracy z Gminnym Kołem HDK PCK
w Kleszczowie. Gimnazjaliści poznawali kolejne etapy procesu pobierania i preparowania krwi oddanej przez krwiodawców, a także warunki w jakich przechowuje się krew pełną oraz składniki krwi
(płytki, osocze).
– Mam nadzieję, że ci uczniowie w dorosłym życiu zdecydują się na oddawanie tego najważniejszego leku jakim jest krew mówi Marek Kaczmarczyk z Gminnego Klubu HDK, organizujący te
przedsięwzięcia, – przez co będą mieli możliwość ratowania ludzkiego życia i zdrowia.
(s)

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd oraz członkowie
Stowarzyszenia Razem
dla Gminy Kleszczów
składają najlepsze życzenia
pomyślności, szczęścia oraz
wiele radości.
Kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeń.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!
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Retencyjny kanał
z rur Uponor Infra

ury i zbiorniki Weholite produkowane m.in. w kleszczowskim
zakładzie firmy Uponor Infra (dawny KWH Pipe) zostały użyte do budowy rewolucyjnego systemu odprowadzania wód opadowych. „Retencyjny kanał ściekowy” - projekt autorstwa naukowców
Politechniki Rzeszowskiej: dr Daniela Słysia i prof. Józefa Dziopaka to kanał z polietylenowych rur, podzielonych za pomocą dodatkowych przegród. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć pojemność
systemu kanalizacji i wykorzystać prawie całą przestrzeń retencyjną
tego kanału. Nadmiar wód opadowych zamiast zalewać niżej położone tereny jest w ten sposób „hamowany” w systemie kanalizacji.
Jest to szczególnie ważne podczas krótkich, ale intensywnych opadów deszczu - a tych w porze letniej zdarza się coraz więcej.
Budowa innowacyjnego systemu odprowadzającego wody
opadowe, w którym wykorzystane są rury
i zbiorniki firmy Uponor
Infra jest teraz prowadzona na Osiedlu Krakowska-Południe w Rzeszowie. Polietylenowe rury o średnicy prawie
2.5 metra są łączone ekstruzyjnie (z pomocą plastycznego tworzywa sztucznego). Podobną metodą są mocowane przegrody wewnętrzne w rurach. Poświęcony rzeszowskiej inwestycji materiał filmowy pokazała w listopadzie TVP Rzeszów.
Dla produktów i technologii firmy Uponor Infra otwiera się dzięki tej innowacji nowe pole zastosowań. Retencyjne kanały ściekowe są możliwe do zastosowania także dla zwiększenia pojemności
starych sieci kanalizacyjnych na rozbudowujących się osiedlach.
(s)

Będą kopać trzy lata dłużej

dobra wiadomość dla gminy Kleszczów. Prezes zaTo bardzo
rządu PGE GiEK S.A., Jacek Kaczorowski podczas nie-

dawnej konferencji prasowej w Bełchatowie poinformował, że wydobycie węgla z odkrywki na terenie naszej gminy potrwa do roku
2020. Pierwotne plany zakładały zakończenie prac górniczych już
w roku 2017. Władze spółki zdecydowały o przedłużeniu wydobycia węgla z odkrywki „Bełchatów”, kosztem szybszej eksploatacji
złóż, które zalegają w odkrywce „Szczerców”. Tamten węgiel jest
mniej kaloryczny, bardziej zasiarczony i ma znacznie większą zawartość popiołu, musi więc być dla utrzymania dobrych parametrów
energetycznych mieszany ze znacznie lepszym węglem z odkrywki „Bełchatów”.
– Mając do dyspozycji węgiel w polu „Bełchatów” możemy prowadzić homogenizację, uśrednianie, korzystając z tych dobrych parametrów węgla w polu „Bełchatów” - mówił prezes J. Kaczorowski.
– Dzięki temu możemy utrzymywać parametry jakościowe węgla kierowanego do instalacji elektrownianych. Dzisiaj mamy jeszcze około 100 mln ton w polu „Bełchatów” przy 700 mln ton w polu
„Szczerców”. Dlatego też przewidujemy zakończenie eksploatacji w
polu „Bełchatów” w roku 2020. A w polu „Szczerców”, w zależności
od zapotrzebowania, to będzie w roku 2035-2037.
(s)

Firma Some

Kleszczów, ul. Milenijna 4,

poszukuje pracownika
(tylko i wyłącznie z gminy Kleszczów)
do dokonywania prostych pomiarów jakościowych

oraz innych zleconych prac.

Więcej informacji na temat tej oferty, a także kontakt z firmą SOME zainteresowane osoby znajdą na internetowej stronie www.gci.kleszczow.pl.
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Ślady kleszczowskiego forum

P

oświęcone głównie sprawom rekultywacji terenów pogórniczych III Polsko-Niemieckie Forum, które na początku września tego roku zgromadziło w Kleszczowie naukowców, samorządowców i przedstawicieli
specjalistycznych firm z Polski
i Niemiec, zostało udokumentowane na stronach internetowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pod
adresem www.rewitalizacja.
agh.edu.pl/forum/ zainteresowani znajdą nie tylko informacje i relacje, ale także dokumentację zdjęciową.
– Naszym zamierzeniem
jest, aby ta strona „żyła” nie tylko w czasie Forum, ale przez cały rok - podkreśla jedna z głównych
organizatorek, dr Anna Ostręga, reprezentująca Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii krakowskiej AGH. – Chcielibyśmy zamieszczać tu informacje na temat ciekawych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz
publikacji.
(s)

L

Najbliższa informacja
o funduszach unijnych

okalny Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych w Bełchatowie, uruchomiony przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, udziela informacji o możliwościach pozyskania funduszy unijnych, umożliwia także konsultacje na etapie przygotowania i rozliczania projektów. LPI należy do ogólnopolskiej sieci punktów, koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Wszystkie świadczone w nim usługi są bezpłatne.
Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie zakresem działania
obejmuje powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto na prawach powiatu - Piotrków
Trybunalski.
Zapytania można kierować telefonicznie (tel. 44/ 633 34 63), za
pośrednictwem poczty elektronicznej (LPIBelchatow@lodzkie.pl)
bądź zgłosić się osobiście do siedziby punktu (Bełchatów, ul. Kościuszki 15A). Jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00,
a od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
W poszukiwaniu zapowiedzi spotkań informacyjnych i szkoleń, poświęconych unijnym programom, warto zaglądać na stronę www.rpo.lodzkie.pl, zakładka „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.
(s)

Która firma w powiecie jest
„Firmą na medal”?

S

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie ogłosiło kolejną, VIII edycję konkursu „FIRMA NA MEDAL”. Celem konkursu jest promowanie różnych form działalności gospodarczej. O tytuł „Firma na
medal” mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność
do 2 lat, a także działający powyżej 2 lat. Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z końcem 2014 roku.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres
organizatora (Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19), wypełnionego prawidłowo zgłoszenia,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy, w kopercie z dopiskiem: „FIRMA NA MEDAL” (formularze są do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej
www.powiat-belchatowski.pl).
(s)
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Szkolne wieści

Pierniki w Święto Patrona

Sygnał do obchodów listopadowego Dnia Patrona dała gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która odegrała hymn SP im. M. Kopernika w Łękińsku.
Program przygotowany przez uczniów kl. III i VI przedstawiał dzieje Mikołaja
Kopernika w jego epoce i dzieje jego imiennika Mikołajka Nowaka we współczesnym świecie, pełnym laptopów, smartfonów i nowoczesnej techniki.
Była także prezentacja multimedialna „Nicolaus Copernicus”, poczęstunek
toruńskimi piernikami i wręczenie nagród w konkursie „Krzyżówka z Kopernikiem”. Na przygotowanej przez uczniów wystawie „Życie, praca i twórczość
naszego Patrona” można było odnaleźć m.in. astronomiczne przybory, które
Kopernik wykorzystywał do obserwacji nieba.
Z okazji patronalnego święta uczniowie kl. II i III obejrzeli wystawę „Świat
toruńskiego piernika”, przygotowaną w Muzeum Regionalnym w Radomsku
wspólnie z Muzeum Okręgowym w Toruniu. To „wędrująca” wersja ekspozycji
o tym samym tytule, mieszczącej się w piwnicach Domu Mikołaja Kopernika.
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Górnicza tradycja

Czako, barwne pióropusze,
górnicze barwy

B

ył czas, że widok górnika w mundurze wywoływał
w Kleszczowie sensację. Uwagę przyciągała górnicza
orkiestra, której jeszcze w latach 80. zdarzało się brać udział w
gminnych uroczystościach. Przedstawicieli bełchatowskiej Kopalni Węgla Brunatnego w odświętnych mundurach spotkać

Takie wyjazdy edukują
• Dwa ostatnie dni października spędzili w Świebodzinie i okolicach uczniowie kl. III t. Obejrzeli nie tylko atrakcje turystyczne (Muzeum Wojska
Polskiego w Drzonowie, imponujące podziemne fortyfikacje w Międzyrzeczu i ogromną figurę Chrystusa Króla
w Świebodzinie). Byli również w zakładach
SECO/WARWICK - jednej z najnowocześniejszych na świecie firm, wytwarzającej
różne piece do obróbki cieplno-chemicznej
materiałów konstrukcyjnych.
• 19 listopada uczniowie kl. III a LO wjechali na samo dno bełchatowskiej kopalni. Ta wizyta w sąsiedztwie gigantycznej
koparki była elementem jednodniowych
warsztatów w Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów.
– Trzeba przyznać, że z tej perspektywy wszystko wygląda trochę inaczej niż z tarasów widokowych! - mówią dziś uczestnicy tej egzotycznej, choć
nie dla wszystkich dostępnej eskapady.
• Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
był 4 grudnia przedmiotem zainteresowania uczniów z grup ratowniczomedycznych. Wysłuchali wykładu „Inżynieria tkankowa - od polimerów do
pełnego zdrowia”, zwiedzali laboratoria wydziału, brali udział w konkursach organizowanych z okazji Drzwi Otwartych WIPOŚ.
å ciąg dalszy na str. 13

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu wyjątkowych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz
pomyślności i nadziei
na każdy dzień Nowego Roku
życzą
Zarząd i Pracownicy
ARR „ARREKS” S.A.

można podczas organizowanych co roku w kleszczowskim
kościele barbórkowych uroczystości. W tym roku taka uroczystość odbyła się 11 grudnia.
Umundurowani górnicy (jak wszyscy ludzie w mundurach) niezmiennie wywołują zaciekawienie przedszkolnych
dzieci, kiedy z okazji Barbórki odwiedzają gminne przedszkola. Te spotkania są okazją do opowiedzenia o tym, jakie są główne elementy górniczej tradycji. Nie ma odrębnej
tradycji w kopalniach odkrywkowych. To co najważniejsze
i niezmienne w tradycji pracowników
kopalń
wywodzi
się z tradycji stworzonej i rozwijanej
przez
pracowników kopalni głębinowych.
å ciąg dalszy na
str. 10
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Sesja inauguracyjna

å ciąg dalszy ze str. 3

Do współpracy chcę zaprosić wszystkich mieszkańców, wszystkie środowiska
naszej gminy. Jednym z najważniejszych wyzwań, które
stają przed samorządem jest
uchwalenie „Strategii rozwoju
gminy Kleszczów” na kolejne
lata. Przygotowując ten dokument zaprosimy do współZaświadczenie o wyborze
odbiera radna Kazimiera
Tarkowska

9

podczas zebrań wiejskich.
Podczas inauguracyjnej sesji radni
w tajnym głosowaniu
dokonali też wyboru
zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
Kleszczów. Został nim
jedyny zgłoszony do
tej funkcji kandydat Paweł Karasiński.
(s)
Wójt Sławomir
Chojnowski odbiera
zaświadczenie
o wyborze

Pracowite miesiące Scanii

D

wa nowoczesne autobusy Scania Irizar PB, których zakup
sfinansowała gmina, od kwietnia tego roku znajdują się w
wyposażeniu Zakładu Komunalnego „Kleszczów”. Te pojemne (zabierają po 50 pasażerów), ciche i komfortowo wyposażone pojazdy obsługują nie tylko jednostki i instytucje gminne. Zainteresowały także klientów zewnętrznych, głównie biura podróży. W sezonie
wakacyjnym odbyły dwa dalekie zagraniczne wyjazdy - jeden do
Włoch, drugi do Czarnogóry.
Moment ślubowania
radnych
pracy grono specjalistów
i naukowców, a wszystkie
propozycje będziemy konsultować z mieszkańcami.
Wójt zapowiedział kontynuację bezpośrednich
spotkań z mieszkańcami
Głosowanie w wyborach
przewodniczącego rady

– Jesteśmy firmą wielobranżową - podkreśla prezes zarządu
Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, Krzysztof Jasnos. – Usługi
transportowe zamawiane u nas przez instytucje z zewnątrz pozwalają nam na pełniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego i taboå ciąg dalszy na str. 10

Wykonuję
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
chcemy życzyć Państwu,
aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.

• ręczne malowanie artystyczne pokoi dziecięcych
(np. postacie z bajek)
• standardowe malowanie pomieszczeń
Podejmę również prace w firmie malarskiej.
Kontakt 603-358-218.

Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie osób najbliższych oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2015
życzy
Agencja Ubezpieczeniowa
Urszula Wiśniewska
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Górnicza tradycja
Górnicze godło…
… to pyrlik (młot) skrzyżowany z żelazkiem (krótki kilof). To najdawniejsze narzędzia, jakie służyły górnikom do rozbijania rud
i węgla. Obecna forma godła została wystylizowana w jednym
z przedwojennych czasopism górniczych.

Barwy górnicze…
…to czerń i zieleń. Pierwsza jest symbolem podziemnych ciemności, a druga – tego za czym tęsknią górnicy pracujący pod ziemią
- zieleni lasów i pól.

Hymn górniczy…
… to pieśń, której najbardziej znanym fragmentem są słowa „Niech
żyje nam górniczy stan”. Z ustaleniem jego autorów są pewne kłopoty. Najczęściej spotkamy się z opinią, że są oni nieznani. Wilhelm Szewczyk, pisarz śląski, w opracowaniu „13 portretów śląskich” podaje, że autorem słów jest Feliks Muschalik (Musialik),
a melodię skomponował Józef Orszulik (1896-1974), urodzony w
Cieszynie ksiądz i kompozytor.

Barbórka…
… rozpoczyna się poranną uroczystą Mszą św., odprawianą zwykle w kościele, a czasem na terenie kopalni w cechowni, przy figurze św. Barbary. Tradycja tego górniczego święta jest kultywowana
we wszystkich górniczych ośrodkach. Rankiem górnicza orkiestra
maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych
przez górników i ich rodziny. To właśnie w dniu Barbórki – 4 grudnia odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego
dnia organizowane są również koncerty i występy artystyczne.

Patronka górników
Wywodziła się z rodziny pogańskiej, żyjącej w Heliopolis. Ojciec
(Dioskuros) wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się
z chrześcijaństwem. Gdy ojciec dowiedział się, że jedyna córka została chrześcijanką chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. Została uwięziona w wieży, poddana torturom. Nie wyrzekła się jednak
wiary. Zginęła w wyniku ścięcia mieczem, prawdopodobnie około
roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań za
panowania cesarza Maksymiana. Ścięcia miał dokonać osobiście
jej ojciec. Zaraz po dokonaniu tej okrutnej egzekucji Dioskur zginął
rażony piorunem. Istnieje legenda, według której święta Barbara
uciekając przed ojcem schroniła się w skale, która się przed nią
rozstąpiła. Św. Barbara to patronka ludzi „narażonych na wybuchy”: artylerzystów, górników, pracowników prochowni. Jej kult
dotarł do Polski już w średniowieczu z terenu dzisiejszych Czech.

Karczma piwna…
… to nazwa uroczystego spotkania górników. Takie spotkania
gwareckie odbywają się według przygotowanych scenariuszy. Polegają na rywalizacji w różnych konkurencjach prowadzonych na
wesoło, przeplatanych śpiewem i zabawą wszystkich uczestników.
Uczestnicy karczmy piwnej to Stare Strzechy, zasłużeni gwarkowie i zaproszeni goście. Górnicy biesiadujący wraz ze Starymi
Strzechami i dostojnymi gośćmi poczytują sobie to wyróżnienie za
zaszczyt. Najważniejsza władza w czasie karczmy to Wysokie i nigdy nieomylne w sprawach piwnych prezydium.

Comber babski
Panie zatrudnione w kopalni spotykają się w damskim gronie na
Combrze. To „babskie” spotkanie też rządzi się swoimi prawami.

Skok przez skórę…

… to ceremonia przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego.
W dawnych czasach atrybutem górnika kopacza była skóra. Prze-
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skoczenie skóry, trzymanej przez dwóch starszych górników - ojców chrzestnych, a następnie przypięcie jej skaczącemu, który
zdał egzamin z całokształtu wiedzy zawodowej, oznaczało przyjęcie do stanu górniczego.

Mundur górniczy…
… zaczął być noszony od XVIII w. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim. Gwałtowny rozwój górnictwa węgla kamiennego
i masowy napływ do kopalń nowych pracowników wywołał potrzebę zacieśnienia więzi górniczych. Służył temu m.in. mundur.
W jego skład wchodziły: obszerna bluza i spodnie (nie krępujące ruchów), wysoka, sztywna czapka pełniąca też rolę hełmu
ochronnego. Czasami dla ochrony przed wodą kapiącą ze stropu
naciągano na głowę kaptur, przedłużony w dłuższą lub krótszą
pelerynkę. Najbardziej charakterystycznym elementem stroju
górniczego był skórzany fartuch, zwany skórą lub łatą. Był on
przypinany z tyłu na biodrach, ale w mokrych wyrobiskach służył
za podkładkę.
Mundur ustanowiony w 1949 r. nawiązywał do munduru z końca
XIX wieku. Warto zwrócić uwagę, że widoczne w nim elementy
to nawiązanie do dawnej odzieży roboczej górników. Miotełka do
czyszczenia otworów strzałowych, którą górnik trzymał zatkniętą
za taśmę na kapeluszu, zamieniła się w pióropusz. Krótka pelerynka to pozostałość kapy chroniącej przed wodą lejącą się ze
stropu. Zakładki na piersiach i rękawach służyły dawniej do wtykania za nie lontu i krzesiwa, niezbędnych przy robotach strzałowych. Stałym dodatkiem munduru galowego jest szpada górnicza.

Czako…
… to górnicza czapka z pióropuszem (po lewej stronie) i symbolem skrzyżowanych pyrlika i żelazka. Ta wykonana z tektury obciągniętej czarną krepą czapka z płaskim denkiem ma wysokość
12,5 cm. Ważnym symbolem jest kolor pióropusza. Zielony noszą
przedstawiciele zarządów kopalń, białe – inżynierowie i technicy
górniczy, sztygarzy. Tradycyjny czarny kolor mają pióropusze górników dołowych. Czerwony kolor to przywilej członków górniczej
orkiestry, przy czym biało-czerwony jest zarezerwowany tylko dla
kapelmistrza.
(opr. s)

Pracowite miesiące Scanii
å ciąg dalszy ze str. 9
ru, a także zwiększenie przychodów spółki. Takie usługi wykonywaliśmy też wcześniej, ale autobusy Scania, które użytkujemy od tego
roku zwiększyły zainteresowanie naszą ofertą transportową.
Na rynku przewozów turystycznych działa wiele firm. Dla Zakładu Komunalnego przygotowanie ofert na wyjazdy zagraniczne wiązało się z zebraniem wielu danych, dotyczących nie tylko odległości czy cen paliw, ale także kosztów dodatkowych, takich jak opłaty
autostradowe czy parkingowe. Trzeba też było precyzyjnie policzyć czas pracy kierowców, by ustalić odpowiednią obsadę na jeden autokar.
Wyjazd do Czarnogóry był zlecony przez biuro podróży z Łodzi, zaś Włochy zostały obsłużone na zlecenie częstochowskiej firmy. Inne z częstochowskich biur zamówiło w Kleszczowie wyjazd
do Pragi.
Dzięki temu, że autobusy Scania Irizar PB trafiły do Kleszczowa przed wakacjami, mogły być wynajmowane do przewożenia naszych uczniów na zorganizowany, wakacyjny wypoczynek przez
większość z tych firm, które wygrały przetargi na organizację kolonii i obozów. Jak dotąd po kilka wyjazdów zamawiały w Zakładzie
Komunalnym „Kleszczów” także gminne szkoły, Gminny Ośrodek
Kultury oraz LKS Omega Kleszczów. Z komfortowych autobusów
zdecydowały się ponadto skorzystać firmy z Kleszczowskich Stref
Przemysłowych – Kersten Europe oraz CAT Polska.
(s)
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Kościół w Kleszczowie

arafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie za niespełna pięć lat będzie świętować okrągłe stulecie. Murowany kościół, który służy dziś wiernym liczy natomiast 32
lata. Niewiele osób wie, że jego projektantem był wybitny łódzki architekt Witold Millo.

Na początek - kościół z drewna
Kleszczowską parafię rzymsko-katolicką erygował biskup Stanisław Zdzitowiecki. Data wydanego przez niego aktu to 11.10.1920 r.
Parafia w Kleszczowie została wydzielona z terenu zajmowanego przez parafię Sulmierzyce. „Ustanowienie tu samodzielnego
duszpasterstwa w formie ekspozytury miało miejsce kilka miesięcy
wcześniej (19.08.1919 r.)” - informuje na stronie www.kuriaczestochowa.pl ksiądz Paweł Wolnicki.
Już w sierpniu 1920 r. gotowy był pierwszy kościół parafialny.
Zbudowany został z drewna w ciągu dwóch lat (1919-20), staraniem księdza Jana Bryla. 1 sierpnia 1920 r. odbyła się w Kleszczowie uroczystość poświęcenia kościoła. Dokonał tego dziekan brzeźnicki ks. Walery Pogorzelski.
Szczególnie dramatyczne chwile kleszczowska świątynia (jak
wiele innych kościołów w tym okresie) przeżywała w latach II wojny światowej. Od 1941 r. wierni nie mogli z niej korzystać, bowiem
hitlerowcy zamienili kościół na magazyn zboża. Przy tej okazji zagrabiono przedmioty liturgiczne. Wnętrza kościoła zostały tak bardzo zniszczone, że nie nadawał się on do celów kultu religijnego
aż do ukończenia remontu, który trwał przez blisko dziewięć lat (od
1945 do 1954).
Gdzie zatem prze te lata odprawiane były nabożeństwa? Parafia wydzierżawiła kościół protestancki istniejący w Kleszczowie.
W tym czasie powstała inicjatywa budowy nowej, murowanej świątyni, bo ta drewniana była zbyt mała jak na potrzeby parafii. Działania związane z przygotowaniami do wzniesienia nowej świątyni
podjął Jan Burchardt - proboszcz parafii w latach 1948-66.

Budowa zatrzymana na 20 lat
Pozwolenie na budowę kościoła wydane przez władze państwowe nosi datę 18 lutego1958 r. Budowa została jednak zatrzymana
zaraz po wykonaniu fundamentów, a pozwolenie zawieszono na
czas nieokreślony.
Tak potrzebna parafii inwestycja mogła
się rozpocząć dopiero we wrześniu 1979
r., to jest w czasie,
kiedy proboszczem
był ks. Czesław Jabłoński.
Zlecenie zaprojektowania świątyni
przyjął architekt łódzki Witold Millo. Konstrukcję kościoła w
Kleszczowie oparł
na żelbetowych belkach. Bryła budynku
kleszczowskiego kościoła to jakby dwa
nałożone na siebie
namioty. Zarówno
jego front, jak i wnętrze mają bardzo
oszczędny, wręcz
To ujęcie chyba najlepiej pokazuje architek- surowy wystrój. Dominują w nim cegła,
toniczne piękno kleszczowskiej świątyni
Fot. Wiesław Iwańców kamień i drewniane
elementy.
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Dziesięć lat temu Monika Nowakowska z miesięcznika „Kalejdoskop” wydawanego przez Łódzki Dom Kultury dotarła do Witolda Millo. Mówiąc o projektowaniu kościoła w Kleszczowie wspomniał m.in.:
– Projektując kościół musiałem liczyć się z możliwością wstrząsów terenu, bo budynek miał stanąć na skale ze spadkiem w kierunku kopalni.
Dlatego dołem fasady biegną ciągi żelbetowe, a dach o konstrukcji stalowej wspiera się na żelbetowych słupach.
– Uważam kościół w Kleszczowie za jedną z moich ważniejszych realizacji, w tamtych czasach była to naprawdę nowatorska
propozycja – podkreśla łódzki projektant.
Dwuspadowy dach i kształt budowli przypominający namiot był
popularny w budownictwie sakralnym lat 70. Znawcy mówią, że w
ten sposób nawiązywano do architektury drewnianej. Kleszczowska
świątynia budowana była w latach 1978-1982. Została poświęcona
dokładnie w pierwszą rocznicę stanu wojennego, 13 grudnia 1982
roku przez biskupa Franciszka Musiela.
W późniejszych latach kościół został rozbudowany o wieżę.

Jednym z nowych elementów wystroju wnętrza kościoła
jest witraż z bożonarodzeniowym tematem

Inne realizacje Witolda Millo
Łódzki architekt Witold Millo w swoim dorobku ma m.in. cztery
budynki mieszkalne przy placu Wolności w Łodzi oraz gmach biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opracował także założenia
przebudowy siedziby łódzkiego Teatru im. Stefana Jaracza, przeprowadzonej w latach 1966-1970.
Kolejna obok kleszczowskiej budowla sakralna, zaprojektowana przez arch. W. Millo to kościół łódzkiej Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego (w dzielnicy Dąbrowa, przy zbiegu ulic Tatrzańska
/ Dąbrowskiego). Z tej ostatniej realizacji projektant nie był zadowolony, bowiem w trakcie budowy jego projekty uległy znacznemu
uproszczeniu.
Warto wiedzieć, że w czasach PRL łódzki architekt opracował
też dla Łodzi kilka nowatorskich projektów, które nigdy nie doczekały się realizacji (np. Łódzki Zespół Kultury, Filharmonia Łódzka czy
kompleksowa zabudowa placu Wolności).
J. Strachocki

Proboszczowie Parafii p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie (od roku 1923):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ks. Józef Michałowski (1923-30)
ks. Michał Wróblewski (1930-37)
ks. Marian Jung (1937-39)
ks. Mieczysław Tajber (1945-48)
ks. Jan Burchard (1948-66)
ks. Eugeniusz de Ville (1966-75)
ks. Czesław Jabłoński (1975-2007)
ks. Leon Wojciech Kołek (2007-2009 )
ks. Andrzej Zbigniew Pękalski (od. 2009)
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Barbórkowy rajd z grą terenową

kolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie i Oddział Terenowy PTSM w Piotrkowie Trybunalskim to organizatorzy kolejnej, dziewiątej już edycji ekologicznego
rajdu „Barbórka w Kleszczowie”. Rajd - tym razem jednodniowy odbył się 29 listopada, a uczestnikami byli uczniowie trzynastu szkół
podstawowych i gimnazjów pod opieką nauczycieli.
Tak jak w poprzednich edycjach kleszczowski rajd miał służyć
zainteresowaniu uczestników tematyką ekologiczną i regionalną
oraz pokazaniu kleszczowskiego krajobrazu, który za sprawą odkrywkowej kopalni węgla został mocno przekształcony.
Ze względu na to, że szkoła podstawowa w Kleszczowie należy do sieci Szkół
Promujących Zdrowie, ważnym przesłaniem rajdowej
imprezy była też - jak czytamy w regulaminie - „promocja zdrowego stylu życia
poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów”.
W trakcie imprezy rajdoW konkursie plastycznym należało narysowej odbyły się konkursy: wiewać węglem Skarbka - ducha kopalni
dzy o gminie Kleszczów (wygrał Adam Danielak z SP
Brzoza i Szymon Kuźba z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.);
wiedzy o PTSM (jego zwycięzcy to Fabian Majda z SP Zawada
i Dominika Łaska z gimnazjum w Wolborzu); literacki (najlepiej oceniono prace Julii Barańskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gomunicach i Kingi Kowalskiej z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie
Maz.) i plastycznego (Anna
Danielak z SP Brzoza i Katarzyna Śmiertka z gimnazjum w Kleszczowie). Warto dodać, że w konkursie
literackim uczniowie mieli za zadanie napisać list
do Janusza Korczaka prezentując w nim problemy
współczesnej młodzieży.
Później uczestnicy podzieleni na dwie grupy
wzięli udział w grze terenowej. Taras widokowy, park
w Kleszczowie, plac reDzięki grze terenowej uczestnicy poznali
kreacyjny w Łuszczanowihistorię pomników w Kleszczowie
cach oraz rezerwat przyrody „Łuszczanowice” to cztery miejsca, gdzie odbywała się ta gra.
W każdym z nich wyznaczono uczniom jedno zadanie. Na tarasie widokowym należało ułożyć rymowankę, poświęconą górnikom.
W kleszczowskim parku i pobliżu kościoła należało odszukać znajdujące się tu pomniki oraz figurę. Na placu rekreacyjnym w sąsiedztwie przedszkola w Łuszczanowicach - wykonać zadania o charakterze sprawnościowym, a w rezerwacie „Łuszczanowice” m.in.
wykazać się wiedzą o tym rezerwacie oraz odnaleźć kopertę z zapisem dotyczącym praw dziecka, a potem zilustrować jego treść za
pomocą aktorskiej scenki.
Dodajmy, że trasę od punktu widokowego do altany biwakowej w Łuszczanowicach uczestnicy pokonali pieszo przy wietrznej
i chłodnej pogodzie. Biwak przy ognisku w altanie, połączony z konsumpcją pieczonych kiełbasek, pozwolił nieco się ogrzać zmarzniętym uczestnikom rajdu, których łącznie z opiekunami było prawie 120.

Z rezerwatu „Łuszczanowice” rajdowcy
przemieścili się autokarami do kompleksu SOLPARK, gdzie odbył się
pływacki turniej. Najlepsze miejsca wśród
uczniów szkół podstawowych zajęli Maja Kowalczyk (SP Szynczyce)
i Kacper Kwiatkowski (SP
Łaznów) oraz Paulina
Rutkowska (gimnazjum w
Wolborzu) i Mateusz Bryś
(Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.). Barbór- Przy ognisku w rezerwacie „Łuszczanowice” można się było ogrzać i posilić
kowa impreza rajdowa
zakończyła się rozdaniem nagród laureatom konkursów. Ta część miała miejsce w auli
SOLPARKU.
Jak co roku organizatorzy zwrócili się o pomoc w ufundowaniu
nagród oraz w organizacji „leśnej” części rajdu. Wsparcia udzieliły
im: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów; SOLPARK Kleszczów;
Odział Terenowy PTSM w Piotrkowie Trybunalskim; Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Garmażeryjnego Smak w Kleszczowie; Gmina
Kleszczów; a także leśniczy z Nadleśnictwa Bełchatów oraz strażacy z OSP w Kleszczowie, którzy przygotowali ognisko.
***
Przy okazji wspomnijmy jeszcze krótko o imprezach rajdowych, których uczestnikami byli uczniowie SP Kleszczów, należący do Szkolnego Koła PTSM. W XVI Rajdzie Linią Obrony 30 DP
w Szczercowie brało udział pięcioro szóstoklasistów. Pokazali się
z jak najlepszej strony, zajmując pierwsze miejsca w konkurach:
profilaktycznym (Kacper Kęsy), historycznym (Daria Gajda), literackim (Maria Michałek), pierwszej pomocy (Kinga Wysocka) oraz drużynowym konkursie sprzątania lasu.
W II Pieszym Rajdzie „A może byśmy tak do Tomaszowa...”
brali udział uczniowie Va, VIa i VIc. Pierwsze miejsca wywalczyli
tu Filip Anszperger (w konkursie ekologicznym) oraz Kinga Wysocka (konkurs wiedzy o PTSM). Kacper Kęsy był drugi na strzelnicy
i trzeci na kręgielni, a Karol Tomczak - trzeci na strzelnicy. W czasie
tego tomaszowskiego rajdu uczestnicy brali udział w grze terenowej, która opierała się na wiedzy o Julianie Tuwimie i jego
wierszach. Zwiedzili też Groty
Nagórzyckie i rezerwat Niebieskie Źródła.
Opiekunem uczniów
z Kleszczowa podczas obu
tych rajdów była Agnieszka
Szczęsna.
***
Rok 2014 był dla piotrkowskiego Oddziału PTSM
rokiem obchodów jubileuszu
50-lecia działalności. Z tej Zarząd Główny PTSM nagrodził akokazji odbyło się kilka oko- tywne koła i ich działaczy
licznościowych imprez, m.in.
„Złoty Zlot”, w którym wzięła udział delegacja Szkolnego Koła PTSM
w Kleszczowie, a także jubileuszowa konferencja.
Podczas niej uhonorowano najbardziej aktywne szkolne koła
oraz ich opiekunów. Nadawaną przez Zarząd Główny PTSM Złotą Odznakę otrzymała opiekunka kleszczowskiego koła PTSM Agnieszka Szczęsna, zaś Szkolne Koło PTSM przy SP Kleszczów
otrzymało Srebrną Odznakę.
(s)
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Mikołajki gminne

7 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w KleszczoW niedzielę
wie zorganizował coroczną gminną imprezę mikołajkową.

Kilkaset osób, które w niedzielne popołudnie przybyły do siedziby
GOK w Kleszczowie, miało okazję wziąć udział w wielu atrakcjach.
O powodzeniu imprezy najlepiej świadczył widok dziesiątków
aut, parkujących nie tylko na przeznaczonych do tego miejscach
w centrum Kleszczowa, ale też po obu stronach ulicy Głównej.
Rejestracje pojazdów świadczyły o tym, że mikołajkowa impreza w Kleszczowie stała się już wydarzeniem międzypowiatowym.
Widownia Gminnego Ośrodka Kultury zapełniała się dwukrotnie, bo dwa razy prezentowane było przedstawienie dla dzieci
„Domisie w teatrze - Czerwony Kapturek”. Widzowie mogli docenić
nie tylko kunszt czworga aktorów, którzy łatwo znajdowali kontakt
z młodocianą widownią. Profesjonalna scena teatralna, bardzo do-

å ciąg dalszy ze str. 8

Szkolne wieści

Profilaktycznie w ZSP
Manipulacja, zastraszanie, nękanie, przemoc i agresja w szkole to problemy,
które poruszał spektakl „Najlepszy z najlepszych”, zaprezentowany 21 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przez wykonawców z Teatru „Kurtyna” z Krakowa. Uczniowie mieli też okazję wziąć udział w profilaktycznych
warsztatach. Dotyczyły one takich spraw, jak budowanie poczucia własnej
wartości, przewidywanie konsekwencji niewłaściwych wyborów, ukazanie źródeł agresji, jako efektu niezaspokojonych potrzeb. Spektakl „Najlepszy z najlepszych” został także zaprezentowany rodzicom uczniów, którzy przybyli do
ZSP na popołudniowe spotkanie.

Sukcesy uczniów ZSP
• 5 grudnia Patryk Baran (na zdjęciu) uczeń Technikum Nowoczesnych
Technologii podczas uroczystości na
Wydziale Prawa UŁ odebrał dyplom
przyznany przez Prezesa Rady Ministrów. To nagroda za najwyższą średnią ocen w szkole.
• Przemysław Jaguścik (kl. I t) zdobył główną nagrodę w II Wojewódzkim
Konkursie Filmów Przyrodniczych
EKO-KADR. Zrealizowany przez niego
film pokazuje walory przyrodnicze naszego województwa.
• Trzy uczennice LO (Klaudia Kowalska - III b, Wiktoria Wawrzyniak - II
b, Klaudia Zielińska - I b) zakwalifikowały się do drugiego, łódzkiego etapu
II edycji konkursu „Eko-młodzież”, organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi.

Noc Listopadowa w filmowym wydaniu
Z 28 na 29 listopada grupa uczniów Gimnazjum w Kleszczowie uczestniczyła
w Filmowej Nocy Listopadowej. Zorganizowane na terenie szkoły spotkanie
było poprzedzone warsztatami związanymi z kinematografią. Uczniowie tworzyli scenariusz i odtwarzali scenki filmowe w określonej konwencji gatunkowej. Wiele zabawy dostarczyły też młodzieży zadania związane z charakteryzacją. Niebywałą atrakcją było całonocne oglądanie filmów, wskazanych przez
samych uczestników spotkania. Impreza tak spodobała się gimnazjalistom, że
co niektórzy już zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznej edycji Filmowej
Nocy Listopadowej.

Sukces w zbiórce makulatury
Wśród 45 placówek szkolno-wychowawczych, które uczestniczyły w konkursie
zbiórki makulatury, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bełchato-
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bra akustyka sali i możliwość stosowania bogatego zestawu efektów świetlnych i dźwiękowych sprawiły, że oglądanie spektaklu
było prawdziwą przyjemnością. Na tę profesjonalną scenę mogły
wchodzić też dzieci z widowni, by popisywać się swoimi talentami
śpiewaczymi albo recytatorskimi.
7 grudnia nie tylko sala widowiskowa była miejscem przedstawień. Plenerowy spektakl „Śnieżne Elfy” w wykonaniu Gwardii Gryfa z Wrocławia, pokazany został dwukrotnie na asfaltowym
placu przed siedzibą OSP Kleszczów.
W odnowionych wnętrzach siedziby GOK odbywał się charytatywny kiermasz (o nim informujemy obszernie na str. 6), prowadzone były zajęcia warsztatowe, polegające na robieniu „wacikowych” choinek, można było się bawić miniaturowymi robotami.
Uwagę nie tylko małych, ale i dorosłych widzów skupiały pokazy
o charakterze naukowo-zabawowym.
å ciąg dalszy na str. 16
wie, wysokie III miejsce wśród szkół podstawowych zajęła SP Kleszczów z imponującym wynikiem 6040 kg. Konkurs trwał
od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
W jego trakcie zebrano łącznie prawie 82
tony makulatury.
Wynik naszej podstawówki w przeliczeniu
na jednego ucznia to 19,55 kg. Najlepsze
wyniki indywidualne uzyskała następująca
trójka uczniów: ● Maciej Urbański - kl. V a
(756 kg); ● Weronika Różańska - kl. III a
(720 kg); ● Nikodem Podsiadły - kl. I
gimnazjum (460 kg). Szkoła w nagrodę
otrzymała aparat fotograficzny, zaś trójka
najlepszych zbieraczy – nagrody indywidualne, które wręczyła im dyrektor szkoły Mariola Świderska-Kulka.
Dodajmy, że ekologiczna akcja, w ramach której prowadzona była zbiórka
makulatury trwa już 6 lat. Jest prowadzona w świetlicy SP Kleszczów. Wychowawcy świetlicy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskanego
przez szkołę wyniku.

We współpracy z rodzicami
W SP Kleszczów po raz kolejny był realizowany program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. We wszystkich czterech klasach pierwszych odbyły się zajęcia
warsztatowe poświęcone problematyce bezpieczeństwa (w drodze do szkoły,
podczas pobytu w domu, na podwórku, w szkole, w Internecie). Utrwaleniu
zdobytych informacji służyły specjalne książeczki z zadaniami, zagadkami
i kolorowankami. Rodzice uczniów otrzymali ulotki informacyjne poświęcone
zagadnieniom bezpieczeństwa. Ostatnim elementem programu był ogólnopolski test wiedzy o bezpieczeństwie, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie.
Dzięki tym wszystkim działaniom kleszczowska podstawówka otrzymała certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

25. rocznica „Konwencji o Prawach Dziecka”
Tematyczne zajęcia wychowawcze, projekcja filmu „Król Maciuś I” poruszającego problematykę praw dzieci, przygotowanie scenek ilustrujących poszczególne prawa zapisane w konwencji, poznawanie problemów, z którymi
stykają się dzieci najbiedniejszych części naszego globu, a także uwolnienie
wielu niebieskich i białych baloników, symbolizujących prawa dziecka - Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie przeprowadziła zróżnicowane
działania, aby uczcić przypadające na 20 listopada ćwierćwiecze uchwalenia
„Konwencji o Prawach Dziecka”.
Dodajmy, że przygotowane przez uczniów teatralne scenki prezentowane
były w czasie apelu, na którym w formie prezentacji multimedialnej zapoznano także uczestników z niektórymi zapisami „Konwencji o Prawach Dziecka”
oraz instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc w przypadku łamania praw
dziecka.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Sport
Tenisistki ZSP – górą

9

grudnia w ramach corocznej Licealiady uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali w Zelowie przy stołach do
tenisa. Turniej stał na wysokim poziomie, a wśród uczestników
nie zabrakło również drużyn z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Dziewczęta - Sandra Jabłońska i Katarzyna Mroczkowska zajęły I miejsce premiowane awansem na zawody rejonowe. Uczniowie Kamil Kłyszewski i Jakub Kuśmierski zajęli III miejsce.

Sport
Powiatowe Centrum Sportu
dla wielodzietnych rodzin

programu „Powiatowa Karta Rodzina 3+” wieloW ramach
dzietne rodziny z terenu całego powiatu bełchatowskiego

mogą korzystać taniej z oferty Powiatowego Centrum Sportu (PCS).
Dla posiadacza powiatowej karty:
• opłata przy wejściu na pływalnię krytą PCS przy ul. Pabianickiej
96 w Bełchatowie wynosi 1 zł,
• w sezonie zimowym opłata za wypożyczenie łyżew na lodowisko
powiatowe PCS wynosi 1 zł.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej PCS lub
pod numerami tel. 44/ 733 01 70 oraz 604 552 956.

Sport
Drugie miejsce siatkarek

6

grudnia w Zelowie odbył się turniej piłki siatkowej o puchar
przewodniczącej Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie. Najlepszy wynik spośród czterech drużyn uczestniczących w rywalizacji kobiet uzyskał ULKS Zelów. Zespół LKS Omega Kleszczów wywalczył drugie miejsce. Kolejne miejsca zajęły: GLKS Fałków i LZS
Bełchatów. Wszystkie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy.

Sport
Sportowe bilanse

G

rudzień to czas podsumowań - także sportowych. 12 grudnia
w Zelowie odbyło się powiatowe podsumowanie roku klubów LZS. Na 20 grudnia zapowiadana jest podobna uroczystość na
szczeblu wojewódzkim. Dzień później poznamy nazwiska najlepszych sportowców gminy Kleszczów. Informacje z wszystkich tych
podsumowań podamy w kolejnym wydaniu „IK”.

Sprzedam
słupki ogrodzeniowe
z rury grubościennej,
średnica φ75 mm.
Tel. 798 773 103.
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Sport
Sześć medali pływaków

Mazowieckiej odbyły się Zimowe Mistrzostwa WoW Rawie
jewództwa Łódzkiego w pływaniu. Zawodnicy zgłoszeni

do imprezy przez klub Omega wywalczyli na pływalni sześć medali, z czego pięć zdobyła Maria Wojciechowska, a jeden - Monika Szymańska. Oto szczegółowe wyniki:
• Maria Wojciechowska: ● 1. miejsce - 50 m grzbietowym
(0:32.51); ●2. miejsce - 100 m grzbietowym (1:08.84);
● 2. miejsce - 200 m grzbietowym (2:32.98); 3. miejsce - 50 m
motylkowym (0:30.05); ● 3. miejsce - 100 m motylkowym
(1:06.93); ● 4. miejsce - 100 m zmiennym (1:12.04).
• Monika Szymańska: ● 2. miejsce - 800 m dowolnym
(9:23.69); ● 4. miejsce - 400 m dowolnym (4:34.00); ● 4. miejsce - 200 m dowolnym (2:11.93); ● 6. miejsce - 50 m motylkowym (0:31.57).
• Filip Mielczarek: ● 5.miejsce - 50 m motylkowym (0:27.33);
● 12. miejsce - 50 m dowolnym (0:25.52).
• Maciej Kaniewski: ● 21. miejsce - 100 m dowolnym
(1:01.20); ● 24. miejsce - 50 m klasycznym (0:35.63); ● 26.
miejsce - 50 m dowolnym (0:27.22); ● 30. miejsce - 50 m
motylkowym (0:32.29).
Trenerem pływaków Omegi jest Robert Pawlicki.

Sport
Medalowy debiut

4

grudnia debiutujący zawodnicy sekcji karate, działającej
w klubie LKS Omega Kleszczów, wzięli udział w turnieju
o puchar prezydenta Grudziądza. Uczestnikami turnieju shorin-ryu
karate byli zawodnicy w wieku do 14 lat. Chłopcy z klubu Omega
wywalczyli trzy miejsca na
podium. W kategorii 11-12
lat Filip Anszperger zajął
pierwsze miejsce, a Karol
Tomczak – trzecie, natomiast w kategorii 9-10 lat
Jakub Mazur był drugi.
– Zawodnicy udowodnili tym występem, że
okres przygotowań nie poszedł na marne i że warto regularnie trenować mówi opiekun sekcji karate
Zbigniew Berłowski.
(s)

Poszukuję mieszkania
na osiedlu „Łuszczanowice”
w blokach.
Tel. 504 252 004.

Sprzedam
choinki cięte
- świerk srebrny.

KOREPETYCJE

Tel. 798-773-103.

Tel. 601-692-345

● fizyka, ● chemia
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Sport
SOLPARK Futsal Cup

powodu małej liczby zgłoszonych drużyn nie będzie w tym sezonie rozgrywek SOLPARK Football League. Kleszczowski kompleks zamierza natomiast
zorganizować jednodniowy, przedświąteczny turniej piłkarski SOLPARK Futsal Cup.
Planowany termin: sobota 20 grudnia. Organizator do 12 grudnia przyjmował zgłoszenia zainteresowanych drużyn. Miłośników halowej piłki nożnej odsyłamy po aktualne informacje na temat przedświątecznego turnieju na internetową stronę kompleksu SOLPARK.

D

Sport
Awansowali do „rejonu”

rużyna dziewcząt i drużyna chłopców (każda po 10 osób) reprezentowała kleszczowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w rywalizacji sztafet
pływackich. Zawody odbyły się 19 listopada w Bełchatowie. Każdy z pływaków miał
do pokonania 50 metrów stylem dowolnym
Obie drużyny z Kleszczowa zajęły drugie
miejsca i awansowały do zawodów rejonowych, które odbędą się po Nowym Roku.
Oto składy sztafet:
• dziewczęta: Monika Szymańska, Martyna Szmigielska, Karolina Sewery-

•

nek, Aleksandra Grzesiak, Izabela
Krauze, Aleksandra Trajdos, Adrianna Klimczak, Anna Piwowarczyk, Kamila Krzywińska-Graczyk, Katarzyna Mroczkowska, rezerwowe: Dorota
Przygoda i Klaudia Michałek,
chłopcy: Filip Mielczarek, Bartosz
Grabny, Maciej Szymczak, Albert Pagacz, Adam Chudy, Tomasz Ławski,
Sebastian Mozdrzeń, Borys Wasiak,
Szymon Balsam, Jerzy Stefania, rezerwowi: Łukasz Danielski, Przemysław
Aleksandrowicz oraz Kamil Kubiak.

Sport
Halowe igrzyska LZS

hali sportowej w Moszczenicy 11 drużyn reprezentujących powiaty, gmiW szkolnej
ny i kluby LZS województwa łódzkiego (w tym także reprezentacja gminy Klesz-

czów) rywalizowało w Halowych Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS Województwa Łódzkiego. Zawody obejmowały takie dyscypliny jak szachy, warcaby, tenis stołowy,
biegi przełajowe, rzut lotką, podnoszenie odważnika, wielobój sprawnościowy i przeciąganie liny. Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja gminy Rozprza, drugie - gm. Zelów, a trzecie - gm. Wola Krzysztoporska. Drużyna z gminy Kleszczów zajęła szóste
miejsce.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

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

• 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
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
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Barwy natury na
fotograficznej wystawie

NR 23-24/402-403

Mikołajki gminne

å ciąg dalszy ze str. 13

Ośrodku Kultury (ul. Główna 74) została otwarW Gminnym
ta 6 grudnia poplenerowa wystawa fotografii „Barwy natu-

ry Gminy Kleszczów”. Blisko 40 prac zaprezentowanych w głównym hallu oraz w jednej z pracowni to efekt plenerowych zajęć,
które w październiku tego roku w ramach trzydniowych warsztatów fotograficznych zorganizował kleszczowski GOK we współpracy z Ogólnopolską Fotograficzną Grupą Twórczą AF13 w Kleszczowie. Do grupy należą fotograficy z całej Polski.
Wystawa zaskakuje. Choć mogłoby się wydawać, że
główną barwą natury naszej gminy będzie dla niektórych
fotografików np.
brunatna barwa węgla, to naturalne bogactwo nie pojawia
się w żadnej z prac.
Są za to nostalgiczne, zatopione w jesiennej mgle pejFotograficy na zajęciach
zaże: jesienne łąki,
zagajniki, barwne liście, jabłka w sadzie… Pogoda, jaka przytrafiła się naszym fotografikom w czasie październikowego pleneru
była wymarzona. Co ciekawe na żadnym ze zdjęć nie widać - nawet gdzieś na horyzoncie - kominów elektrowni, ani wiatraków na
Górze Kamieńsk. Jest za to przestrzeń, za sprawą mgły bardzo tajemnicza. W niektórych pracach, jakby na przekór tytułowi wystawy,
pojawiają się też twory ludzkich rąk - fragmenty budowli (np. kawałek elewacji siedziby GOK, spiralnie poskręcana zjeżdżalnia w SOLPARKU, kawałek dachu kościoła w Kleszczowie).
Większość pokazanych na wystawie fotografii to dzieło fotografików, skupionych w Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupie Twórczej
AF13. Grono autorów to: Zbigniew Ptaszek, Grzegorz Ojrzyński,
Aneta Mudyna, Paweł Boćko, Zbigniew Fabiszewski, Aneta Konik,
Agnieszka Mocarska, Andrzej Płochocki, Lesław Domowicz, Witold
Koleszko i Marek Kosiba. Prawo do zaprezentowania wykonanych
przez siebie zdjęć mieli też amatorzy – mieszkańcy gminy, którzy byli
uczestnikami fotograficznych warsztatów.
Dzięki temu możemy
oglądać prace Anny
Rozpędowskiej, Piotra
Gronczyńskiego, Wojciecha Ściegienki, Jana
Przybyły, Beaty Komór,
Marleny Kil i Ewy Czechowskiej-Jaguścik.
Oni uczestniczyli w fotograficznych
Zachęcamy do odwarsztatach
wiedzenia GOK i obejrzenia tej wystawy. Pięknie się komponuje z odnowionymi wnętrzami domu kultury, pokazując zarazem zupełnie nowe kleszczowskie
klimaty. W wielu pracach znajdziemy „to coś”: uchwyconą magię
światła, mocny kontrast, albo detal, który urasta do rangi głównego tematu.
Fotograficy zadbali nie tylko o to, by wykonać atrakcyjne zdjęcia. Udokumentowali także swoją pracę w plenerze i podczas zajęć
warsztatowych. Tę drugą, dokumentacyjną część ich trudu, złożoną z kilkudziesięciu zdjęć, znajdziemy na stronie internetowej GOK
(www.gok.kleszczow.pl).
(s)

Wszystko to odbywało się w otoczeniu wielu świąteczno-mikołajkowych dekoracji (ze względu na tłum wypełniający główny

hol nie wszystkie mogły
być zauważone). Piękną oprawę dla imprezy stanowiła wystawa
prac plastycznych, które dzieci zgłosiły na konkurs „W krainie św. Mikołaja”. Można było na niej
podziwiać prace 142 autorów, wykonane róż-

nymi technikami i często z wielką
fantazją. Twórcy tych najlepszych
zostali uhonorowani. Wyniki konkursu odczytała dyrektor GOK
Sławomira Mrozowicz, a nagrody
ufundowane przez GOK i Urząd
Gminy wręczył wójt Sławomir
Chojnowski.
(s)

