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Budżet gminy uchwalony

Zebrania wiejskie

31 stycznia na posiedzeniu Rady Gminy Kleszczów został
uchwalony budżet na rok 2014. Radni głosowali za uchwałą ustalającą plan dochodów na poziomie 264.927.861 zł, a plan wydatków - 279.199.318 zł. Różnica pomiędzy tymi kwotami (14.271.457
zł) zostanie pokryta z nadwyżki
budżetowej, wypracowanej w poprzednich latach.
Dwie największe
pozycje po stronie wydatków to
– już tradycyjnie „janosikowe”, które w tym roku wyniesie 46.688.012
zł oraz kwota 47.000.000 zł,
którą gmina odprowadzi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Więcej na str. 3.

Jak zostały zrealizowane wnioski mieszkańców, zgłoszone na zebraniach
w 2013 roku? Jakie zadania inwestycyjne zaplanowała gmina do
wykonania w danym sołectwie? To
dwa najważniejsze tematy omawiane podczas
trwających właśnie zebrań wiejskich. Zebrania
z udziałem wójta gminy, sołtysów
i radnych z danego okręgu wybor- Zebranie z udziałem mieszkańców
czego, a przede Czyżowa odbyło się 13 lutego
wszystkim z udziałem mieszkańców pozwolą zebrać informacje o ich oczekiwaniach
i sprawach, których rozwiązanie uważają za najpilniejsze.

Wyjazd na Ukrainę

Droga do przebudowy

Wójt Sławomir Chojnowski przewodniczył delegacji, która odwiedziła ukraińskie
miasto Równe. Wyjazd odbył się na zaproszenie mera tego
miasta, Wołodymyra
Chomko. Warto przypomnieć, że wcześniej
partnerskie kontakty
z jedną ze szkół działających w Równem
nawiązało kleszczowskie gimnazjum.
Powitanie w ukraińskiej szkole
Więcej na str. 4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa
Trybunalskiego przejęło już od
Urzędu Gminy teren nowej inwestycji. Po wykonaniu robót ziemnych, związanych m.in. z kanalizacją deszczową i teletechniczną
jezdnia widocznej na zdjęciu drogi, która z centrum Żłobnicy prowadzi do Kleszczowskiej Strefy
Przemysłowej nr 3, zostanie poszerzona do 6 metrów. Po lewej
stronie powstanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5 metra.

Oddawali krew
Liczba legitymacji honorowego krwiodawcy, wydanych osobom, które uczestniczyły w akcjach krwiodawstwa organizowanych od początku istnienia Gminnego
Klubu HDK w Kleszczowie sięga już 260. Podczas pierwszej
w tym roku akcji, przeprowadzonej 7 lutego chętnych do
oddania krwi było tak wielu, że
na zarejestrowanie, przebadanie i oddanie krwi trzeba było
czekać w długiej kolejce.
Więcej na str. 8.

Na Dzień Kobiet
– komedia
małżeńska
9 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów na
spektakl teatralny „3 razy łóżko - komedia małżeńska”. Przedstawienie organizowane jest z okazji
gminnych obchodów Dnia Kobiet. Odbędzie się w
auli SOLPARKU, początek o godz. 17.00.
Więcej na str. 8.
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Wniosek
o milionową dotację

Krótko
Wstępne propozycje

W tym roku w Urzędzie Gminy odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami firmy INW – Eko Consult z siedzibą w Zielonkach. Przypomnijmy, że ta firma zajmuje się opracowaniem studium wykonalności dla inwestycji „Termy Kleszczów”. Podczas spotkań zostały zaprezentowane wstępne propozycje sposobów zagospodarowania
terenów, na których mają powstać termy. W spotkaniu, które odbyło
się 6 lutego uczestniczyli także radni gminy Kleszczów.

Przedłużony termin spłaty

14 stycznia został podpisany aneks do umowy trzymilionowej pożyczki, przekazanej z budżetu gminy Kleszczów na realizację zadania „Budowa i organizacja Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie”. Fundacja Servire Homini, której gmina udzieliła wspomnianej
pożyczki, ma rozpocząć spłatę 20 stycznia 2015 r. Ustalony aneksem termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2014 r.

Już pięciu opiekunów dziennych

Opieką nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat zajmuje się
w naszej gminie pięć pań, które spełniły wymagane kryteria. Piąta
z działających opiekunek rozpoczęła pracę od 7 stycznia. Karolina
Dąbrowska sprawuje opiekę nad trójką dzieci w lokalu na terenie
Kleszczowa. Obecnie ze zorganizowanej staraniem Urzędu Gminy
formy opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym korzysta 21 maluchów. Jak widać ta oferta spotkała się z dobrym odbiorem młodych
rodziców. Dzięki temu pięć osób znalazło też zatrudnienie.

Urząd Gminy w Kleszczowie złożył wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na
modernizację stadionu LKS Omega Kleszczów. W ramach modernizacji jest przewidziana m.in. przebudowa stadionu wraz z wykonaniem dwóch wiat dla drużyn piłkarskich, rozprowadzenie instalacji do automatycznego
podlewania murawy, a także
wykonanie oświetlenia boiska.
Inwestycja została zaplanowana do realizacji w roku
2014 w oparciu o dokumentację techniczną, przygotowaną
w ubiegłym roku. Urząd Gminy
uzyskał już pozwolenie na budowę. Dzięki tak znacznemu
zaawansowaniu prac przygotowawczych związanych z inwestycją można było pokusić Stadion w Kleszczowie modernizosię o złożenie wniosku o do- wany jest etapami. W roku 2012 zbufinansowanie zadania z ze- dowany został dach nad trybunami.
wnętrznych źródeł. Całkowity
koszt inwestycji szacowany jest na blisko 3 mln zł, z czego 1 mln zł
pochodziłby z dotacji.
(s)

„Porozmawiaj z konsultantem”…

… tak jest zatytułowana zakładka umieszczona przy lewej krawędzi ekranu na gminnej stronie internetowej www.kleszczow.pl. To
narzędzie do kontaktu z Urzędem Gminy w Kleszczowie, nie wymagające sięgania po telefon. Live Chat służy wysyłaniu krótkich pytań
(związanych np. z funkcjonowaniem urzędu) i uzyskiwaniu na nie
odpowiedzi. Zachęcamy mieszkańców do posługiwania się także
tą formą kontaktu.
(s)

Powstała spółka wodna
Informujemy, że 7 lutego br. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
podczas spotkania założycielskiego została powołana spółka wodna. Obecnie trwają czynności związane z jej rejestracją. Osoby zainteresowane wstąpieniem do spółki (np. w celu objęcia działaniami
spółki własnych gruntów, na których znajdują się rowy) mogą kontaktować się z Panem Tomaszem Popiołkiem wybranym na przewodniczącego zarządu – tel. 503 148 593.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczów w zakresie wyznaczenia obszarów, na których będą
rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647,
951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XLIV/431/2014 z dnia 31 stycznia
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyznaczenia obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust.
3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w
zmiany Studium.
Wnioski do w/w zmiany Studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
w terminie do dnia 4 marca 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Z

Prąd dla walcowni
w Bogumiłowie

bliżają się do końca prace związane z budową kablowej linii
energetycznej, którą zostanie doprowadzony prąd o napięciu 30 kV do walcowni aluminium. Zakład budowany przez firmę Eurometal powstaje na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr
4 w Bogumiłowie.
Dwutorowa linia,
przyłączona do gminnej
stacji transformatorowej
110/30 kV w Bogumiłowie (na zdjęciu), doprowadzi energię na odległość 1200 m do granicy
działki, która należy do
firmy Eurometal.
Przygotowania do tej inwestycji zaczęły się już latem ubiegłego
roku, kiedy Urząd Gminy ogłosił przetarg na zaprojektowanie oraz
wykonanie wszystkich robót budowlanych. Do przetargu przystąpiły
cztery firmy wykonawcze, w tym m.in. jedna z Wrocławia oraz konsorcjum firm łódzkich. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka jawna
z Koluszek PROCAD Budziewski, Sobociński.
Zgodnie z zawartą umową wszystkie prace związane z doprowadzeniem zasilania do walcowni aluminium (w tym także ułożenie
światłowodu oraz wykonanie w stacji GPZ dwóch nowych pól wyłącznikowych) mają być zrealizowane do 9 kwietnia. Kwota wydatkowana na to zadanie z gminnej kasy wyniesie łącznie 1 158 660 zł.
(s)
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osiedzenie Rady Gminy Kleszczów
rozpoczęło się od wprowadzenia
dwóch dodatkowych tematów do zaproponowanego wcześniej porządku obrad. Potem radni wysłuchali sprawozdań z realizacji
uchwał przyjętych na grudniowym posiedzeniu oraz sprawozdań z działalności międzysesyjnej wójta gminy i przewodniczącego RG.
W pierwszej kolejności pod głosowanie
trafiły uchwały „pomocowe”. Co roku uchwalając budżet Rada Gminy decyduje, czy przyzna (a jeśli tak to komu i w jakiej wysokości)
bezzwrotne wsparcie finansowe. Wnioski
o udzielenie pomocy finansowej kierują do
kleszczowskich władz zarówno samorządy
lokalne, jak też placówki medyczne, jednostki
straży pożarnej i policji. Lista wniosków rozpatrywanych szczegółowo na wcześniejszym
posiedzeniu wszystkich komisji rady była - jak
zwykle - dość obszerna. O pieniądze z budżetu Kleszczowa prosiły samorządy gmin z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, łaskiego,
sieradzkiego, wieruszowskiego, częstochowskiego i łukowskiego. Złożone wnioski dotyczyły ponad 30 różnych zadań inwestycyjnych.
Wnioski o dotacje złożyło także dziewięć placówek medycznych z naszego regionu. Pisma
o dotacje wpływały do gminy już od października ubiegłego roku, czyli jeszcze na etapie
tworzenia budżetu. W tym roku Rada Gminy
priorytetowo potraktowała wnioski złożone
przez szpitale. Informacja o tym, które placówki uzyskały wsparcie - w oddzielnym tekście.
Po przyjęciu uchwał „pomocowych” radni
zajęli się dwiema innymi uchwałami, związanymi z tegorocznym budżetem. Najpierw
uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Kleszczów na lata 2013-2016, a zaraz
potem budżet gminy Kleszczów na 2014 rok.
W uzupełnieniu informacji podanych na str. 1
warto dodać, że w przyjętym budżecie wydatki na inwestycje na terenie gminy Kleszczów
oszacowano na 108.610.931 zł. W tej kwocie
nie ma zaproponowanych przez wójta gminy
200 tys. zł na prace przygotowawcze do budowy drogi „przez wkop”. Radni zdecydowali się
anulować to zadanie inwestycyjne i w końcowej części sesji przyjęli tekst pisma, które zostało wysłane do władz PGE GiEK S.A. oraz
do dyrektorów KWB Bełchatów i Elektrowni
Bełchatów. W piśmie tym, wystosowanym
w imieniu mieszkańców gminy Kleszczów,
domagają się rozpoczęcia budowy tej drogi
przez górniczo-energetyczną spółkę, szczegółowo uzasadniając te oczekiwania.
Kolejne z uchwał przyjętych podczas
styczniowej sesji dotyczyły:
• ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - w kolejnym roku szkolnym
opłata będzie wynosić - tak jak dotychczas
- 250 zł;
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łękińsko;

• przystąpienie do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczów w zakresie wyznaczania obszarów, na których będą rozmieszczone
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii;
• zmiany uchwały z 28.06.2012 r. w sprawie podziału gminy Kleszczów na okręgi wyborcze - w nowej uchwale zostały
uwzględnione numery domów, bądź ulice w miejscowościach, które w 2012 r.
nie były zasiedlone, a obecnie są już
zamieszkałe; ich mieszkańcy zostali wpisani do rejestru wyborców;
• rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kleszczowie - Komisja Rewizyjna badała skargę i nie stwierdziła
rażących uchybień w trakcie prowadzonego w GOPS naboru pracownika, który
miał czasowo zastąpić przebywającego
na zwolnieniu lekarskim innego pracownika; okazuje się, że w tym przypadku
nie był potrzebny tryb konkursowy;
• przyjęcia planów pracy komisji Rady
Gminy Kleszczów na 2014 rok;
• zmiany uchwały z 25.01.2013 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność
gospodarczą na terenie gminy Kleszczów - na 6 miesięcy zostało przedłużone działanie uchwały podjętej przed
rokiem;
• ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów – formalna korekta obowiązującej uchwały.
Odrębnym punktem porządku obrad
było zajęcie stanowiska w sprawie zawiadomienia, jakie w prokuraturze złożył wójt gminy (więcej na ten temat na str. 4-5). Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Michałek
stwierdził, że wszystkie uchwały w których
rada w latach 1999-2013 wyrażała zgodę
na sprzedaż gminnych gruntów inwestorom
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów,
były opiniowane przez prawników Urzędu
Gminy, a nadzór prawny wojewody nie zakwestionował żadnej z tych uchwał. Wójt
gminy przedstawił uczestnikom sesji wyjaśnienie, czego konkretnie dotyczyło zawiadomienie, złożone w prokuraturze.
Radni po krótkiej dyskusji przegłosowali
upoważnienie dla przewodniczącego Rady
Gminy Kleszczów do wysłania odpowiedzi
na pytania, postawione przez policję, która
na zlecenie prokuratury prowadzi śledztwo
w tej sprawie. Dodajmy, że treść tej odpowiedzi na sesji nie została przedstawiona.
Według przewodniczącego rady główną
tezą odpowiedzi jest stwierdzenie, że stawiane radnym zarzuty są bezzasadne.
(s)

KOMUNIKATY
Punkt Zbiórki Odpadów
w Kolonii Łuszczanowice

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że
w II połowie lutego Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii
Łuszczanowice będzie czynny w następujących
terminach:
• 17, 18, 24, 25 lutego - 8.00-16.00
• 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 lutego - 8.00-18.00

Gminne Centrum Informacji

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

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie działa
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Osiedlowa 2, pokój nr 29) i jest dostępna
dla mieszkańców gminy poszukujących wsparcia
w piątki w godz. 12.15–16.15. Podobnie jak w
poprzednim roku porad udziela pedagog ds. resocjalizacji - Eurelia Prus. O pomoc mogą się do
niej zwracać m.in. ● osoby uzależnione od alkoholu, chcące podjąć leczenie, ● kobiety nie radzące
sobie z problemem synów lub mężów nadużywających alkoholu, ● rodzice mający problemy wychowawcze z dziećmi, ● dzieci i młodzież z problemami
emocjonalnymi.

ARR „Arreks” informuje
•

•

Biuro Obsługi Klienta działa na parterze
siedziby ARR „Arreks” SA - wejście od
strony ul. Głównej. Klienci mogą załatwiać tu
sprawy telekomunikacyjne (telefon, Internet)
oraz zgłaszać awarie. BOK jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.
Awarie telekomunikacyjne należy zgłaszać pod
numer ARR „Arreks” S.A. – 44/ 731 37 13. Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów z Łodzi
odbywa się pod nr telefonu 44/ 731 30 15. Są to
numery bezpłatne dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych w sieci „Arreks”.

Targi edukacyjne

21 lutego uczniowie kończący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych będą mogli poznać część oferty
edukacyjnej szkół wyższych i policealnych, przygotowaną na rok akademicki 2014/2015. W siedzibie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 98) w godz. 9.00-14.00
odbędą się edukacyjne targi, zorganizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy oraz ZSP nr 4 w Bełchatowie. Prezentowana oferta edukacyjna zainteresuje
też inne osoby, które chcą się dalej kształcić. Udział
w bełchatowskich targach jest bezpłatny.
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Zaskoczeni serdecznością

R

ada Miasta Równego i jej Komitet Wykonawczy wyraża szacunek wobec mieszkańców gminy Kleszczów i wobec Pana
osobiście i ma zaszczyt zaprosić Pana i osobę towarzyszącą do odwiedzenia miasta Równego z wizytą zapoznawczą w ramach partnerstwa - to fragment pisma, które w grudniu ubiegłego roku skierował do wójta S. Chojnowskiego mer położonego na Wołyniu miasta
Równe - Wołodymyr Chomko.
Wyjazd na Ukrainę, w którym obok wójta S. Chojnowskiego
uczestniczyli: dyrektor Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie Ryszard Ciągło, przewodnicząca Stowarzyszenia Współpracy Interkulturowej Gałązka Oliwna z Piotrkowa Trybunalskiego
Grażyna Muszwic, kierownik Referatu Spraw Ogólnych i Gospodarczych Urzędu Gminy w Kleszczowie Joanna Guc, a także pracownik referatu SOG – Maciej Mantyk, odbył się w dniach 6-9 lutego.
Nasza delegacja odwiedziła jedenastoklasową szkołę Centrum Nadziei w Równem, którą kieruje dyrektor Olena Szenknecht.
W oparciu o zawarte w zeszłym roku porozumienie, współpracę z tą
placówką podjęło kleszczowskie gimnazjum.
– Mieliśmy przyjemność obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez uczniów szkoły, członków Klubu Europejskiego mówi dyrektor R. Ciągło. – Zaproszono nas też na zajęcia z języka

2,6 mln zł z Kleszczowa
dla szpitali

P

ieniądze z budżetu gminy Kleszczów na zakup nowej
aparatury diagnostycznej, wyposażenie konkretnych
oddziałów, bądź realizację inwestycji otrzymają w tym roku
następujące placówki medyczne:
1. III Szpital Miejski im. Karola Jonschera w Łodzi - 250 tys. zł
na OIOM, materace przeciwodleżynowe dla sal ogólnych, lampy
bakteriobójcze;
2. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi - 250 tys. zł na
wyposażenie oddziału psychogeriatrycznego;
3. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi - 400 tys. zł
na remont sali porodowej Kliniki Perinatologii i Ginekologii;
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (ul. Sporna) - 200 tys. zł
na zakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Pediatrii, Onkologii,
Hematologii i Diabetologii;
5. SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM
w Łodzi (na zdjęciu) - 600 tys.
zł na budowę lądowiska dla
śmigłowców sanitarnych;
6. Szpital Wojewódzki im.
Jana Pawła II w Bełchatowie
- 500 tys. zł na zakup aparatu
rentgenowskiego – ramię C
z systemem DSA dla bloku
operacyjnego;
7. Szpital
Powiatowy
w Radomsku - 250 tys. zł na zakup 4 aparatów typu
kardiotokograf oraz sprzętu neonatologicznego;
8. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi - 150 tys. zł na wyposażenie oddziału dziecięcego
zakaźnego.
Ponadto Rada Gminy uchwaliła wsparcie dla Powiatu
Bełchatowskiego: 45,5 tys. zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie
filii Wydziału Komunikacji i Dróg oraz 40 tys. zł na działania
związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie
regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na
terenie gminy Kleszczów. Dotację w kwocie 400 tys. zł otrzyma
gmina Sulmierzyce na inwestycję „Zagospodarowanie działki
o nr ewid. 1434 obręb Sulmierzyce w zakresie budowy miejsc
postojowych wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem terenu”.
(s)
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angielskiego, prowadzone w szóstej klasie przez trzech nauczycieli.
W tej szkole uczniowie mają po osiem lekcji angielskiego tygodniowo. Angielski jest tu językiem wykładowym także dla innych przedmiotów. Każda lekcja rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu Ukrainy, a ponieważ szkoła działa w formule chrześcijańskiej, są tu też
zajęcia, podczas których rozważa się fragmenty Biblii.

Program w wykonaniu uczniów
Kolejnym spotkaniem, które odbyła delegacja z Kleszczowa,
była wizyta w siedzibie merostwa 250-tysięcznego miasta Równe.
Stronę ukraińską reprezentowali: mer Wołodymyr Chomko, sekreå ciąg dalszy na str. 9

O zawiadomieniu
do prokuratury
i skreślonych inwestycjach
Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Sławomirem Chojnowskim

- Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
Kleszczów, a także na sesji jednym z najdłużej dyskutowanych tematów była - jak to zapisano w porządku obrad - sprawa „doniesienia do prokuratury, złożonego przez wójta gminy na działalność
Rady Gminy Kleszczów”. Czego dotyczyło złożone przez Pana zawiadomienie?
- Mówiłem o tym i podczas komisji, i potem na sesji. Złożenie zawiadomienia do prokuratury to wynik przeprowadzonego w urzędzie audytu wewnętrznego, a potem dodatkowo kontroli zewnętrznej. Doświadczona kancelaria adwokacka sprawdziła wykonanie przez Fundację
Rozwoju Gminy Kleszczów tych uchwał Rady Gminy Kleszczów, podejmowanych w latach 1999-2013, które dotyczyły wydania zgody na
sprzedaż inwestorom przez fundację gruntów w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych. Nie wszystkie umowy, jakie fundacja podpisywała
z inwestorami, dobrze zabezpieczały interes gminy. Na przykład w niektórych umowach fundacja nie zadbała o zapisanie, że jeżeli inwestor
w ustalonym czasie nie zaczął budowy zakładu, to ma obowiązek odå ciąg dalszy na str. 5

Wójt Gminy Kleszczów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę kompleksu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kleszczów.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów – pokój 26, tel. 44/ 731
31 10 w. 131.
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O zawiadomieniu do prokuratury
i skreślonych inwestycjach
Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Sławomirem Chojnowskim
å ciąg dalszy na str. 4
sprzedać fundacji zakupiony teren. W wyniku takiego działania uzbrojone tereny sprzedawane przez fundację najpierw po 1,50 zł za
metr kwadratowy, potem po 3,50 zł, a obecnie po 5 zł stawały się przedmiotem obrotu
między prywatnymi właścicielami po znacznie
wyższych cenach. Tymczasem cel sprzedaży
przez fundację tych działek miał być inny, miał
przede wszystkim dawać nowe miejsca pracy dla mieszkańców w powstających firmach.
- Czy zawiadomienie dotyczy Rady
Gminy Kleszczów czy też Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów?
- Zawiadomienie dotyczy radnych gminy Kleszczów reprezentujących Radę Gminy we władzach fundacji. Jest to zarzut, który podam dokładnie, tak jak został zapisany
w piśmie do prokuratury. Zarzucam w nim
nie dopełnienie przez tych radnych obowiązku „rzetelnego i uczciwego działania w interesie Gminy oraz jej mieszkańców, w związku
z zawarciem na szkodę Gminy w imieniu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą
w Kleszczowie umów sprzedaży i umów przenoszących własność nieruchomości zbytych
na rzecz poszczególnych inwestorów za zgodą Rady Gminy”.
- A czy w trójstronnych porozumieniach, które podpisywała gmina, fundacja
i inwestor był zapis o obowiązku odsprzedania nie wykorzystanej przez inwestora
działki na rzecz fundacji?
- Tak, w umowach trójstronnych, podpisywanych przez wójta był zapis, że inwestor zobowiązuje się do zbudowania zakładu w ustalonym terminie. A jak się z tego nie wywiąże
to ma obowiązek odsprzedać kupiony teren
z powrotem do fundacji, za taką samą cenę,
za jaką go kupił. To zobowiązanie inwestora powinno być potem wpisane w akcie notarialnym, kiedy fundacja sprzedawała inwestorowi działki należące do gminy. Taką umowę
notarialną podpisywała już tylko fundacja z inwestorem. Okazuje się, że nie we wszystkich
umowach zapis o obowiązku odsprzedaży został umieszczony.
- Na styczniowej sesji powiedział Pan
m.in. „Intencje stron umowy trójstronnej
były znane. Dlaczego jednostronnie były
niedotrzymywane i jak to należy ocenić
rozstrzygnie prokurator”.
- Dokładnie takie mam oczekiwania. Teraz w ręku prokuratury jest ocena czy rozpocząć w tej sprawie śledztwo, czy nie. Opinia
prawna, jaką otrzymałem po skontrolowaniu
sposobu wykonania przez Fundację Rozwoju
Gminy Kleszczów uchwał, w których radni wyrażali zgodę na sprzedaż inwestorom należących do gminy gruntów, mówi że w tej sprawie
mogło zaistnieć przestępstwo. Jeśli jest takie
podejrzenie to wójt musi zawiadomić organy
ścigania.
- Na sesji w styczniu uchwalany był
także budżet na 2014 rok i plan inwestycji

gminnych. Nie wszystkie inwestycje wpisane przez Pana do projektu budżetu zostały poparte przez radnych. Najpierw na
posiedzeniu komisji, a potem przy głosowaniu na sesji przepadły takie zadania jak
budowa drogi „przez wkop”, a także prace
remontowe w części starego hotelu gminnego.
- Uważam, że te decyzje radnych oznaczają blokowanie potrzebnych inwestycji. Zaplanowałem środki finansowe na zrobienie
projektu technicznego drogi „przez wkop”. Takie zadanie było wcześniej umieszczane w
budżetach na rok 2011 i później. Teraz, kiedy
wiadomo, że PGE nie zgodzi się na budowę
z własnych pieniędzy tak potrzebnej mieszkańcom drogi (potwierdził to niedawno w wypowiedzi dla „Dziennika Łódzkiego” dyrektor
KWB Bełchatów, Kazimierz Kozioł) nagle radni postanowili zdjąć zadanie z budżetu.
- Nie wierzy Pan w to, że apel o wybudowanie drogi przez „wkop” za pieniądze
PGE, który Rada Gminy wysłała po sesji do
władz spółki i do dyrektorów kopalni i elektrowni będzie skuteczny?
- Oczywiście, że nie wierzę. O tym czemu
nie możemy liczyć na budowę tej drogi przez
spółkę mówiłem wcześniej, w poprzednim wydaniu „Informatora”. Decyzje Rady Gminy
w sprawie drogi „przez wkop” można podsumować tak: w swoim programie wyborczym
wpisałem działania w celu przyspieszenia tej
inwestycji. Radni postanowili pokazać „kto tu
rządzi” i spróbują udowodnić, że wójt nie realizuje swojego programu wyborczego. Wiemy
dobrze, że 2014 to rok wyborów.
- A jeśli chodzi o planowany remont
części hotelu?
- Najstarsza część budynku przy ulicy
Sportowej 3, w którym znajduje się gminny
hotel, była remontowana w latach 2005-2006.
Druga, nowsza część budynku zbudowana
została w roku 2004. Poprzedni dzierżawca
postarał się o podniesienie standardu i uzyskanie kategorii trzech gwiazdek. Planowa-

Z

ny remont miał poprawić wygląd estetyczny
tej nieodnawianej dotąd części budynku
i utrzymanie trzech
gwiazdek. Myślę, że
nikomu nie trzeba tłumaczyć, że opinie
o gminie przekazywane przez gości hotelowych są ważne. Jak w odpowiednim czasie
nie zrobi się prac remontowych to będą ulegać
zniszczeniu inne rzeczy. W końcu na naprawy
i wymianę wyposażenia trzeba będzie wydać
dużo więcej gminnych pieniędzy. A złe opinie,
jakie o hotelowych warunkach w Kleszczowie
będą wygłaszać goście, którzy tu przyjeżdżają, będą powtarzane przez wiele osób. Wiem,
że dobra opinia o gminie Kleszczów jest ważna dla naszych mieszkańców. Rozmawiają
ze mną ludzie, którzy nie mogą pogodzić się
z tym, że na przykład na stronie internetowej,
którą utworzyła Fundacja Rozwoju Gminy za
gminne pieniądze, pokazuje się całemu światu konflikty pomiędzy Radą Gminy i wójtem.
Fundacja nazywa to promocją! Szkoda słów.
- Jaki jest Pana zdaniem sposób na wykonanie tych dwóch, skreślonych przez
radę inwestycji?
- Liczę na to, że radni wezmą sobie do
serca wnioski zgłaszane przez mieszkańców. I wezmą pod uwagę ich opinie. Wiem, że
mieszkańcy oczekują dobrej współpracy między radą i wójtem. Pamiętają z poprzednich
lat, że kiedy była zgoda to nie było opóźnień
w inwestycjach, była też lepsza atmosfera
między ludźmi. Odbywają się teraz zebrania
wiejskie, a na nich są zgłaszane nowe wnioski inwestycyjne. Na pewno w najbliższych tygodniach Rada Gminy zajmie się tymi wnioskami i plan inwestycji będzie poszerzany
o nowe, zgłoszone przez naszych mieszkańców zadania. Będzie wtedy okazja, żeby tamte dwa punkty wykreślone przez radę w styczniu wstawić z powrotem do budżetu.
- Dziękuję za rozmowę.
(s)

Energa zaopatrzy gminę w prąd

namy już wyniki przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla gminy Kleszczów. Od 1 marca br. do końca lutego 2016 roku obiekty gminne oraz system
oświetlenia gminnych placów i ulic będą zasilane prądem, kupowanym od firmy Energa - Obrót
S.A. z siedzibą w Gdańsku. Nowy dostawca zaoferował cenę za 1 kilowatogodzinę na poziomie
0,2178 zł, czyli o prawie 5 proc. niższym od drugiej uczestniczącej w przetargu firmy - PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Ta zaproponowała cenę 0,2290 zł/kWh.
Przetarg ze względu na swoją wartość był ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu dwóch lat, których
dotyczył przetarg, określone zostało na poziomie 3 672 903,70 kWh. Taka ilość energii zostanie
zakupiona, by oświetlić 62 odcinki gminnych dróg i ulic oraz zasilić w prąd 38 obiektów - wśród
nich m.in. urząd gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia, remizy jednostek OSP, przepompownie ścieków, zespoły boisk sportowych. Przetarg obejmuje także dostawę energii elektrycznej do 12
obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, trzech samorządowych przedszkoli, szkół
podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku oraz siedziby LKS Omega Kleszczów.
Pięcioprocentowa różnica w cenach prądu oferowanych przez obie firmy energetyczne
oznacza, że oferta Energi – Obrót S.A. jest niższa o ponad 41 tys. zł od oferty PGE Obrót S.A.
(s)
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Kiedy do
stomatologa?

Kleszczów - Gminny Ośrodek Zdrowia
dr n .med. Olga Orłowska
Tel. 44/ 731-30-80, wew. 27
• poniedziałek 8.00-17.00
• wtorek 10.00-19.00
• środa 8.00-15.00
• III i IV czwartek miesiąca 8.00-16.00
• II sobota miesiąca 8.00-16.00
Kleszczów - Szkoła Podstawowa
lek. stom. Marzena Kabzińska
Tel. 505 787 912
• poniedziałek 8.00-18.00
• wtorek 8.00-14.00
• środa 8.00-14.00
• I i II piątek miesiąca 8.00-14.00
• I sobota miesiąca 8.00-13.00
Łękińsko - Szkoła Podstawowa
lek. stom. Aleksandra Cieślik
Tel. 44/ 731-44-82
• wtorek 11.00-19.00
• czwartek 8.30-14.30
• piątek 8.30-14.30
• IV sobota miesiąca 8.30-13.30
Łuszczanowice - przedszkole
dr n. med. Łukasz Biesaga
Tel. 44/ 731-48-93
• poniedziałek 8.00-18.00
• wtorek 8.00-14.00
• piątek 8.00-16.00
• III sobota miesiąca 8.00-16.00

Zdjęcia RTG zębów
– w gabinecie w Kleszczowie

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje
mieszkańców gminy, że pojedyncze stomatologiczne zdjęcia rentgenowskie zębów mogą bezpłatnie wykonywać w gabinecie stomatologicznym, działającym
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie w następujących terminach:
• wtorek - godz. 19.00-20.00
• środa - godz. 8.00-9.00
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Czego oczekują ankietowani
podczas spotkania wój29 stycznia
ta Sławomira Chojnowskiego

z przedsiębiorcami, działającymi na terenie gminy Kleszczów, uczestnicy zostali
zaproszeni do wypełnienia anonimowych
ankiet. Ankieta przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy w Kleszczowie
zawierała 13 pytań, które oprócz informacji
odnoszących się do firmy, miały umożliwić ocenę jakości obsługi klientów w UG
w Kleszczowie oraz ustalić, jakimi formami
wsparcia ze strony gminy zainteresowani
są lokalni przedsiębiorcy.
W badaniu oceniającym klimat dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy
Kleszczów udział wzięło 91 osób z grona 120 uczestników spotkania, w tym 64
właścicieli małych firm, 18 przedstawicieli
spółek prawa handlowego, 3 spółek cywilnych oraz 3 spółdzielni (3 uczestnicy nie
wskazali formy organizacyjnej).
34 osoby spośród ankietowanych kontaktowały się z Urzędem Gminy w Kleszczowie w ciągu ostatniego tygodnia. Większość z nich odwiedziła urząd osobiście.
Zdecydowana większość przedsiębiorców
była zadowolona z jakości obsługi w urzędzie. Przedsiębiorcy wymienili też utrudnienia: nadmierną biurokrację (9 opinii),
zbyt długi termin załatwiania spraw (5 opinii), brak wiedzy urzędnika (4 opinie).
Ze wskazanych w ankiecie form wspierania przedsiębiorczości najwięcej ankietowanych opowiedziało się za obniżeniem
podatków od nieruchomości i podatku od

środków transportowych (19 proc.). 15
proc. oczekuje wsparcia w postaci poręczeń finansowych, bądź tanich pożyczek.

Formularze ankiet do wypełnienia
odbierają w punkcie recepcyjnym
Grzegorz Sołtyszewski
i Jerzy Bujacz
Przedsiębiorcy są również zainteresowani
wsparciem ze strony gminy w szkoleniach
i spotkaniach informacyjnych (15 proc.).
Na pytanie opisowe: Co usprawniłby
Pan/Pani we współpracy z samorządem
lokalnym? ankietowani wskazali m.in.: ●
lepszy i szybszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi referatami Urzędu
Gminy oraz pomiędzy UG a Starostwem
Powiatowym, ● usprawnienie przepływu
informacji, ● utworzenie punktu obsługi
przedsiębiorców oraz wprowadzenie kontaktu z przedsiębiorcami w formie newslet-

Gminny klub podsumował
• W 2013 roku Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie zorganizował siedem akcji krwiodawczych,
w których krew oddało 167 krwiodawców,
w tym 23 uczniów. Łącznie we wszystkich
akcjach pozyskano 136 litrów krwi.
• W kilku szkołach (ZSP w Kleszczowie,
ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie) Gminny Klub

•

Szczepienia profilaktyczne

•

NZOZ w Kleszczowie informuje o terminach bezpłatnych szczepień profilaktycznych
w roku 2014. Będą prowadzone szczepienia przeciwko:
1. grypie - dla całej populacji mieszkańców 		
1-12 września,
2. pneumokokom - dla dzieci w wieku 2-5 lat 		
1-12 września,
3. meningokokom - dla całej populacji mieszkańców
(dotyczy osób, które wcześniej się nie zaszczepiły)
1-12 września.
Zapisy na powyższe rodzaje szczepień - do 30 maja br.
4. brodawczakowi ludzkiemu 			
17 kwietnia (I)
- dla dziewczynek z rocznika 2003 		
18 czerwca (II)
						
23 października (III)
Zapisy i zgody rodziców do 28 lutego 2014.
Rodzice dziewczynek z rocznika 2003, które nie uczą się w szkołach na terenie gminy
Kleszczów, winni zgłosić się do rejestracji NZOZ.

•

Zapisy osobiście w rejestracji NZOZ w Kleszczowie.
Wszelkie informacje pod nr tel. 44/ 731 30 80.

•

HDK przeprowadził prelekcje na temat
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także
dawstwa szpiku kostnego, przeszczepów
organów i tkanek. Łączna liczba uczniów,
którzy uczestniczyli w prelekcjach to ok.
620 osób.
Akcje rejestracyjne potencjalnych dawców
szpiku kostnego, zorganizowane przez
kleszczowski klub wspólnie ze wspomnianymi szkołami umożliwiły zarejestrowanie
88 dawców.
Członkowie Gminnego Klubu HDK wraz
z pocztem sztandarowym uczestniczyli
m.in. w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krwiodawców na Jasną Górę oraz w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Krwiodawców,
w którym drużyna z Kleszczowa zajęła
czwarte miejsce.
Podczas grudniowej akcji krwiodawstwa
została wśród krwiodawców przeprowadzona zbiórka czekolad. Razem z zebranymi
przez młodzież ZSP w Kleszczowie ubraniami dary te trafiły do Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i PDPS w Bełchatowie.
Efektem tej aktywności klubu był dostrzegalny wzrost zainteresowania społeczności gminnej tematyką krwiodawstwa i dawstwa szpiku.
opr. s
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przedsiębiorcy?
tera, ● organizowanie szkoleń i spotkań
z przedsiębiorcami, ● więcej informacji
dla firm o inicjatywach samorządowych,
● potrzeba funkcjonowania w gminie pracownika, który informowałby o funduszach
europejskich oraz ewentualnie pomagał
w pisaniu wniosków.
Wśród dziedzin, które miałyby być tematem szkoleń adresowanych do przedsiębiorców wymienione zostały m.in.: ●
specjalistyczne projektowanie, ● księgowość, ● informatyka, ● fizjoterapia, ● edukacja biznesowa, ● rozwój osobisty, ● komunikacja, ● marketing i zarządzanie.
Kolejne z postawionych pytań („Jakiej
pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oczekuje Pan/Pani
od Gminy Kleszczów?”) przyniosło kilkadziesiąt różnych propozycji. Można je podzielić na następujące tematy:
• obniżenie podatków - większość ankietowanych nie precyzowała czy chodzi o jeden wybrany rodzaj podatku,
były też propozycje bardzo skonkretyzowane, które dotyczyły np. tylko obniżenia podatku od środków transportowych lub obniżenia przynajmniej na 2
lata podatku firmom nowo powstałym,
• wsparcie finansowe - wymieniane były
takie formy, jak: dotacje, pożyczki i kredyty na korzystnych warunkach, pomoc
w pozyskaniu funduszy UE,
• współpraca samorządu z przedsiębiorcami - większość propozycji z tej
grupy dotyczyła stworzenia preferencji
dla miejscowych firm przy realizacji inwestycji lokalnych, bądź ogólnie możliwości współpracy przy inwestycjach na
terenie gminy Kleszczów,
• lokale i tereny inwestycyjne - tu przedsiębiorcy wskazywali na: ● potrzebę
udostępnienia lokali na preferencyjnych
warunkach, ● wprowadzanie zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorstw, ● wsparcie przy uzyskiwaniu
pozwoleń na budowę.
• działań promocyjnych - w tym zakresie ankietowani widzą takie możliwości
wsparcia ze strony samorządu jak: promocję miejscowych firm, promocyjną
współpracę samorządu i firm, zachęcanie mieszkańców gminy do korzystania
z miejscowych produktów, dokładniejsze oznaczenie lokalizacji firm na terenach przemysłowych w Rogowcu.
Dane zebrane dzięki ankietom posłużą
do wypracowania takiej formuły współpracy samorządu gminy z lokalnymi przedsiębiorcami, które - w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa - umożliwią
spełnienie możliwie wielu ze zgłoszonych
oczekiwań.
MSz (s)

Informator

30

KLESZCZOWSKI

7

Sponcel w Podstrefie Kleszczów

stycznia odbyła się w Łodzi uroczystość związana z wręczeniem nowym firmom zezwoleń na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jedną z dwunastu firm, które tego dnia odebrały zezwolenie na działalność w ŁSSE jest spółka
Sponcel. Przygotowuje się ona do inwestycji na terenie strefy przemysłowej w Bogumiłowie,
gdzie parę lat temu część terenów została włączona do ŁSSE jako Podstrefa Kleszczów.
Podczas łódzkiej uroczystości firmę reprezentował Rafał Szczekocki, kierujący obecnie zakładami spółki Arix Polska w strefach w Kleszczowie i Żłobnicy. Zezwolenie na działalność
dla firmy Sponcel odebrał z rąk wojewody łódzkiego oraz przedstawicieli zarządu ŁSSE. Na
uroczystość zaproszeni zostali także przedstawiciele władz tych miast i gmin, na których terenie mają powstawać nowe inwestycje w ramach ŁSSE. Gminę Kleszczów reprezentował
sekretarz gminy Kazimierz Hudzik.
Firma Sponcel, w której jednym z głównych udziałowców jest włoska spółka Arix SPA,
uruchomi w Bogumiłowie zakład produkujący gąbkę celulozową, wykorzystywaną przez
producentów artykułów gospodarstwa domowego. Zespół budynków produkcyjnych, magazynowych i socjalnych ma mieć łącznie ok. 7 tys. m kw. powierzchni. Firma zajmować
będzie działki wielkości ok. 6 ha. Na planowane inwestycje wyda do końca 2017 r. co najmniej 50 mln zł i – po zrealizowaniu całej, podzielonej na dwa etapy inwestycji – zatrudniać
ma do 50 osób.
(s)

O unijnych funduszach…
… informuje działający w Bełchatowie Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Można tu bezpłatnie uzyskać informacje na temat: ● Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ);
● programów wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS).
Rolą punktu jest także: ● kierowanie beneficjenta do odpowiednich instytucji w celu
uzyskania szczegółowych informacji; ● udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych.
Siedziba bełchatowskiego punktu informacyjnego: Urząd Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), I piętro, pok. nr 214, tel. 44/ 733 51 44, e-mail: info_rpo@um.belchatow.
pl. Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.30-15.30, wtorek - 7.3017.00.

PUP podał ważny termin
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował, iż wnioski osób uprawnionych do skierowania na szkolenie oraz zgłoszenia na szkolenia grupowe przyjmowane będą od 4 marca. Dzień wcześniej – 3 marca odbędzie się posiedzenie Powiatowej
Rady Zatrudnienia, która zaopiniuje plan szkoleń przewidzianych na rok 2014.

Firma Z.P.R. „RUBOR”
poszukuje do pracy w Żłobnicy (ul. Milenijna 5)
pracowników w następujących zawodach:
1. Ślusarz – monter konstrukcji stalowych
Wymagania: ● dobra znajomość rynku technicznego, ● doświadczenie
w pracy na stanowisku montera – trzy lata, ● obsługa palnika ręcznego, ●
wykonywanie spoin szczepnych, ● umiejętność pracy w zespole, ● uprawnienia
do obsługi suwnic z poziomu „0”, ● sumienność i rzetelność w wykonywaniu
powierzonych zadań.

2. Spawacz
Wymagania: ● aktualne uprawnienia metodą 135 (spawanie półautomatem),
● doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza – trzy lata, ● znajomość
rynku technicznego, ● umiejętność pracy w zespole, ● uprawnienia do obsługi
suwnic z poziomu „0”.

3. Malarz (branża - konstrukcje stalowe)
Wymagania: ● doświadczenie w pracy na stanowisku malarza – dwa lata, ●
umiejętność pracy w zespole, ● malowanie pistoletem pneumatycznym
Szczegółowych informacji w firmie Z.P.R. „RUBOR” udziela Katarzyna
Waloch, tel. 44/ 731 49 23.
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Klub HDK – rekord wyrównany
lutego Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie przeprowadził pierwszą w tym roku akcję krwiodawczą.

To krwiodawcy – weterani. Jan Żarowski (na pierwszym planie)
oddał dotąd około 10 litrów krwi, zaś Krzysztof Trojanowski –
około 12 litrów.
Osoby, chcące oddać krew zgłaszały się – jak zwykle – do kompleksu SOLPARK. Akcja odbywała się w sali na parterze, służącej zazwyczaj do prowadzenia szkoleń i różnego rodzaju spotkań. Zgło-

Tadeusz Gajda (z prawej) kieruje zarządem
klubu HDK. W organizowaniu akcji krwiodawczych cenną pomoc zapewniają wolontariuszki
- Uczennice Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych.

siło się 63 krwiodawców, ale tego dnia z przyczyn zdrowotnych 10
osób nie mogło oddać krwi.
– Dziękujemy im
za gotowość i samą
chęć jej oddania mówi Marek Kaczmarczyk z kleszczowskiego klubu.
– Jednak wyrównaliśmy rekord własny, bo krew oddały
53 osoby, w tym kilkanaścioro uczniów
z ZSP Kleszczów. Przed SOLPARKIEM czeka samochód, któW sumie udało się ry w ściśle określonym czasie musi dostarzebrać 23 litry i 850 czyć zebraną podczas akcji krew do łódzml tego cennego kiego RCKiK. Dlatego pobieranie krwi musi
leku.
zakończyć się do godz. 14.00.
Dziesięć jednostek krwi zostało
przekazane na leczenie chorej z miejscowości Górki z gminy Strzelce Wielkie. Prosiła o to rodzina chorej.
Dziękując za to, że krwiodawcy stawili się tak licznie na lutowej
akcji, zarząd klubu dziękuje też bardzo sprawnej ekipie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz paniom z Punktu Pobrań w Radomsku za wielki wysiłek, jaki włożyły
w to, aby w określonym czasie pobrać krew od wszystkich chętnych.
Następna akcja honorowego krwiodawstwa w Kleszczowie planowana jest na 4 kwietnia.
– Na kwiecień planujemy także akcję rejestracyjną Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego, poprzedzoną stosowną prelekcją na ten temat w auli SOLPARKU. O szczegółach powiadomimy
w stosownym czasie – zapowiada M. Kaczmarczyk.
(s)

GOK na Dzień Kobiet
3 razy łóżko - komedia małżeńska to spektakl dla widzów dorosłych, w którego obsadzie
występują: Adrianna Biedrzyńska, Emilia Komarnicka, Jan Jakub Należyty i Michał Lesień.
Osoby zainteresowane obejrzeniem spektaklu prosimy o odbiór wejściówek w Wiejskim
Ośrodku Kultury w Łękińsku w terminie 1728 lutego (poniedziałek i piątek w godz. 8.0015.00, wtorek-czwartek w godz. 8.00-19.00).
Szczegółowy program gminnych obchodów Dnia Kobiet zostanie zamieszczony w następnym wydaniu „Informatora” oraz na plakatach i na stronie internetowej GOK - www.gok.
kleszczow.pl.

Łuszczanowice 101 B
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Zaskoczeni serdecznością
å ciąg dalszy ze str. 4

Spotkanie z merem miasta Równe
miejscowości jedenastoklasową szkołę. Widać duże różnice w warunkach funkcjonowania szkoły w mieście i szkoły na wsi. Gdybym
Wizyta w szkole „Centrum Nadziei”
tarz Rady Miejskiej w Równem - Andriej Grzeszczuk, odpowiedzialna w administracji miasta za współpracę międzynarodową Olena Petriv oraz wspomniana już dyrektor szkoły Centrum Nadziei.
Władze Równego współpracują partnersko z kilkoma samorządami w Polsce, więc specyfika polskiej samorządności jest im znana.
Dla gości z Polski interesującym tematem rozmów było poznanie,
jak wygląda podział kompetencji władz miejskich oraz małych gmin.
Delegacja z Kleszczowa miała okazję poznać także mniejszą jednostkę administracyjną - położoną niecałe 40 km od Równego gminę Satiw (jej spolszczona nazwa to Satyjów). Gmina należy do rejonu (odpowiednik polskiego powiatu) dubieńskiego. Liczy niespełna
1400 mieszkańców. Urząd gminy obsługiwany jest przez 8 osób.
– W urzędzie odbyło się spotkanie z wójtem tej gminy, panią Larysą Krupko - mówi wójt Sławomir Chojnowski. – Potem odwiedziliśmy miejscowe, jednooddziałowe przedszkole i działającą w tej

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wizyty

Satiw - wizyta w przedszkolu
chciał w jednym zdaniu podsumować wrażenia z tego wyjazdu to
powiem tak: byliśmy zaskoczeni i wzruszeni gościnnością Ukraińców.
(s)

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).
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W sklepie spożywczym w Żłobnicy i w kleszczowskim kiosku Ruchu odbiorą listy z sądu i prokuratury ci mieszkańcy gminy Kleszczów, których doręczyciel Polskiej Grupy Pocztowej nie zastanie w domu.

J

Po awizowany list – do kiosku Ruchu

ak wiadomo od początku tego roku dostarczaniem listów
wysyłanych przez sądy i prokuratury zajmuje się nowa firma - Polska Grupa Pocztowa. Wygrała ona przetarg na doręczanie sądowych i prokuratorskich przesyłek.
Zaoferowała niższą cenę usługi niż Poczta Polska.
PGP do doręczania wspomnianych
przesyłek zatrudniła podwykonawców - znaną w Polsce od paru lat firmę InPost oraz
spółkę RUCH, dysponujacą siecią kiosków.
Ta rewolucyjna zmiana obowiązuje od półtora miesiąca, ale w mediach nie ustaje dyskusja nad ułomnościami takiej formy dostarczania bardzo ważnych pism. Nie ma
problemu, kiedy doręczyciel zastanie adresata listu (lub kogoś z jego rodziny) w domu.
Problem pojawia się, kiedy w skrzynce znajTak oznaczane są
dziemy awizo, informujące w jakiej placówpunkty PGP
ce niedoręczony list jest przechowywany.
Nie zawsze jest to kiosk Ruchu. Czasem po
sądowe pismo trzeba się pofatygować do osiedlowego warzywniaka, sklepu rybnego, albo innej placówki handlowej.

Filmowe śpiewanie
w językach obcych

już po raz trzeci w Zespole Szkół Ponadgimnazjal12 lutego
nych w Kleszczowie odbył się konkurs piosenki obcoję-

zycznej. W tym roku tematem przewodnim tej muzycznej rywalizacji były piosenki związane z filmem. Do udziału w konkursie zgłosili
się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Radomska,
Pajęczna, Zelowa, Bełchatowa, Szczercowa, Kietlina, Sulmierzyc
i Kleszczowa. Wykonawcy mogli zaprezentować się przed komisją konkursową w utworach wykonywanych w językach angielskim,
niemieckim lub hiszpańskim. Przesłuchania uczestników konkursu
odbywały się w wyróżniającej się znakomitą akustyką auli kompleksu SOLPARK.
Do filmowej formuły konkursu dostosowali się nie tylko wykonawcy,
ale i prowadzący, ubrani tak, jak dwaj
główni bohaterowie niezapomnianego
kinowego przeboju „Blues Brothers”.
Konkurs rozpoczął się o godz. 9.30.
Jury obradowało burzliwie, bo oceniano nie tylko muzyczne zdolności,
ale też przygotowanie językowe wykonawców. Zdobywcą głównej nagrody został Mateusz Tkacz z I Liceum Ogólnokształcącego
w Radomsku. „Wyśpiewał” ją sobie piosenką „Radioactive” z amerykańskiego thrillera science fiction „Intruz” („The Host”). W przerwach konkursowych przesłuchań goście, wykonawcy i opiekunowie mogli pokrzepić się słodkościami, serwowanymi w szkolnej
kawiarence językowej. Odważni próbowali sił w quizie o muzyce filmowej. Można też było poszerzyć wiedzę w dziedzinie piosenki filmowej, oglądając specjalną prezentację multimedialną.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Urząd Gminy
w Kleszczowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Organizatorkami kleszczowskiego konkursu piosenki obcojęzycznej były nauczycielki języków obcych w ZSP: Katarzyna
Matlingiewicz, Gabriela Najgebaur oraz Olga Karasińska. Oprawę
techniczno-artystyczną zapewnili uczniowie klas II i IV technikum,
a kawiarenkę prowadzili uczniowie klasy II a LO i II TNT.
(s)

Wątpliwości budzi to, czy - zwłaszcza w wiejskiej społeczności,
gdzie każdy wie prawie wszystko o każdym - możliwe jest zachowanie tylko do wiadomości sprzedawcy faktu, że Nowak czy Wiśniewski odebrali właśnie wezwanie z sądu albo prokuratury. Jeśli znajomy odbiera jakąś korespondencję w kiosku lub sklepie, to nie ma
wątpliwości skąd pismo otrzymał. Możliwości są tylko dwie.
Polska Grupa Pocztowa uspokaja, że osoby obsługujące punkty, do których trafiają awizowane przesyłki, zostały odpowiednio
przeszkolone i obowiązuje je tajemnica korespondencji. PGP chwali się jednocześnie, że dzięki kioskom i sklepikom posiada bardziej
rozbudowaną sieć placówek niż Poczta Polska (podobno łącznie
ponad 7500). Ich lista jest dostępna w wyszukiwarce na stronach
www.pgpsa.pl. Posługując się tą wyszukiwarką sprawdziliśmy, jak
wygląda sieć PGP w naszym powiecie. Znaleźliśmy: 15 punktów
w Bełchatowie, 1 w gminie Drużbice i po 2 w gminach: Rusiec, Kluki, Szczerców i Kleszczów. W przypadku naszej gminy awizowane przesyłki trafiają bądź do sklepu spożywczego w Żłobnicy pod
nr 38, bądź do kleszczowskiego kiosku Ruchu. Są jednak wątpliwości co do tego, na ile rzetelne są zamieszczone w bazie PGP informacje o godzinach pracy placówek. Czas pracy sklepu w Żłobnicy
(godz. 6 – 18) nie wydaje się nieprawdziwy. Jednak czas otwarcia
kiosku (codziennie z wyjątkiem niedziel od 6 do 23) wywołać musi
zdumienie. Wszyscy wiemy, że kiosk jest zamykany o godzinie 15.
Jak dużo awizowanych przesyłek odbierają mieszkańcy gminy w kiosku? Pani prowadząca ten punkt poinformowała nas, że
w styczniu takich przesyłek było 44. Po kilka z nich odbiorcy nie
zgłosili się wcale.
(s)

W

Szkolą się w „Arreksie”

ostatnich tygodniach agencja „Arreks” zorganizowała kilka
szkoleń i kursów. Zmiany w podatku VAT, które weszły w
życie w październiku oraz styczniu, stały się okazją do przybliżenia
istoty tych zmian w ramach zorganizowanego szkolenia. W lutym odbyły się zajęcia z dość popularnego tematu, jakim jest obsługa kas
fiskalnych, a także szkolenie poświęcone zasadom sporządzania rocznego sprawozdania o
udzielonych zamówieniach publicznych (na zdjęciu).
Wśród zakończonych w lutym dłuższych kursów, trwających po 60 godzin każdy są
kursy z języka angielskiego
i niemieckiego na poziomie podstawowym. Dokument potwierdzający ich ukończenie odebrało w sumie 18 osób.
Wspomnijmy jeszcze o zajęciach zaplanowanych w najbliższym czasie. 24 lutego w „Arreksie” rozpoczyna się 70-godzinny
kurs „Pracownik kadrowo-płacowy”, natomiast 25 i 26 lutego - kurs
„Pierwsza pomoc - wiem jak pomóc”. Ponieważ ciągle jest zapotrzebowanie na kursy językowe agencja uruchamia nabór na języki: niemiecki, rosyjski i angielski (na różnych poziomach).
Okazuje się, że na specjalistyczne, dłuższe kursy o charakterze zawodowym, nie zawsze zgłasza się odpowiednio liczna grupa uczestników, gwarantująca organizatorowi pokrycie wszystkich
kosztów. To właśnie z tego powodu nie doszły do skutku reklamowane przez „Arreks” od paru miesięcy kursy „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” oraz „Kurs kandydatów na
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa”.
– Sprawa tych dwóch kursów jest ciągle otwarta - zapewnia Zofia Pasternak z ARR „Arreks”. – Jeżeli będzie zainteresowanie wrócimy do tematu.
(s)
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Kleszczowianie na Polagrze

1

lutego 46 mieszkańców gminy Kleszczów wybrało się do
Poznania na zorganizowany staraniem Urzędu Gminy edukacyjny wyjazd na piąte Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery. Targowa impreza trwała
w sumie 4 dni i – oprócz 360
wystawców – przyciągnęła
tysiące zwiedzających. Najchętniej oglądane są nowe
maszyny rolnicze i ciągniki,
błyszczące nowym lakierem,
przywożone do Poznania
wprost z taśmy produkcyjnej.
Wystawiany na targach
asortyment uzupełniają części zamienne, akcesoria, aparatura kontrolno-pomiarowa, produkty z dziedziny chemii rolniczej i nasiona. Odrębny dział dotyczy hodowli. Prezentowane są tu technologie i artykuły do hodowli oraz
maszyny do zbioru zielonek, paszowozy, ładowarki, a także inny
sprzęt niezbędny w każdym nowoczesnym gospodarstwie hodowlanym.
Agencja Nieruchomości Rolnych prezentowała ofertę nieruchomości rolnych, terenów inwestycyjnych i przeznaczonych na

W dniach 24 lutego-1 marca odbędzie się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem.

J

Tydzień pomocy

ak co roku akcja ta pozwoli zainteresowanym uzyskać
bezpłatną poradę od specjalistów, takich jak: adwokaci,
radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, prokuratorzy,
funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną
wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz kuratorzy
sądowi i komornicy, znający się na postępowaniu wykonawczym.
Osoba, która uważa się za ofiarę przestępstwa, zainteresowana
uzyskaniem pomocy prawnej, może zgłosić się do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i instytucji współpracujących w ramach tejże akcji. Dyżury w ośrodkach mają być
pełnione od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a w sobotę - w godz. 10.00-13.00.
W naszym województwie pomocą dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem zajmuje się Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób
Działających na rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem - In Corpore”, z siedzibą w Łodzi, ul. Franciszkańska 15, tel. 42/ 639 72 03 lub
42/ 656 20 40.
Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą też
udzielać w każdej jednostce policji garnizonu łódzkiego. W Bełchatowie w Komendzie Powiatowej Policji przy ulicy 1 Maja 7 „pomocowe” dyżury mają pełnić dwie policjantki z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Podane przez Komendę Powiatową terminy dyżurów
oraz kontakt telefoniczny:
• 24 lutego w godz. 10.00-15.00 - tel. 44/ 635 52 39,
• 25 lutego w godz. 10.00-15.00 - tel. 44/ 635 52 49.
(s)

PIZZERIA
zatrudni pizzermana.
Więcej informacji
pod numerem tel. 44/ 731-31-37.
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sprzedaż obiektów zabytkowych.
Targom towarzyszyły imprezy
branżowe i środowiskowe (np.
konferencja „Rewolucja genomowa w selekcji bydła mlecznego”,
Forum Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych oraz IV Europejskie Dni Młodego Rolnika).
(s)

W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
będzie specjalne wsparcie dla rolników, którzy mają najmniej ziemi.

Pieniądze na restrukturyzację
małych gospodarstw

C

oraz głośniej mówi się o premiach na inwestycje w małych gospodarstwach. Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną uruchomione, ani też jakie dokładnie będą warunki ubiegania się o unijne wsparcie, już wzbudzają wiele emocji. Nie ma się czemu dziwić,
bo bezzwrotne premie mogą wynieść nawet 60 tys. zł.
W Polsce jest blisko półtora miliona gospodarstw rolnych. Średnia
powierzchnia jednego ledwie przekracza jedenaście hektarów. Z danych statystycznych wynika, że ponad połowa polskich rolników osiąga rocznie wartość produkcji niższą niż 4 tys. euro. Natomiast więcej
niż 8 tys. euro zarabia tylko co czwarte gospodarstwo rolne. Nowy
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma być nastawiony m.in. na
restrukturyzację najmniejszych gospodarstw. Unijne dotacje dla polskich rolników, którzy mają najmniej ziemi mają wynieść w sumie 450
mln euro.
Na razie wiadomo, że by zdobyć pieniądze na restrukturyzację
małego gospodarstwa, trzeba będzie spełnić kilka warunków. Podstawowym ma być niska dochodowość, która nie może przekraczać
15 tys. euro rocznie. Trzeba będzie także przygotować biznesplan,
dotyczący dalszego rozwoju gospodarstwa.
Ważnym ograniczeniem jest to, że ze wsparcia na restrukturyzację małego gospodarstwa nie będą mogły skorzystać osoby, które dostały wcześniej dotacje dla młodych rolników, na modernizację albo
działalność gospodarczą.
Opr. na podst. Agrobiznesu – Telegazeta TVP

KOMUNIKATY ROLNICZE
Nie ma już laboratorium w Kościerzynie

Od 1 stycznia br. nie działa laboratorium, które podlegało Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach. Na stronie ŁODR (www.
lodr-bratoszewice.pl) podane zostały kontakty do działających w regionie
pracowników stacji chemiczno-rolniczych. Stacje te po przebadaniu próbek
gleby pomagają dobrać m.in. właściwe dawki nawozów.

Czym jest integrowana ochrona roślin?

Po to, by zmniejszyć związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, wprowadzone zostały przepisy o integrowanej ochronie roślin. Na czym ona polega?
Przepisy, które obowiązują od 1 stycznia br. zachęcają rolników, by zapobiegali występowaniu organizmów szkodliwych m.in. przez stosowanie płodozmianu i właściwej agrotechniki, stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych
oraz odpowiedniego materiału siewnego i nasadzeniowego, a także stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji.
Szczegóły znaleźć można np. na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa
(www.minrol.gov.pl).

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014…

… to nazwa konkursu organizowanego po raz XII przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w
kategorii indywidualnej znajdą regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Do 14 marca br. powinny
przekazać imienne zgłoszenie na adres najbliższej jednostki KRUS.
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Strażacy na obrazkach

początkiem roku rozpoczynają się eliminacje do kolejnej
edycji ogólnopolskiego konkursu „Zapobiegamy pożarom”.
Wstępne eliminacje do tego konkursu odbyły się w gminach. Cieszy wyjątkowo duże zainteresowanie konkursem w naszej gminie.
Przedszkole w Kleszczowie zgłosiło do eliminacji 14 prac, spośród
których do etapu powiatowego zostały zakwalifikowane obrazki namalowane przez Łukasza Cieślaka, Samuela Turkiewicza i Jakuba Roczka. Czterdzieści prac przekazało na konkurs przedszkole
w Łuszczanowicach. Spośród nich do powiatowego etapu zakwalifikowane zostały rysunki, których autorami byli Piotr Zybura i Antonina Trochel.
Siedem prac plastycznych, złożonych w Urzędzie Gminy przez
Szkołę Podstawową w Kleszczowie, zostało wykonanych przez
uczniów starszych klas. Do etapu powiatowego zakwalifikowane
zostały prace pięciorga autorów: Darii Gajdy, Kingi Wysockiej, Oliwii Nocoń, Dominiki Bojanowskiej i Natalii Jasek. Autorzy konkursowych prac najczęściej pokazywali ratowniczą służbę strażaków
oraz działania straży, związane z ochroną środowiska naturalnego.
W Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bełchatowie prace poświęcone tematowi „Zapobiegamy pożarom” zostały ocenione przez jury, któremu przewodniczył
Aleksander Frączkowski. Z łącznej liczby 67 przesłanych prac, najliczniejsze były obrazki wykonane przez uczniów szkół podstawowych (50). Uczestnicy konkursu to uczniowie 16 placówek przedszkolnych i szkolnych z terenu całego powiatu.
Najlepsze malunki, wybrane w każdej kategorii wiekowej, przesłano na etap wojewódzki. Gminę Kleszczów będą tam reprezentować prace trojga autorów: Piotra Zybury i Antoniny Trochel (przedszkole z Łuszczanowic) oraz Kingi Wysockiej (SP Kleszczów).
(s)

Szkolne wieści
Doceniona praca Karoliny
Biologiczna praca badawcza Karoliny Sewerynek z LO im. Jana
Pawła II w Kleszczowie „Skuteczność aparatów lotnych nasion
wybranych gatunków” otrzymała wyróżnienie w etapie okręgowym
Olimpiady Biologicznej. 25 stycznia Komisja Okręgowa Olimpiady
Biologicznej w Łodzi zdecydowała o przesłaniu jej do Warszawy,
do kolejnej recenzji przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej.
To oznacza, że praca kleszczowskiej uczennicy walczy o tytuł najlepszej pracy badawczej w kraju. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Szkolny konkurs przysłów
7 lutego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu przysłów w języku
niemieckim „Wir kennen deutsche Sprichwӧrter”, przeprowadzonego w LO im. Jana Pawła II. Uczestnicy mieli za zadanie porównać
50 przysłów niemieckich z ich polskimi odpowiednikami, a potem
przedstawić graficznie wybrane przysłowie. Spośród 16 uczniów,
którzy wzięli udział w konkursie najlepsze miejsca uzyskały:
l I. Patrycja Sadowska (II a), l II. Daria Janus (III a), l III. Klaudia
Krueger (II a).

Spełnili marzenie Mateusza
17 stycznia delegacja kleszczowskiego gimnazjum udała się do
Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie spotkała się z Mateuszem - podopiecznym Fundacji Mam Marzenie. Wraz z przedstawicielami
fundacji przekazano chłopcu sprzęt komputerowy o wartości ponad 3000 zł. Środki na ten dar Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta
w Kleszczowie pozyskało podczas przeprowadzonej w grudniu akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Przypomnijmy, że efektem tej akcji było zebranie ponad 3,8 tys. zł. Relacja
z przekazania sprzętu Mateuszowi została zamieszczona na internetowej stronie Fundacji Mam Marzenie.
å ciąg dalszy na str.16
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Jak wyglądały
ferie z GOK-iem?

uczniów korzystających z zimowej przerwy w nauce
D lawszystkie
placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczo-

wie przygotowały zajęcia świetlicowe, rekreacyjno-sportowe, a także warsztaty umożliwiające poznanie nowych technik plastycznych.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się
czym jest „frottage” (w tej technice zostały wykonane zimowe pejzaże) oraz „cardmaking”
(ręczne wykonanie kartek okolicznościowych).
Podczas zajęć wykonywali świeczniki z jednorazowych
sztućców, własnoręcznie tworzyli oryginalną torbę czy portfel z kartonu, ozdabiali włóczką
i sznurkiem szklane oraz plastikowe butelki. Dzieci uczestni- Zajęcia z wykorzystaniem
czące w warsztatach rękodzieła masy solnej
artystycznego techniką „decoupage” tworzyły kolorowe pojemniki
lub artystyczne filcowe etui na komórkę. Miseczki, serduszka, fantazyjne wazoniki i nauka toczenia na kole były motywem przewodnim
przygotowanych dla dzieci i młodzieży warsztatów ceramicznych.
29 stycznia uczniowie szkół podstawowych wyjechali na wycieczkę do Łodzi, gdzie zwiedzali Muzeum Włókiennictwa. Biała
Fabryka to okazały kompleks klasycystycznych budynków, jeden
z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej.
Mieścił pierwszą w Polsce mechaniczną przędzalnię, tkalnię i drukarnię bawełny, poruszaną pierwszą w Łodzi maszyną parową.
Dzieci po zwiedzeniu muzeum zachwyciły się zaprezentowaną
specjalnie dla nich pracą maszyn tkackich, obejrzały też film multimedialny prezentujący pracę w fabryce. Kolejnym punktem programu był udział w przygotowanych warsztatach tkackich. Uczniowie
zapoznali się z techniką tkania ręcznego poprzez naukę prostych
splotów płóciennych z wykorzystaniem „wątków” i „osnowy”, zrobionych z ciętych pasków materiału. Dzieci na specjalnie przygotowanej macie multimedialnej grały w grę „Zbieranie bawełny”. Z wyjazdu do Łodzi skorzystało 23 dzieci.
Podczas tegorocznych ferii zimowych aura niespecjalnie sprzyjała miłośnikom uprawiającym sporty zimowe. Z czterech zaplanowanych wyjazdów na Górę Kamieńsk odbyły się tylko dwa – 28
i 31 stycznia. Skorzystało z nich zaledwie 20 osób. Każdorazowo
uczestnicy mogli spędzać na stoku po cztery godziny, jeżdżąc na
nartach i na snowboardzie. Wielki finał ferii zimowych’ 2014 odbył
się w sobotę 1 lutego w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Antoniówce. Spotkanie rozpoczęło się od 45-minutowego przedstawienia teatralnego o przygodach Jasia i Małgosi, w wykonaniu łódzkiego Teatru „MER”. Wszystkie dzieci uczestniczyły w warsztatach wyrobu
cukierków i lizaków, przeprowadzonych przez cukierników z firmy
Cukier - Lukier z Wrocławia. Przygotowana karmelowa masa została wylana na specjalny kamienny blat i zabarwiona kolorowymi
barwnikami o różnych smakach. Potem każde dziecko z przygotowanej już masy wykonało własnoręcznie lizak.
å ciąg dalszy na str.16
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Tel. 695 648 348
e-mail: romeu.pat@gmail.com
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Czytelnia online
w kleszczowskiej bibliotece

2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w KleszNa koniec
czowie wraz ze swoimi filiami w Łękińsku i Żłobnicy dys-

ponowała zbiorem 37513 książek. Ponad jedną czwartą stanowiły
książki popularnonaukowe, a wśród nich – podręczniki akademickie i książki naukowe.
– Choć te zbiory są regularnie uzupełniane o nowe wydania
lub o tytuły podręczników potrzebnych na nowych kierunkach, –
mówi dyrektor GBP w Kleszczowie, Violetta Kacperek – nie sposób
jest spełnić wszystkie oczekiwania studiujących czytelników. Na te
najbardziej poszukiwane tytuły musimy robić listę oczekujących,
szczególnie przed sesją egzaminacyjną.
Sposobem na rozwiązanie tego problemu stało się wykupienie
przez GBP w Kleszczowie dostępu do czytelni online, prowadzonej
przez firmę IBUK.pl. Na 2014 rok czytelnicy otrzymali do dyspozycji 98 tytułów podręczników akademickich, książek popularno-naukowych oraz słowników i lektur szkolnych. Mogą z nich korzystać
zarówno uczniowie, jak i studenci. Dostęp jest możliwy za pomocą komputera czy tabletu przez całą dobę w każdym miejscu, gdzie
znajduje się połączenie z Internetem.
– Szczególnie polecamy publikacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu na koniec szóstej klasy i do egzaminu gimnazjalnego – mówi dyrektor biblioteki.
W książkach udostępnianych w wirtualnej czytelni można wyszukiwać określone słowa czy frazy, dodawać zakładki, a nawet robić własne notatki bezpośrednio w książce. Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie, którzy będą chcieli skorzystać
z zasobów, udostępnionych przez IBUK.pl otrzymywali do tej pory
login i indywidualne hasło, umożliwiające wejście do czytelni online.
Teraz logowanie następuje poprzez indywidualny numer PIN. Tych
czytelników, którzy nie zgłosili się jeszcze, by uzyskać ten numer,
biblioteka prosi o kontakt.
Lista książek, do których dostęp wykupiła biblioteka, jest zamieszczona na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie pod adresem http://www.biblioteka.kleszczow.pl/, zakładka IBUK libra.
(s)

Gminna biblioteka informuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przypomina czytelnikom korzystającym z jej zbiorów, że:
• książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks.
5 sztuk),
• płyty DVD i CD (maks. 2 sztuki) wypożyczane są bezpłatnie na
4 doby; po tym okresie naliczana jest automatycznie przez komputer, rejestrujący wypożyczenia, kara w wysokości 1 zł za każdą
kolejną dobę,
• czasopisma bieżące udostępniane są wyłącznie w czytelni, pozostałe egzemplarze można wypożyczyć na okres do 7 dni.
Więcej informacji oraz katalog zbiorów można zobaczyć na stronie
biblioteki: www.biblioteka.kleszczow.pl.

Godziny otwarcia GBP i jej filii
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, ul. Sportowa 8,
tel. 44/ 731-36-54, e-mail: biblioteka@kleszczow.pl
• poniedziałek - sobota 10.00-18.00
Filia Biblioteczna w Łękińsku, ul. Szkolna 2, tel. 44/ 731-46-05,
e-mail: biblioteka_lekinsko@kleszczow.pl
• środa 11.00-18.00
• piątek 11.00-18.00
Filia Biblioteczna w Żłobnicy, tel. 44/ 731-46-09, e-mail: biblioteka_zlobnica@kleszczow.pl
• wtorek 11.00-18.00
• czwartek 11.00-18.00
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PCPR w Bełchatowie
- porady specjalistów
Osoby potrzebujące fachowego wsparcia np. dla zażegnania kryzysu w rodzinie, albo zdobycia fachowej porady prawnika,
informujemy o terminach i miejscach dyżurów specjalistów. Porady udzielane są bezpłatnie i realizowane są w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.



Bełchatów

Specjalista Miejsce udzielanych porad
prawnik

Poradnia Życia Rodzinnego
(PŻR) - Osiedle 1 Maja 4 a

interwencja
kryzysowa Punkt Przeciwdziałania
przeciwko
Przemocy w Rodzinie - Dom
przemocy w Katechetyczny, ul. Kościuszki 2
rodzinie
Punkt Przeciwdziałania
prawnik
Przemocy w Rodzinie - Dom
Katechetyczny, ul. Kościuszki 2
Punkt Przeciwdziałania
prawnik
Przemocy w Rodzinie - Dom
Katechetyczny, ul. Kościuszki 2
interwencja
kryzysowa PŻR - Osiedle 1 Maja 4 a
profilaktyka
uzależnień

Dzień tygodnia

Godziny
przyjęć

każdy czwartek

1600-1930

każdy wtorek

1700-2000

każdy
poniedziałek

1630-1830

każda sobota

1100-1200

każdy
poniedziałek

1800-2030

poradnictwo
rodzinne
PŻR - Osiedle 1 Maja 4 a
- terapia
rodzin

8 III, 5 IV, 17 V,
14 VI, 19 VII,
20 IX, 18 X,
22 XI, 6 XII

poradnictwo
PŻR - Osiedle 1 Maja 4 a
rodzinne

każdy pierwszy
i trzeci wtorek
miesiąca

1800-2100

każda środa

1900-2100
Grupa

psycholog

PŻR - Osiedle 1 Maja 4 a

psycholog

PŻR - Osiedle 1 Maja 4 a

psycholog

Punkt Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie - Dom
Katechetyczny, ul. Kościuszki 2


psycholog
prawnik

każdy wtorek

800-1200

1830-2130

każdy piątek

1700-2000

Szkoła Podstawowa, ul.
Szkolna 4

każdy piątek

1500-1800

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Osiedlowa 2

co drugi
poniedziałek
miesiąca

1600-2000

Kleszczów

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

14 I n f o r m a t o r

P

KLESZCZOWSKI

Sport
Plebiscyt zakończony

iąta edycja Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Powiatu
Bełchatowskiego 2013 roku, zorganizowana przez portal Belsport, miała dwie odsłony. Jedną z nich było internetowe głosowanie kibiców i sympatyków sportu, którzy mogli oddawać swoje głosy
na jednego z 25 kandydatów. W tym roku za pośrednictwem internetu oddano 5189 głosów. Zdecydowanie najwięcej głosów (1538)
padło na siatkarza bełchatowskiej Skry – Pawła Zatorskiego. Na
drugim miejscu znalazła się Weronika Jankiewicz – kolarstwo (904),
a na trzecim Henryk Kępiński - biegi długodystansowe (642).
Ile głosów zdobyli sportowcy związani z gminą Kleszczów?
Szóste miejsce zajął Mateusz Konieczny (247), szesnaste - Barbara Wasilewska (48), a dwudzieste trzecie - Patryk Chojnowski (8).

Uczciwy, odpowiedzialny,
28-letni mężczyzna
podejmie pracę stałą lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
zawodowe w handlu oraz chęć do pracy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
796 151 919.

JĘZYK POLSKI!
Korepetycje z języka polskiego,
pomoc przy pisaniu prac.
Cena 30 zł/60 min.
Kontakt: 661-170-564.

SPRZEDAM

• drewno sosnowe, suche opałowe
(100 zł/m3)
• ziemię ogrodową
• piasek
Tel. 691 971 585
„REMBUD” oferuje usługi:
 ocieplanie budynków
 kompleksowe wykończenia wnętrz
 czyszczenie i impregnacja kostki
brukowej
 czyszczenie i impregnacja dachów, fasad, ogrodzeń

Tel. 604 333 322
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Drugim etapem plebiscytu były typowania, dokonywane przez
wybranych przedstawicieli lokalnego świata mediów, sportu i polityki. Każda z tych osób mogła wybrać swoją „Piątkę wspaniałych”.
Tu zwycięzcą okazał się Krystian Gortat (74 pkt.), a „kleszczowscy”
sportowcy zajęli następujące miejsca: ● 7. Patryk Chojnowski (24
pkt.), ● 11. Mateusz Urbaniak (14), ● 21. Barbara Wasilewska (4).
Klasyfikacja końcowa, która powstała po zsumowaniu punktów
z obydwu wcześniejszych etapów dała zwycięstwo P. Zatorskiemu.
Na drugim miejscu znalazł się H. Kępiński, na trzecim – W. Jankiewicz. Jakie miejsca zajęli zawodnicy, związani z gminą Kleszczów?
P. Chojnowski znalazł się na miejscu 13, M. Urbaniak na miejscu
14, a B. Wasilewska na miejscu 20.
(s)

Sport
Tłoczno w SOLPARKU

J

ak co roku wiele piłkarskich drużyn wybiera zimową przerwę w ligowych rozgrywkach do szlifowania formy przed wiosenną rundą. Na miejsce zgrupowań wybierane są często ośrodki,
w których można trenować na boiskach z podgrzewaną murawą.
Jak nas poinformował Tomasz Dawidziak w SOLPARKU Kleszczów w styczniu i lutym przebywało i będzie przebywać czternaście różnych drużyn piłkarskich oraz dwie grupy trenujące pływanie.
Wśród zespołów piłkarskich, które wybrały na miejsce zgrupowania kleszczowski kompleks są zarówno drużyny ligowe (Korona
Kielce, Raków Częstochowa, Olimpia Grudziądz, Odra Opole), jak
i grupy młodszych piłkarzy. I tak w dniach 19-26 stycznia SOLPARK
gościł równocześnie Szkołę Mistrzostwa Sportowego z Łodzi (rocznik 2002), Szkołę Mistrzostwa Sportowego z Łodzi (r. 2003) i szkółkę piłkarską Coerver Coaching, a w następnym tygodniu Szkołę Mistrzostwa Sportowego z Łodzi (r. 2001), Szkołę Mistrzostwa
Sportowego z Łodzi (r. 2004) i GKS Ksawerów. W drugiej połowie lutego przyjazd do Kleszczowa zapowiedziały cztery szkółki piłkarskie.
Najpierw przyjadą tu Coerver Coaching i Agape Białołęka z Warszawy, zaś później - FCB Escola i Legia Bemowo z Warszawy.
Do kompletu zespołów, które w ostatnim czasie trenowały
w Kleszczowie dodajmy na koniec grupę młodych pływaków z Ustki
oraz grupę pływaków „Pingwiny” z Warszawy.
(s)

Sport
Omega w halowym turnieju

25 stycznia w Wolborzu odbył się XIII Halowy Turniej
W dniu
Piłki Nożnej im. Zdzisława Bińka.

Do turnieju przystąpiło osiem zespołów piłkarskich, w tym także drużyna LKS Omega. Najlepsze miejsca w turnieju wywalczyli:
● I. KS Paradyż, ● II. Szczerbiec Wolbórz, ● III. Włókniarz Moszczenica, ● IV. Omega Kleszczów.
Skład drużyny LKS Omega: Filip Błażejewski, Michał Zientarski,
Krzysztof Kowalski, Dawid Berg, Szymon Piotrowski, Mateusz Jacak,
Mateusz Wroński, Dawid Barański, Mateusz Roczek, Patryk Trajdos
i Dariusz Słomian. Trener: Marcin Węglewski.
Organizatorami turnieju byli: TS Szczerbiec Wolbórz i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.

MATEMATYKA
Korepetycje z matematyki
w zakresie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkoły średniej.
Cena 35 zł/60 min.
Kontakt: 605-572-375.
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Sport
Na zimowym obozie…
… zorganizowanym w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku przebywali uczniowie klasy III b kleszczowskiego „ogólniaka”. Pobyt w Szczyrku służył głównie zapoznaniu się ze
sportami zimowymi:
narciarstwem i snowboardem. Przez pierwsze dwa dni uczniowie
trenowali pod okiem
instruktorów, potem
przyszedł czas na samodzielne doskonalenie umiejętności na
różnych stokach.

Sport
Sparingi III-ligowej drużyny

1 i 4 lutego na sztuczną, podgrzewaną murawę SOLPARKU w KleszczoW dniach
wie III-ligowy zespół LKS Omega Kleszczów rozegrał mecze sparingowe. 1 lu-

tego zmierzył się z Pogonią Zduńska Wola, wygrywając 3:0. Bramki dla Omegi zdobyli
Hubert Robaszek, Mariusz Zawodziński i Michał Czaplarski. 4 lutego nasi piłkarze zagrali mecz z drużyną ŁKS Łódź. Ten pojedynek zakończył się remisem 1:1, a bramkę dla
Omegi strzelił Hubert Górski.

2

Sport
Wicemistrzowski tytuł dla Omegi

lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie odbyły się mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego
w halowej piłce nożnej. W halowym turnieju
uczestniczyły reprezentacje z: Bełchatowa,
Drużbic, Kleszczowa (LKS Omega) i Zelowa.
Końcowa kolejność: ● I. Zelów, ● II. LKS
Omega Kleszczów, ● III. Bełchatów, ● IV.
Drużbice.

Skład drużyny LKS Omega: Paweł
Wiśniewski, Michał Czaplarski, Adrian
Łucki, Konrad Szubert, Mateusz Roczek, Dawid Berg, Dawid Barański. Trener: Marcin Węglewski.
Organizatorami turnieju były: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie
i Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie.

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. 695-122-863 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
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
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
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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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 12

Odliczają czas do matury
18 stycznia odbyła się studniówka zorganizowana dla 41 tegorocznych maturzystów kleszczowskiego liceum i technikum. Miejscem tego wyjątkowego balu była restauracja „Wrzosowa” w Kamieńsku. Fotorelacja złożona z 24 zdjęć została zamieszczona na
stronie www.zspkleszczow.pl.

Nagrodzeni za wiedzę o prawie pracy
39 uczniów reprezentujących 21 szkół z terenu województwa
łódzkiego brało udział w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy, organizowanym przez Państwową
Inspekcję Pracy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowali Klaudia Kozieł i Piotr Krzak. Zadaniem uczestników etapu
regionalnego było rozwiązanie testu zawierającego 35 pytań.
Nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników
konkursu wręczał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi.
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Jak wyglądały
ferie z GOK-iem?

å ciąg dalszy ze str. 12

Kolejnym punktem programu były interaktywne pokazy ze
świata chemii w wykonaniu chemików z firmy „Mały Inżynier” z Łodzi. Zespół Małego Inżyniera tworzą młodzi ludzie - studenci lub
absolwenci takich kierunków jak chemia, fizyka, biotechnologia.
Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć ciekawe eksperymenty
i pokazy. Fascynujące efekty wizualne każdego wprawiły w zdumienie. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez instruktorów
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie były gry, zabawy oraz
konkursy (m.in. taniec z miotłą, konkurs taneczny, konkurs na wykonanie i udekorowanie piernikowej chatki). Uśmiechnięte buzie
rozbrykanych dzieciaków, wypełniających salę w Antoniówce,
to najlepsze podsumowanie imprezy, w której uczestniczyły 73
osoby.

„Czerwony kapturek” dla babć i dziadków
Uczniowie kl. V b kleszczowskiej szkoły podstawowej
uczcili Dzień Babci i Dziadka
prezentując przygotowane
w wersji angielskojęzycznej
przedstawienie „The Little Red Riding Hood” czyli
znaną wszystkim historię
o Czerwonym Kapturku.
Przedstawienie, które było
nie tylko sprawdzianem
umiejętności
językowych,
ale też aktorskich, zostało
przygotowane pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego, Anny Kuśmierek.

„Aktywni dla Klimatu”
Pięć uczennic kl. II a kleszczowskiego LO pod opieką nauczycielki Marzeny Klima przystąpiło do konkursu „Aktywni dla Klimatu”.
Ten ekozespół planuje przeprowadzenie (najprawdopodobniej
w kwietniu) zbiórki elektroodpadów. W związku z tym apeluje do
mieszkańców gminy: „Jeżeli posiadacie w domu zaliczane do
elektroodpadów rzeczy, których chcecie się pozbyć, to wstrzymajcie się z tym do kwietnia. (...) Im więcej odpadów zbierzemy tym
większe szanse wygrania konkursu!”. Działania podjęte przez grupę z LO w Kleszczowie są realizowane w ramach ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej „Zmieniaj nawyki, nie klimat”.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Wystawiam faktury VAT

W sumie 225 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów skorzystało w tym roku z wyjazdów na wypoczynek zimowy
w górach. Dzieci z klas I-III (na zdjęciu) odpoczywały w Polańczyku, uczniowie z klas IV-VI w Zakopanem - Olczy, gimnazjaliści – w Murzasichlu, zaś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i członkowie orkiestry - w Suchej Beskidzkiej. W programach pobytu oprócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie
znalazły się takie atrakcje jak kulig, seans w kinie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, pobyt w parku wodnym, wizyta w kręgielni i na
lodowisku oraz wycieczki.
E. Woch

