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Rada przyjęła budżet
Ile „janosikowego” odda gmina Kleszczów ministrowi finansów,
a ile planuje wydać na inwestycje? Te i wiele innych, bardziej szczegółowych kwestii finansowych, zawiera uchwalony 22 grudnia przez
Radę Gminy budżet na 2015 rok. Wydatki na modernizację samych
tylko dróg powiatowych mają przekroczyć 14 mln zł. Jednym z naj-

Dzielenie się opłatkiem
i dobrym słowem
Od 10 do 18 grudnia w każdym z dziesięciu sołectw odbyło się
spotkanie opłatkowe mieszkańców z udziałem wójta gminy oraz
księdza, reprezentującego daną parafię. Pomimo licznych codziennych oraz przedświątecznych obowiązków mieszkańcy znajdowali czas, by wziąć udział w tej wspólnotowej uroczystości, podzielić
się opłatkiem, poczęstować prostymi, wigilijnymi potrawami i wspólnie kolędować.

większych zadań w tej dziedzinie będzie przebudowa dróg w Łękińsku. W ramach tej inwestycji na skrzyżowaniu ulic Długiej i Północnej (na zdjęciu) powstanie rondo.
Więcej na str. 12.

Dotacje
12-krotnie większe
Rok 2014 był rekordowy pod względem
kwoty udzielonych i wykorzystanych dotacji do urządzeń energetycznych, zmniejszających emisję zanieczyszczeń. Z budżetu gminy do beneficjentów tego programu
trafiło dokładnie 10.406.297,51 zł. To prawie 12 razy więcej niż w roku 2013. Skąd
tak znaczny wzrost zainteresowania tymi
dotacjami?
Więcej na str. 2.

Przygotowania do
montażu ogniwa
fotowoltaicznego

Wielka Orkiestra
zagra w SOLPARKU

11 stycznia od godz. 14.00 SOLPARK
Kleszczów będzie miejscem imprez, organizowanych w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wśród atrakcji przygotowanych dla dzieci są m.in. ● zabawy w figloraju, ● przedstawienie „Miłość, Przyjaźń, Muzyka”, ● zabawy z animatorami. Dorośli będą mogli
wziąć udział w charytatywnej licytacji, w spektaklu „Bóg” w wykonaniu uczniów ZSP w Kleszczowie i w seansie filmowym „Pani z przedszkola” (bilety do nabycia w kasie SOLPARKU).
Do współpracy w organizacji imprez włączył
się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Szczegóły programu znaleźć można na internetowej
stronie SOLPARKU.

Więcej na str. 7.

Sportowe bilanse

Sylwia Oleśkiewicz - drobna choć
silna dziewczyna (w podrzucie potrafi dźwignąć sztangę o wadze 74 kg)
to najbardziej utytułowana zawodniczka LKS Omega Kleszczów minionego
roku. Jej nazwisko pojawiło się w pierwszej dziesiątce podsumowania powiatowego i wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
W rankingu najlepszych sportowców
gminy Kleszczów zajęła bezdyskusyjnie I miejsce. Na zdjęciu Sylwia w towarzystwie prezesa Omegi - Jana Gurazdy
oraz swego trenera - Sebastiana Ołubka.
Więcej na str. 10 i 11.
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Krótko
Noworoczna statystyka.

W ostatnim dniu roku 2014 na pobyt stały w gminie Kleszczów
było zameldowanych 5543 mieszkańców. Zanotowana w ciągu
całego minionego roku w Urzędzie Stanu Cywilnego liczba urodzeń
wyniosła 83, liczba zgonów – 45, natomiast liczba zawartych
związków małżeńskich – 37.

Wnioski do rozpatrzenia

Efektem jesiennej tury zebrań sołeckich jest 90 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, a także 60 wniosków zgłoszonych przez
rady sołeckie. Część z tych wniosków została już rozpatrzona podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. W styczniu radni zajmą się kolejnymi tematami, zgłoszonymi przez mieszkańców.

Zakończony projekt.

15 grudnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie odbyło się zakończenie VII edycji projektu „Kleszczowski Klub
Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, w której uczestniczyło 10 podopiecznych GOPS.

K

iedy spoglądamy na szczegółową statystykę dotacji udzielonych i rozliczonych w 2014 roku, którą opracowała Marta Kapusta - inspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, uwagę zwraca bardzo duża liczba instalacji fotowoltaicznych oraz gazowych kotłów grzewczych. Instalacje fotowoltaiczne w wielu przypadkach stawały się drugim z dotowanych urządzeń energetycznych w gospodarstwach domowych. To właśnie
w 2014 roku gminny regulamin wprowadził możliwość dotowania
z budżetu gminy drugiego urządzenia. Z kolei kotły gazowe dołączyły w 2014 r. do listy dotowanych instalacji. Te piece gazowe, które mieszkańcy montowali przed 20 laty, kiedy na teren gminy został
doprowadzony gaz ziemny, są dziś urządzeniami dość archaicznymi. Nie dziwi więc wielka chęć do wymiany kotłów na nowocześniejsze, o większej sprawności.
Jak wynika ze wspomnianego zestawienia w minionym roku na
terenie gminy zakupiono i zainstalowano 667 urządzeń, na które zostały przyznane dotacje.

Więcej czasu na decyzję w sprawie Kąsia.

Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski zawiadomił Urząd Gminy w Kleszczowie, że postępowanie w sprawie wydania decyzji
środowiskowej dla rozbudowy składowiska odpadów w Kąsiu zostało przedłużone do 31 stycznia br. „z uwagi na skomplikowany
charakter sprawy”. Wniosek inwestora o wydanie decyzji wpłynął
do UM w Kamieńsku 12 maja 2014 r.
(s)

P

W Czyżowie
już bez „wahadła”

rzejazd przez nowe rondo w Czyżowie w kierunkach Kalisko
oraz Łękińsko od kilkunastu dni odbywa się bez utrudnień.
Od lipca ub. roku ruch w okolicach budowanego ronda był regulowany przez sygnalizację świetlną, a kierowcy musieli przez kilka minut czekać na zmianę świateł.
Główne roboty, związane z układaniem bitumicznych nawierzchni firma SKANSKA wykonywała w tym miejscu w listopadzie. Do czasu ukończenia wszystkich prac i formalnego odbioru inwestycji pełne korzystanie z ronda oraz wszystkich zjazdów będą
ograniczać ustawione tu ostrzegawcze biało-czerwone znaki, a także znaki zakazu wjazdu.
(s)

Rodzaj urządzenia
kolektory słoneczne
ogniwa fotowoltaiczne
pompy ciepła
turbiny wiatrowe
wentylacja mechaniczna z możliwością
odzysku ciepła
kotły grzewcze na gaz
kotły grzewcze na pelet
RAZEM

zostało 10 ofert. Dziewięć z nich to oferty pań, które w konkursie brały udział po raz kolejny i w roku 2014 pracowały jako dzienni opiekunowie. Ostatnią z ofert złożyła osoba, która do konkursu przystąpiła po raz pierwszy. W tym przypadku komisja konkursowa wystąpiła
z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie opinii o nowym kandydacie na opiekuna dziennego.
Wszystkie oferty złożone na konkurs spełniały wymagania pod
względem merytorycznym i formalnym. Zgodnie z obowiązującymi
kryteriami konkursu sprawdzone zostały warunki lokalowe w miejscach, gdzie miałaby być sprawowana opieka nad dziećmi w wieku
żłobkowym. Po dokonaniu tych czynności przez komisję konkursową została podjęta decyzja o wyborze ofert wszystkich kandydatów
na opiekunów dziennych. W roku 2015 opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat w gminie Kleszczów będą mogły sprawować panie:
Kamila Bujacz, Karolina Dąbrowska, Ilona Górazda, Aldona Guryl,
Katarzyna Jabłońska, Justyna Krężoch, Joanna Kurdek, Barbara
Matuszczak, Joanna Muskała i Aneta Zakrzewska.
(s)

Liczba
wykorzystanych
dotacji
25
302
90
6
27
215
2
667

Dla porównania warto spojrzeć na statystyki z dwóch wcześniejszych lat. W roku 2012 z 241 dotowanych przez gminę urządzeń
aż 227 (czyli ponad 94 proc.) stanowiły kolektory słoneczne. Łączna kwota pieniędzy, która trafiła do mieszkańców gminy wyniosła
wtedy 1.779.601,50 zł. W następnym roku liczba uruchomionych
instalacji zmniejszyła się do 99. Nadal dominowały kolektory słoneczne, których udział zmniejszył się jednak do niespełna 83 proc.
Na dachach, a także na terenie posesji zainstalowano wtedy 82 zestawy popularnych „solarów”. Łączna kwota dotacji, przyznanych
w 2013 r, wyniosła 885.018,67 zł.
(s)

Dziesięciu opiekunów

przez wójta gminy Kleszczów konkursie, dotyW ogłoszonym
czącym wyboru dziennych opiekunów na rok 2015 złożonych

Coraz więcej
słonecznych woltów

16

Studenckie stypendia
przyznane

grudnia Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski
o przyznanie studentom stypendiów socjalnych i motywacyjnych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w promowaniu
Gminy Kleszczów. Studentom, którzy złożyli wnioski przyznano:
118 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce (średnia powyżej 3,5) i jedno stypendium za szczególne osiągnięcia w promowaniu gminy Kleszczów.
Wpłynęło również kilka wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Komisja po sprawdzeniu, że wnioskodawcy spełnili wymagane kryteria do otrzymania stypendium socjalnego, przyznała takie
stypendia trzem studentom. Dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. W jednym przypadku wnioskodawca nie spełniał warunków określonych w regulaminie przyznawania stypendiów studenckich. W drugim - wniosek wpłynął po terminie, a wnioskodawczyni
nie uzyskała wymaganej średniej ocen.
Łączna wartość stypendiów, przyznanych 16 grudnia wyniosła126.750 złotych.
(s)
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Druga grudniowa sesja

grudnia na trzecim w tej kadencji posiedzeniu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się radni gminy Kleszczów. Pierwsze z przyjętych na tej sesji uchwał
dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 20142017 oraz zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. Kolejna uchwała (w sprawie udzielenia
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego) dotyczyła udzielenia gminie Sulmierzyce wsparcia w wysokości 1,695 mln zł na rozbudowę fragmentu drogi gminnej prowadzącej z Dąbrówki do Antoniówki przez Kocieliznę (na odcinku Antoniówka-Kocielizna).
Następna z uchwał (w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej placówce
medycznej) umożliwi przeznaczenie finansowego wsparcia, przyznanego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, na inny cel niż ten, który wskazywała
pierwotna uchwała, przyjęta w styczniu 2014 r. Kierownictwo łódzkiej placówki planowało
wydać 600 tys. zł na budowę lądowiska dla śmigłowców, ale w piśmie z 9 grudnia poprosiło o zmianę zapisów uchwały tak, by można było pomocowe środki z Kleszczowa przeznaczyć na modernizację dwóch szpitalnych klinik - neurologii oraz neurochirurgii.

Uchwalenie budżetu i dwóch planów miejscowych
Następne z podjętych uchwał dotyczyły przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczów na lata 2015-2018 oraz uchwalenia gminnego budżetu na 2015 rok
(o inwestycyjnych wydatkach, zapisanych w budżecie informujemy obszerniej w odrębnym tekście).
Podczas ostatniej w 2014 roku sesji radni przyjęli ponadto uchwały dotyczące:
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów (przyjęty plan był wcześniej wykładany do publicznego wglądu 5 razy, a po każdym wyłożeniu zainteresowani mogli zgłaszać uwagi),
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica
(ten plan był wykładany do publicznego wglądu dwukrotnie i także w tym przypadku
przyjmowane były uwagi zainteresowanych),
• Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na rok 2015,
• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015
rok,
• planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Co nowy zarząd FRGK zastał w przejętych dokumentach?
Jednym z tematów, który zajął dłuższą część grudniowego posiedzenia rady, był punkt
brzmiący „informacja Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów z przejęcia dokumentacji i majątku fundacji”. Prezes zarządu FRGK, Zdzisław Kuszczak przedstawił w dość
szczegółowym sprawozdaniu, jak wyglądała procedura przejmowania dokumentów w siedzibie fundacji i jak trzykrotnie umawiano się na wspólne przekazanie spraw z poprzednim
zarządem FRGK, odwołanym przez Radę Gminy 8 grudnia.
Mówił też m.in. o stanie technicznym samochodu Toyota RAV 4, użytkowanego w fundacji (jego przebieg w ciągu 5 lat to 256 tys. km) oraz o wysokim odszkodowaniu, które na
odchodnym odebrał poprzedni prezes, a zarazem dyrektor biura fundacji, Andrzej Szczepocki. Aneks został spisany 9 października 2013 r. W wyniku aneksu umowa o pracę
z dyrektorem biura FRGK zawarta wcześniej na czas nieokreślony została zmieniona na
(pozornie mniej korzystną) umowę na czas określony - dokładnie do 30 czerwca 2018
roku. I przewidywała wypłatę odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania
tej umowy. Rozwiązanie nastąpiło po tym, jak 21 listopada 2014 r. dyrektor A. Szczepocki
skierował do zarządu FRGK stosowne pismo. 30 listopada zarząd fundacji rozwiązał z nim
umowę za porozumieniem stron. Z tego tytułu A. Szczepocki otrzymał odszkodowanie
w wysokości 602.654,46 zł. Na odchodnym otrzymał także ekwiwalent (48.415 zł) za 78
dni nie wykorzystanego urlopu.
Prezes Z. Kuszczak poinformował, że zarząd podjął już działania w celu odzyskania
uznanej za nienależną części wypłaconej kwoty, występując 15 grudnia do A. Szczepockiego ze stosownym pismem. Najwyższa Izba Kontroli została poproszona o przeprowadzenie szczegółowego audytu w FRGK, nowy zarząd zaprosił także na kontrolę Państwową Inspekcję Pracy.
Przedstawiając sytuację zastaną w fundacji prezes Z. Kuszczak poinformował też
Radę Gminy, że wydatki poniesione przez fundację na promocję gminy w 2013 to ponad
400 tys. zł, natomiast do końca listopada 2014 r. wydano na ten cel ponad 509 tys. zł.
Omawianie spraw związanych z tym, co nowy zarząd zastał w fundacji, a także dyskusja na ten temat (m. in z udziałem radnych Kazimiery Tarkowskiej, Henryka Michałka
oraz wójta Sławomira Chojnowskiego) zajęła 55 minut. Dokładny zapis i znacznie więcej informacji zawartych w sprawozdaniu przedstawionym przez prezesa zarządu FRGK,
Z. Kuszczaka zainteresowani znajdą w części piątej zapisu wideo z sesji, zamieszczonego
na stronie internetowej www.kleszczow.pl/rada-gminy/relacje-wideo-z-sesji.
(s)
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Ważne dla handlujących alkoholem

Urząd Gminy zaprasza przedsiębiorców sprzedających alkohol do złożenia oświadczeń o wartości
sprzedaży alkoholu w roku 2014. Jednocześnie prosimy o przedstawienie dokumentów, na podstawie
których została wyliczona wartość sprzedaży. Termin składania oświadczeń mija 31 stycznia.
Do 31 stycznia należy też wnieść I ratę opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę wnosi się na rachunek Gminy Kleszczów. Wartość sprzedaży należy obliczać
oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, a wysokość opłaty wyliczyć w oparciu o wymienioną ustawę. Wzór oświadczenia można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy (Punkt Obsługi
Klienta lub pok. nr 6).

Nowe konto dla podatku od środków
transportowych

Od 1. stycznia 2015 roku zmienił się numer rachunku bankowego, na który osoby prawne oraz podatnicy podatku od środków transportowych powinni
wpłacać należny podatek. Nowy numer rachunku
w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie jest następujący: 54 8978 0008 0000 0244 2000 0160.

Nowy druk deklaracji na podatek od
nieruchomości

Urząd Gminy Kleszczów informuje, że w 2015 roku
obowiązuje nowy druk deklaracji na podatek od nieruchomości oraz nowy załącznik do nich. Wszystkie
deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości na
2015 rok powinny zostać złożone na nowym druku.

Wnioski o zwrot paliwowej akcyzy

Wójt Gminy Kleszczów informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2015 r. wraz z załączonymi fakturami, które potwierdzają fakt zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że
w styczniu Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny (z wyjątkiem niedziel)
w godzinach 8.00-18.00.

Doradca zawodowy - bezpłatnie

Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza młodzież, rodziców i zainteresowane osoby do korzystania z usług doradcy zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą uzyskać pomoc
w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej edukacji. Osoby starsze mogą liczyć na porady zawodowe oraz informacje na temat aktualnej sytuacji na
rynku pracy.
Szkolny Ośrodek Kariery oferuje też swą pomoc
w przygotowywaniu dokumentów i CV. Z doradcą
zawodowym można kontaktować się: ● we wtorki - 8.00-12.00,● w środy - 8.00-14.00, ● w piątki - 15.00-17.00. Kontakt mailowy: szok@zspkleszczow.pl.
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Komunikaty medyczne
Lekarze - specjaliści w 2015 r.

Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM będą w roku 2015
przyjeżdżać, tak jak dotychczas, dwa razy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram
przyjazdów, a także wykaz specjalistów, którzy przyjmować będą pacjentów w drugi
oraz czwarty czwartek miesiąca zamieszczony został na stronie internetowej gminy
Kleszczów.

Terminy dodatkowych przyjęć

W wyniku działań Urzędu Gminy ustalone zostały terminy dodatkowych przyjęć lekarzy pediatrów i ginekologów, a także terminy specjalistycznych badań USG dzieci
i dorosłych w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Szczegółowe informacje na ten temat - na
stronie internetowej gminy Kleszczów.

W gabinetach stomatologicznych

W Urzędzie Gminy zostały rozstrzygnięte konkursy na prowadzenie czterech gabinetów stomatologicznych. W roku 2015 pacjentów w poszczególnych gabinetach
będą przyjmować:
•
Kleszczów (GOZ) - lek. stom. Aleksandra Cieślik
•
Kleszczów (SP) - lek. stom. Marzena Kabzińska
•
Łękińsko (SP) - dr n. med. Olga Orłowska
•
Łuszczanowice (PPS) – lek. stom. Agnieszka Skrzypczyk

Większa dostępność lekarza pediatry

W każdy wtorek w godz. 8.00-10.00 oraz w co drugą sobotę miesiąca w godzinach
9.00-12.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Osiedlowej 2 (gabinet nr 103)
będzie dodatkowo przyjmował małych pacjentów lekarz pediatra - Marzanna Bartosiewicz. Umowę z lekarką na cały 2015 rok zawarł nowy Zarząd Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów.

Dokąd na ferie pojadą
uczniowie i studenci?

Ośrodek Kultury w Kleszczowie podał informacje o termiG minny
nach, miejscach i organizatorach zimowego wypoczynku uczniów

i studentów. Wszystkie szczegóły znaleźć można w komunikacie zamieszczonym na stronie www.gok.kleszczow.pl. Każda z pięciu grup będzie
wyjeżdżać z parkingu obok kompleksu SOLPARK.
Poniżej podajemy najważniejsze informacje:
● Uczniowie klas I-III szkół podstawowych (35 osób) - Murzasichle (Dom Wczasowy „U Aniołka”) - 31 stycznia - 6 lutego. Wyjazd 31
stycznia, godz. 7.00.
● Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (48 osób) - Sucha Beskidzka (Hotel Monttis) - 1-7 lutego. Wyjazd 1 lutego, godz. 9.00.
● Uczniowie gimnazjum (55 osób) - Sucha Beskidzka (Hotel Monttis) 8-14 lutego. Wyjazd 8 lutego, godz. 9.00.
● Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów (30 osób) - Maniowy (Zajazd Czorsztyński) - 31 stycznia - 6 lutego. Wyjazd 31 stycznia,
godz. 8.00.
● Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (45 osób) - Sucha
Beskidzka (Hotel Monttis) - 8-14 lutego. Wyjazd 8 lutego, godz. 9.00.
Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury (Kleszczów ul. Główna 74) oraz pod nr tel. 44/ 731-32-30 lub 44/ 731-35-63.
(s)

GOK informuje
• Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie prowadzi zapisy na wycieczki
organizowane podczas ferii zimowych ‘2015 dla dzieci i młodzieży. Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się w siedzibie GOK w Kleszczowie do 20 stycznia. Szczegółowy plan wyjazdów jest dostępny na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl - zakładka AKTUALNOŚCI.
• Na tej samej stronie internetowej GOK w zakładce AKTUALNOŚCI
można zapoznać się z propozycjami obozów letnich dla dzieci i młodzieży. W tym roku zorganizowany wypoczynek został zaplanowany na
sierpień. Zapisy uczniów i studentów, którzy chcą skorzystać z gminnej
oferty wypoczynku, będą prowadzone w GOK do 6 lutego br.
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Rekordowe
zaangażowanie
krwiodawców

12 grudnia do udziału w ostatniej w 2014 roku akW piątek
cji honorowego krwiodawstwa zgłosiło się aż 70 osób.

Ostatecznie, po badaniach lekarskich, krew oddało o 10 osób
mniej. Plonem akcji jest pozyskanie aż 27 litrów krwi. To największa jednorazowo ilość tego bezcennego leku w historii
działalności Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.
Organizatorzy akcji, która odbyła się w kompleksie SOLPARK nie szczędzą podziękowań, dziękując nie tylko - jak zawsze ofiarnym - krwiodawcom z terenu naszej gminy, ale także
ekipie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (zarówno przedstawicielom z Łodzi, jak i z Punktu Pobrań w Radomsku). Dziękują również młodzieży z ZSP
w Kleszczowie za zaangażowanie w oddawaniu krwi oraz za
pomoc przy obsłudze akcji.
Znamy już termin pierwszej akcji krwiodawczej w roku
2015 - 6 lutego, godz. 11.00-14.00, kompleks SOLPARK.
(s)

Wcześniej wykryć raka

Rak jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. W Polsce w ponad połowie przypadków rak jelita grubego rozpoznawany jest zbyt
późno, w momencie, gdy jest już znacznie zaawansowany.
Dlatego Ministerstwo Zdrowia wprowadziło i sfinansowało program profilaktycznych badań kolonoskopowych.
Kolonoskopia to obejrzenie „od środka» całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez
odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito - po ustaleniu terminu badania pacjent zostanie poinstruowany, jak to
zrobić.
Badania profilaktyczne są wykonywane w dwóch systemach:
1. oportunistycznym (badanie wykonywane raz na 10 lat),
skierowanym do osób bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego
• w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
oraz
• osób w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
• osób w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego
raka jelita grubego nie związanego z polipowatością);
dodatkową zaletą programu jest wykonywanie badania
raz na 10 lat oraz fakt, że wcześnie wykryte zmiany
mają szansę być usunięte już podczas badania (polipy).
2. zapraszania (raz na całe życie), skierowanym do osób
bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55-64 lat oraz osób z objawami choroby, jeśli
otrzymały na nie zaproszenie.
W naszym województwie takie bezpłatne badania prowadzi osiem placówek. Wszystkie mają swą siedzibę w Łodzi. Są
to: ● WSS im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62; ● Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, ul. Żeromskiego 113; ● Centrum
Medyczne - Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o., ul. Wigury 19, ●
SALVE ZOZ Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 3; ● MED - GASTR
Sp. z o.o. A. Mamos, K. Mamos s.c., ul. Mokra 4; ● BONIFRATRES LODZIENSIS Sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego, ul. Kosynierów Gdyńskich 61; ● SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Barlickiego Uniwersytetu
Medycznego, ul. Kopcińskiego 22; ● Endoterapia Sp. z o. o.,
ul Kopernika 38.
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Ostatnie dni na złożenie
wniosku w ZUS

upływa termin składania wniosków o umorzenie
15 stycznia
długu z tytułu zaległych składek ZUS (na ubezpieczenie

emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne i Fundusz Pracy). Osoby, które prowadziły działalność
gospodarczą w latach od 1999 do lutego 2009 r. i nie płaciły z tego
tytułu składek ZUS, miały w sumie 24 miesiące na złożenie stosownego wniosku. Warto pamiętać, że ustawa abolicyjna dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale też ich spadkobierców i osób trzecich, które
zostały obciążone długiem do spłacenia. Nie jest istotne, czy działalność gospodarcza jest nadal prowadzona, czy została zakończona.
Jednym z warunków skorzystania z abolicji jest (oprócz złożenia
wniosku w terminie) niezaleganie ze składkami ZUS za pracowników. Umorzone mogą być tylko nieopłacone składki za przedsiębiorcę - właściciela firmy, a nie za jego pracowników.
Nie można domagać się zwrotu składek, które zostały zapłacone lub ściągnięte poprzez ich egzekucję. Kto płacił regularnie, nie
dostanie zwrotu od ZUS.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że umorzone składki emerytalne i rentowe nie będą uwzględnione przy ustalaniu przez ZUS
podstawy emerytury.
(s)

Większe prawa
dla konsumentów

2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsu25 grudnia
menta. Ustawa zwiększa ochronę konsumentów i wprowa-

dza nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą
m.in. takich kwestii, jak prawo do informacji, zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów, zasady odstępowania od umów, uprawnienia w przypadku wad sprzedanego towaru. Przedsiębiorcy mają
m.in. obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na obciążenie go jakimikolwiek płatnościami. Z 10 do 14 dni został wydłużony okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet), może od niej
odstąpić bez podania przyczyny.
Ustawa reguluje też np. prawa konsumentów w przypadku
umów zawieranych przez telefon. Na przedsiębiorcę został nałożony wymóg potwierdzania treści oferty oraz uzyskania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku.
(s)

ARIX Polska Sp. z o.o.

z/s w Kleszczowie, ul. Przemysłowa 8
poszukuje pracownika na stanowisko

SPECJALISTA DS. EKSPORTU I IMPORTU.

Wymagania: ●wykształcenie średnie lub wyższe, ● doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, ● znajomość
języka angielskiego lub włoskiego (warunek konieczny), ● znajomość prawa celnego i zasad obrotu wewnątrzwspólnotowego, ●
bardzo dobra znajomość MS OFFICE, ● dobra organizacja pracy
i samodzielność.
Oferujemy: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ● pracę
w młodym dynamicznym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i listu
motywacyjnego) na adres: ARIX Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 97-410 Kleszczów, bądź elektronicznie na adres m.dwornik@arix.pl w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nie zwracamy
nadesłanych aplikacji. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o podanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”.
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Sylwestrowy, barwny pokaz

P

onad 300 osób przybyło przed północą 31 grudnia na plac
przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie. Zanim wystrzeliły korki szampana i rozpoczął się tradycyjny (w tym roku prawie 10-minutowy) pokaz fajerwerków, mieszkańcy gminy, a także
całkiem spora grupa osób spoza gminy Kleszczów mieli okazję wysłuchać noworocznych życzeń złożonych przez wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego.
Zaraz potem obejrzeli rewelacyjny pokaz, dla którego tłem (ale
i głównym tematem) stał się budynek Urzędu Gminy. Pokaz zrealizowany w technice nazywanej video mapping wymagał wcześniejszych,
kilkutygodniowych przygotowań. I - trzeba przyznać
- zachwycił publiczność zebraną na placu.
Osoby, które nie miały możliwości obejrzenia go
na żywo mogą zobaczyć
niezwykłe efekty zarejestrowane kamerą i udostępnione na stronie
www.youtube.com/watch?v=djOPdjjuRdI. Materiał został zatytułowany „Mapping sylwestrowy Kleszczów 2014/15”.
(s)

Absolwenci ZSP na studiach

szkolnym 2013/14 Technikum Nowoczesnych TechnoW roku
logii im. Jana Pawła II „wypuściło w świat” 9 absolwentów.

Wiadomo, które uczelnie i jakie kierunki edukacji wybrało siedmioro z nich. Najwięcej uczniów (4) studiuje na Politechnice Łódzkiej.
Wybrane przez nich kierunki to mechanika; elektrotechnika, elektronika, informatyka i automatyka. Trójka absolwentów wybrała politechniki: warszawską (automatyka i robotyka), opolską (mechanika
i budowa maszyn) oraz wrocławską.
Z grona 30 absolwentów kleszczowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II wiadomo, jakie uczelnie i kierunki
skusiły 27 osób. Uwagę zwraca fakt wybierania studiów technicznych. Na Politechnice Częstochowskiej studiują 2 osoby (zarządzanie, inżynieria chemiczna i procesowa), a na opolskiej - 1 (budownictwo). Kolejny licealista wybrał mechatronikę na Politechnice
Wrocławskiej, inni - gospodarkę przestrzenną na Politechnice Łódzkiej oraz geologię i górnictwo w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Spośród uniwersyteckich kierunków uczniowie LO w Kleszczowie wybierali m.in. prawo (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz
Uniwersytet w Poznaniu), finanse i rachunkowość (Uniwersytet
Łódzki i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), a także ochronę środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i biologię
(Uniwersytet Warszawski).
O tym, że absolwenci LO są pewni swoich kompetencji językowych świadczyć może to, że jeden z nich studiuje filologię angielå ciąg dalszy na str. 8

Zatrudnimy osoby do obsługi linii
technologicznej.

Jeżeli posiadasz podstawową wiedzę z zakresu
elektryki i mechaniki oraz jesteś osobą uczciwą i angażującą się w swoją pracę zapraszamy do współpracy w młodym, dynamicznym zespole. Pomożemy Ci
nauczyć się wszystkiego, co jest potrzebne do pracy
w naszej firmie oraz dalej rozwijać swoje zawodowe
umiejętności.

CV prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@aliand.pl.
Więcej informacji pod numerem 797-777-777.
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Czas jasełek

P

rzedświąteczna pora w starszych przedszkolnych grupach
upływa pod znakiem przygotowań i prób do przedstawień jasełkowych. Przedszkola uczą w ten sposób swoich podopiecznych
zespołowej pracy, ale przede wszystkim przekazują im piękną tradycję. Nie jest istotne, że wszyscy znamy na pamięć przebieg zdarzeń
związanych z historią narodzenia Jezusa Chrystusa oraz role, jakie w tym zdarzeniu odegrali Maryja, Józef, pasterze, trzej królowie,
anioły i groźny król Herod. Z wielką uwagą śledzimy występy małych
aktorów i słuchamy, jak z przejęciem wyśpiewują strofy dobrze znanych kolęd i pastorałek. Fakt, że jasełkowe występy dzieci oglądają
w przedszkolach ich rodzice, a czasem i dziadkowie, wzmacnia rodzinny charakter świąt Bożego Narodzenia.
Gromkie oklaski, jakie rozlegają się po jasełkach, to nie tylko nagroda dla aktorów, ale też dla osób, które przygotowują piękne jasełkowe kostiumy i - często bardzo bogate, a przez to pracochłonne - dekoracje.
Przedszkolne jasełka w Łękińsku zostały przygotowane przez
nauczycielki oraz dzieci z grupy 5- i 6-latków. Osoby, które przyszły
na to przedstawienie mogły też zakupić ozdoby bożonarodzeniowe,

Kolędowali po raz drugi

W

Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie odbył się 12
grudnia drugi przedszkolno-szkolny konkurs kolęd i pastorałek „Kolędować małemu”. Przypomnijmy, że ten grudniowy konkurs jest inicjatywą dyrektor kleszczowskiego przedszkola – Ewy
Jędrzejczyk. Cel konkursu to przede wszystkim przybliżenie dzieciom tradycji bożonarodzeniowego kolędowania, uwrażliwienie ich
na piękno tych tradycji, integracja dzieci z terenu naszej gminy
i wyłonienie uzdolnionych wokalnie wykonawców.
Uczestników konkursu oceniało trzyosobowe jury złożone
z nauczycieli muzyki i logopedy. Wśród uczestników z przedszkoli
I miejsce przyznano Nikoli Zawodzińskiej (PPS w Kleszczowie), która zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna Panna”. Tę samą kolędę wykonała
także zdobywczyni II miejsca - Zofia Białek (PPS w Łękińsku). Trzecie miejsce zajęła Amelia Witasik (PPS w Łuszczanowicach), która
zaśpiewała pastorałkę „Bosy pastuszek”.
Z grona uczniów szkół podstawowych najwyżej oceniony został Bartosz Kowalczyk (SP w Łękińsku) za interpretację „Bosego pastuszka”. Drugą nagrodę zdobyła Aleksandra Retkiewicz (SP
w Kleszczowie), a trzecią - Julia Malasiewicz (SP Kleszczów). Obie
dziewczynki zaśpiewały kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymali dyplomy, puchary, a także gadżety. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców konkursu będzie występ
w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Zdobywcy
I miejsc zaśpiewali także podczas kiermaszu charytatywnego w SP
Kleszczów. Obszerną galerię z tego konkursu znaleźć można na
stronie www.wikom.pl/ppskleszczow.
(s)
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wykonane na warsztatach w przedszkolu oraz przez dzieci w grupach. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na zakup pomocy
dydaktycznych dla Przedszkola Specjalnego w Radomsku.
Przedszkole w Łuszczanowicach przygotowało jasełkowy
spektakl, w którym wystąpiły dzieci z grupy 5- i 6-latków. Na zdjęciu prezentujemy próbę małych aktorów. Odbyła się ona 17 grudnia. Zdjęcia z jasełek znaleźć można na stronie www.wikom.pl/
ppsluszcz.
W przedszkolu kleszczowskim odbyły się
w grudniu dwa przedstawienia jasełkowe, przygotowane oddzielnie przez
grupy dzieci 5-letnich oraz
sześciolatków. Obydwa te
wydarzenia zostały udokumentowane. Galerie
zdjęć można obejrzeć na
stronie www.wikom.pl/
ppskleszczow.
(s)

Charytatywnie w szkołach

jest miesiącem licznych akcji charytatywnych. Są
G rudzień
one organizowane także w gminie Kleszczów. Jedną z naj-

ważniejszych jest coroczny kiermasz na rzecz Fundacji Gajusz, organizowany w trakcie gminnej imprezy mikołajkowej (informowaliśmy o nim w świątecznym wydaniu „IK”).
Tradycyjnie w szkołach podstawowych odbywa się też akcja „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. W jej ramach szkoła
w Łękińsku zbierała do 8 grudnia słodycze, które przekazane zostały podopiecznym Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. W świetlicy SP Kleszczów ta coroczna akcja charytatywna trwała od 1 do
17 grudnia. Uczniowie przynosili dary: żywność o długim terminie ważności, odzież dla dzieci i dorosłych, ręczniki, pościel,
koce, zabawki, przybory i pomoce szkolne, książki, środki do higieny osobistej oraz środki czystości.
W akcję zaangażowali się
także rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Kleszczo- Część darów zebranych podczas
wa. Zgromadzone dary przeka- akcji w Kleszczowie
zane zostały w postaci paczek
dzieciom i potrzebującym takiego wsparcia rodzicom uczniów szkoły w Kleszczowie. 19 grudnia część darów została dostarczona do
Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.
W symboliczny sposób, za pomocą choinkowych ozdób, podziękowano w poszczególnych klasach tym uczniom, którzy najbardziej angażowali się w zbiórkę darów.

Sukces kiermaszu, efektowny spektakl

●

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

●

POMPY CIEPŁA

● KOLEKTORY SŁONECZNE
Oferujemy coś więcej niż inni
SERWIS NA TERENIE GMINY
kom. 723 531 101, 512 909 726
e-mail:biuro@in-mech.pl

12 grudnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie odbył się
przedświąteczny kiermasz
charytatywny pod hasłem
„Dzieci dzieciom”. W trakcie
kiermaszu uczestnicy mieli możliwość zakupu świąPrzedświąteczny kiermasz spotkał się z dużym zainteresowaniem
å ciąg dalszy na str. 8
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Opłatkowe spotkania

ażde ze spotkań rozpoczynała wspólna modlitwa, prowadzona przez księdza, po czym zebrani w sali mieszkańcy wysłuchali świątecznych i noworocznych życzeń, składanych przez wójta gminy,
Sławomira Chojnowskiego. Kolędową, muzyczną część spotkań
wypełniali młodzi wykonawcy, przede wszystkim uczestnicy zajęć

wokalnych i zajęć związanych z nauką gry na
gitarze oraz keyboardzie, organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. W niektórych spotkaniach uczestniczył
Kleszczowski Chór
Mieszany „Sonore”,
a także Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy
Kleszczów.
W galerii prezentujemy zdjęcia z kilku
samorządowych spotkań opłatkowych.
MSz

Szkolne wieści
SP Łękińsko - drugie miejsce w województwie
Trzech szóstoklasistów (Marcel Kozłowski, Paweł Oleszczyk, Jakub Pacholik)
wraz z nauczycielem przyrody - Agnieszką Biernacką-Oleszczyk uczestniczyło 5 grudnia w finale wojewódzkiego konkursu ekologicznego. W rywalizacji
zgłoszonych do konkursu „EKOSZKOŁA 2014” szkół z naszego regionu podstawówka z Łękińska zajęła drugie miejsce.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który
był organizatorem czwartej edycji konkursu, postawił sobie za cel wyłonienie
i nagrodzenie szkół, które wyróżniają się w zakresie edukacji proekologicznej
i ochrony środowiska.
Nagrodą za II miejsce jest kwota 2,5 tys. zł.
– Za otrzymane pieniądze szkoła zakupi pomoce dydaktyczne, które będą służyły całej społeczności szkolnej - mówi dyrektor Katarzyna Bębnowska. – Wygrana cieszy tym bardziej, że do konkursu EKOSZKOŁA przystąpiliśmy po raz
pierwszy i jako jedyna szkoła z powiatu bełchatowskiego zdobyliśmy miejsce
na podium.

Ubrali wieczernikową choinkę
Drzewko oznaczone numerem 37, udekorowane przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie tradycyjnymi, wykonanymi
ręcznie ozdobami, wzięło udział w VII edycji „Konkursu na Wieczernikową Choinkę”,
zorganizowanego na Jasnej Górze. Nasza
szkoła jest jedną z 40 placówek oświatowych
z terenu Archidiecezji Częstochowskiej, które odpowiednio wcześnie zgłosiły się do tej
rywalizacji. O tym, która z choinek wystawionych w jasnogórskim wieczerniku wygra
konkurs, decydowały głosy pielgrzymów.

Organizatorami konkursu są: przeor Jasnej Góry, Radio „Jasna Góra” i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie. Zdjęcie choinki
ozdobionej przez kleszczowskich uczniów przysłała nam jedna z mieszkanek
gminy.

Pamiętali o rocznicy konwencji
12 grudnia uczniowie gimnazjum uczcili rocznicę uchwalenia „Konwencji
o Prawach Dziecka” oraz „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Podczas
krótkiego montażu słowno-muzycznego uczniowie przedstawili najważniejsze
informacje związane z prawami człowieka i prawami dziecka. Uświadomili
społeczności szkolnej, że upowszechnianie praw dziecka nie jest wymierzone
przeciwko dorosłym. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni
mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się
wzajemnie uzupełniają.
W czasie uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom, którzy
wzięli udział w konkursach. W zorganizowanym przez szkolnego pedagoga
konkursie na prezentację multimedialną o „Konwencji o Prawach Dziecka”
trzecie miejsce zajęła Eliza Sukiennik, drugie - Karolina Cieślak, a pierwsze Mikołaj Lasota. Natomiast w bibliotecznym konkursie, sprawdzającym wiedzę
o książce i filmie „Igrzyska śmierci”, trzecie miejsce zajęła Natalia Woch, drugie Adrianna Szymczak, a pierwsze - Jagoda Staniszewska.

„Świąteczne” tematy zajęć
Edukacyjny projekt „Tradycje świąt Bożego
Narodzenia” realizowany w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie pozwolił
społeczności szkoły nie tylko wejść w świąteczną atmosferę, ale zdobyć także nowe
umiejętności i wiedzę. Uczniowie uczestniczyli
m.in. w koncercie kolęd i pastorałek wykonywanych przez szkolny zespół muzyczny, na
zajęciach z fizyki przygotowywali prace na te-
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Jak postępować

Charytatywnie w szkołach
å ciąg dalszy ze str. 6
tecznych ozdób, wypieków i przetworów, które zostały przygotowane przez rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
Niezwykłą atmosferę kiermaszu uświetniło przedstawienie w wykonaniu
uczniów klas IV-VI, oparte na powieści Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. Dostarczyło ono widzom wielu wzruszeń.
– Przesłanie tej powieści, mówiące o istocie niesienia pomocy potrzebującym, idealnie wpisało się w założenia naszego przedsięwzięcia - mówi dyrektor
szkoły, Mariola Świderska-Kulka. – Jego nadrzędnym celem było uwrażliwienie
społeczności szkolnej na potrzeby innych.
Kiermasz spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszej gminy. Dochód ze sprzedaży świątecznych dekoracji i wypieków wyniósł
6340 zł. 16 grudnia zebrane w ten sposób pieniądze delegacja SP Kleszczów
przekazała podopiecznym Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

Pamiętali o zwierzakach
Od 24 listopada w gimnazjum w Kleszczowie prowadzona była akcja na rzecz
schronisk bezdomnych zwierząt w Bełchatowie, Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim. Do 5 grudnia uczniowie zbierali w szkole karmę dla zwierząt, a na terenie gminy także datki pieniężne, za które kupili karmę. Na uwagę zasługuje fakt
włączenia się do akcji ofiarnych mieszkańców gminy, którzy przekazali 41
gimnazjalnym wolontariuszom łącznie
1 995,46 zł.
11 grudnia uczniowie zawieźli zebraną i kupioną karmę (44,7 kg karmy
dla psów oraz 5,21 kg karmy dla kotów)
oraz przekazali pieniądze (dla schroniska w Bełchatowie - 700 zł, dla schroUczestnicy gimnazjalnej akcji
niska w Piotrkowie Trybunalskim - 700
zł, dla schroniska w Radomsku - 600 zł)
na zakup karmy oraz opłacenie leczenia chorych zwierząt.
Za naszym pośrednictwem organizatorzy wszystkich opisanych akcji pragną
podziękować za hojność i dobre serce wszystkim darczyńcom, a także osobom
zaangażowanym w przygotowanie charytatywnych działań.
(s)

Absolwenci ZSP na studiach
å ciąg dalszy ze str. 5
ską z hiszpańskim w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, inny
zaś filologię niemiecką z językiem angielskim i hiszpańskim w University of Huddersfield w Wlk. Brytanii. Mniejsze grono osób wybrało się w 2014 roku na studia
związane z wychowaniem fizycznym. Jedna studiuje ten kierunek na Uniwersytecie Łódzkim, druga - na katowickiej AWF. Pozostałe kierunki studiów uniwersyteckich to: pedagogika, biologia, dietetyka, informatyka, fizjoterapia, gospodarka
przestrzenna, zarządzanie usługami zdrowotnymi oraz pedagogika z elementami kryminalistyki.
Fakt tak wielkiego zróżnicowania wybieranych studiów świadczy chyba
o niezbyt jasnych kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Z wielkim trudem próbują je przewidywać nawet najbardziej doświadczeni ekonomiści. Czy można
dziwić się młodzieży wchodzącej dopiero we wczesny etap dorosłości? Niewiadomą pozostaje, ilu absolwentów skończy wybrany na I roku kierunek, ilu zdecyduje się na uzupełnianie wiedzy na drugim kierunki, ilu w końcu znajdzie po studiach zatrudnienie. Trzymamy kciuki za wszystkich.
(s)

A-TAX BIURO RACHUNKOWE
Certyfikat MF 29737/2008

• kompleksowa obsługa ZUS i US
• kadry i płace
Sulmierzyce, Plac im. Gabriela Turskiego 3, tel. 510 705 907

A

pelujemy do mieszkańców gminy Kleszczów
o zwrócenie uwagi na problem bezdomności
zwierząt. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości
przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się
„bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio
dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.
Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż
w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru
nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli.
Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.
Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy
„bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę
pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy,
bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy psów potrafią
„pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa
suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.
W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się
psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie
w Urzędzie Gminy. Osoby, które zauważyły w pobliżu
swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą
wracać do swoich posesji. Zwierzę - o ile nie będzie
dokarmiane - w końcu samo opuści posesję i wróci do
swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu
szansy powrotu do domu.

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

 W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się
zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić
bezzwłocznie na Posterunek Policji w Kleszczowie
(tel. 44/ 731 31 16, 44/ 731 31 17. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
 W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie,
że zwierzę jest bezpańskie, ale nie stwarza
zagrożenia dla mieszkańców, wówczas należy
zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście
do sołtysa danej miejscowości. Sołtys po ustaleniu
czy zwierzę rzeczywiście nie ma właściciela, przekazuje informację o zgłoszeniu do Urzędu Gminy.
Jeśli okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę
miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami
odbioru i utrzymania go w schronisku.
 W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie,
iż zwierzę jest bezpańskie i jednocześnie jest
spełniony jeden z warunków:
a) zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców
(np. gdy jest agresywne),
b) zwierzę jest ranne,
c) został znaleziony „ślepy miot” bez matki zwierząt,
należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:
• Urzędu Gminy w Kleszczowie - tel. 44/ 731 31 10,
wew. 131 w godzinach pn. 7.30-15.30, wt. 9.0017.00, śr. - pt. 7.30-15.30.
• Posterunku Policji w Kleszczowie - tel. 44/ 731 31
16, 44/ 731 31 17 - poza godzinami pracy Urzędu.
Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku
Policji lub do sołtysa należy podać:
• swoje dane osobowe,
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z bezpańskimi zwierzętami?
• miejsce przebywania zwierzęcia,
• nr telefonu kontaktowego.
Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą
wyłapania zwierzęcia.

Uwaga dla osób, którym zagubił się pies!

By jak najszybciej odnaleźć swojego pupila proszę o powiadomienie
o zaginięciu pracownika Urzędu Gminy w Kleszczowie - tel. 44/ 731
31 10, wew. 131 w godzinach pn. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, śr. - pt.
7.30-15.30, lub sołtysa miejscowości, w której zaginął pies. Informacja ta pozwoli na szybsze odnalezienie psa oraz uchroni psa od
zabrania go do schroniska.

Kilka spraw pod rozwagę

Gmina Kleszczów ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt, transport oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowania i opiekę weterynaryjną. Stroną umowy jest Przedsiębiorstwo
Komunalne Sanikom z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Staszica 5.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się przy ul. Zdzieszulickiej, 97-400 Bełchatów, tel./fax 44/ 633 38 77, e-mail: schronisko@
sanikom.pl.
Prosimy mieszkańców gminy Kleszczów o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta, głównie psy
nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że
zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub
nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega
karze grzywny do 250 złotych”.
Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu
schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie
będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do
swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego
właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości
przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko
przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska

Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego,
kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną
szansą na drugie, lepsze życie.
Zwierzę ze schroniska może adoptować osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu tożsamości i po wyrażeniu zgody na zarejestrowanie swoich danych.
Adres internetowej strony schroniska w Bełchatowie - www.
schronisko.sanikom.pl.

Poszukuję mieszkania
M-3 lub M-4
na osiedlu „Łuszczanowice”
w blokach.
Tel. 504-252-004.
SPRZEDAM

działkę rekreacyjną o pow. 1066 m kw.
w miejscowości Długie nad Jeziorem Długie,
gmina Izbica Kujawska.
Działka dochodzi do samego lustra wody.
Domek na działce murowany z poddaszem
użytkowym. Powierzchnia użytkowa domku 96 m kw.
Tel. kontaktowy 505 085 352.
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Szkolne wieści

mat gwiazdy betlejemskiej, na języku angielskim wykonywali oryginalne kartki
oraz układali niebanalne życzenia świąteczne. Szkolna biblioteka stała się
miejscem wystawy „Boże Narodzenie w literaturze i sztuce”. Dawne tradycje
i świąteczne akcesoria można było poznawać dzięki wystawie prezentującej
m.in. dawne zabawki - prezenty pod choinkę, kartki świąteczne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, a także płyty winylowe z nagraniami kolęd.
Wspomnieć warto także o zdobiących szkolne korytarze i hol dekoracjach
świątecznych. W takiej scenerii 19 grudnia odbyło się szkolne spotkanie wigilijne.

Spotkanie z muzyką
Rok 2014 był rokiem Oskara Kolberga. Prawdopodobnie ostatnim akcentem
jego obchodów w naszej gminie były edukacyjne zajęcia muzyczne, zorganizowane 27 listopada w szkole w Łękińsku. Temat zajęć brzmiał: „Pieśni
Ludu Polskiego – czyli o tym co słyszał Oskar Kolberg”. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że najważniejsze dzieło naszego etnografa, spisane w ponad
80 tomach, nosiło tytuł: „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania,
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

Na multimedialnej wystawie
18 grudnia uczniowie klas III b i I d Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wyjechali na wycieczkę do Bełchatowa, gdzie w Gigantach Mocy obejrzeli interaktywną ekspozycję, pokazującą m.in. historię powstania i działalność ośrodka
górniczo-energetycznego na terenie gminy Kleszczów. Dzięki multimedialnej
ekspozycji dzieci uzyskały wiedzę o tym, jak powstaje węgiel brunatny, jak się
go wydobywa i przetwarza na energię elektryczną.

Bliskie spotkania z kulturą
Czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej to świetna pora do „konsumowania
kultury”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie korzystają z wielu okazji, które stwarza
im szkoła. W listopadzie i grudniu podczas wyjazdów do Warszawy i Krakowa
mieli okazję obejrzeć dwa spektakle teatralne („Kolacja dla głupca” w Teatrze
Ateneum i „Tato” w Teatrze Bagatela),
zwiedzić wnętrza pałacu w Wilanowie,
a także obejrzeć prezentowaną w krakowskiej Kamienicy Szołayskich wystawę „Zawsze Młoda! Polska sztuka około
1900 roku”. Ta niezwykła ekspozycja
pokazuje, jak bogata i różnorodna była
polska twórczość na przełomie wieków. W stolicy Małopolski nasi uczniowie
odwiedzili jeszcze kościół o.o. Franciszkanów oraz wnętrza Towarzystwa Lekarskiego, zaprojektowane przez S. Wyspiańskiego.

Czwórka matematyków z szansami na finał
Do wojewódzkiego konkursu „Matematyka moja pasja” przystąpiło 13 uczniów
ZSP w Kleszczowie. Po szkolnym etapie do kolejnej części konkursu zgłoszone zostały prace czworga uczniów: Dajany Mielczarek (kl. III a), Mateusza
Kuśmierka (kl. III a), Macieja Roczka (kl. III a) i Martyny Rybak (kl. II t).

Językowa współpraca z Uniwersytetem
Łódzkim
11 grudnia uczennice klas językowych (I i II) wzięły udział w warsztatach językowych z współczesnej sztuki brytyjskiej. Poprowadził je anglista i kulturoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Michał Lachman. Zajęcia prowadzone
były wyłącznie w języku angielskim. Po ich zakończeniu wykładowca poprowadził wykład poświęcony dziejom teatru brytyjskiego po roku 1945. W wykładzie, wygłoszonym w auli, mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Sport
Powiatowe podsumowanie roku sportowego
w Zelowie odbyło się uroczyste podsumowanie
12 grudnia
roku sportowego 2014 r. Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS

w Bełchatowie. Ogłoszono wyniki plebiscytu na 10 najlepszych
sportowców powiatu. W tym gronie znalazło się aż 6 osób reprezentujących barwy LKS Omega Kleszczów. Nasze zawodniczki zajęły
wszystkie trzy miejsca na podium. Pierwsze miejsce zajęła zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów – Sylwia Oleśkiewicz, drugie – lekkoatletka Weronika
Chojka, a trzecie – także lekkoatletka Marta Olczyk.
Piątym miejscem powiatowego plebiscytu podzielili
się zgodnie: pływaczka Barbara Wasilewska oraz lekkoatleta Mateusz Urbaniak.
Siódme miejsce przypadło
pływaczce Monice Szymańskiej.
W gronie sportowych odkryć roku 2014 wyróżniono
troje zawodników LKS Omega Kleszczów: Weronikę
Frankowską, Kamila Gębicza
i Jakuba Miarkę. Wszyscy reUhonorowani w Zelowie
prezentują królową sportu
przedstawiciele ZSP w Kleszczowie
czyli lekkoatletykę.
Mirosław Krzympiec i Lesław Jańczyk zostali wyróżnieni za wyniki w zawodach tzw. bloku integracyjnego, a w gronie uhonorowanych drużyn znaleźli się też młodzi piłkarze Omegi, którzy wygrali finał centralny ogólnopolskiego turnieju „Piłkarska kadra czeka”.
Liczną reprezentację kleszczowski klub Omega miał także
wśród nagrodzonych równorzędnymi wyróżnieniami dziesięciu trenerów-wychowawców. W tym gronie znaleźli się: Tomasz Bednarski (trener lekkoatletów), Jacek Drzewiecki (trener piłkarzy rocznika

1999), Sebastian Ołubek (trener sekcji podnoszenia ciężarów) oraz
Robert Pawlicki (trener sekcji pływackiej).
Na siedem gmin, ocenianych w powiatowym podsumowaniu
roku sportowego, najwyższą lokatę przyznano gminie Zelów, zaś
gmina Kleszczów znalazła się na drugim miejscu.

Sport
Siedem pucharów
dla Kleszczowa

w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Zrzeszenia
20 grudnia
LZS w Łodzi odbyło się podsumowanie sportowo-turystycz-

nego roku 2014. W czasie tej uroczystości wyróżniono 10 najlepszych sportowców roku, a także pięciu najlepszych trenerów i najlepsze rady powiatowe, miejsko-gminne, gminne, kluby, szkoły
i sekcje turystyczne.
Na ósmym miejscu w gronie dziesięciorga najlepszych sportowców LZS znalazła się Sylwia Oleśkiewicz z sekcji podnoszenia
ciężarów LKS Omega Kleszczów, natomiast wśród pięciu najlepszych trenerów (wyróżnienia równorzędne) znalazł się Sebastian
Ołubek, trener sekcji podnoszenia ciężarów, wychowawca Sylwii.
Wśród wyróżnionych gmin znalazła się również gmina Kleszczów, która zajęła piąte miejsce. W gronie najlepszych klubów
sportowych regionu w sporcie masowym na drugim miejscu znalazła się Omega Kleszczów. Za osiągnięcia sportowe uczniów wyróżnione zostały także najlepsze szkoły naszego województwa. W
sportowej klasyfikacji szkół podstawowych na piątym miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie. Tak
samo wysoko na piątym miejscu zostało sklasyfikowane wśród
szkół gimnazjalnych kleszczowskie gimnazjum. W gronie najbardziej usportowionych szkół ponadgimnazjalnych na trzeciej pozycji w regionie łódzkim uplasował się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Sport
Podsumowanie sportowego roku LKS Omega Kleszczów
w auli kompleksu SOLPARK odbyła się uro21 grudnia
czystość podsumowania sportowego roku 2014, zor-

ganizowana przez LKS Omega Kleszczów. Na tę uroczystość
zaproszeni byli sportowcy, trenerzy, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, działacze Zrzeszenia LZS, osoby
reprezentujące sponsorów klubu oraz jego sympatycy.
Sportowe osiągnięcia roku 2014 przedstawił Jan Gurazda prezes zarządu LKS Omega Kleszczów. Okolicznościowe statuetki wręczono następnie: najlepszym sportowcom LKS Omega
Kleszczów, sportowym nadziejom 2014 roku, najlepszym trenerom oraz przedstawicielom firm i instytucji wspierających działalność klubu Omega.

Najlepsi sportowcy roku 2014

Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów) - ● I m. w turnieju o Puchar Bałtyku, ● I m. w zawodach o Puchar Unii Europejskiej w Splicie, ● V m. w Mistrzostwach Europy Juniorek
do lat 17. w Ciechanowie, ● I m. w Mistrzostwach Polski LZS
w Siedlcach, ● V m. w Mistrzostwach Polski seniorek w Makowie Mazowieckim.
Podczas swoich startów w 2014 r. pobiła 6 rekordów Polski
zawodniczek do lat 17. oraz 29 rekordów Polski młodziczek.
II. Weronika Chojka (lekka atletyka) - ● I m. w biegu na 200 m
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych we Wrocławiu, ●
I.

II m. w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
w Spale na 200 m, ● I m. na Mistrzostwach Polski LZS w Białej Podlaskiej na dystansie 200 m.
III. Marta Olczyk (lekka atletyka) - ● III m. w biegu na 3000 m
podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu,● I m. na 3000
m na Mistrzostwach Polski LZS w Białej Podlaskiej, ● III m.
na 1500 m na Mistrzostwach Polski LZS w Białej Podlaskiej.
IV. Barbara Wasilewska (pływanie) ● II m. na Mistrzostwach
Polski Seniorów w Olsztynie na 1500 m stylem dowolnym.
V. Mateusz Urbaniak (lekka atletyka) - ● VIII m. w biegu na 800
m na Mistrzostwach Polski Seniorów w Szczecinie.
VI. Monika Szymańska (pływanie) - ● V m. na Mistrzostwach
Polski w pływaniu długodystansowym, ● VIII m. na 400 i 800
m w stylu dowolnym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
VII. Oliwia Widera (karate) - ● III m. w kategorii KATA juniorek na
Mistrzostwach Polski shorin - ryu karate w Warszawie.
VII. Karol Stróż (podnoszenie ciężarów) - ● III m. w kategorii 77
kg na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS do lat 15 w Siedlcach.
VIII. Dawid Berg (piłka nożna) - ● czołowy piłkarz drużyny III ligi.
VIII. Maciej Roczek (lekka atletyka) - ● I m. na 100 m i 200 m
w Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego szkół ponadgimnazjalnych
w LA, ● X m. na 100 m na Mistrzostwach Polski LZS w Białej
å
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Podlaskiej, ● XI m. w biegu na 200 m w Mistrzostwach Polski LZS w Białej
Podlaskiej, ● posiadacz II klasy sportowej.
IX. Maciej Saternus, Patryk Niedbała, Miłosz Podsiadły (piłka nożna) - ● zwycięzcy finału centralnego 30. Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Piłkarska kadra
czeka” w Słubicach, ● występują w I lidze województwa łódzkiego U15 (B2).
X. Marlena Wojtania (siatkówka) - ● czołowa zawodniczka sekcji siatkówki
występująca w zespołach kadetek i juniorek LKS Omega Kleszczów.
Wyróżnienia:
• Radosław Berencz (lekka atletyka) - ● mistrz Polski studentów w maratonie
• Hubert Górski (piłka nożna) - ● długoletni czołowy zawodnik III ligi, ● król strzelców sezonu 2010/2011 (29 goli), ● w barwach LKS Omega Kleszczów rozegrał
164 spotkania i zdobył łącznie 75 bramek.

Sportowe nadzieje
Wyjątkowo długa jest lista wyróżnionych podczas niedzielnej gali sportowych nadziei
roku. Znaleźli się na niej: Filip Anszperger (karate); Mateusz Bujacz (piłka nożna);
Weronika Frankowska (LA); Kamil Gębicz (LA); Milena Gierach (LA); Mikołaj Grzybek (sport masowy); Bartłomiej Jarkowski (LA); Bartłomiej Kacperek (sport masowy);
Joanna Kaczmarczyk (LA); Natalia Kierasińska (LA); Jakub Kokosiński (piłka nożna);
Natalia Kowalczyk (siatkówka); Jakub Mazur (karate); Mateusz Miarka (tenis stołowy, piłka nożna); Jakub Miarka (tenis stołowy, sport masowy); Wojciech Michałek
(tenis stołowy); Mateusz Morawski (piłka nożna); Maciej Mularczyk (sport masowy);
Katarzyna Olczak (tenis stołowy); Weronika Piątczak (LA); Michał Piróg (piłka nożna); Patrycja Rudzka (siatkówka); Dawid Szymczak (sport masowy); Łucja Tkacz
(tenis stołowy); Filip Zatorski (piłka nożna); Dominik Zbies (piłka nożna).

Inne wyróżnienia
Podczas tej uroczystości została też wyróżniona drużyna młodych piłkarzy LKS
Omega Kleszczów (rocznik 1999/2000), która wygrała 30. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej „Piłkarska kadra czeka” w Słubicach. W zespole prowadzonym przez
Jacka Drzewieckiego wystąpili wówczas: Adrian Fijałkowski, Hubert Gawłowski Mateusz Jędrzejczyk, Piotr Kaczmarczyk, Patryk Klimczak, Mateusz Knysiak, Krzysztof
Kociniak, Patryk Kusiak, Adam Łakomy, Łukasz Morawski, Patryk Niedbała, Paweł
Pajęcki, Bartosz Pieniążek, Michał Piotrowski, Miłosz Podsiadły, Sebastian Popiołek,
Fabian Rojszczyk, Bartłomiej Saternus, Damian Sobociński, Mateusz Zając i Kacper
Zatorski.
Uhonorowani podczas uroczystego podsumowania roku sportowego trenerzy LKS
Omega Kleszczów to: Tomasz Bednarski (lekka atletyka), Jacek Drzewiecki (piłka
nożna), Sebastian Ołubek (podnoszenie ciężarów) i Robert Pawlicki (pływanie). Nagrodzono ponadto zawodników, którzy w sezonie 2014 występowali w zawodach
bloku integracyjnego: Mirosława Krzympca i Lesława Jańczyka.

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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Eko Centrum
najlepsze wśród 12 drużyn

1 Kleszczów, Alfa 2 Kleszczów, Arbuz, Bystrzaki, Coco
A lfaDżambo,
Eko Centrum, Incognitus, Łęksa, Oldboy 1 Łusz-

czanowice, Oldboy 2 Łuszczanowice, Omega 1999 Kleszczów i Płomień Lgota Mała – tych 12 drużyn zgłosiło się do przedświątecznego
turnieju halowej piłki nożnej, organizowanego przez kompleks SOLPARK Kleszczów. Turniej
SOLPARK Futsal Cup rozpoczął się o godz. 10.00 w
sobotę 20 grudnia, a zakończył tego dnia o 18.
Eliminacyjne mecze
(każdy trwał 15 minut) drużyny rozgrywały w czterech
grupach. Z każdej grupy
do dalszego etapu rozgrywek awansowały po dwie
drużyny, które utworzyły
pary ćwierćfinałowe. Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i mecze o miejsca na
podium trwały po 20 minut. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Arbuz, pokonując Alfę 1 Kleszczów 4:0, natomiast w finale zawodnicy
Eko Centrum wygrali z Omegą 1999 Kleszczów 5:1.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartek Saternus
z Omegi 1999 Kleszczów, natomiast najlepszym bramkarzem - Rafał Zawadzki z Eko Centrum. Mecze, które poprowadzili sędziowie
z OZPN w Piotrkowie stały na wysokim poziomie i obfitowały w dużą
ilość strzelonych bramek. Zwycięzca turnieju we wszystkich rozegranych meczach zdobył aż 28 bramek, tracąc zaledwie 3.
– Na uwagę zasługuje postawa młodych piłkarzy Omegi 1999
Kleszczów - mówi organizator turnieju, Tomasz Dawidziak. – Podopieczni trenera Jacka Drzewieckiego w drodze do finału pokonali starszych i bardziej doświadczonych od siebie kolegów, choćby
z Alfy 1 Kleszczów.
(s)

Azja na zdjęciach

w foyer SOLPARKU oglądać można fotograficzOd 17ną grudnia
wystawę, która prezentuje migawki z kilku krajów Azji

Południowo-Wschodniej - codzienne życie mieszkańców, scenki z ulic,
tematy związane z religią. „107 dni w Azji” to efekt podróży pochodzącej z Kleszczowa Marty Parady oraz jej towarzysza Kristofa Turi.

W przeddzień otwarcia wystawy jej twórcy, mieszkający obecnie
w Szkocji, spotkali się z uczniami najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Opowiedzieli o swoich wrażeniach z 4-miesięcznego wyjazdu, w trakcie którego odwiedzili Tajlandię, Laos,
Malezję, Birmę, Singapur, Kambodżę i Wietnam. Opowieść ilustrowana była prezentacją wykonanych zdjęć. Spotkanie z podróżnikami stało się dla uczniów okazją do sprawdzenia znajomości języka
angielskiego, bo w tym właśnie języku było prowadzone. Było też
zachętą do poznawania obcej kultury i podróżowania po świecie.
(s)
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Budżet uchwalony

stronie dochodów w projekcie budżetu zapisana została kwota 266.005.399 zł, a po stronie wydatków 303.481.690,94 zł. „Stałe” pozycje po stronie wydatków to co roku
„janosikowe” (w 2015 roku wyniesie 53.439.771 zł) oraz tzw. nadwyżka, która przekazywana jest przez gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(w 2015 r. - 48,5 mln zł).
Na wydatki inwestycyjne przeznaczona ma być kwota
118.928.230 zł. Jakie są najważniejsze inwestycje, planowane w
gminie na 2015 rok? W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, na rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, rozbudowę sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej,
jak też sieci gminnych gazociągów będą przeznaczone kwoty od
3 do 5 mln zł. (na każdą z nich).
Znaczącą pozycję, której planowana wartość to 9 mln zł, stanowi także zadanie „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.
W tym zakresie mieszczą się m.in. dotacje udzielane przez gminę
do zakupu i montażu urządzeń służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń (chodzi np. o dotacje do kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych, pomp ciepła, nowoczesnych pieców gazowych).
Na rozbudowę gminnej sieci elektroenergetycznej gmina zamierza
w roku 2015 przeznaczyć 19,7 mln zł.
Wydatki na inwestycje drogowe mają wynieść 31,1 mln zł, z czego na same tylko drogi powiatowe - 14,1 mln zł. Jednym z największych zadań z tego działu będzie przebudowa dróg w Łękińsku,
związana z budową ronda przy zbiegu ulic Północnej i Długiej oraz
połączeniem ul. Modrzewiowej z gminną obwodnicą.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane
wydatki wynieść mają 5,85
mln zł, a najważniejszą pozycją będzie tu budowa dwóch
wielorodzinnych domów komunalnych na osiedlu Łuszczanowice (na zdjęciu). Na
to zadanie gmina przeznaczy
4,5 mln zł.
Wśród inwestycji związanych z oświatą i wychowaniem, na które gmina planuje wydać łącznie 7,9 mln zł, najważniejszą pozycją będzie budowa żłobka z przedszkolem w Kleszczowie.
Wydatki na to zadanie w 2015 roku zostały oszacowane na 7 mln zł.
Kolejna dziedzina, za którą odpowiada samorząd to ochrona zdrowia. Wydatki w tym dziale mają mieć wysokość 4,5 mln zł,
przy czym główną inwestycją będzie modernizacja siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie. Jej koszt szacowany jest na
3,5 mln zł.
Największym zadaniem z zakresu kultury fizycznej będzie
w roku 2015 modernizacja stadionu gminnego w Kleszczowie, który ma stać się stadionem piłkarsko-lekkoatletycznym. Kwota zabezpieczona w budżecie na to zadanie sięga 3,1 mln zł.
(s)

