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Sprawy gminy,
sprawy sołectw
Zebrania sołeckie to najbardziej bezpośrednia forma kontaktu władz samorządowych z mieszkańcami. Kiedy to wydanie
„Informatora” dotrze do Czytelników jesienny cykl zebrań w sołectwach gminy Kleszczów zostanie już zakończony. Będą analizowane (zarówno pod kątem prawnym, jak i finansowym) zgłoszone w poszczególnych sołectwach wnioski. Część inwestycyjnych
postulatów będzie mogła się znaleźć w projekcie budżetu opracowywanym w Urzędzie Gminy na rok 2015.

Kleszczów zaprasza
inwestorów

Wolne tereny inwestycyjne w Kleszczowie, Żłobnicy i Bogumiłowie były prezentowane inwestorom podczas jednej z największych imprez targowych w Europie - Expo Real w Monachium.
Gmina Kleszczów prezentowała swoją ofertę na największym polskim stoisku o powierzchni 111 m kw.
Więcej na str. 2.

Zebranie z udziałem mieszkańców Żłobnicy odbyło się 8 października

Jest druga pożyczka na DPS
30 września na sesji Rady Gminy Kleszczów została podjęta
uchwała w sprawie udzielenia z gminnego budżetu pożyczki, która
umożliwi Fundacji Servire Homini dokończenie budowy, zakup wyposażenia i „rozruch” Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie.
Więcej na str. 3.

Zdobyły mistrzostwo
Drużyna złożona z najlepszych lekkoatletek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie uczestniczyła 8 października w zawodach ligi lekkoatletycznej. Rywalizując z 10 innymi drużynami z regionu
łódzkiego dziewczęta z Kleszczowa okazały się najlepsze. W sześciu konkurencjach
zdobyły łącznie 1348 punktów.
Więcej na str. 10.

Rozbudowa gminnej sieci

Miejscem największych prac z zakresu elektroenergetyki w naszej gminie jest od trzech miesięcy Łękińsko. Wzdłuż kilku ulic układane są tu kable, które umożliwią przyłączenie mieszkańców do
gminnej sieci, obsługiwanej przez spółkę Energoserwis Kleszczów.
Więcej na str. 7.

Warsztatowe
wsparcie

Kolejne bezpłatne zajęcia dla przedsiębiorców z terenu gminy Kleszczów odbyły się 3 października w kompleksie SOLPARK. Ich tematem były zabezpieczenia
handlowe transakcji w obrocie gospodarczym i skuteczne techniki negocjacji, prowadzonych dla odzyskania należności.
Więcej na str. 5.

„Świętymi
bądźcie”…
… to hasło przewodnie XIV Dnia Papieskiego. Jego obchody - także te gminne miały miejsce w niedzielę 12 października.
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Kleszczów liderem inwestycji

na głowę mieszkańca w latach 2011-2013 gmiW przeliczeniu
S
na Kleszczów wydała na infrastrukturę kwotę 8847,36 zł.

Ten wynik pozwolił gminie zająć pierwsze miejsce w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”, ogłaszanym co roku wczesną
jesienią przez samorządowe pismo „Wspólnota”. Ranking uwzględnia wyłącznie wydatki poniesione przez
samorządy na budowę infrastruktury
technicznej (drogi, sieci i obiekty służące gospodarce komunalnej, budownictwo mieszkaniowe). Na drugim miejscu uplasowała się gmina Ostrowice
(3594,17 zł), a na trzecim - Stepnica
(3180,25 zł). Obie gminy znajdują się
w woj. zachodniopomorskim.
Autorem zestawienia, przygotowanego odrębnie dla województw, miast
wojewódzkich, miast na prawach powiatu, powiatów, miast i gmin wiejskich
jest - jak zawsze - prof. Paweł Swianiewicz. Szczegółowe tabele wraz z analitycznym komentarzem zostały opublikowane w nr 20 pisma „Wspólnota”
i ogłoszone podczas XII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które 1 i 2 października odbywało się w Jachrance.
Nagrodą za zwycięstwo Gminy
Kleszczów w rankingu pokazującym
nakłady na infrastrukturę techniczną,
poniesione przez gminy wiejskie w Polsce jest kolejna (jedenasta)
statuetka im. Kazimierza Wielkiego, a także dyplom. Trofea te podczas uroczystej gali odebrał sekretarz gminy Kleszczów, Kazimierz
Hudzik.
(s)

Program wczesnego
wykrywania nowotworów…
… piersi i jajnika będzie realizowany także w gminie Kleszczów.
Zanim zainteresowane mieszkanki trafią na badania powinny wypełnić specjalną ankietę. Będzie ją można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, a także pobrać ze strony www.
kleszczow.pl i wydrukować.
Program jest skierowany do pacjentek, u których w najbliższej
rodzinie (babcie, mamy, siostry, a także u sióstr matki i ojca) wykryto nowotwory piersi lub jajnika. Badania genetyczne, na które zostanie skierowana pacjentka, pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów
klinicznych. To zwiększa szansę całkowitego wyleczenia.
Więcej informacji na ten temat zamieścimy na stronie www.
kleszczow.pl.
Informacje telefoniczne: 44/ 731 31 10 wew. 141 lub 535 011 383.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2014 r.
poz. 518 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony
na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy, położonej w miejscowości Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w
prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Targi Expo Real

toisko na monachijskie targi nieruchomości powstało przy
współpracy miast i gmin: Łódź, Brzeziny, Kutno, Radomsko,
Skierniewice, Zduńska Wola, Daszyna, Kleszczów i Wartkowice.
Koordynatorem prac związanych z wyjazdem na targi była Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi. Unijna dotacja pozwoliła
zmniejszyć koszty udziału w targach Expo Real do 15 proc.
Targi, które odbywały się od 5 do 8 października, przyciągnęły w tym roku ponad 1600 wystawców. Ich stoiska odwiedziło blisko
40 tys. przedstawicieli z całego świata. Wśród uczestników spotkać
można m.in. deweloperów i inwestorów, pośredników nieruchomości, banki inwestycyjne, firmy consultingowe, firmy budowlane, architektów, planistów, reprezentantów miast i regionów.
Warunki do inwestowania, jakie stworzono w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych spotkały się z pozytywną oceną przedsiębiorców. Podczas spotkań biznesowych doceniano zarówno dobre uzbrojenie terenów przemysłowych, niższe niż w innych gminach koszty energii elektrycznej oraz atrakcyjne ceny oferowanych
terenów.
MSz

Dofinansowane wyprawki
dla 16 uczniów

Rz

ądowy program „Wyprawka szkolna” ma na celu przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników uczniom
wskazanych w danym roku klas, spełniającym kryteria dochodowe.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, do ubiegania się o wsparcie
uprawnieni byli uczący się, w których rodzinach miesięczny dochód
netto na osobę nie przekraczał 539 zł.
Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowali do 10 września dyrektorzy szkół samorządowych gminy Kleszczów. W sumie
pomoc z programu „Wyprawka szkolna ‘2014” uzyskało 16 uczniów,
w tym: 9 ze szkoły podstawowej w Kleszczowie, 1 ze szkoły w Łękińsku, 1 z gimnazjum oraz 5 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich tych
uczniów wyniosła 3825,47 zł.
(s)

Krótko
„Edukacyjne Wrota” otworzą się później

Szkoły w Kleszczowie i Łękińsku muszą jeszcze poczekać na sprzęt komputerowy i multimedialny wartości ok. 220 tys. zł, który ma być dla nich
zakupiony w ramach projektu „Edukacyjne Wrota”. Urząd Gminy został
poinformowany o zaskarżeniu do KIO wyników przeprowadzonego przez
Zarząd Województwa Łódzkiego przetargu na dostawę sprzętu. Czeka na
niego ponad 200 szkół naszego województwa.

Ponad 40 dzieci pod opieką

Dziewięć opiekunek dziennych sprawuje obecnie opiekę nad 41 dziećmi w wieku „żłobkowym”. Choć część podopiecznych chodzi obecnie do
przedszkoli pracy opiekunkom nie ubyło. We wrześniu w Urzędzie Gminy
podpisane zostały umowy z kolejnymi rodzicami, którzy oddali pod opiekę
9 dzieci.

Kuszą nowe fundusze

24 osoby skorzystały z zaproszenia ARR „Arreks” i przyszły 7 października
na spotkanie informacyjne, poświęcone przeznaczeniu unijnych pieniędzy
w latach 2014-2020. Spotkanie poprowadził Michał Pociecha z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów…

… w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
• 20, 21, 27, 28, 29, 31 października - 10.00-18.00
• 22, 23, 30 października - 10.00-19.00
• 24 października - 9.00-19.00
• 25 października - 8.00-19.00

(s)
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Wrześniowa sesja Rady Gminy

30

września odbyła się 52. sesja Rady
Gminy Kleszczów kadencji 20102014. Zanim doszło do przyjęcia porządku obrad radny Jarosław Rzeźnik poprosił
o wprowadzenie dodatkowego punktu, który pozwoliłby radnym dowiedzieć się, czy
były nieprawidłowości w obrocie gruntami
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w strefie w Bogumiłowie. Chodzi o sprawę nie skorzystania przez fundację z prawa odkupu
gruntów, na których miała być realizowana
(ale nie doszła do skutku) inwestycja jednej
z firm. Grunty te zostały potem odsprzedane
za znacznie wyższą kwotę innemu nabywcy. Temat ten był poruszany także na sierpniowej sesji, kiedy zostało odczytane pismo,
przesłane z fundacji w odpowiedzi na pytania Rady Gminy. Sekretarz gminy przypomniał wówczas, że o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sprawą nie odkupienia
przez FRGK gruntów w Bogumiłowie zwracał się jeszcze do Rady Gminy Kleszczów
pełniący funkcję wójta Jacek Rożnowski.
Po to, by radni mogli zapoznać się z innymi (poza pismem fundacji) dokumentami, takimi jak akt notarialny, byłoby konieczne ograniczenie jawności posiedzenia rady.
Przewodniczący Rady Gminy uznał, że jest
to niemożliwe. Stwierdził, że Rada Gminy
zajmie się tematem ewentualnych nieprawidłowości w obrocie gruntami dopiero po uzyskaniu stanowiska prokuratury, która wyjaśnia te sprawy. Przypomnijmy, że rada nie
zajęła się dotychczas także złożonym dwukrotnie przez wójta Sławomira Chojnowskiego wnioskiem o odwołanie zarządu Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów. Po raz pierwszy wniosek taki z obszernym uzasadnieniem złożony został podczas sesji 24 kwietnia tego roku. Umożliwiono przedstawienie
stanowiska zarządu FRGK na sesji w maju,
nie podjęto natomiast merytorycznej dyskusji
nad poszczególnymi zarzutami.
Zanim radni zajęli się przygotowanymi na
wrześniową sesję projektami uchwał, przewodniczący Rady Gminy - powołując się na
wpisy na internetowym forum - zapytał wójta Sławomira Chojnowskiego o to, czy toczy
się śledztwo dotyczące przekroczenia przez
niego uprawnień lub niedopełnienia obowiąz-

ków. Wójt odpowiedział, że nie ma takiego
śledztwa. Był natomiast poproszony przez
policję o udzielenie wyjaśnień, bo do prokuratury został złożony donos.
– W Internecie pisze wyraźnie, że jest
prowadzone śledztwo - podtrzymywał swoją wersję przewodniczący Henryk Michałek.
Sekretarz gminy Kazimierz Hudzik wyjaśnił czym jest śledztwo, a czym udzielanie
wyjaśnień:
– Na stronach internetowych ludzie piszą
anonimowo różne rzeczy - mówił. – Nie toczy
się żadne śledztwo w stosunku do wójta gminy Kleszczów. W związku z tym, że były składane jakieś doniesienia do prokuratury przeciwko wójtowi, wójt został proszony przez
policję o złożenie wyjaśnień jako świadek.
Pierwsze z merytorycznych uchwał dotyczyły udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielenia dotacji placówkom medycznym. Kwotę
150 tys. zł otrzyma gmina Kluki na budowę
ścieżki rowerowej przy drodze łączącej Nowy
Janów z Rogowcem. Dla gminy Lgota Wielka została uchwalona pomoc w wysokości 60
tys. zł. Przeznaczona będzie na remont dachu w budynku szkoły podstawowej w Brudzicach. Pomoc udzielona gminie Sokolniki
ma natomiast wysokość 50 tys. zł. Jest przeznaczona na wykonanie podjazdu z kostki brukowej do Zespołu Szkół w Tyblach,
w którym uczą się dzieci niepełnosprawne.
W odpowiedzi na pismo starosty bełchatowskiego Rada Gminy postanowiła kolejny raz
wesprzeć Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Tym razem kwota pomocy wynosi 20 tys. zł.
Uchwały dotyczące przyznania wsparcia dla placówek medycznych wiązały się
ze zmianą zapisów co do przeznaczenia
kwot, które zostały już przyznane w uchwałach podjętych w styczniu tego roku. Dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki gmina
przeznaczyła 400 tys. zł na remont sali porodowej w Klinice Perinatologii i Ginekologii.
Z powodu zmiany planów inwestycyjnych
dyrekcja tej placówki zgłosiła wniosek o możliwość przeznaczenia przyznanej już kwoty
na pilniejsze zadania: zakup bezprzewodowej aparatury do monitorowania dobrosta-

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza

przetarg ograniczony ofertowy na
sprzedaż zdemontowanych elementów
po modernizacji Szkoły Podstawowej w
Łękińsku, wyposażenia z gabinetu stomatologicznego w SP Kleszczów, ogrodzenia z placu Urzędu Gminy, stacji paliw
w Kleszczowie oraz aparatów telefonicznych pochodzących z Hotelu SOLPARK.
Składanie ofert do dnia 28 października 2014 roku do godz. 12.00

przetarg ograniczony ustny oraz
nieograniczony ustny na sprzedaż
składników majątkowych - skrzydeł
okiennych (bez futryn) pochodzących ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. (środa) o godz.
11.00 - plac przy Szkole Podstawowej w Łękińsku.

Wykaz wszystkich składników majątkowych dostępny jest na stronie internetowej
www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy (Kleszczów, ul. Główna 45, pok. nr 5, wraz z
wymaganym wzorem oferty.
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nu płodu, wymianę lampy w tomografie komputerowym i naprawę ramienia C w aparacie
rentgenowskim. Radni zgodzili się i przyjęli
stosowną uchwałę.
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
w Bełchatowie otrzymał w tym roku bezzwrotne wsparcie z budżetu gminy Kleszczów w wysokości 500 tys. zł. Zgodnie
z zawartą umową kwota miała zostać przeznaczona na zakup aparatu rentgenowskiego - ramię C z systemem DSA. Szpital przeprowadził przetarg na dostawę tegoż
aparatu. Kwota, za którą wybrany dostawca zrealizował zamówienie okazała się niższa, w związku z czym dyrektor szpitala wystąpił do władz gminy Kleszczów z prośbą,
by 58.460 zł z kleszczowskiej dotacji, których nie wydatkowano, można było przeznaczyć na zakup nowej aparatury medycznej.
Zmiany w pierwotnej uchwale, przyjęte przez
Radę Gminy Kleszczów umożliwią przeznaczenie tych pieniędzy na: doposażenie stacji dializ w aparaturę do hemodializy, oddziału ginekologiczno-położniczego (aparatura
do monitorowania rytmu i częstości akcji serca płodu), a także oddziału kardiologicznego
(dwie pompy infuzyjne).
Dwie kolejne uchwały dotyczyły finansów gminy: zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2014
– 2017 oraz zmiany w budżecie gminy na
bieżący rok. Po dokonaniu tych zmian w budżecie gminy po stronie dochodów zapisana została kwota 262.240.870,99 zł, zaś plan
wydatków wynosi 255.520.984,99 zł.
Kolejne z przyjętych podczas wrześniowej sesji uchwał dotyczyły:
• określenia wysokości długoterminowej
pożyczki udzielonej w 2014 roku Fundacji
Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie.
Pożyczka przeznaczona na ukończenie
budowy, zakup wyposażenia i uruchomienie działalności Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie ma mieć wysokość do
3 mln zł. Dodajmy, że w przyjętym dodatkowo przez radnych stanowisku w czterech
punktach zostały zawarte sugestie dla wójta gminy, dotyczące niektórych szczegółowych zapisów w umowie pożyczki, jaka
zawarta zostanie pomiędzy Gminą Kleszczów a Fundacją Servire Homini.
• wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę Kleszczów do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego związanego ze wspólnymi działaniami w obrębie
Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów - Szczerców – Złoczew.
• uchwalenia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Kleszczów na lata 2014-2032”.
Lokalny program obejmuje m.in. działania związane z inwentaryzacją wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy,
odbiorem i unieszkodliwianiem tych odpadów, a także prowadzeniem edukacji mieszkańców na temat szkodliwości
azbestu. Program ten musi współgrać
z podobnym, ogólnopolskim programem
przyjętym w 2010 roku przez rząd.
(s)
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Działalność spółki wodnej
w Kleszczowie
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym „wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów” (art.
74.1 ustawy Prawo wodne) oraz „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością
spółki wodnej - do tej spółki” (art. 77.1 ustawy Prawo wodne).
Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się
m.in. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.
Organy sprawujące nadzór nad gminami na tych właśnie przepisach opierają swoje stanowisko, że przekazywanie środków
budżetowych przez Gminę na czyszczenie rowów stanowiłoby
transfer pieniędzy gminnych poza sferę finansów publicznych
bez odpowiedniej podstawy prawnej.
W związku z powyższym, Gmina nie może wykonywać prac
związanych z budową nowych rowów bądź odtwarzaniem czy
konserwacją, w tym również wykaszaniem rowów melioracyjnych, które stanowią prywatną własność. Na terenie Gminy
Kleszczów prawie wszystkie rowy melioracyjne należą do prywatnych właścicieli. I to oni albo spółka wodna są zobowiązani utrzymywać urządzenia melioracyjne w należytym stanie.
W wielu gminach spółki wodne istnieją i prowadzą działalność,
najczęściej w bardzo ograniczonym zakresie, ze względu na
brak środków finansowych.
Obecnie na terenie gminy Kleszczów działa spółka wodna. Otrzymała ona pomoc finansową w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego na podstawie Uchwały nr
VIII/76/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku
i w oparciu o umowę podpisaną przez wójta gminy Kleszczów.
Zakres prac, które spółka ma przeprowadzić jest ustalany we
wniosku. Dotacja z budżetu gminy jest przeznaczona na przeprowadzenie konkretnych prac, proponowanych do wykonania
przez spółkę. Pomoc finansowa Gminy Kleszczów nie obejmuje innych ewentualnych pośrednich kosztów, ponoszonych na
działalność spółki wodnej.

W Gminnym Klubie HDK
Plony trzech akcji

Trzy akcje krwiodawcze, przeprowadzone w sierpniu, wrześniu i październiku przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi
w Kleszczowie pozwoliły zebrać 46,8 litra krwi. Tę imponującą ilość
bezcennego leku oddało 104 krwiodawców.
– Praktyką naszego klubu HDK jest organizowanie sześciu akcji w ciągu roku, z dwumiesięcznymi przerwami - mówi Marek Kaczmarczyk, przedstawiciel klubu. – Na wrzesień zaplanowaliśmy jednak dodatkową akcję dla uczniów kleszczowskiego ZSP.W tej akcji
krew oddało czternastu uczniów oraz siedem osób spoza szkoły,
przyczyniając się do zebrania 9,45 litra krwi.
Kolejna akcja krwiodawcza odbyła się 9 października. Tym razem krew oddało 37 osób. Dzięki nim bank krwi pozyskał 16,65 litra.
Ostatnią w tym roku okazję do oddania krwi honorowi dawcy
będą mieć 12 grudnia.

Edukacja gimnazjalistów

W porozumieniu z dyrekcją gimnazjum w Kleszczowie Gminny Klub HDK PCK zorganizuje drugi w tym roku wyjazd edukacyjny dla uczniów do łódzkiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przypomnijmy, że podczas takich wyjazdów
uczniowie dowiadują się nie tylko o zastosowaniu krwi i jej składników w lecznictwie, ale poznają też warunki w jakich krew jest przechowywana i oglądają laboratoria RCKiK.
(opr. s)
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OGŁOSZENIE
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Czyżów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/279/2012 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Czyżów
zawiadamiam
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Czyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 października 2014 r. do 12 listopada
2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47,
97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
od 730 do 1530 oraz we wtorki w godz. od 900 do 1700. Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r. w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2014 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz
art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się
z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
w/w projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać do w/w
dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres
mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu
pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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III Polsko-Niemieckie Forum

O rekultywacji i rewitalizacji (cz. II)

D rum w Kleszczowie, jednym z najciekawszych wystąpień
było to, które wygłosił burmistrz położonego na terenie Łużyc miala samorządowców, biorących udział we wrześniowym fo-

sta Großräschen, Thomas Zenker (na zdjęciu). Górnictwo węgla
brunatnego rozwijało się na tym terenie już od 1850 roku. Nie polegało wyłącznie na wydobyciu tego paliwa, ale także na rozwijaniu
branż związanych z jego przetwórstwem (np. produkcja brykietów).
W szczytowym okresie, tuż przed zniknięciem Niemieckiej Republiki Demokratycznej z mapy Europy branża węgla brunatnego dawała zatrudnienie dla ok. 100 tys. osób w rejonie wspomnianego miasta. Kiedy doszło do połączenia Niemiec i zmiany energetycznych
priorytetów region przeszedł dramatyczne załamanie gospodarcze.
Teraz tylko 10 tys. osób utrzymywało się z pracy związanej z odkrywkowym górnictwem, tysiące innych opuściły Łużyce i wybrały
inne miejsca do życia. Te
zmiany okazały się wielkim wyzwaniem dla lokalnych samorządów.
Burmistrz T. Zenker
opowiedział o kolejnych
etapach przekształcania
okolic miasta oraz świadomości mieszkających
tu ludzi, o podjętych działaniach rewitalizacyjnych
i ich efektach, o zaangażowaniu ośrodków uniwersyteckich i pozyskaniu
partnerów, dzięki którym
miasto Großräschen staje
się obecnie coraz bardziej

C

Warsztaty wsparciem
dla przedsiębiorców

ykl bezpłatnych warsztatów dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów oraz dla
potencjalnych inwestorów jest organizowany dzięki współpracy Urzędu Gminy w Kleszczowie z poznańską firmą World Trade
Center. Wójt gminy Sławomir
Chojnowski witając uczestników zaznaczył, że uruchomienie warsztatów jest odpowiedzią na oczekiwania
i potrzeby wyrażone przez
przedsiębiorców w ankietach,
wypełnianych podczas spotkania na początku tego roku.
Przedsiębiorcy wysłuchali najpierw przedstawicielek
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bełchatowie, które mówiły
o nowych formach wsparcia dla osób bezrobotnych i programach
skierowanych do pracodawców.
Warsztaty poprowadził prawnik Tomasz Jędrasik. Przekazywana przez niego praktyczna wiedza z zakresu zabezpieczania wierzytelności oraz skutków niewykonania zobowiązań spotkała się
z zainteresowaniem słuchaczy. Prowadzący zajęcia mówił też o
najlepszych formach organizacyjno-prawnych dla powstającego
przedsiębiorstwa i zasadach ponoszenia odpowiedzialności majątkowej. Udzielał też odpowiedzi na pytania uczestników, dotyczące
skutecznego zabezpieczania składników majątkowych.
MSz

znanym ośrodkiem turystycznym, położonym w sąsiedztwie jeziora
poeksploatacyjnego Großräschener.
Kolejna z prezentacji poświęcona została sprawom technicznym. Kathy Sommer - kierownik Działu Geotechniki Łużyce w firmie
LMBV opowiedziała o metodach zabezpieczania zwałowisk na terenach byłych kopalń węgla brunatnego w Niemczech. Jedną z takich metod stosowanych powszechnie do stabilizowania luźnych
gruntów na zwałowiskach zwłaszcza na początku lat 90. było ich
zagęszczanie przy użyciu ładunków wybuchowych. Ten sposób nie
zawsze okazywał się skuteczny. Powodował czasem ruchy osuwiskowe o znacznym rozmiarze, co miało niekorzystny wpływ na środowisko. Kolejne z opisanych podczas forum metod to zagęszczanie wibracyjne z dociskiem (rozpowszechnione pod koniec lat 90.)
oraz metoda mikrowybuchów. Ta ostatnia wiąże się z wykorzystaniem jak najmniejszych ładunków wybuchowych (0,5 kg do 9 kg na
każdy wywiercony otwór). Ładunki wybuchowe umieszcza się tylko
kilka metrów poniżej zwierciadła wód gruntowych, a na jeden otwór
wywiercony w ziemi przypada do trzech ładunków.
Mikrowybuchy stosowane są także przy prowadzeniu prac rekultywacyjnych w Polsce. Mówił o tym, pokazując bogaty materiał
zdjęciowy zebrany na terenie wyrobiska Piaseczno po byłej kopalni siarki, Marek Cała - profesor krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. „Podczas prowadzenia robót rekultywacyjnych z zastosowaniem spycharek na skarpie zachodniej wyrobiska Piaseczno, w dn.
11 maja 2011 roku, wystąpiło osuwisko o objętości ponad 1 mln m3
mas gruntowych” - to dramatyczny początek opowieści o zdarzeniu,
które zaowocowało badaniami i opracowaniami naukowymi. Ich celem było znalezienie jak najlepszych sposobów stabilizowania przemieszanych gruntów zwałowych. Najwięcej niespodzianek niesie
z sobą ta właśnie niejednorodność gruntów.
å ciąg dalszy na str. 7

8

Porozumienie
25 samorządów

października wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski uczestniczył w uroczystym podpisaniu „Porozumienia
o współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
z terenu obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew”.
Sygnatariusze tego dokumentu - samorządowcy z 25 powiatów, miast i gmin zdecydowali się współpracować w przygotowaniu wspólnej strategii rozwoju dla wspomnianego obszaru, dostosowując lokalne strategie rozwoju do realizacji wspólnych celów.
Zakres współpracy został zapisany w siedmiu punktach. Obejmują one m.in. poprawę warunków transportowych, rozwój technologii OZE, wspieranie energooszczędności, tworzenie warunków zachęcających nowych inwestorów. Jednym z istotnych zadań ma
być „powstanie w regionie silnego zaplecza naukowo-badawczego
z zakresu energetyki, przemysłu wydobywczego i geologii”. Liderem i koordynatorem wspólnych działań ma być miasto Bełchatów.
Przypomnijmy, że list intencyjny poprzedzający to porozumienie
został podpisany w Bełchatowie 5 sierpnia tego roku.
(s)

Kupię
stemple budowlane
280 cm.
Tel. 514 241 648.
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XIV Dzień Papieski

udziałem księży obydwu kleszczowskich parafii, pocztów
sztandarowych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, delegacji reprezentujących instytucje, szkoły i przedszkola
oraz z wyjątkowo licznym udziałem mieszkańców naszej gminy odbyły się uroczystości, związane z obchodami tegorocznego Dnia
Papieskiego.
Licznej frekwencji
sprzyjała bez wątpienia słoneczna i ciepła aura. Zaraz po zakończeniu Mszy
św. w kościele w Kleszczowie uczestnicy Dnia Papieskiego przeszli pod pomnik
św. Jana Pawła II (fot. 1).
Tu zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Nie
mogło też zabraknąć wykonanej wspólnie z orkiestrą „Barki”. Dodajmy, że
jak co roku w tym dniu prowadzona była zbiórka pieniędzy na pomoc stypendialną Fundacji „Dzieło nowego tysiąclecia” (fot. 2).
Na dalszą część uroczystości jej uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy zasiedli na widowni, by obejrzeć
zapowiedziany program w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
(fot. 3). Odczytali
oni fragmenty utworów poetyckich, napisanych przez Karola Wojtyłę/ Jana
Pawła II, a także
wiele celnych i ciągle aktualnych myśli zaczerpniętych
z nauk Papieża-Polaka. Rolę przerywników pełniły m.in.
fragmenty listów
św. Pawła, a także całkiem współczesne przeboje muzyczne.
Po montażu słowno-muzycznym nadeszła pora na uhonorowanie laureatów corocznych „papieskich” konkursów. Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II odbył się 7 października. Zdaniem jurorów
25 uczniów ze szkół gminy Kleszczów zaprezentowało bardzo wysoki poziom wiedzy. Na podium stanęli wyłącznie uczniowie kleszczowskiego gimnazjum. Główną nagrodę zdobyła Karolina Cieślak
(fot. 4), II - Magdalena Wysocka, a III - Natalia Woch i Paulina Pendziwiatr.
W drugim konkursie oceniane były prace plastyczne, wykonane
przez uczniów klas
I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaków. Przy ich
ocenie jury zwracało uwagę głównie na samodzielność i zgodność
pracy z tematem.
Laureaci w kategorii
„PRZEDSZKOLA”
to: I. Amelia Białek
(Łuszczanowice),
Julia Teslar (Kleszczów), Irmina Przy3
wara (Łękińsko); II.
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Bianka Cybulska (Łuszczanowice), Julia Rybak (Kleszczów), Nadia
Janson (Kleszczów); III. Aleksandra Frach (Kleszczów); wyróżnienia: Filip Dylak (Kleszczów), Kinga Bujacz (Łuszczanowice), Bianka Olas (Łuszczanowice), Nadia Ostalak (Kleszczów), Magdalena
Mielczarek (Łuszczanowice).
Wśród uczniów szkół podstawowych nagrodzeni zostali:
● Kategoria „KLASY I”: I. Milena Dziadosz, Adam Olczyk, Natalia Sowa; II. Krzysztof Misiak, Mateusz Kęsy, Miłosz Kęsy; III. Małgorzata Podlejska, Julian Piecyk; wyróżnienia: Izabella Kralka,
Halszka Pyka (wszyscy SP Łękińsko).
● Kategoria „KLASY II”: I. Maksymilian Muskała (Łękińsko);
II. Paweł Guc (Kleszczów), Amelia Głowacka (Kleszczów); III. Miłosz Staniak (Kleszczów).
● Kategoria „KLASY III”: I. Martyna Bujacz (Kleszczów), Karolina Olczyk (Łękińsko); II. Zofia Wiernicka (Łękińsko), Emilia Muskała
(Łękińsko); III. Wiktoria
Moskot (Kleszczów),
Maria Najmrocka
(Kleszczów), Przemysław Muskała (Łękińsko); wyróżnienie: Oliwia Moskot
(Kleszczów).
Konkursy odbywały się pod patronatem
Wójta Gminy Kleszczów. We wręczeniu
4
nagród oprócz wójta
Sławomira Chojnowskiego uczestniczyli także: Agnieszka Nagoda-Gębicz – dyrektor ZSP w Kleszczowie
oraz ks. Andrzej Pękalski – proboszcz Parafii p.w. NMP Anielskiej.
Nagrodzone prace plastyczne można było obejrzeć na wystawie
przygotowanej w Gminnym Ośrodku Kultury.
(s)

W ZSP z okazji Miesiąca
Bibliotek Szkolnych

drugi biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Po raz
w Kleszczowie w szczególny sposób obchodzi Między-

narodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. To święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego. Hasło przewodnie Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi
„Umysł - serce - ciało”. Biblioteka ZSP w Kleszczowie przygotowała zróżnicowany program, adresowany do szkolnej społeczności. Wśród zaproponowanych atrakcji znaleźć można np. organizowane w środy Przystanki Literackie „Czytanie łączy pokolenia”,
organizowane w kawiarence szkolnej. Podczas nich swoje ulubione książki prezentują nauczyciele ZSP w Kleszczowie.
Biblioteka prowadzi szkolny plebiscyt na najlepszą książkę
roku. Głosowanie potrwa do 24 października. Dziesięć tytułów,
które uzyskają najwięcej głosów zostanie zakupionych do biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Odbędzie się też ogólnoszkolny konkurs „Motyw książki w malarstwie” oraz sonda na
temat „Czy czytanie jest trendy?”. Na 23 października zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z psychologiem, poświęcone skutecznym technikom uczenia się.
Uczestnicy bibliotecznego święta będą mogli uczestniczyć
w zajęciach, uaktywniających ciało (zumba i flash mob) oraz
umysł (gry i zabawy), zdobędą także specjalistyczną wiedzę z projektowania grafiki w 3D. Na 29 października zapowiedziany został
ogólnoszkolny konkurs recytatorski. Powinien się cieszyć sporym
zainteresowaniem, bo nagrodą dla laureata ma być ocena celująca z języka polskiego i wiedzy o kulturze, a dla wszystkich uczestników – piątki z tychże przedmiotów.
(s)
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O rekultywacji i rewitalizacji (cz. II)
å ciąg dalszy ze str. 7

Referat kolejnego mówcy - Leopolda Czarneckiego z PGE GiEK
S.A. Oddział KWB Bełchatów (na zdjęciu) dotyczył już ściśle spraw
związanych z terenem gminy Kleszczów. Opracowany został wspólnie z Barbarą Organiściak i nosił tytuł „Rekultywacja wyrobiska
końcowego zakładu górniczego KWB Bełchatów, Pole Bełchatów:
problemy i zagrożenia
związane z wodną rekultywacją głębokiego wyrobiska”.
Doświadczenia
związane z likwidacją
kopalń odkrywkowych
w Polsce odnoszą się jak dotąd - głównie do
małych i średnich wyrobisk górniczych z okolic
Adamowa, Turka i Konina, a także pozostałości po odkrywkowej eksploatacji siarki (Machów
i Piaseczno). Prawdziwe wyzwania dla branży zajmującej się przeprowadzaniem rekultywacji dużych wyrobisk dopiero nadchodzą. Na
lata 2020-2064 jest przewidziana likwidacja odkrywek KWB „Bełchatów”, a na lata 2040-2045 - rozpoczęcie likwidacji wyrobiska górniczego KWB „Turów”. Są to obecnie największe odkrywki w Europie.
Ilustrują je następujące liczby: wyrobisko KWB „Turów” w chwili rozpoczęcia likwidacji będzie miało powierzchnię ok. 19 km2, głębokość
ok. 200 m i kubaturę ok. 1,6 mld m3. Pole Bełchatów z chwilą zakończenia eksploatacji będzie miało powierzchnię ok. 17 km2, głębokość
ok. 200 m i kubaturę ok. 1,3 mld m3, zaś Pole Szczerców - powierzchnię 22 km2, głębokość ok. 165 m oraz kubaturę ok. 1,7 mld m3.
Osoby słuchające referatu L. Czarneckiego poznały m.in. charakterystykę poszczególnych pięter zwałowych Pola Bełchatów, budowę geologiczną warstw nadkładowych, a także parametry gruntów
przyjęte do prowadzonych w KWB Bełchatów obliczeń stateczności
zwałowiska.
Z braku miejsca nie omówimy już obszerniej pozostałych, prezentowanych podczas forum zagadnień, omawianych przez przedstawicieli spółki LMBV. Dotyczyły one m.in. tematu zalewania zbiorników powyrobiskowych; życie biologicznego jezior pogórniczych;
kwestii zasolenia rzek przez wody z górniczych hałd.
Jedną z ważniejszych prezentacji, istotnych dla kształtowania
przyszłego budżetu naszej gminy, przedstawił Krzysztof Polak z AGH
w Krakowie. Jej temat brzmiał „Rozliczenie wodnej rekultywacji wyrobisk odkrywkowych w Polsce - aspekty formalno-prawne, w tym podatki od nieruchomości”. Wrócimy do niej w jednym z przyszłych wydań „IK”. Na koniec warto wspomnieć o przebiegu „terenowej” części
III Forum Polsko-Niemieckiego. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Urzędu Gminy w Kleszczowie, m.in. zajmująca się sprawami zagospodarowania przestrzennego gminy Olga Sęk. Wraz z innymi uczestnikami forum odwiedziła gminę Kleczew i znajdujące się w
okolicy tereny po dawnych kopalniach.
– Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie jest przykładem na pomysłowe zagospodarowanie terenu pogórniczego mówi Olga Sęk. – Początkowo miała być prowadzona rekultywacja
w kierunku rolnym. Dzięki współpracy samorządu i zakładu górniczego stworzony został kompleks wypoczynkowy z atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci - piaszczyste plaże, pomost, ścieżki pieszo-rowerowe, plac zabaw, trasy treningowe do jazdy quadem, oddzielone
pasami roślinności od strefy wypoczynkowej, park linowy, boiska do
gry w siatkówkę plażową i chata grillowa. Przedstawiciele gminy zapewniali, że to nie koniec pomysłów na zwiększenie atrakcyjności
tego miejsca.
J. Strachocki
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czerwca została podpisana umowa uzupełniająca ze
spółką Skanska. Jak wiadomo firma ta jest generalnym wykonawcą wielkiej przebudowy sieci dróg wraz z uzbrojeniem w Czyżowie. Gminne zamówienie zostało uzupełnione
o dodatkową inwestycję o nazwie „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Łękińsko – ulice Słoneczna, Długa,
Poprzeczna, Klonowa i Szkolna wraz z zakresem drogowym na terenie miejscowości Czyżów”. Wartość brutto umowy na wykonanie
tych zadań wynosi ponad 8,5 mln zł. Spółka Skanska do wykonania energetycznej części inwestycji zaangażowała w roli podwykonawcy spółkę Energoserwis
Kleszczów. Współpracowała już z tą firmą wcześniej,
kiedy do Czyżowa trzeba
było doprowadzić z GPZ
w Kleszczowie kabel średniego napięcia 15 kV.
Zadanie, które pracownicy Energoserwisu wykonują w Łękińsku polega na
rozciągnięciu wzdłuż wyznaczonych w umowie ulic
podziemnych kabli niskiego
napięcia, kabla zasilającego uliczne oświetlenie oraz Układanie kabla przy ul. Słonecznej
ustawieniu i podłączeniu
trzech kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Umowa (zarówno w części energetycznej, jak i drogowej) ma zostać
zrealizowana do 31 sierpnia przyszłego roku. Tempo prac wskazuje jednak, że ten termin zostanie skrócony o kilka miesięcy.
(s)

Prosto z SOLPARKU
Aktywnie w plenerze
SOLPARK wraz z Urzędem Gminy w Kleszczowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Kleszczów na zajęcia fitness na świeżym
powietrzu, odbywające się w soboty:
• od 10.00 do 11.00 - nordic walking z instruktażem,
• od 13.00 do 14.00 - zajęcia w siłowni zewnętrznej w Łękińsku
z instruktażem.
Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę 11 października.

Zabawy w strefie gier
SOLPARK wydłużył godziny funkcjonowania strefy gier. Codziennie
w godz. 10.00-22.00 można korzystać z nowoczesnej, czterotorowej
kręgielni, a także profesjonalnie wyposażonej sali bilardowej. Przyprowadź rodzinę lub znajomych - otrzymasz 10% rabatu!

Słuchanie bajek w grocie solnej
W każdą środę o godzinie 17.00 i 18.00 dzieci w wieku od 5 do 12 lat
mogą spędzić czas w grocie solnej, słuchając bajek. W ten sposób
łączą przyjemne z pożytecznym. Tytuły kolejnych bajek, odtwarzanych z audiobooka znaleźć można na facebookowym profilu SOLPARKU. Szczegółowe informacje i zapisy w punkcie obsługi klienta
lub pod numerem telefonu 44/ 731 65 01.

Angielski nauczany metodą Helen Doron
15 października SOLPARK wprowadził do swojej oferty zajęcia języka angielskiego metodą Helen Doron. Są one prowadzone w każdą
środę w godzinach 15.45-18.45 w sali konferencyjnej obok kaplicy.
Przedział wiekowy uczestników - niemowlęta od 3 miesiąca życia,
dzieci i młodzież do 18 roku życia. Szczegółowe informacje pod nr
tel.: 695 590 505.
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Szkolne wieści
Świętowali „Europejski Dzień Języków Obcych”
26 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie uczcili przypadający
w tym dniu Europejski Dzień Języków
Obcych. Odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI, w którym
najlepiej wypadli: w kl. IV: Oliwia Staniszewska, Amelia Masłowska, Oliwier
Ściebura; w kl. V: Kuba Mazur, Karol Tomczak/Amelia Ochnio, Wiktoria Chomen;
w kl. VI: Ania Brząkała, Adam Chomen,
Oliwia Ciesielska.
Uczniowie pokazywali znajomość języków
(rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego,
włoskiego i francuskiego) wykonując piosenki. Prezentowali też tematyczne, krótkie
przedstawienia, głównie w języku angielskim. Przygotowaniem „językowego święta” zajęły się nauczycielki języków obcych.

Zabawki dla dzieci z Afryki
We wrześniu w SP Kleszczów została przeprowadzona akcja zbiórki zabawek dla dzieci z biednych rejonów Afryki. Pudełka z zebranymi piłkami, lalkami, maskotkami, klockami itp. przekazano Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie, które ma
pośredniczyć w dostarczeniu zabawek afrykańskim dzieciom.

Polskie Państwo Podziemne powstało 75 lat
temu
Od roku 1998 dzień 27 września jest obchodzony jako Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczna 75 rocznica utworzenia
Służby Zwycięstwu Polski, która stała się zalążkiem tajnych struktur
państwa, obchodzona była szczególnie uroczyście. Włączyły się
w to także szkoły naszej gminy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
oraz SP Kleszczów. Uczniowie w trakcie poświęconych temu zajęć mogli dowiedzieć się, na czym polegał organizacyjny fenomen
Polskiego Państwa Podziemnego, które nie tylko wypełniało funkcje „normalnego” państwa, ale miało także w pełni legalne władze
naczelne: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe
przedstawicielstwa.

Szkoła językowa
Cool English School

zaprasza na
kursy języka angielskiego dla
 dzieci (od 3 lat, nauka poprzez zabawę)
 młodzieży: kurs Direct Teens, przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
 dorosłych, metodą Direct English, w której
najważniejsza jest komunikacja
 „język angielski w podróży”
 Business English.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
LEKCJE PRÓBNE!
Cena lekcji od 13,50 zł/godz. lekc.

Zapisy pod nr tel. 505 890 354.
Szczegóły oraz rabaty na
www.coolenglishschool.pl.

NR 19/398

ZSP znowu z nagrodą

Jak co roku jesienią poznajemy wyniki rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych w organizowaniu „Dnia przedsiębiorczości”. Choć w minionym roku szkolnym jednodniowe praktyki dla swoich uczniów
w różnych firmach i instytucjach zorganizowało kilkaset szkół kapituła konkursu uhonorowała tylko 20 szkół z całej Polski. W tym
gronie po raz kolejny znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie. Okazał się jedną z dwóch wyróżnionych szkół naszego regionu. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród obędzie się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Polsko-niemiecka współpraca

Od 22 do 29 września grupa uczniów ZSP w Kleszczowie przebywała w Niemczech w ramach współpracy ze szkołą Heimschule
w Ettenheim. Młodzież zamieszkała w domach swoich niemieckich
rówieśników. Program pobytu wypełniły m.in. lekcje językowe, zajęcia integracyjne, wywiady uliczne, referaty. Były także wycieczki: do
parku linowego w Rust, parku rozrywki (Europapark), wizyta w Parlamencie Europejskim, wycieczka do Freiburga. Pobyt w Ettenheim
był doskonałą okazją do szlifowania języka niemieckiego, poznania
dialektu tego regionu Niemiec, odkrywania kultury i tradycji mieszkańców Badenii - Wirtembergii. Za rok odbędzie się rewizyta młodzieży niemieckiej z ich opiekunami w Kleszczowie. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Kolejne nowości
w bibliotece

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie i jej filii
Na półki
w Łękińsku i Żłobnicy trafiło ostatnio sporo nowych tytułów.

– Z pozycji, które są już dostępne dla czytelników polecamy
np. kolejną powieść Tomasza Sekielskiego „Obraz kontrolny”, powieść „Miasto 44” opracowaną na podstawie scenariusza filmowego, a także książkę o historii pierwowzoru Soplicowa czyli o dworze
w Czombrowie i jego mieszkańcach „Dziedziczki Soplicowa” - mówi
dyrektor Violetta Kacperek.
Miłośniczki kobiecej literatury mogą wybierać wśród nowych tytułów książek D. Steel, N. Roberts, K. Michalak i J. Bator. Powiększyły się też zbiory z kategorii sensacji czy kryminału („Syn” Jo Nesbo, „Sprawa Ewy Moreno” H. Nessera, „Likwidator’44” Dominika
Kozara, „Najemnik” J. Geddesa, „Wyścig” C. Cusslera).
– W ramach porozumienia o współpracy podpisanego z gimnazjum zakupiliśmy atlasy geograficzne i vademeca z cyklu „Egzamin
gimnazjalny” oraz zaktualizowaliśmy zasoby posiadanych lektur mówi dyrektor GBP.
Na półkach z kolekcją filmów znaleźć można teraz wśród nowości takie tytuły, jak: „300. Początek imperium”, „Medicus”, „Złodziejka książek”, „Jack Strong”, „Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego oraz „Lego przygoda” dla dzieci.
(s)

Do czytania w komputerze

J

uż nie kilkadziesiąt, ale 867 tytułów podręczników i książek
mają do swojej dyspozycji użytkownicy serwisu IBUK Libra.
Przypomnijmy, że są to tytuły w wersji elektronicznej. Zasoby e-booków, do których darmowy dostęp mają czytelnicy gminnej biblioteki w Kleszczowie, zwiększyły się znacznie od 1 października. Nasza
biblioteka weszła do konsorcjum bibliotek łódzkich korzystających
z serwisu IBUK Libra.
Jak uzyskać możliwość dostępu? Wystarczy zgłosić się do GBP
po przyznanie kodu PIN, a następnie zarejestrować w serwisie libra.ibuk.pl. Korzystanie ze zbioru e-booków jest możliwe nie tylko
na komputerach w bibliotece, ale także na domowym sprzęcie. Platforma IBUK Libra umożliwia pracę z tekstem - w otwartych na komputerze książkach można zaznaczać fragmenty oraz robić notatki.
(s)
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Szkolenia dla rolników
Nie tylko o unijnych dopłatach. Łódzki Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Bratoszewicach - Rejonowy Zespół Doradców
w Bełchatowie wraz z Urzędem Gminy w Kleszczowie zaprasza
na szkolenie, które odbędzie się 12 listopada 2014 roku (środa)
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (sala USC) o godz.11°°
Tematyka szkoleń będzie obejmowała następujące tematy:
• Zmiany w płatnościach bezpośrednich w latach 2015-2020, zazielenienia i obszary proekologiczne.
• Integrowana ochrona roślin upraw rolniczych.
Szkolenie poprowadzą: kierownik biura ARiMR w Bełchatowie oraz
pracownik ŁODR z/s w Bratoszewicach, RZD Bełchatów.

Nauka pielęgnowania i ochrony lasu. Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Leśny we współpracy z Biurem Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Pielęgnowanie
i ochrona upraw leśnych”. Szkolenie odbędzie się 28-29 października (wtorek, środa) o godz. 10.00 w Publicznym Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Szczercowie, ul. Rzeczna 7. Szkolenie będzie trwało 2 dni, przy czym pierwszy dzień to zajęcia teoretyczne, a drugi
- zajęcia praktyczne (wyjazd w teren).
Tematy szkolenia: ● obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006,
2007-2013); ● podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej
w lasach niepaństwowych; ● elementy gospodarki leśnej w lasach
założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej; ● charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych;
● zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych
oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych
zabiegów; ● pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5
lat pochodzącej z sadzenia; ● pielęgnowanie i ochrona młodnika
pochodzącego z sadzenia.
Udział w szkoleniu kończy się otrzymaniem certyfikatu. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział pod nr tel. 44/ 633-0002 (czwartek, piątek), 608-524-729 (od poniedziałku do piątku) lub
osobiście w Biurze Izby Rolniczej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13,
pok. 9. Liczba miejsc ograniczona.

Sprawdź wiedzę
o wiejskim gospodarstwie

kolejna, już 22. odsłona Wojewódzkiej Olimpiady WieR usza
dzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym. Jej organizator

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, że konkursowe pytania dotyczyć mają takich zagadnień, jak: ● zasady zdrowego i racjonalnego żywienia, ● ekologia i ochrona środowiska, ● agroturystyka i turystyka wiejska, ●
zagrody edukacyjne, ● produkt tradycyjny i regionalny, ● dziedzictwo kulturowe, ● podstawy wiedzy o PROW 2007–2013.
Uczestnikami olimpiady mogą być mieszkańcy województwa
łódzkiego (bez ograniczeń wiekowych), którzy dokonają zgłoszenia
udziału w olimpiadzie do 20 października. Eliminacje zaplanowano
na 23 października. Rozpoczną się o godz.10.00 w Centrali ŁODR
w Bratoszewicach oraz oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim oraz
Kościerzynie. Drugi etap - finał - odbędzie się 28 listopada o godz.
10.00 w Centrali ŁODR w Bratoszewicach, ul. Nowości 32. Dla finalistów przewidziano nagrody rzeczowe.
Więcej informacji o tegorocznej olimpiadzie można uzyskać
w ŁODR w Bratoszewicach (tel. 42/ 719-89-28, 29), e.kijak@lodr-bratoszewice.pl; w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim (tel. 44/
646-10-47, 48, i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl; w Oddziale
w Kościerzynie (tel. 43/ 821-31-13, 14, j.liberska@lodr-bratoszewice.pl.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego
w budynku Domu Kultury w Łękińsku
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalonym przez
Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego
wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal znajduje się na parterze budynku Domu Kultury przy ul. Szkolnej 2
w Łękińsku. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia gospodarczego, sali, korytarza oraz WC,
o łącznej powierzchni 162,41 m². Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną,
centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10
w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem
podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lokal użytkowy w budynku Domu Kultury w Łękińsku” należy składać w terminie do dnia
24 października 2014 r. do godziny 1200 włącznie w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych negocjacji. O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie. Wójt Gminy zastrzega
sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.
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Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz nieograniczony ustny na sprzedaż składników
majątkowych użytkowanych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 r. (piątek) o godz.
13.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
WysoCena
kość
Lokaliza- wywopostąIlość
Lp.
Nazwa
cja zaku- ławcza
pienia
szt.
w zł za
pu
w zł za
1szt.
szt.
1.
Biurko
2
WOK
20,00
5,00
Łękińsko
2. Regał narożny
1
WOK
15,00
5,00
oszklony
Łękińsko
3.
Telewizor LG
1
WOK
30,00
10,00
Łękińsko
4. Aparat fotogra1
WOK
10,00
2,00
Łękińsko
ficzny Canon
( na kliszę)
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówki WOK Łękińsko.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

Sprzedam ładny, energooszczędny

dom w Kleszczowie

na osiedlu Zacisze
o pow. użytkowej 200 m kw.,
na działce 14 ar.
Tel. 601-405-491 Tel. 605-080-854

Sprzedam działkę budowlano-rolną
w m. Żłobnica („Warszawka”),
gm. Kleszczów,
pow. 1,3 ha, szerokość 33,91 m.
Tel. 510-420-694.
l Usługa koparko-ładowarką
l Układanie kostki brukowej
l Sprzedaż: kamienia, żwiru,

piasku, ziemi

l Usługi transportowe

Nr tel. 505-827-143
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Sport
Wygrana orlików
z Kleszczowa

bramki w trzech meczach i tylko 2 stracone gole to
23 zdobyte
bilans turnieju z udziałem drużyny Omegi Kleszczów (rocz-

nik 2005). W II turnieju Orlika Młodszego, który został rozegrany
w Kleszczowie, 9-letni piłkarze zmierzyli się z rówieśnikami z drużyn: Start Lgota Wielka (wygrana 10:0), Szóstka Radomsko (10:0)
oraz Start Niechcice (3:2). Każdy mecz trwał 2 razy po 12 minut.
Zespół Omegi: Julian Woźniak, Miłosz Dylak, Antek Rejek, Tomasz Bujacz, Eryk Krzympiec, Bartek Pędziwiatr, Mateusz Mikus,
Michał Koszur, Antek Koszur, Sebastian Olkowski, Szymon Podawca, Jakub Bujacz, Dawid Kuśmierek, Oliwier Ołubek, Dawid Gałwa
i Wiktor Klimczyk.

Sport
Sukcesy ZSP
w szkolnej lidze LA

w Kleszczowie odbyły się zawody Szkolnej Ligi
18 września
LA w ramach Licealiady powiatu bełchatowskiego. Zawody

składały się z pięciu konkurencji indywidualnych i jednej konkurencji
drużynowej. Rywalizowało siedem drużyn dziewcząt i osiem drużyn
chłopców. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowało 15
dziewcząt i 15 chłopców. Dziewczęta wywalczyły pierwsze miejsce,
zaś chłopcy – drugie, uzyskując awans do zawodów rejonowych.
Odbyły się one tydzień później w Piotrkowie Trybunalskim. Tu
dziewczęta z ZSP w Kleszczowie zajęły pierwsze miejsce, wyprzedzając II LO z Bełchatowa. O dużym pechu mogą mówić chłopcy,
którym do II miejsca premiowanego awansem do województwa zabrakło tylko 15 punktów (ich wynik to 1161 pkt.).
Dziewczyny awansowały do finału wojewódzkiego, który odbył się 8 października w Łodzi. Ten dzień zapisze się w historii ZSP
jako jedna z najważniejszych i najbardziej radosnych dat, reprezentacja dziewcząt z Kleszczowa zdobyła bowiem mistrzostwo województwa łódzkiego, pokonując rywalki z 10 innych szkół naszego
regionu, w tym faworytki - LO z Aleksandrowa Łódzkiego oraz II LO
z Bełchatowa. Prócz pierwszego miejsca zespołowo, zawodniczki ZSP w Kleszczowie zajęły również indywidualnie czołowe miejsca. Weronika Chojka wygrała bieg na 100 m, Martyna Szmigielska - pchnięcie kulą 4 kg, zwyciężyła też sztafeta 4x100 m. Miejsca
na podium uzyskały też Marta Olczyk (na 400 m) i Karolina Iznerowicz (na 800 m).
Skład drużyny ZSP: Weronika Chojka, Klaudia Kowalska, Julia
Derek, Marta Olczyk, Aleksandra Klewin, Klaudia Jagusiak, Karolina Iznerowicz, Agnieszka Kuśmierek, Martyna Szmigielska, Sylwia
Dryja, Patrycja Sokołowska, Klaudia Polak-Grudzińska, Aleksandra
Trajdos i Kamila Krzywińska-Graczyk.
Opiekunami drużyn z Kleszczowa w trakcie tych zawodów byli
Robert Pawlicki, Marcin Szymak i Katarzyna Woźniak.

Sport
Jak grają piłkarze?

T

rzecioligowa drużyna LKS Omega Kleszczów znów zaczęła zdobywać punkty. W ostatnich trzech meczach
uzyskała następujące wyniki: ● Polonia Warszawa - LKS Omega
2:3, ● LKS Omega - Lechia Tomaszów 2:1, ● Świt Nowy Dwór
Mazowiecki - LKS Omega 1:1.
Lepsza passa towarzyszy też drużynie Omegi, występującej
w klasie okręgowej. Oto wyniki ostatnich meczów: ● LKS Omega II
- LKS Mniszków 3:3, ● LKS Omega II - GUKS Gorzkowice 2:1, ●
Świt Kamieńsk - LKS Omega II 2:4.
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Sport
Podnoszenie ciężarów

ylwia Oleśkiewicz podczas I Turnieju
o Puchar Unii Europejskiej w Splicie
startowała w kategorii wagowej do 48 kg.
W sześciu podejściach uzyskała: w rwaniu 54
kg, 57 kg i 59 kg, w podrzucie - 68, 71 i 73 kg.
Jej wynik w dwuboju to 132 kg. Wynik w podrzucie i dwuboju to nowe rekordy Polski.
***
W Radomsku podczas mistrzostw województwa łódzkiego młodzików do lat 15
w podnoszeniu ciężarów młodzi sztangiści
Omegi Kleszczów wygrali punktację dru-

Sport

żynową (30 pkt.), wyprzedzając Opoczniankę Opoczno i LKS Dobryszyce (po
15 pkt.). W swoich kategoriach wagowych wygrały: Sylwia Oleśkiewicz i Aleksandra Kopka, a Klaudia Głowacka była
druga.
Wśród chłopców zwycięstwa odnieśli Karol Stróż i Szymon Koper, a Paweł
Grzączkowski zajął II miejsce. Trenerem
naszych zawodników jest Sebastian
Ołubek.
Źródło: www.omegakleszczow.pl

Sezon przełajowych biegów
nad zalewem „Patyki” koło
22 września
Zelowa odbyły się powiatowe zawo-

dy w indywidualnych biegach przełajowych.
W reprezentacji ZSP w Kleszczowie wystąpiło 15 dziewcząt i 14 chłopców. Marta
Olczyk (na zdjęciu - po lewej) zajęła I miejsce. Oprócz niej do finału wojewódzkiego
awansowały: Karolina Iznerowicz (III m.),

Aleksandra Klewin (IV m.) i Agnieszka
Kuśmierek (V m.). Wśród chłopców
najlepszy wynik (II m.) uzyskał Dominik
Stępień.
***
4 października w Wolborzu odbył
się XIX Centralny Finał Ogólnopolskich
Masowych Biegów Przełajowych Zrzeszenia LZS. W zawodach wzięło udział
ponad 900 zawodników z 8 województw.
Omega Kleszczów wystawiła 30 osobowy skład (ZSP Kleszczów, Gimnazjum
Kleszczów, SP Kleszczów, SP Łękińsko), z którego najlepiej zaprezentowali
się Marta Olczyk (1996) która wygrała
swój bieg na dystansie 3000 m oraz Mikołaj Grzybek (2004), który był czwarty
na dystansie 800 m. W klasyfikacji drużynowej LKS Omega Kleszczów zajął
szóste miejsce (na 46 klubów), a gmina
Kleszczów - piąte (na 38 gmin).

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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Wiele osób na „Dniu otwartym” GOK
niedzielę października br. Gminny Ośrodek Kultury
W pierwszą
w Kleszczowie zorganizował uroczyste otwarcie roku kultu-

ralno-oświatowego, połączone ze zwiedzaniem odnowionej siedziby. Podczas „Dnia otwartego” mieszkańcy mogli poznać szczegółową ofertę zajęć i warsztatów, proponowanych przez GOK w tym
sezonie.

1
Odwiedzających witała występująca przed odnowioną siedzibą
GOK Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów wraz z grupą
mażoretek (fot. 1). Na placu obok budynku znalazło się dość miejsca, by przygotować wesołe miasteczko dla najmłodszych.
Na nowej scenie w sali widowiskowej zaprezentowali się członkowie koła wokalnego i koła break-dance. Młodzi aktorzy-amatorzy
z koła teatralno-recytatorskiego wystąpili w przedstawieniu „Kopciuszek z przymrużeniem oka” (fot. 2).

Na parterze GOK uwagę mieszkańców gminy przyciągała szczególnie interaktywna wystawa
robotów „Robobit”, przygotowana przez firmę Invention-Group z Poznania
(fot. 3). GOK pochwalił się
także wystawą rękodzieła, jakie powstaje podczas
prowadzonych tu zajęć.
3
Przedstawiono propozycję warsztatów tkackich w wykonaniu artysty plastyka Józefa Jakubczyka.
Ostatnim punktem programu „Dnia otwartego” był koncert Łukasza Mroza. Artysta żywiołowo zaśpiewał swoje największe przeboje.

GOK informuje i zaprasza
Warsztaty tkackie
Do 31 października mogą się zgłaszać do GOK w Kleszczowie mieszkańcy zainteresowani udziałem w nowych zajęciach - warsztatach
tkactwa artystycznego. Tajniki sztuki tworzenia gobelinów poznawać
będą dzięki absolwentowi ASP w Łodzi - Józefowi Jakubczykowi.

Jest w czym wybierać
Na stronie internetowej GOK (www.gok.kleszczow.pl), a także na
stronie internetowej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl - informacja z 14 października) zamieszczony jest szczegółowy harmonogram zajęć, jakie w nowym sezonie działalności kulturalnej oferuje
mieszkańcom gminy Kleszczów Gminny Ośrodek Kultury. Zachęcamy do sprawdzenia tej oferty i znalezienia czegoś interesującego dla siebie.

Jesienny Czyżów
2

Osiem różnych rodzajów zajęć, których wspólnym wątkiem jest jesień, proponuje w październiku swoim bywalcom WOK w Czyżowie.
Szczegóły na stronie www.gok.kleszczow.pl.

