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Czym na co dzień zaj-
muje się architekt? Jakie 
funkcje spełnia park? Co się 
w nim znajduje? To pyta-
nia, z którymi 11 i 13 stycz-
nia mierzyły się dzieci i mło-
dzież kleszczowskich szkół. 
Uczniowie są pierwszą gru-
pą biorącą udział w prowa-
dzonych spotkaniach kon-
sultacyjnych pod hasłem 
„Mój  wymarzony park w 
Kleszczowie”.

Więcej na str. 6-7

Najmłodsi tworzą  
park marzeń

Spotkanie 
z przedsiębiorcami

W niespełna 2 tygodnie po roz-
poczęciu nowego roku kalendarzo-
wego przedsiębiorcy (mali, średni 
i duzi) działający na terenie naszej 
gminy zaproszeni zostali przez 
wójta Sławomira Chojnowskie-
go oraz prezesa Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów, Krzysztofa 
Stębelskiego na noworoczne spo-
tkanie. Właścicieli i przedstawicie-
li firm, zgromadzonych w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kleszczowie powitał wójt 
S. Chojnowski.

Więcej na str. 2-5

Święto babć i dziadków
Sobotni wieczór 21 stycznia ponad 200 babć i dziadków - 

mieszkańców gminy Kleszczów spędziło w SOLPARKU. Wójt 
Sławomir Chojnowski otwiera-
jąc wspólnie z dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kleszczo-
wie Sławomirą Mrozowicz gminne 
obchody Dnia Babci i Dnia Dziad-
ka skierował do zebranych życze-
nia. Mówił m.in.: „Dobrze, że jest 
taki dzień jak dziś, kiedy możemy 
Wam to powiedzieć i złożyć sło-
wa uznania za Waszą wrażliwość, 
za Waszą opiekuńczość, pracowi-
tość, a także poświęcenie”.

Więcej na str. 7

2016 - dużo urodzeń,  
mało zgonów

Aż 101 dzieci przyszło na świat w gminie Kleszczów w minio-
nym roku. To o 10 urodzeń więcej niż w roku 2015. Wśród nowo 
narodzonych mieszkańców gminy Kleszczów przeważają chłopcy. 
Ich skromna przewaga w 2015 roku (46:45) w roku minionym so-
lidnie urosła, wynosząc 55:46. 

W statystycznych danych Urzędu Stanu Cywilnego w Klesz-
czowie uwagę zwraca też mniejsza niż w roku 2015 liczba zgo-
nów. O ile wtedy było ich 43, to w 2016 - 38.

Więcej na str. 4

Kleszczowskie technikum  
- siódme w Polsce

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie w najnowszej edycji rankingu Perspektyw znalazło 
się na 7. miejscu w Polsce i na pierwszym - w województwie łódz-
kim. Uroczysta gala, połączona z ogłoszeniem wyników rankingu 
Perspektyw odbyła się auli warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego 10 stycznia. Dyplom dla TNT dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz odebra-
ła z rąk wiceministra edukacji narodowej Maciej Kopcia.

Więcej na str. 8

Koncerty gwiazd  
w Kleszczowie

Kamil Bednarek, zespół 
ENEJ oraz zespół AKCENT 
z Zenonem Martyniukiem - 
już dawno tylu popularnych 
wykonawców nie gościło w 
Kleszczowie w tak krótkim 
czasie. Gminny Ośrodek Kul-
tury organizując ich koncer-
ty w grudniu i styczniu bez 
wątpienia rozbudził apetyty 
mieszkańców. Bilety wstępu 
sprzedawały się w imponu-
jącym tempie. Sprzedaż 500 
biletów na koncert „Karnawał 
z Akcentem” trwała niecałe 2 godziny.

Więcej na str. 12
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Wkrótce przyjadą  
nowe Volvo

sierpniu ub. roku firma Volvo Bus Corporation z Goetebor-
ga wygrała gminny przetarg na dostawę pięciu nowych au-

tobusów dla Zakładu Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o. W pro-
dukowanych na zamówienie gminy autokarach zastosowane będą 
takie same 350-konne silniki marki Volvo. Dwa autobusy oznaczo-
ne symbolem Volvo 8900 RLE 4x2 to pojazdy tzw. nisko wejściowe 
(od angielskiego Low Entry), przeznaczone raczej do ruchu lokal-
nego. Mają po 41 miejsc siedzących dla pasażerów oraz 43 miej-
sca stojące (jeśli nie ma pasażerów na wózkach inwalidzkich). Au-
tobus w wersji fabrycznej jest przystosowany do przewozu jednego 
wózka. Miejsce dla drugiego można wygospodarować po zdemon-
towaniu siedzeń.

Dwa kolejne autokary o długości 12,2 metra (to o 10 cm wię-
cej niż wspomniane wcześniej autobusy) oznaczone symbolem 
Volvo 8900 R 4x2 mają po 53 miejsca pasażerskie. Wyróżnia je 
przestrzeń bagażowa pod podłogą (3,5 m sześć. każdy). Jeszcze 
więcej miejsca na bagaż (4,5 m sześć.) będą mieć do dyspozycji 
pasażerowie piątego z zamówionych autobusów. Pojazd oznaczo-
ny symbolem Volvo 8900 R 6x2 ma trzy osie i długość aż 15 me-
trów, dzięki czemu zabierze na pokład 65 pasażerów. To autokar 
przystosowany do długich tras, wyposażony w toaletę WC.

Na wszystkie autokary firma Vo-
lvo Bus Corporation zdecydowała się 
udzielić 60-miesięcznej gwarancji. 
Ustalony w umowie koszt zakupu pięciu 
autokarów wyniesie łącznie 6.764.877 
zł brutto.

Wspólną cechą zamówionych dla 
Kleszczowa pojazdów są podwójnie 
przyciemniane boczne szyby pano-
ramiczne, kamery zapisujące obraz z 

wnętrza pojazdu oraz na zewnątrz, a także … błękitna barwa lakie-
ru (zbliżona do tej, jaką znamy z dwóch autokarów Scania Irizar - 
dotychczas najmłodszych w autobusowym taborze Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów”).

 „Już w pierwszym tygodniu lutego powinny być wyprodu-
kowane dla nas autobusy we wrocławskiej fabryce Volvo - napisał 
w mailu członek Zarządu spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”, 
Bruno Siemieniuk. - Czynności odbiorowe sądzę powinny zakoń-
czyć się do połowy lutego. W załączeniu przesyłam fotografię z 
produkcji, z fabryki”.

JS

„Zielone” 50 tys. zł  
od powiatu

mina Kleszczów otrzymała w minionym roku dofinansowanie z budże-
tu Powiatu Bełchatowskiego do zadania „Utrzymanie i konserwacja zie-

leni na terenie Gminy Kleszczów”. Kwota 50.000 zł obejmowała przeprowadzenie 
następujących prac: pielęgnacja trawników (m.in. koszenie, podlewanie, wertyku-
lacja, dosiew traw), utrzymanie skupin krzewów, pnączy i żywopłotów (m.in. pie-
lenie, cięcie formujące, zasilanie nawozem, podlewanie, ściółkowanie korą), kom-
pleksowa pielęgnacja różanek (m.in. odkrycie i rozkopczykowanie na wiosnę, 
pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, podlewanie, ściółkowanie korą, 
okrycie i kopczykowanie na zimę) oraz koszenie terenów, będących własnością 
Gminy Kleszczów.

Wszystkie te zabiegi służyły poprawie walorów mikroklimatycznych i krajobra-
zowo-przyrodniczych naszej gminy oraz zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń i 
hałasu, zwłaszcza wokół placów zabaw. Prace dofinansowane ze środków powia-
tu były wykonywane w miejscowościach: Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, 
Żłobnica, Czyżów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Wolica i Antoniówka. Realizacja 
zadania trwała od 1 kwietnia do 30 listopada.

JS

Przedsiębiorcy  
na spotkaniu

tan gminnej przedsiębiorczości na koniec roku 2016 naj-
lepiej opisują dane statystyczne, które uzyskaliśmy w Wo-

jewódzkim Urzędzie Statystycznym w Łodzi. Zgodnie z nimi liczba 
podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w gminie Kleszczów, 
wynosi 426, z czego 402 to podmioty zaliczone do sektora prywat-
nego, zaś pozostałe 24 - do sektora publicznego.

240 firm jest prowadzonych przez osoby fizyczne, natomiast 
186 pozostałych to firmy reprezentujące inne formy działalności. 
Jest wśród nich m.in. 16 spółek cywilnych, 5 spółek akcyjnych, 64 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączny kapitał prywat-
ny krajowy reprezentuje 39 spółek handlowych, natomiast z wy-
łącznym udziałem kapitału zagranicznego funkcjonuje 13 spółek.

Znaczący potencjał
Dzięki wszystkim tym firmom gmina Kleszczów to prawdziwe 

pracownicze Eldorado. WUS nie ma - co prawda - równie aktual-
nych danych o liczbie osób, które znajdują zatrudnienie na naszym 
terenie, ale dane na koniec 2015 r. mówią o 16.542 miejscach pra-
cy. Tak dużym potencjałem mogą pochwalić się zwykle miasta 
średniej wielkości. 

- Każda prowadzona przez Państwa firma ma większy lub 
mniejszy wpływ na gospodarczy rozwój naszej gminy. Każda rów-
nież wpływa na lokalny rynek pracy - mówił wójt S. Chojnowski w 
swoim wystąpieniu. - Chcę podkreślić, że jeszcze nigdy odsetek 
osób bezrobotnych w gminie Kleszczów nie był tak niski. W ciągu 
2016 roku obniżył się on do poziomu 3 i pół procent. To Państwa 
zasługa, a nasz sukces. Dziękuję Państwu za to, że dla mieszkań-

ców gminy Kleszczów, którzy chcą pracować, stwarzacie warunki 
i możliwości zatrudnienia.

Wójt zwrócił też uwagę na nowe możliwości rozwoju lokalnego 
rynku usług i handlu, stwarzane dzięki wzrastającej liczbie miesz-
kańców gminy Kleszczów.

- Powstawanie nowych zakładów i rozwój prowadzonych przez 
Państwa firm przyczynia się do tego, że nasza gmina przyciąga no-
wych mieszkańców. Rosnąca liczba mieszkańców to także coraz 
większa liczba osób korzystających z lokalnego rynku usług i pla-
cówek handlowych. Dobrze, że najbardziej przedsiębiorcze oso-
by widzą w tym szansę dla rozwoju swoich, często rodzinnych, biz-
nesów.

Sławomir Chojnowski zapewnił uczestników spotkania, że prze-
widziane w budżecie na 2017 rok środki na inwestycje infrastruk-
turalne umożliwią dalszy rozwój firm istniejących już w Strefach 
Przemysłowych oraz powstawanie nowych zakładów. Jednym z 
istotnych działań gminy będą ułatwienia w uzyskaniu dachu nad 
głową dla osób, które tego potrzebują. Wójt mówił o przygotowywa-
niu nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zbliżającej 
się sprzedaży gminnych działek budowlanych na nowym osiedlu w 
Kolonii Łuszczanowice i rozpoczętej budowie dwóch nowych wielo-
rodzinnych bloków komunalnych.

W
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ciąg dalszy na str. 5
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KOMUNIKATY
Zapisy na kompostowniki

Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapi-
sy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem 
i użytkowaniem kompostowników. Będą one udo-
stępniane mieszkańcom nieodpłatnie, na podsta-
wie umowy użyczenia. Zgłoszenia są przyjmowa-
ne do 10 marca 2017 r. przez Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Gruntami w pokoju 29. 

Kompostowniki mają ułatwić mieszkańcom 
zagospodarowanie we własnym zakresie odpa-
dów ulegających biodegradacji. Inicjatywa Urzę-
du Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów 
komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy 
Kleszczów.

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie zaprasza 
wszystkie zainteresowane organizacje społeczne 
działające na terenie gminy, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia 
udziału w konsultacjach projektu „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klesz-
czów na 2017 rok”. Projekt programu jest dostęp-
ny do wglądu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
w w/w referacie (pokój nr 26). Konsultacje odby-
wać się będą do 10 lutego 2017 r.

Zwrot paliwowej akcyzy 
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, 

że także w tym roku producenci rolni mogą ubie-
gać się o zwrot części podatku akcyzowego, za-
wartego w cenie oleju napędowego, wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego będą przyjmowane od 1 
do 28 lutego. Do wniosku należy dołączyć faktu-
ry VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycz-
nia 2017 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na rok 
2017 nie zmieniła się i wyniesie 1 zł na 1 litr ole-
ju. Maksymalny zwrot podatku akcyzowego w go-
spodarstwie rolnym w 2017 r. wynosi 86 zł na 1 
ha użytków rolnych.

Stypendia dla najzdolniejszych w regionie
1 lutego rozpoczyna się XI edycja stypen-

diów naukowych marszałka województwa łódz-
kiego. Uczniowie lub studenci z łódzkiego mogą 
otrzymać nawet 10 tys. zł stypendium nauko-
wego. Wnioski o przyznanie stypendium można 
składać do 2 marca do Departamentu Kultury i 
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, al. J. Piłsud-
skiego 8, 90-051 Łódź.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz 
studentom kierunków społecznych, ekonomicz-
nych, prawnych, matematycznych, fizycznych, 
chemicznych, biologicznych, technicznych, me-
dycznych oraz farmaceutycznych.

Więcej informacji - na stronie internetowej 
www.lodzkie.pl w zakładce: Edukacja-Stypendia 
lub na www.intelektualne.lodzkie.pl. Tu można 
znaleźć regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

ydatki na inwestycje planowa-
ne na terenie gminy Kleszczów 

w roku 2017 to ponad 105,58 mln zł. Tak, 
jak w poprzednich latach, gmina poczyni 
spore nakłady na zadania wpisane w dzia-
le „gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska”. Kwota 32,03 mln zł to szacunkowe 
wydatki na rozbudowę gminnej sieci kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę 

sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, 
jak też sieci gminnych gazociągów. Z mniej-
szych zadań wymienić można budowę par-
kingów w Kleszczowie (rejon cmentarza) 
i w Żłobnicy, rozbudowę placów zabaw i za-
kup nowych urządzeń zabawowych, a także 
nowe pojazdy i maszyny dla Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów” (5 autobusów, a także 
ciągnik z pługiem do odśnieżania i wysoko-
wydajny zespół maszyn do zimowego utrzy-
mania dróg).

Na inwestycje drogowe (zarówno w za-
kresie dróg powiatowych, które gmina prze-
jęła w zarządzanie, jak i dróg gminnych) 
wydatki w roku 2017 mają wynieść 22,57 
mln zł, z czego na same tylko drogi gmin-
ne - 11,36 mln zł. Na zadania z zakresu roz-
budowy sieci elektroenergetycznej gmina 
przeznaczyła 20 mln zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej 
planowane wydatki wynieść mają ponad 
8 mln zł. Największą kosztowo pozycją bę-
dzie sfinansowanie budowy dwóch wielo-
rodzinnych domów komunalnych na osie-
dlu Łuszczanowice. Na to zadanie zapisano 
w budżecie 7,5 mln zł. Z kolei na wydatki in-
westycyjne związane z bezpieczeństwem 
publicznym oraz ochroną przeciwpożaro-

wą gmina planuje wydać 2,07 mln zł. Naj-
większe z planowanych zakupów to ciężki 
samochód pożarniczy dla OSP Kleszczów 
(1,25 mln zł) i lekki samochód pożarniczy 
dla OSP Łuszczanowice (0,5 mln zł).

Wśród inwestycji związanych z oświa-
tą i wychowaniem, na które gmina planuje 
wydać łącznie 13,23 mln zł, najważniejszą 
pozycją będzie kontynuacja budowy żłob-
ka z przedszkolem w Kleszczowie (na zdję-
ciu). Wydatki na to zadanie w 2017 roku 
zostały oszacowane na 12,5 mln zł. Wydat-
ki na inwestycje z zakresu ochrony zdro-
wia mają mieć wysokość 3,75 mln zł, przy 
czym głównym zadaniem będzie dokończe-
nie modernizacji siedziby Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Kleszczowie. Jego koszt sza-
cowany jest na 2,6 mln zł.

JS

W
Ponad 100 mln zł na gminne inwestycje

Bezpłatne porady prawne  
w Urzędzie Gminy

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie działa od początku stycznia punkt bezpłatnej po-
mocy prawnej. Dyżury są pełnione przez radców prawnych przy ul. Głównej 47, pok. 
nr 8. Uprawnione do tej pomocy są: ● osoby korzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, ● młodzież do 26. roku życia, ● seniorzy, którzy ukończyli 65. lat, ● kombatanci 
i weterani, ● osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny, ● każdy zagrożony lub poszko-
dowany: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Harmonogram dyżurów: ● poniedziałek - godz. 8.00-12.00, ● wtorek - godz. 13.00-
17.00, ● środa - godz. 8.00-12.00, ● czwartek - godz. 11.00-15.00, ● piątek - godz. 
11.00-15.00.

Udzielane są porady z zakresu: ● prawa pracy, ● przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, ● ubezpieczenia społecznego, ● spraw karnych, ● spraw ad-
ministracyjnych, ● spraw cywilnych, ● spraw rodzinnych, ● prawa podatkowego (nie do-
tyczącego działalności gospodarczej).
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Konsultacyjno-doradczy 
punkt  w FRGK

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów przekazała do Urzę-
du Gminy informację o Punkcie Konsultacyjno-Dorad-

czym, który od 24 stycznia rozpoczął działalność w siedzibie funda-
cji (przy ul. Sportowej 3). Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców 
gminy Kleszczów będą się odbywać w każdy wtorek w godzinach 
9.00-14.00. Zakres usług świadczonych przez punkt Konsultacyj-
no-doradczy:
1.  pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Powiatowego Urzę-

du Pracy w Bełchatowie dla:
•  osób rozpoczynających działalność gospodarczą (nabory wnio-

sków w trybie ciągłym w 2017 r.),
•  przedsiębiorców na doposażenie miejsc pracy (nabory wnio-

sków w trybie ciągłym w 2017 r.).
2.  pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa dla:
•  rolników na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich, typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” (nabór wniosków w I kw. 2017 r.),

•  rolników prowadzących małe gospodarstwa, zamierzających 
rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą, typ opera-
cji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (nabór wniosków w 
I kw. 2017 r.).

3.  pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, dla:
•  przedsiębiorców planujących inwestycje w badania i innowacje 

(nabór wniosków I i II kw. 2017 r.).
4.  konsultacje w sprawach związanych z organizacją, powstawa-

niem grup producenckich na terenie gminy Kleszczów.

Jakie imiona  
nadawano najczęściej?

względu na zainteresowanie Czytelników odnotowujemy 
najbardziej popularne imiona, nadawane dzieciom urodzo-

nym w gminie Kleszczów w zeszłym roku. Wśród imion chłopięcych 
cztery nadawane najczęściej to: Marcel (4), Jan (4), Aleksander (4) 
i Piotr (4). Wyróżniają się tak oryginalne imiona, jak: Jimmy, Ryan, 
Bruno czy Olaf.

Wśród dziewczynek najpopularniejsze w roku 2016 okazały się 
imiona: Pola (3), Zofia (3), Lilianna (3) i Lena (3). Tu także nie za-
brakło nowości. Być może z fascynacji „Wojnami gwiezdnymi” ro-
dzica wzięło się imię Lea, nadane jednej z dziewczynek. Inna z na-
rodzonych w 2016 roku dziewczynek otrzymała imię Natalie (może 
w nawiązaniu do pięknych ballad Gilberta Becauda albo Ryszarda 
Rynkowskiego?). Uwagę zwraca też imię Marika.

***
Dziennik „Rzeczpospolita” pisze w wydaniu z 20 stycznia o 

rzadkich imionach, które w 2016 roku nadawali rodzice dzieciom 
urodzonym w Warszawie. Były to np. Dżesika, Viorika, Calineczka, 
Jarzyna, Guantanamera dla dziewczynek oraz Napoleon, Noam, 
Thorgal, Myszon, Żyraf - dla chłopców.

Gazeta zwraca uwagę, że nadawanie dzieciom imion o mię-
dzynarodowym brzmieniu może im w przyszłości ułatwiać karierę 
za granicą. Przestrzega jednocześnie przed imionami, które mogą 
narażać dziecko na ośmieszenie wśród rówieśników i sprawią, że 
„trudniej będzie mu uzyskać akceptację środowiska, a to w pew-
nym wieku jest znacznie istotniejsze niż międzynarodowa kariera 
po maturze”.

JS

Uczyli się podstaw
terodniowy projekt szkoleniowy „ABC przedsiębiorczo-
ści. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych 

miast” był realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego AR-
REKS S. A. w Kleszczowie od 9 do 12 stycznia. Zajęcia podzielo-
ne na 18 godzin prowadzone były w sali Gminnego Centrum Infor-
macji w Kleszczowie. 

Uczestnicy pozyskali m.in. informacje dotyczące przepisów pra-
wa, które są związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 
Uczyli się podstaw konstruowania biznesplanu, w tym zwłaszcza 
wizji i analizy opłacalności przedsiębiorstwa. Po zakończeniu szko-
lenia uczestnicy otrzymali imienne zaświadczenia.

- Dla mieszkańców naszej gminy, którzy zgłosili się na zaję-
cia, szkolenie było bezpłatne - informuje prezes ARR ARREKS, 
Romana Gąsowska. - Zostało sfinansowane w całości ze środków 
programu edukacji ekonomicznej, realizowanego przez Fundację 
Wspomagania Wsi i przez Narodowy Bank Polski.

Za naszym pośrednictwem Agencja ARREKS S.A. w Kleszczo-
wie dziękuje za pomoc w organizacji szkolenia, szczególnie An-
drzejowi Niewieczerzałowi oraz pracownikom GCI w Kleszczowie.

JS

Strażackie podsumowania
arząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kleszczowie ogłosił 
terminy tegorocznych ze-brań sprawozdawczych. W dziewięciu jed-

nostkach OSP, funkcjonujących na terenie gminy Kleszczów, odbędą się w naj-
bliższych tygodniach. Cykl strażackich podsumowań rozpocznie jednostka OSP 
w Łękińsku, której członkowie zbiorą się w sobotę 28 stycznia o godz. 17 w straż-
nicy przy ul. Szkolnej 2 w Łękińsku. 
Ustalono następujące terminy zebrań członków OSP z pozostałych jednostek:  
● Antoniówka, 4 lutego (sobota), godz. 17, ● Łuszczanowice, 18 lutego (sobota), 
godz. 17, ● Kleszczów, 24 lutego (piątek), godz. 17, ● Czyżów, 25 lutego (sobo-
ta), godz. 17, ● Wolica, 4 marca (sobota), godz. 17, ● Kamień, 9 marca (czwar-
tek), godz. 17, ● Żłobnica, 11 marca (sobota), godz. 18, ● Dębina, 18 marca (so-
bota), godz. 17.

JS

Bilans roku klubu HDK
minny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczo-
wie podsumował swoją działalność w 2016 roku. Zwykle 

takie organizacje ograniczają się głównie do przeprowadzania akcji 
honorowego krwiodawstwa. Kleszczowski klub oprócz tej aktywno-
ści mocno stawia na akcje edukacyjne i profilaktyczne.

F Ze

CzZ

G

ciąg dalszy na str. 9
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Przedsiębiorcy  
na spotkaniu

Nowe działania fundacji
Prezes zarządu FRGK Krzysztof Stębelski zabrał głos bezpo-

średnio po wystąpieniu wójta. Nawiązując do niedawnego, współ-
organizowanego przez fundację I Powiatowo-Gminnego Forum 

G o s p o d a r c z e g o 
Wsi w Kleszczowe 
stwierdził, że opi-
nie zebrane od jego 
uczestników skłoni-
ły fundację do uru-
chomienia punktu 
konsultacyjnego, w 
którym mieszkańcy 
będą mogli uzyskać 
pomoc w przygoto-
wywaniu wniosków 
o  d o t a c j e  z  z e -
wnątrz (np. z PUP, 
z ARiMR, RPO woj. 
łódzkiego).

Zapow iedz ia ł 
konsultacje z przed-

siębiorcami w sprawie powołania Kleszczowskiej Izby Gospodar-
czej. Poinformował o kontynuacji rozpoczętych w ubiegłym roku 
śniadań biznesowych, które mają m.in. pełnić rolę swoistej „aka-
demii przedsiębiorczości”. Mówiąc o zmianach organizacyjnych w 
fundacji podkreślił znaczenie utworzenia Rady Fundacji. Szczegól-
nie zaakcentował potrzebę odbudowy dobrej marki FRGK, co - po 
kontroli przeprowadzonej przez NIK i nieprawidłowościach wskaza-
nych przez kontrolerów - wydaje się sprawą o pierwszoplanowym 
znaczeniu.

Innowacyjna produkcja
Styczniowe spotkanie stało się okazją do zaprezentowania jego 

uczestnikom jednego z nowych inwestorów na terenie gminy Klesz-
czów. Stanisław Ja-
błoński, prezes zarzą-
du Ekobenz sp. z o.o., 
p rzyb l i ży ł  h i s to r i ę 
prac, których efektem 
stało się otwarcie w 
grudniu 2016 roku Za-
kładu Produkcji Paliw 
Syntetycznych z Bio-
etanolu.

Zanim w st ref ie 
w Bogumiłowie uru-
chomiono instalacje 

przemysłowe przeprowadzono wiele badań laboratoryjnych i eks-
perymentów. Miały one potwierdzić skuteczność unikalnego w ska-
li światowej procesu przetwarzania alkoholu na syntetyczne paliwa 
si lnikowe. Mówca 
opisał starania po-
dejmowane dla uzy-
skania funduszy na 
inwestycję (jej koszt 
sięga blisko 100 mln 
zł) oraz przedstawił 
parametry finalnego 
produktu z fabryki w 
Bogumiłowie. Znaj-
dzie on zastosowa-
nie nie ty lko jako 
biokomponent do-
dawany do benzy-
ny silnikowej i paliw 
wyścigowych. Może 
też być wykorzystany jako bio propan-butan, dodawany do LPG 
oraz surowiec do wytwarzania tworzyw sztucznych.

Istotną częścią corocznych spotkań z przedsiębiorcami są in-
formacje o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji, bądź o 
dotowaniu nowych miejsc pracy. Tym razem dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Bełchatowie, Maria Kulińska opowiedziała o tym, 
od kiedy kierowany przez nią urząd zacznie przyjmować wnioski na 
różne formy wsparcia aktywizacji zawodowej.

Oficjalną część spotkania zakończył toast wzniesiony przez 
wójta S. Chojnowskiego „za pomyślność wszystkich gości zgroma-
dzonych w tej sali i za pomyślność gminy Kleszczów”.

- Życzę samych sukcesów, zarówno w biznesie jak i w życiu 
prywatnym - powiedział wójt. - Niech dobra koniunktura sprzyja 
Waszej działalności, a Wasza energia i nowe pomysły przyczyniają 

się do rozwoju Państwa firm.
Zanim uczestnicy biznesowego spotkania zasiedli do przygoto-

wanego przez SOLPARK poczęstunku obejrzeli występ popularne-
go i lubianego „Kabaretu pod Wyrwigroszem”. 

J. Strachocki

stycznia, dzień po posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku 
Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił ter-

miny, w jakich będą przyjmowane wnioski o dotacje na różne for-
my działań aktywizacyjnych. Już 30 stycznia można złożyć wnio-
sek o zorganizowanie stażu. Pierwszy termin potrwa do 10 lutego. 
Następne terminy przyjmowania tych wniosków to: ● 6-17 marca, ● 
3-14 kwietnia. 

Także od 30 stycznia (do wyczerpania limitu środków) PUP bę-
dzie przyjmował wnioski m.in. na: ● szkolenia wskazane dla osób 

bezrobotnych, ● pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, ● 
finansowanie kosztów egzaminów i licencji, ● stypendium z tytułu 
podjęcia dalszej nauki, ● prace interwencyjne, ● roboty publiczne.

Z kolei od 1 do 15 lutego i w kolejnych naborach od 1 do 15 
dnia każdego miesiąca (aż do wyczerpania limitu środków) można 
składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Więcej informacji zamieszczonych zostało na stronie www.
kleszczow.pl oraz www.pupbelchatow.pl.

JS

ciąg dalszy ze str. 2

Szykuj wniosek o dotację z PUP!
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Pierwsi w powiecie
Eryk Krzympiec, Mateusz Miarka i Mi-

kołaj Sokołowski reprezentowali Szkołę 
Podstawową w Łękińsku w II Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Zdrowym Żywie-
niu i Aktywności Fizycznej. Ich zadaniem 
było przygotowanie zabawki lub urządze-
nia z wykorzystaniem surowców wtórnych. 
Chłopcy wykonali gramofon korzystając z 
plastikowych opakowań i korków po napo-
jach. W dalszej części konkursu m.in. od-
powiadali na pytania z zakresu zdrowe-
go żywienia, brali udział w konkurencjach 
sprawnościowych. Drużyna z Łękińska 
okazała się bezkonkurencyjna i w finale za-
jęła pierwsze miejsce.

W konkursach 
kuratoryjnych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Kleszczowie wzięli udział w wojewódzkich 
konkursach przedmiotowych z języka pol-
skiego oraz matematyki. Organizatorami 
obydwu było Łódzkie Kuratorium Oświaty. 
Do etapu rejonowego konkursu z j. polskie-
go udało się zakwalifikować Małgorzacie 
Załodze (kl. VI b) i Jakubowi Bujaczowi (kl. 
V a). W konkursie matematycznym awans 
do rywalizacji w rejonie także wywalczyła 
Małgorzata Załoga.

Wyróżnili się w OLMPUSIE
Do jesiennej edycji ogólnopolskiej olim-

piady OLIMPUS z matematyki w pod-
stawówce z Kleszczowa zgłosiło się 23 
uczniów z klas IV, 12 uczniów klas V i 16 
uczniów klas VI. Miłosz Stawiak (kl. IV) uzy-
skując 208 punktów znalazł się w grupie ró-
wieśników sklasyfikowanych na 16. miejscu 
w kraju. W klasach piątych najlepsze wyni-
ki uzyskali Jakub Bujacz i Wiktor Michałek 
(204 punkty i 18. miejsce w kraju). Wśród 
uczniów klas VI najlepiej spisała się Mał-
gorzata Załoga. Uzyskała tytuł laureata za 
zdobycie 214 punktów. Była w grupie szó-
stoklasistów sklasyfikowanych na 9. miej-
scu w Polsce.

WOŚP po raz 14.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy gra już od 25 lat. Od lat 14 jej aktywny-

mi uczestnikami są wolontariusze ze Szko-
ły Podstawowej w Łękińsku. 15 stycznia 
uczniowie z klas V i VI kwestowali na tere-
nie gminy Kleszczów, zbierając do puszek 
pieniądze „dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom”. Akcję w szkole koor-
dynowała Małgorzata Jegier, a kwestowa-
li uczniowie: Maja Augustyńczyk, Liliana 
Kęsy, Emilia Muskała, Przemysław Muska-

ła, Antoni Rejek, Mikołaj Sokołowski i Eryk 
Krzympiec.

Firmowe puszki WOŚP zostały prze-
kazane do sztabu w Pajęcznie, gdzie zo-
stały komisyjnie przeliczone. Dzięki hojno-
ści ofiarodawców uczniowie SP w Łękińsku 
zebrali ponad 3166 zł. Każdy wolonta-
riusz otrzymał imienne rozliczenie 25. finału 
WOŚP oraz drobne gadżety.

Olimpiada Wiedzy 
Technicznej

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest 
rozgrywana od 1974 r. na zlecenie Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Jej organi-
zatorem jest Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
do najnowszej edycji olimpiady zakwalifiko-
wało się 36 osób. 11 stycznia w całym kra-
ju odbył się etap okręgowy. Polegał on na 
rozwiązaniu zestawu testów obejmujące-
go podstawowe prawa techniki i fizyki oraz 
uporaniu się z zadaniami otwartymi. Naj-
lepsi zawodnicy spotkają się w dniach 7-9 
kwietnia we Wrocławiu.

Inteligentny 
i energooszczędny dom

Od lutego do grudnia 2016 roku gru-
pa uczniów obecnej klasy IV Technikum 
Nowoczesnych Technologii w Kleszczo-
wie pod opieką dr inż. Marka Pawłowskie-
go pracowała nad makietą inteligentnego 
i energooszczędnego domu. 

„Gotowa makieta posiada profesjonal-
ne wykończenia architektoniczne oraz fe-
nomenalnie rozbudowany system zarzą-
dzania budynkiem. Głównym systemem 
integrującym podsystemy znajdujące się w 
makiecie, jest system polskiej firmy Gren-
ton” – czytamy na stronie zspkleszczow.pl.

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8

onsultacje z uczniami rozpoczę-
ło krótkie wprowadzenie, podczas 

którego dzieci mogły dowiedzieć się, na 
czym polega praca architekta, czym jest 
przestrzeń i w jaki sposób można ją kształ-
tować. Uczniowie poprzez atmosferę kre-
atywnej zabawy mieli także okazję zapo-
znać się z najważniejszymi zagadnieniami 
z zakresu architektury.

- To część procesu konsultacji „Zielone-
go serca Kleszczowa”, który zapowiedzia-
ny został w grudniu ubiegłego roku. Bar-
dzo zależy nam na udziale kleszczowskich 
dzieci i młodzieży w tym procesie. Dlatego 
też przygotowaliśmy dedykowany dla nich 
konkurs pod hasłem „Mój wymarzony park 
w Kleszczowie” - powiedział Sławomir Ka-
miński, koordynator projektu.

Przeprowadzone spotkania mają po-
móc uczniom w przygotowaniu prac kon-
kursowych, które przedstawiać będą ich 
własne propozycje zagospodarowania tere-
nów zielonych, zlokalizowanych w sąsiedz-
twie SOLPARKU. Najmłodsi mieszkańcy 
gminy, jako jedni z pierwszych, zapozna-
li się z koncepcją terenów zielonych zlokali-
zowanych w pobliżu kompleksu.

Prowadzący nie tylko przybliżyli dzie-
ciom pojęcia ze świata architektury, ale 
przede wszystkim poprosili je o pomoc 
w zaprojektowaniu idealnej przestrzeni, 
przeznaczonej do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Już w trakcie spotkań dzie-
ci mogły zająć się tworzeniem własnych 
projektów parku, wymyślając atrakcje, któ-
re zachęcałyby do ruchu i wspólnej zabawy 
z rodzicami. Na zakończenie prowadzący 
zaprosili uczniów do wzięcia udziału w kon-
kursie, w którym zadaniem uczestników bę-
dzie stworzenie pracy plastycznej, ilustrują-
cej projekt wymarzonego parku. Pomocne 
w tym będą „szkicowniki małego architek-
ta”, które otrzymali uczniowie. Dla każdej 
z grup wiekowych zostały opracowane za-
dania tematyczne, które będą inspiracją dla 
architektów i urbanistów przy tworzeniu 
końcowej wizji zagospodarowania terenu. 

K

Firma „MOTO-DROM”
M. Pokora

W siedzibie firmy w Radomsku, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 124,
organizujemy szkolenia dla operatorów  

maszyn budowlanych i drogowych.
Szkolenia teoretyczne i praktycz-

ne są przeznaczone dla operatorów:
• koparko-ładowarek, • ładowarek  
kl. III i kl. II, • koparek kl. III i kl. II, 

• walców drogowych, • spycharek kl. III  
i kl. II, • przecinarek do nawierzchni dróg,

• zagęszczarek i ubijakówwibracyjnych, 
• narzędzi udarowych.

Ceny konkurencyjne z możliwością spłaty w ratach. Najdalej 
w dwa miesiące od otwarcia kursu planujemy zakończenie 

egzaminem państwowym.
Więcej informacji: tel. 44/ 683-79-02, kom. 602-388-094.

ZAPRASZAMY!

Tworzą
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Także uczniowie gimnazjum i Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie mogli zapoznać się z głównymi założe-
niami koncepcji „Zielone serce Kleszczowa” 
i z wizualizacjami projektu zagospodaro-
wania terenów zielonych przy kompleksie 
SOLPARK. 

W trakcie spotkań urbaniści zaprezen-
towali młodzieży przykłady słynnych na 
świecie budowli, których początkiem były 
niezwykłe inspiracje („Dom nad wodospa-
dem” F. L. Wrighta; kampus akademicki 
w La Rosey, zaprojektowany w pracowni 
Bernard Tschumi Architects; siedziba Mu-
zeum Guggenheima w Bilbao, zaprojekto-
wana przez Franka Gehry’ego). 

Ogłoszono także tematy prac konkurso-
wych: ● „Zabierz mnie TAM wyobraźnią” - 
jeden dzień w zielonym sercu Kleszczowa, 
● „Przestrzeń młodości” - wciel się w rolę 
architekta i zaprojektuj jedną z przestrze-
ni „Zielonego serca Kleszczowa” dla twoich 
rówieśników, ● „Innowacyjny park” - zasto-
sowanie nowych technologii w „Zielonym 
sercu Kleszczowa”, ● „Symbol miejsca" - 
stwórz niepowtarzalny symbol „Zielonego 
serca Kleszczowa”.

Szczegółowy regulamin konkursu bę-
dzie dostępny po feriach zimowych w każ-
dej ze szkół na terenie gminy Kleszczów, 
a także na facebooku, pod adresem: fb.me/
zielonesercekleszczowa. Prace będzie 
można zgłaszać do 8.02.2017 r. Ogłosze-
nie wyników nastąpi 14.02.2017 r.

KK

bchodzącym swoje doroczne święto bab-
ciom i dziadkom wójt życzył „dużo zdro-

wia, spokoju, radości, wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, uśmiechu na twarzy, zadowolenia z siebie 
i z wychowanych dzieci i wnuków”.

Życzenia złożyła też wiceprezes zarządu Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów, Beata Michalczyk. Zwra-
cając się do zebranych w auli seniorów stwierdziła, 
że instytucja babci i dziadka jest najlepsza na świecie.

- Jako matka trójki dzieci wiele lat korzystałam z 
tej instytucji. Dzięki dziadkom moich dzieci mogłam 
pracować zawodowo, kształcić się, pójść z mężem na 
imprezę.

Babciom i dziadkom życzyła optymizmu, pogody 
ducha i bardzo udanej zabawy.

Po tych życzeniach zastępca wójta gminy, Joanna 
Guc zaprosiła zebranych na sali seniorów do zapozna-
nia się z projektem „Zielone serce Kleszczowa”. 

- Liczymy na Państwa inwencję twórczą, krytykę, 
uwagi - mówiła. - Większe dyskusje planujemy w póź-
niejszym terminie. Poprzez Kluby Seniora i Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku będziemy Państwa informować 
i prosić o wsparcie, zaangażowanie, wszelkie uwagi, 
bo to ma być nasz wspólny projekt. 

Prezentację multimedialną, poświęconą projekto-
wi urządzenia terenów zielonych obok SOLPARKU (in-
formowaliśmy o nim w poprzednim wydaniu „Informa-
tora”) poprowadził Sławomir Kamiński.

Przeszło godzinny koncert muzyki operetkowej 
wypełnił kolejną część gminnej uroczystości. Muzycy 
i śpiewacy operowi z Łodzi i Wrocławia przypomnie-
li słuchaczom bardzo popularne przebojowe arie m.in. 
z operetek Imre Kalmana („Księżniczka czardasza”, 
„Hrabina Marica”), Karla Zellera („Ptasznik z Tyrolu”), 
Johanna Straussa („Baron cygański”). Były też utwory 
z popularnych musicali (np. „Skrzypek na dachu”) oraz 
wykonane przez czwórkę tancerzy baletowych układy 
taneczne m.in. do polki Trisch-Trasch Johanna Straus-
sa czy słynnego kankana Jakuba Offenbacha z operet-
ki „Orfeusz w piekle”.

W kilku utworach sprawdziła się wokalnie pu-
bliczność, śpiewając tak znane operetkowe przebo-
je, jak „Lat 20 miał mój dziad”, czy „W rytm walczyka 

serce śpiewa <Kochaj mnie>”. Karnawałowy wieczór 
babć i dziadków zakończył wspólny poczęstunek i za-
bawa taneczna.

JS

O

Szkoła Galileusz, Kleszczów, ul. Różana 8
zaprasza na:

• kursy maturalne dwuletnie i roczne
• kursy gimnazjalne

• korepetycje ze wszystkich przedmiotów

Zapisy możliwe są:
• poprzez stronę www.galileusz.com.pl/kleszczow

• telefonicznie 601-692-345  
lub na miejscu w szkole

Koncert, kolacja i zabawapark marzeń

E  K  O  I  N  S  T  A  L 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE
rekuperatory, pompy ciepła, elektrownie

słoneczne         
Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.- kan. i elektryczne

 TEL. 604 292 362     KLESZCZÓW, UL. GŁÓWNA 122
                                         WWW.EKOINSTALACJE.PL
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TNT wśród Złotych Szkół
oznaliśmy wyniki kolejnego rankingu szkół ponadgimna-
zjalnych w Polsce. Po to, by wyłonić 500 najlepszych li-

ceów oraz 300 najlepszych techników Perspektywy - jeden z naj-
ważniejszych portali oświatowych, wziął pod lupę 2220 liceów 
ogólnokształcących i 1787 techników i ocenił ich wyniki w roku 
szkolnym 2015/16. Liceom przyznawano punkty za wyniki uzyska-
ne w olimpiadach oraz za wyniki matur - oddzielnie z przedmiotów 
obowiązkowych i nieobowiązkowych. W przypadku techników pod 
uwagę brane były dodatkowo wyniki egzaminów zawodowych.

W delegacji kleszczowskiego technikum, która wzięła udział 
w tej uroczystości, oprócz dyrektora znaleźli się też nauczyciele 

Emilia Ławska i Jacek Świniarski oraz szóstka uczniów.

Kolejne z najlepszych techników naszego regionu, które znala-
zły się w pierwszej setce to: ● 19. - Technikum w ZS CKR - Zduń-
ska Dąbrowa, ● 72. - Technikum w ZS nr 3 - Skierniewice, ● 93. 
- Technikum nr 1 - Łódź, ● 100. - Technikum nr 10 w ZSP nr 10 - 
Łódź.

Wśród liceów ogólnokształcących najlepsze w regionie okaza-
ły się: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi, skla-
syfikowane na 13. miejscu oraz Publiczne LO Politechniki Łódz-
kiej w Łodzi (19). I LO im. W. Broniewskiego w Bełchatowie, które 
w ubiegłorocznej edycji rankingu zajmowało 83. miejsce w tym roku 
uplasowało się na 105. pozycji. Najwyżej ocenione licea z sąsied-
nich powiatów to I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb. 
(168) oraz II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku (262).

JS

„Od ignoranta do eleganta” 
- piąta edycja konkursu ZSP

raz piąty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie zaprosił gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z ca-

łej Polski do udziału w konkursie na krótki film, promujący zasady 
właściwego zachowania. Regulamin konkursu, zamieszczony na 
stronie internetowej zspkleszczow.pl precyzuje, że tematem kon-
kursowych filmów, trwających od 3 do 6 minut, mogą być: kultura 
dnia codziennego, zachowanie w miejscach publicznych, netykie-
ta, kontakty damsko-męskie, kontakty między pokoleniami, savo-
ir-vivre w komunikacji, savoir-vivre w różnych kulturach, savoir-vi-
vre dawniej i dziś.

Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie 
prace zapisane na płycie DVD w formacie, który można odtworzyć 
za pomocą Windows Media Player. Termin przesyłania konkurso-
wych filmów upływa 28 kwietnia. Jurorzy konkursu filmowego będą 
przy ocenie brać pod uwagę: sposób realizacji tematu, pomysło-
wość twórców, technikę, spójność przekazu, walory humorystycz-
ne filmu, jakość dźwięku, poziom gry aktorskiej, a także zgodność 
z wymogami formalnymi.

Oprócz nagród rzeczowych i dyplomów dla zespołów twórczych 
przewidziano nagrodzenie każdego uczestnika zespołu. Będą to 
nagrody tej samej wartości (np. konsole 3DS, słuchawki, czytniki e-
-booków, powerbanki, dyski zewnętrzne, głośniki itp.; gry, wieczne 
pióra wysokiej jakości i inne). Są też przewidziane nagrody dla naj-
lepszego aktora i najlepszej aktorki oraz nagroda dla filmu, który 
zdobędzie najwięcej głosów publiczności oglądającej najlepsze fil-
my podczas uroczystej gali 2 czerwca 2017 r.

Ze strony internetowej ZSP w Kleszczowie zainteresowa-
ni mogą pobrać szczegółowy regulamin, kartę zgłoszenia do kon-
kursu oraz formularz „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystanie wizerunku”.

JS

P
Po

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Realizacja makiety była możliwa dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu z Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów. Projekt zreali-
zowany przez uczniów TNT to zarazem po-
czątek współpracy technikum z firmą Gren-

ton. Pierwsze z cyklicznych szkoleń odbyło 
się w dniu przekazania makiety.

Przygotowani do 
bezpiecznych ferii

„Ferie zimowe - bezpieczne i zdrowe” to 
cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów Szko-
ły Podstawowej w Łękińsku. Związane te-

matycznie z bezpieczeństwem podczas 
zimowej przerwy w nauce zadania dla po-
szczególnych grup klasowych przygotowali 
szóstoklasiści pod kierunkiem nauczycielki 
Małgorzaty Jegier, która wspólnie z Jolantą 
Posmyk realizuje innowację pedagogiczną 
„STOP! - żyj aktywnie i bezpiecznie”. Pod-
czas realizacji zajęć swoją pomocą służyli 
nie tylko nauczyciele, ale również policjanci 
z Posterunku Policji w Kleszczowie. 

W ramach przygotowań do ferii profilak-
tyczne spotkanie z policjantem odbyło się 
też w klasach pierwszych Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie. Oprócz wielu waż-
nych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, 
dzieci dowiedziały się, jak ważne są ele-
menty odblaskowe na ubraniach.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji 
 i zdjęć udostępnionych przez szkoły samorządowe
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Bilans roku klubu HDK
fektem aktywności klubu w ubiegłym roku było zorganizo-
wanie pięciu prelekcji na temat krwiodawstwa i krwiolecz-

nictwa. Grono słuchaczy, którym podstawową wiedzę przekazali 
przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Łodzi, liczyło 147 osób.

Dwie odrębne prelekcje poświęcone tematowi dawstwa szpiku 
kostnego i komórek krwiotwórczych, przeprowadzone zostały przez 
przedstawicielkę Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku - doktor Annę 
Piłat. Wysłuchało ich aż 395 osób. Po tych prelekcjach odbyły się 
akcje rejestracyjne potencjalnych dawców szpiku kostnego. Na te-
renie Kleszczowa Łódzki Ośrodek Dawców Szpiku zarejestrował 

łącznie 27 potencjalnych 
dawców.

Do nowatorskich dzia-
łań klubu, realizowanych 
tym razem w gminnych 
przedszkolach, należa-
ły trzy pokazy ratownictwa 
przedmedycznego (fot. 1). 
Pokazy te firmowane przez 
PPHU „Virgo” przeprowa-
dziła Paulina Niedbała. 
Wzięło w nich udział 120 

osób. Były to dzieci i ich rodzice z przedszkoli w Kleszczowie, Łę-
kińsku i Łuszczanowicach.

Kolejnym działaniem z zakresu profilaktyki była prelekcja po-
święcona tematowi nowotworu piersi, przeprowadzona przez 
przedstawicielki Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki”. 
Uczestniczyło w niej 112 osób.

W siedmiu akcjach krwiodawczych (fot. 2), przeprowadzo-
nych przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Klesz-

czowie, krew oddało 229 
osób. Wsparcie, przeka-
zane dzięki tym akcjom do 
placówek medycznych to 
103,05 litra oddanej krwi!

Wspólnie z PCK Od-
dział Bełchatów i Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie klub współ-
organizował II Jesienne 
Spotkania Młodych Krwio-

dawców, odbywające się w Kleszczowie. Obszernie o tym wyda-
rzeniu pisaliśmy w wydaniu nr 23 „IK”.

Do tych licznych aktywności gminnego klubu HDK dodajmy 
jeszcze na koniec fakt uczestnictwa 12 członków klubu w corocznej 
pielgrzymce krwiodawców na Jasną Górę.

Przedstawiciel zarządu Gminnego Klubu HDK PCK, Marek 
Kaczmarczyk zwraca uwagę na to, że tak zróżnicowane akcje mia-
ły wielu wspierających:

- Były możliwe dzięki działaniu wielu wolontariuszy, pomocy 
różnych instytucji z terenu naszej gminy, a nade wszystko dzięki 
współpracy władz gminy. W ramach oferty wspólnej organizacji po-
zarządowej jaką jest PCK i nasz klub Urząd Gminy Kleszczów po-
wierzył nam realizację zadania publicznego „Uczymy się ratować 
życie”. Dotyczyło ono promocji i ochrony zdrowia poprzez popu-
laryzację idei honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa, daw-
stwa szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych, dawstwa organów 
i tkanek, ratownictwa przedmedycznego i zdrowego trybu życia po-
przez zdrowe odżywianie i uprawianie sportów.

JS

115 tys. zł na bezpańskie psy
ezpańskie, albo porzucone przez właścicieli psy nie są 
jedynie współczesnym problemem. Tygodnik „Tydzień” 

ukazujący się w Piotrkowie w XIX i na początku XX wieku w wyda-
niu z 6 lipca 1902 r. dzielił się z czytelnikami takim oto spostrzeże-
niem: „Mnogość psów w Piotrkowie, wałęsających się samopas po 
ulicach i trotuarach, zawsze była przedmiotem zastanowienia nad 
faktem tak przyjezdnych, jak i stałych mieszkańców miasta, tych 
przynajmniej, którzy miłują większy spokój i jednocześnie gorszą 
się bezustannemi a publicznemi orgiami psiej gromady. Słyszeli-
śmy, że mnogością psów odznacza się Konstantynopol. Czyżby 
Piotrków miał pretendować do tak wysokiego stanowiska?”.

W dzisiejszej gminie Kleszczów pieski wałęsające się po uli-
cach z pewnością nie doczekałyby się tak barwnego opisu, co jed-
nak wcale nie oznacza, iż bezpańskie psy nie są dla gminy proble-
mem. Dość powiedzieć, że w 2016 roku schwytanie, dostarczenie 
do schroniska i utrzymanie czworonogów, których właściciele pozo-
stawali nieznani kosztowało gminę niemal 100 tys. zł (dokładniej - 
98.173,77 zł.

Na początku roku 2016 z kleszczowskiego budżetu finanso-
wane było utrzymanie w bełchatowskim schronisku 14 psów. W 
ciągu całego ubiegłego roku na terenie gminy schwytano 34 bez-
domne zwierzaki - najwięcej w styczniu (6), kwietniu (6) i maju (5). 
Dzięki organizowanym przez schronisko akcjom adopcyjnym i ak-
cji „otwartych drzwi” łączna liczba psów, za których utrzymanie w 
schronisku płacić musi gmina Kleszczów wyniosła na koniec 2016 
r. 21 sztuk. To dużo, bo o 50 proc. więcej niż przed rokiem.

Nowa umowa, podpisana w grudniu ze spółką administrują-
cą schroniskiem przy ulicy Zdzieszulickiej w Bełchatowie, opiewa 
na 115 tys. zł. Obejmuje świadczenie usługi polegającej na: wyła-
pywaniu w ciągu 2017 r. bezdomnych psów z terenu gminy Klesz-
czów oraz zapewnieniu im opieki w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt, a poza tym sprawowanie dalszej opieki nad tymi psa-
mi, które były „na utrzymaniu gminy Kleszczów” na dzień 31 grud-
nia 2016 r.

JS

E B

UBEZPIECZENIA
• komunikacja AC, OC, NNW
• budynki dobrowolnie
• budynki rolników i OC rolników
• NNW jednostkowe i zbiorowe
• MSP
• doradztwo ubezpieczeniowe

Kontakt:
kom. 604-052-923, Łuszczanowice 27

POSZUKUJĘ DOMU DO WYNAJĘCIA:
• w Kleszczowie lub okolicach • 3 - 4 pokoje + salon

• umeblowany • najchętniej z ogrodem
Tel. 508-296-402

Poszukuję pani do dorywczej  
opieki nad dziećmi w wieku szkolnym.

Tel. 605-080-854.

1

2
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23 do 27 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
z terenu gminy Kleszczów, zgłoszeni podczas grudniowych 

zapisów, korzystają z atrakcji proponowanych w ramach półkolonijnych 
zajęć. Organizatorem kolejnych stacjonarnych półkolonii w naszej gmi-
nie jest tym razem Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku. 
Miejscem pobytu dzieci są sale lekcyjne kleszczowskiego gimnazjum, 
a także obiekty kompleksu SOLPARK.

- Na półkolonie przyjęliśmy zgłoszenia 87 dzieci - mówi 
Agnieszka Biernacka-Oleszczyk, która kieruje organizacją gmin-
nych półkolonii. - Zostały podzielone na sześć grup i w ciągu każ-
dego dnia odbywają wszystkie przewidziane na dany dzień zajęcia.

Zajęcia organizowane w po-
niedziałek, wtorek, czwartek 
i piątek mają charakter warszta-
towy, są też zajęcia tematyczne 
i zabawy ruchowe. Korzystają-
cy z półkolonii uczniowie bio-
rą udział m.in. w warsztatach 
mydlarskich, uczą się tworzyć 
pachnące żelowe świece, po-

znają sztukę lepienia z masy porcelanowej. W programie znalazły 
się też zajęcia przyrodniczo-naukowe, turniej MasterChef, konkurs 
karaoke, a także zajęcia w kręgielni i grocie solnej, zabawy w figlo-
raju i ćwiczenia z aerobiku.

Jeden z półkolonijnych dni, a konkretnie środa, przeznaczony 
został na organizację wycieczki do Ceramilandii (we Wrzącej koło 

Lutomierska). Tu dzieci pod-
czas zajęć warsztatowych 
m.in. zdobiły farbami wyro-
by ceramiczne, bawiły się też 
w zadaszonym, (podobno naj-
większym w Polsce) całorocz-
nym parku rozrywki.
Warto jeszcze wspomnieć o te-
atralnym akcencie na zakoń-

czenie półkolonii. W piątek 27 stycznia w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kleszczowie dzieci będą mogły wziąć udział w 
przedstawieniu „Kurczaczek - jedynaczek”, połączonym z warsztatami 
teatralnymi. Przedstawienie zacznie się ok. godz. 13.

JS

Ważne dla rolników
Rolnik sprzeda samodzielnie

Od 1 stycznia obowiązuje ustawa, która umożliwia sprzedaż 
produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników. Z pro-
duktów pochodzących z własnej hodowli bądź upraw rolnik może 
wyprodukować np. wędliny, masło, ser, dżemy, marynaty, piero-
gi itp., a potem sprzedać je. Wyprodukowana przez rolnika i jego 
rodzinę żywność może być sprzedawana we własnym gospodar-
stwie, a także na targu czy festynie.

Rolnik, który zamierza sprzedawać sam własne produkty, musi 
30 dni przez rozpoczęciem handlu zarejestrować taką działalność. 
W przypadku produkcji pochodzenia zwierzęcego musi złożyć 
wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, a w przypadku pro-
duktów pochodzenia roślinnego - u powiatowego inspektora sani-
tarnego.

Roczna sprzedaż produktów do 20 tys. zł jest nieopodatkowa-
na. Po przekroczeniu tej kwoty podatek wynosi 2 proc. od obrotu. 
Sprzedaż wystarczy rejestrować w zeszycie. Należy tylko zapisać, 
co zostało sprzedane, kiedy i za jaką kwotę.

Dopłaty do materiału siewnego
Od 16 stycznia Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła nabór wnio-

sków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Stawki do-
płat rolnicy poznają do końca września. O pieniądze można ubie-
gać się z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału zakupio-
nego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 
czerwca 2017 roku. W przypadku mieszanek zbożowych i pastew-
nych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których 
wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifi-
kowany. W tym roku obowiązuje nowy wzór wniosku. Agencja Ryn-
ku Rolnego przyjmować je będzie do 25 czerwca.

Półkolonie w Kleszczowie – 
zabawa, nauka, wypoczynek

Od

USŁUGI MINIKOPARKĄ 3,5 t
USŁUGI TRANSPORTOWE do 10 t

Wykonujemy usługi w zakresie:
● korytowanie i równanie terenu,
● przyłącza wodno-kanalizacyjne,

● wykopy pod fundamenty, prąd, gaz
● oczyszczalnie przydomowe itp.

● transport i sprzedaż (piasek, kamień, tłuczeń, czarnoziem)
Wolica 170, 97-410 Kleszczów, tel. 516-596-167

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania 
„Rozbudowa drogi gminnej - droga do Stefanowizny”

Całkowita ilość drewna - 27,74 m3. Skład gatunkowy: brzoza brodawkowata, so-
sna zwyczajna, topola osika. Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto 
za drewno w wysokości 

Termin składania ofert upływa z dniem 14.02.2017 r. o godz. 14.00. Miej-
scem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia 
ofert: 14.02.2017 r. o godz. 14.30.

Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwy-
cięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno. 
Więcej informacji na temat przetargu, a także wzór oferty cenowej zainteresowani 
znajdą na stronie www.bip.kleszczow.pl.

Numer stosu Gatunek ilość w m3 Cena wywoławcza
1 Sosna zwyczajna 2,80 312,98
2 Sosna zwyczajna 4,43 495,18
3 Topola osika 6,48 560,52
4 Topola osika 11,58 1 001,67
5 Brzoza brodawkowata 2,45 392,93
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Już komplet zgłoszeń do Otyliady
ajbliższy IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki, nazywany Otyliadą, od-
będzie się w nocy z 11 na 12 marca. Pływalnia kleszczowskiego SOLPAR-

KU będzie jednym z kilkudziesięciu miejsc na terenie Polski, w których wytrwali pły-
wacy będą sprawdzać swoje umiejętności i walczyć o zwycięstwo. Na trzy tygodnie 
przed zakończeniem elektronicznych zapisów na liście zgłoszonych było 575 osób. 
Na sześciu pływalniach (w Chojnowie, Częstochowie, Kleszczowie, Kroczycach, 
Nakle n/Notecią i w Warszawie) odnotowano komplet zgłoszeń.

Omega halowym  
wicemistrzem okręgu

stycznia piłkarze LKS Omega Kleszczów walczyli z siedmioma innymi dru-
żynami o tytuł halowego mistrza okręgu piotrkowskiego. Piłkarski turniej od-

bywał się w Wolborzu, a Omega broniła mistrzowskiego tytułu sprzed roku. Tym 
razem zajęła drugie miejsce z dorobkiem 13 pkt. Pierwszą lokatę zdobyli piłkarze 
Stali Niewiadów (17 pkt.).

Z kim zagrają sparingi?
stronie www.omegakleszczow.pl znajdujemy harmonogram meczów spa-
ringowych, które w ramach przygotowań do wiosennej rundy rozegrają pił-

karze Omegi. Juniorzy starsi, których trenerem jest Marcin Szymak, mają przed 
sobą dziewięć meczów: 5 lutego - z MULKS Łask (klasa A); 11 lutego - ze Skrą 
Częstochowa (juniorzy); 12 lutego - z RKS II Mechanik (klasa A); 19 lutego - z RKS 
Mechanik (juniorzy); 26 lutego - z Piastem Krzywanice (klasa A); 2 marca - ze Star-
tem Lgota Wlk. (kl. okręgowa); 5 marca - z UKS Concordia (juniorzy); 11 marca - 
z GUKS Gorzkowice (juniorzy); 18 marca - z Włókniarzem Konstantynów (juniorzy).

Omega II Kleszczów występująca w piotrkowskiej klasie A (trener Witold Sowa-
ła) ma w planach przynajmniej sześć sparingów: 8 lutego - z GUKS Gorzkowice; 12 
lutego - z Astorią Szczerców; 19 lutego - z GLKS Strzelce Wielkie; 26 lutego - ze 
Szczerbcem Wolbórz; 5 marca - z ESPN Bełchatów; 12 marca - z LUKS Gomunice.

JS

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 TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j ,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie 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.

Gdzie zgłaszać awarie?

S p o r t

S p o r t

S p o r t

N

22

Na

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
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kąd wziął się pomysł na zaproszenie Zenona Martyniuka 
właśnie teraz?

- W ogłoszonej przez nas ankiecie, w której pytamy miesz-
kańców o to, jakich wykonawców chcieliby obejrzeć podczas Dni 
Kleszczowa w 2017 roku Z. Martyniuk z zespołem Akcent zdobył 
zdecydowanie najwięcej głosów - mówi Sławomira Mrozowicz, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. - Nie było jednak 
szansy na ustalenie jego występu na najbliższe święto gminy. Zde-
cydowaliśmy więc zaprosić Z. Martyniuka na styczniowy koncert.

Początkowo miejscem tego koncertu miała być sala sportowa 
Szkoły Podstawo-
wej w Kleszczo-
wie. Ostatecznie 
udało się porozu-
mieć z SOLPAR-
KIEM i  urządzić 
występ w hali spor-
towej. To pomiesz-
c z e n i e  p o  r a z 
pierwszy pełni ło 
rolę sali koncerto-
wej z ustawioną w 
niej profesjonalną 
sceną. Sprawdzi-

ło się bardzo dobrze, choć dla zabezpieczenia podłogi trzeba było 
rozciągnąć materiał ochronny.

- Mieszkańcy bawili się świetnie, to była naprawdę bardzo fajna 
publiczność - chwali dyrektor GOK.

***
Występ Kamila Bednarka zorganizowany w sali widowiskowej 

GOK w Kleszczowie 11 grudnia był mikołajkowym prezentem dla 
młodzieży.

- Dla dzieci przygotowujemy co roku gminną imprezę mikołajko-
wą z różnymi atrakcjami - podkreśla Sławomira Mrozowicz. - Z tych 
atrakcji nie korzysta nasza młodzież. Dla niej dedykowany był ten 
koncert.

Przed świętami Bożego Narodzenia na terenie gminy pokazały 
się plakaty GOK z zaproszeniem na koncert zespołu ENEJ. Zespół 
w pełnym 7-oso-
bowym składzie 
zagrał  w p iąt -
kowy wieczór, 
30 grudnia. Peł-
na energii, dy-
namiczna mu-
zyka tej grupy 
zachęca do tań-
ca i podskakiwa-
nia, więc na wi-
downi rozłożono 
tylko część sie-
dzeń - tylną try-
bunę. Wolna część parkietu zachęcała do zabawy. Dla części osób 
była to świetna rozgrzewka przed sylwestrową imprezą.

- Zarówno na koncert Kamila Bednarka, jak i na zespół ENEJ 
bilety sprzedały się bardzo szybko -mówi dyrektor S. Mrozowicz. - 
Myślę, że jest to 
dowód na to, że 
trafiamy ze swo-
ja ofertą w ocze-
kiwania miesz-
kańców.

N a  z a k o ń -
czen ie  swoje j 
działalności kul-
turalnej w roku 
2016 GOK zor-
ganizował syl-
westrowo-nowo-
roczne spotkanie na placu przez Urzędem Gminy. Jak pamiętamy 
z wcześniejszej zapowiedzi i zaproszeń w programie tej plenerowej 
imprezy znalazł się m.in. multimedialny pokaz - video mapping. Na 
tło bryły budynku Urzędu Gminy zostały „rzucone” zdjęcia nowych, 
fantazyjnych budowle. Pokazowi towarzyszyła odpowiednio dobra-
na muzyka. Oprócz pokazu fajerwerków, bez którego trudno so-
bie wyobrazić powitanie Nowego Roku, uczestnicy spotkania mogli 
obejrzeć „Kon-
c e r t  n a  ś c i a -
nie”. Był to mu-
zyczny spektakl, 
podczas którego 
muzycy podwie-
szeni kilka me-
trów nad ziemią 
na linach, grali 
na tle frontowej 
ściany budyn-
ku Urzędu Gmi-
ny. Fotorelacje z 
wszystkich tych wydarzeń obejrzeć można na internetowej stronie 
GOK (www.gok.kleszczow.pl).

Dla fanów muzyki, którzy z powodu zbyt późnego dowiedzenia 
się o koncertach gwiazd nie mogli zdobyć biletów, mamy następu-
jącą podpowiedź: GOK oferuje usługę SMS-owych powiadomień. 
Zapowiedzi organizowanych imprez i wyjazdów najszybciej trafia-
ją do tych osób, które zapiszą się w Gminnym Ośrodku Kultury na 
taką usługę, wypełniając odpowiednią ankietę.

JS

GOK „dopieścił” melomanów
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