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Przedsiębiorcy na spotkaniu

Sołeckie wybory

Popołudnie i wieczór 28 stycznia ponad 120 przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości spędziło na terenie kompleksu SOLPARK.
Przybyli tu na zaproszenie, wystosowane wspólnie przez wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego oraz prezesa zarządu
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Zdzisława Kuszczaka.
Więcej na str. 7.

Od 19 stycznia do 4 lutego w kolejnych sołectwach gminy
Kleszczów odbywały się zwołane przez wójta Sławomira Chojnowskiego coroczne zebrania wiejskie. Zebrania poświęcone były
przede wszystkim wyborom sołtysów i rad sołeckich na nową,
4-letnią kadencję. Poza tym uczestnicy byli informowani o najbliższych inwestycjach, planowanych
w danym sołectwie, a korzystając
z obecności wójta
gminy oraz kierowników wybranych
referatów mogli zadawać szczegółowe
pytania.
Więcej na str. 2.
Mieszkańcy Antoniówki wybierają
sołtysa

„Pączkowa akcja” pączkuje
Po raz kolejny będzie można wziąć udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki”. Gimnazjaliści nie będą prowadzić jej samotnie.
W tym roku udział zapowiadają także uczniowie ZSP w Kleszczowie, dołącza się też SOLPARK. Akcja odbędzie się 12 i 19 lutego.
Więcej na str. 9.

Budują
w Bogumiłowie

Sponcel sp. z o.o. to inwestor budowanego na terenie Kleszczowskiej Strefy
Przemysłowej nr 4 zakładu produkcji gąbki
celulozowej. Dwie połączone z sobą potężne hale budowane są tu od jesieni ub. roku.
Zostały zmontowane z prefabrykowanych
elementów przez pracowników bełchatowskiej firmy budowlanej BINŻ S.A.
Więcej na str. 5.

Kto ulży dużym rodzinom?

Sześć pierwszych firm zadeklarowało specjalne rabaty dla mieszkańców gminy Kleszczów, którzy spełniają warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny. Oprócz tego wielodzietne rodziny uzyskają przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego dopłaty do podręczników.
Więcej na str. 2.

Szkolni filmowcy
do dzieła!
Filmowy konkurs „Od ignoranta do eleganta” będzie miał w tym roku trzecią edycję. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie chce, by konkursowe prace były poświęcone zgodnemu z dobrymi
obyczajami komunikowaniu się ludzi.
Więcej na str. 8.

Wspólne modły
18 stycznia Kleszczów był miejscem
inauguracji Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej. Wieczornemu nabożeństwu w kościele pw. NMP Anielskiej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo,
a kazanie wygłosił biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego Marek Izdebski.
å ciąg dalszy na str. 9
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Sołeckie wybory

ytania stawiane na zebraniach przez mieszkańców dotyczyły
lokalnych i gminnych spraw. Zgłaszano także wnioski i sprawy o charakterze interwencyjnym. Przyjęte przez zebranie i zaprotokołowane wnioski będą - jak zawsze - ocenione pod względem
prawnym, a następnie przedstawione do zaopiniowania właściwym
komisjom Rady Gminy Kleszczów.
Mieszkańców gminy Kleszczów informujemy, że w kadencji
2015-2019 władzę w poszczególnych sołectwach będą sprawować:
• Antoniówka - sołtys: Kazimierz Roczek; Rada Sołecka: Ewa
Koszur - przewodnicząca, Barbara Sukiennik, Justyna Uznańska.
• Czyżów - sołtys: Barbara Kaczmarek; Rada Sołecka: Mariola
Blady - przewodnicząca, Paweł Biegański, Krystyna Ciesielczyk.
• Dębina - sołtys: Janusz Piestrzyński; Rada Sołecka: Anna Piestrzyńska - przewodnicząca, Roman Trzciński, Andrzej Zieliński.
• Kamień: sołtys: Halina Zagórska; Rada Sołecka: Zenon Bartoszewski - przewodniczący, Anna Figlus, Dariusz Straszewski.
• Kleszczów - sołtys: Tadeusz Kuśmierek; Rada Sołecka: Magdalena Tomczewska-Olas – przewodnicząca, Tadeusz Bujacz,
Przemysław Grzegorczyk, Dariusz Kurowski, Mariusz Naturalny.
• Łękińsko - sołtys: Agata Misiak; Rada Sołecka: Włodzimierz
Włodarczyk - przewodniczący, Piotr Cebula, Teodozja Karasińska, Jacek Kępa, Elżbieta Roczek.
• Łuszczanowice- sołtys: Artur Frach; Rada Sołecka: Mariola
Rybarczyk- przewodnicząca, Dariusz Bujacz, Ryszard Bujacz,
Marek Królik, Ryszard Kruszyński.
• Rogowiec - sołtys: Wojciech Gaszewski; Rada Sołecka: Beata
Michalczyk - przewodnicząca, Jan Cybułka, Anna Łakoma.
• Wolica - sołtys: Piotr Blada; Rada Sołecka: Barbara Kuc - przewodnicząca, Karol Muskała, Władysław Olbrych, Czesław Różycki, Renata Szczepocka.
• Żłobnica - sołtys: Krzysztof Piątczak; Rada Sołecka: Elżbieta
Frankowska - przewodnicząca, Marian Dylak, Henryk Godek,
Henryk Siedlarek, Lech Zatorski.
(s)

Będą zmiany w RN „Arreksu”
Na stronie gminnego BIP, w zakładce „Tablica ogłoszeń” zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert przez osoby, które chciałyby się ubiegać o członkostwo w Radzie Nadzorczej ARR
„Arreks” S.A.

NR 3/406

150 tys. zł dla spółek wodnych

gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakładNa stronie
ce „Tablica ogłoszeń” zainteresowani znajdą informacje

na temat procedury pozyskiwania pieniędzy na zadania z zakresu
„Prawa wodnego”. Są to zadania realizowane przez spółki wodne,
a więc np. odtwarzanie i wykaszanie rowów, oczyszczanie przepustów itp. W tym roku w budżecie gminy Kleszczów zarezerwowano
na ten cel 150 tys. zł.
(s)

Jak uzyskać
Kartę Dużej Rodziny?

o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą składać roW nioski
dziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej tro-

je dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wnioski należy
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie,
ul. Osiedlowa 2 wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały lub
odpisy) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w GOPS (tel.
44/ 731 36 34). Zostaną one też zamieszczone na internetowej stronie Gminy Kleszczów w tematycznej zakładce.
Firmy, które dotychczas przystąpiły do lokalnego programu Karta Dużej Rodziny zapewniają następujące rabaty i ulgi:
l IK-2 Ireneusz Kucharski, ul. Główna 112, Kleszczów - przygotowanie podatkowych zeznań rocznych za 1 zł,
l SOLPARK sp. z o.o., ul. Sportowa 8, Kleszczów - 50 % ceny biletu na wejście: figloraj, lodowisko, kręgle,
l Sklep „DOMINO” Jarosław Zybura, ul. Główna 98, Kleszczów
- rabat 5 % za zakupy powyżej 50 zł, 15 % za zakupy powyżej
150 zł,
l TERBUD Grzegorz Mielczarek, ul. Leśna 22, Kleszczów - zniżka
5 % od cen za usługi remontowo - budowlano - brukarskie,
l Usługi Fryzjerskie Aneta Kacperek, ul. Wspólna 8, Kleszczów rabat 5 % od cen za usługi w zakładzie fryzjerskim,
l FHU Kacperek Radosław, ul. Wspólna 8, Kleszczów - rabat 5 %
od cen za usługi w zakładzie.
Wójt gminy Sławomir Chojnowski zachęca innych przedsiębiorców do przyłączenia się do programu Karta Dużej Rodziny.
(s)

Nowy parking w Łękińsku został oddany
do użytku
w ostatnim
tygodniu
stycznia

Konsultant od funduszy - w GCI
25 lutego (środa) w godz. 9.00-11.30 w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, ul. Główna 122 będzie można spotkać się
ze specjalistą ds. funduszy europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
Konsultacje dotyczyć mają możliwości uzyskania wsparcia ze
środków Unii Europejskiej i są bezpłatne.

OGŁOSZENIE

Na postawie art. 43 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 III/20/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22 grudnia 2014 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

OGŁOSZENIE

Na postawie art. 43 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 III/21/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22 grudnia 2014 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Styczniowa sesja

stycznia radni gminy Kleszczów zebrali się na czwartym w tej kadencji posiedzeniu. Jak zwykle po przyjęciu porządku sesji wysłuchali sprawozdań,
przedstawionych przez wójta gminy oraz przewodniczącego rady. Wójt poinformował
m.in., że 5 stycznia do urzędu trafiło postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Tryb. dotyczące pozostawienia bez dalszego biegu protestu w sprawie wyborów samorządowych. Wnioskodawca domagał się stwierdzenia nieważności wyborów do
Rady Gminy Kleszczów, Rady Powiatu oraz wyborów wójta. Sąd stwierdził, że wnioskodawca nie wskazał żadnych dowodów, które wykazałyby nieprawidłowości przy
przebiegu głosowania, liczenia głosów i ich oceny pod względem ważności.
Pierwsza z przyjętych tego dnia uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej
(500 tys. zł) dla gminy Sulmierzyce na budowę wzdłuż drogi powiatowej brakującego
odcinka ścieżki rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc. Kolejne uchwały, dotyczące udzielenia finansowej pomocy Powiatowi Bełchatowskiemu, umożliwią przeznaczenie: 43,5 tys. zł z budżetu gminy na dalsze funkcjonowanie w Kleszczowie filii Wydziału Komunikacji i Dróg; 40 tys. zł na działania związane z przygotowaniem
przez starostwo materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych
nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.
Podjęta przez radę uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów” dotyczyła wyznaczenia
na terenie gminy obszarów, w których będzie mogła być wytwarzana energia elektryczna z wykorzystaniem turbin wiatrowych oraz ogniw fotowoltaicznych. Następnie radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Czyżów. Projekt tego planu był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu w 2014
roku i po każdym wyłożeniu odbywała się poświęcona mu dyskusja publiczna.
Dwie kolejne z przyjętych uchwał dotyczyły finansów gminy. Radni wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018,
a następnie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.
Po listopadowych wyborach samorządowych konieczne stało się wskazanie osoby z grona radnych, która będzie delegatem do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z siedzibą w Kleszczowie. Radni powierzyli tę funkcję przewodniczącemu
RG, Sławomirowi Śludze. Oprócz niego gminę Kleszczów w zgromadzeniu reprezentuje - z mocy prawa - wójt Sławomir Chojnowski.
Ostatnia z uchwał przyjętych podczas styczniowej sesji wprowadziła zmianę w
uchwale regulującej m.in. zasady wypłaty diet dla radnych. Umożliwi przekazywanie
diety przelewem na rachunek bankowy radnego.
(s)

Gmina na rzecz bezpieczeństwa

P

osterunek Policji w Kleszczowie
użytkuje od niedawna terenowy
pojazd marki mitsubishi. To jedno z siedmiu aut, które na wyposażeniu bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji pojawiły się w grudniu 2014 roku. Trzy wozy kia
cee’d, trzy wozy kia wenga oraz terenowe mitsubishi, kosztowały łącznie prawie
506.000 złotych. Oprócz środków własnych policji na tę kwotę złożyła się do-

tacja gminy Kleszczów (195 tys. zł) oraz
dotacja z samorządu powiatowego (72,5
tys. zł).
„Bełchatowscy policjanci serdecznie
dziękują samorządom powiatu i Gminy

Kleszczów, za finansowe wsparcie zakupu radiowozów, tak niezbędnych do
realizacji zadań służbowych”- mogliśmy
przeczytać w relacji z uroczystego przekazania nowych pojazdów, zamieszczonej na internetowej stronie KPP w Bełchatowie.
Warto dodać, że nie były to jedyne
środki, którymi gmina Kleszczów wsparła w ubiegłym roku policję. Na zwiększenie o 2 etaty obsady Posterunku
Policji w Kleszczowie gmina wydała 117.262,27 zł, a w okresie letnim
umożliwiła zorganizowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie
gminy Kleszczów, przeznaczając na
ten cel 15 tys. zł.
Przy okazji warto wspomnieć, że
w 2014 r. gmina wsparła także Państwową Straż Pożarną. Uwzględniając prośby, kierowane przez Komendę Powiatową PSP w Bełchatowie,
z budżetu gminy przekazana została kwota blisko 70 tys. zł na zakup
sprzętu nurkowego, niezbędnego do wyposażenia Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego.
(s)
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Ważne dla płatników podatków gminnych

Od 2015 roku każdemu podatnikowi podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości został przypisany indywidualny
rachunek bankowy do wpłat tych podatków. Urząd Gminy
w Kleszczowie prosi wszystkie osoby fizyczne, które otrzymały nakazy podatkowe lub decyzje podatkowe i będą wpłacać należny podatek na rachunek bankowy, by wpłacały go
na rachunek bankowy podany na nakazie płatniczym lub
w decyzji podatkowej.
Przypominamy również, że w dalszym ciągu podatek można
zapłacić w kasie urzędu lub u inkasenta.

Urząd poinformuje o terminie zapłaty

Jest możliwość otrzymywania z Urzędu Gminy informacji
o upływie terminu zapłaty podatku, bądź o powstaniu zaległości podatkowej. Podatnicy zainteresowani uzyskaniem
takiej informacji (telefonicznie, wiadomością SMS lub na
adres poczty elektronicznej) powinni dostarczyć do Urzędu
Gminy pismo, w którym wyrażają na to zgodę. Odpowiedni
formularz został zamieszczony na stronie www.kleszczow.
pl w zakładce „Jak załatwić sprawę w urzędzie” - Podatki
lokalne. Podatnik otrzyma informację przed wystawieniem
upomnienia i naliczeniem jego kosztów.

Urząd Gminy przyjmuje wnioski stypendialne

Do 28 lutego przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium motywacyjnego za I semestr roku szkolnego
2014/15. Mogą je składać:
• uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, prowadzonych przez Gminę Kleszczów, zameldowani i mieszkający na terenie Gminy Kleszczów,
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych
przez Gminę Kleszczów,
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, działających poza
terenem Gminy Kleszczów, zameldowani i mieszkający
na terenie Gminy Kleszczów.
W tym samym terminie przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego za I semestr roku szkolnego
2014/15. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zameldowani i mieszkający na terenie Gminy
Kleszczów.
Najważniejsze informacje o kryteriach obowiązujących przy
przyznawaniu tych stypendiów są dostępne na gminnej
stronie internetowej. Zainteresowani znajdą tam również potrzebne formularze.

Odbierz akcyzę za paliwo

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina rolnikom, że jeśli
chcą odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego,
wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia
2014 do 31 stycznia 2015 powinni w lutym złożyć stosowny wniosek. Wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) za paliwo zakupione w tym okresie będą przyjmowane w Urzędzie Gminy
do końca lutego. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie
Podatków i Opłat Lokalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Punkt Zbiórki Odpadów

Z informacji przekazanych przez Eko-Region Sp. z o.o.
w Bełchatowie wynika, że w najbliższych dniach Gminny
Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
• 9, 16 lutego - 8.00-17.00
• 10, 17, 19, 20, 21 lutego - 8.00-16.00
• 11, 12, 13, 14, 18 lutego - 8.00-18.00
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Informacja PCPR
o dyżurach
specjalistów
Jednym z działań realizowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Z bezpłatnych porad fachowców (prawników, psychologów,
terapeutów) korzystać mogą zwłaszcza
osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, mają kłopoty wychowawcze z dziećmi, albo borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami (u samych siebie lub u członków
rodziny).
Ustalane przez PCPR w Bełchatowie
dyżury prawników i psychologów odbywają się także w poszczególnych gminach
Powiatu Bełchatowskiego. Porady innych
specjalistów uzyskać można wyłącznie
w Bełchatowie. W oparciu o dane ze strony
internetowej bełchatowskiego PCPR podajemy harmonogram i miejsca dyżurów:
Poradnia Życia Rodzinnego
w Bełchatowie, osiedle 1. Maja 4 a
● Prawnik - każdy czwartek miesiąca
- 1800-2100
● Specjalista ds. profilaktyki uzależnień każdy poniedziałek - 1800-2000
● Poradnictwo rodzinne - każdy pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca - 1800-2000
● Psycholog - każda środa miesiąca
- 1900-2100 (grupa)
● Psycholog - każdy wtorek miesiąca
- 1800-2100
● Terapia rodzin - każda trzecia sobota
miesiąca - 800-1200
Dom Katechetyczny, Bełchatów,
ul. Kościuszki 2
● Prawnik - w każdy poniedziałek - 1630 -1900
● Prawnik - w każda sobotę - 1100 -1300
● Psycholog - w każdy wtorek - 1500-1800
● Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
- każdy wtorek miesiąca -1700-2000
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Świeciły w najdłuższe noce

godnie z przyjętą tradycją dzień 2 lutego, obchodzony jako dzień Ofiarowania Pańskiego, nazywany częściej
świętem Matki Boskiej Gromnicznej, to

1
ostatni moment na rozebranie domowej
choinki i demontaż świątecznych iluminacji. Ze świątecznymi dekoracjami świetlnymi, które towarzyszyły nam przez najdłuższe w roku grudniowe i styczniowe
noce rozstaniemy się na dziesięć miesięcy. Trzeba przyznać, że są one szczególnie potrzebne podczas takich szarych,
bezśnieżnych zim, jaką w większości jest
ta obecna.
2 lutego pracownicy spółki cywilnej
„Odeon” z Gliwic, która na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie wynajęła gminie
i zamontowała w poszczególnych miejscowościach elementy świetlne, przeprowa-

Kleszczów, Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 23
● Psycholog - każdy piątek miesiąca
- 1500-1700
Kleszczów, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Osiedlowa 2
● Prawnik - drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca - 1600-2000

dzili ich demontaż. Dekoracją,
którą statystycznie najczęściej oglądali
w Kleszczowie mieszkańcy
i przyjezdni była
pięciometrowa
choinka świetlna, ustawiona na Rondzie
3
Honorowych
K r w i o dawc ów.
Równie efektownie wyglądała świetlna fontanna oraz figury aniołów (fot. 1), ustawione w parku przy ulicy Głównej.
Wynajem świątecznego oświetlenia
umożliwia coroczne wprowadzanie dekoracyjnych nowości. Dzięki temu mogliśmy
oglądać zupełnie nowy wystrój świąteczny elewacji budynku Urzędu Gminy (fot. 2),

2

PUP przyjmuje wnioski

stycznia na stronie www.pupbelchatow.pl/formy-ak30 tywizacji
zostały podane informacje o aktualnych działa-

niach aktywizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie
i terminach przyjmowania wniosków. Zainteresowanych mieszkańców i pracodawców zachęcamy do odwiedzania tej strony i jak najszybszego składania wniosków. Limity miejsc nie są zbyt wielkie.
Np. nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy przewiduje
w pierwszym etapie udzielenie wsparcia (do 21 tys. zł) na doposażenie 55 miejsc pracy. Wnioski przyjmowane będą od 2 do 16 marca. Dotacje (do 21 tys. zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej

4
a także zastosowane po raz pierwszy
oświetlenie świerków, rosnących przed
urzędem (fot. 3).
Jedną z najładniejszych iluminacji cieszyli się w tym roku mieszkańcy
Rogowca (fot. 4). Warto podkreślić, że
miłe dla oka dekoracje świetlne można też było spotkać w siedzibach różnych firm. Imponująco prezentowało się m.in. złożone z kilku elementów
oświetlenie budynku U-9 w Elektrowni
Bełchatów.
(s)

będzie mogło otrzymać 50 osób bezrobotnych, spośród tych które
złożą wnioski w okresie 2-16 marca.
Ważnym terminem będzie wtorek 10 lutego. Od tego dnia PUP
będzie przyjmował wnioski:
• o zorganizowanie stażu (limit 90 osób),
• o zorganizowanie prac interwencyjnych (limit 70 osób); miesięczna refundacja - 820 zł + FUS od tej kwoty,
• o zorganizowanie robót publicznych (limit 24 osoby); miesięczna refundacja - 900 zł + FUS od tej kwoty.
W każdym z wymienionych przypadków nabór wniosków potrwa
do wyczerpania limitu środków.
(s)
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Budują w Bogumiłowie

względu na innowacyjną technologię, która ma się opierać
na wykorzystaniu w procesie produkcji modyfikowanej enzymatycznie celulozy, projekt spółki Sponcel został dofinansowany
z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. Ta inwestycja powstaje przy ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 12.
Z kolei przy ulicy Zachodniej budowany będzie zakład produkcji paliw syntetycznych z bioetanolu. Inwestorem jest spółka Ekobenz z siedzibą w Lublinie, a generalnym wykonawcą spółka Energomontaż Północ Bełchatów, mająca siedzibę w Rogowcu. Na

realizację tej inwestycji także pozyskano unijne środki z programu
Innowacyjna Gospodarka. Jak wynika z tablicy informacyjnej ustawionej przy placu budowy wartość całej inwestycji jest szacowana na 37,86 mln zł, zaś kwota unijnego dofinansowania to prawie
21,6 mln zł.
Na razie prowadzone są prace ziemne, układane sieci kanalizacyjne, przygotowywany jest też wjazd na plac budowy z ulicy Zachodniej.
(s)
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w
Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursie dla

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD
NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
Termin: rozpoczęcie 07.03.2015 r. zakończenie 26.04.2015 r.
(sześć sobotnio-niedzielnych spotkań oraz dwudniowa
powtórka przed samym egzaminem).
Miejsce szkolenia - SOLPARK Kleszczów
CENA SZKOLENIA 3.150 zł + VAT (BRUTTO 3.874,50 zł)
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Będzie portal kleszczow24.pl

J

edną z pierwszych decyzji nowego zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów było zawieszenie funkcjonującej strony
www.gminakleszczow.info. Komunikat informujący o tym kroku zarząd zamieścił na stronie fundacji 17 grudnia.
22 stycznia pojawiła się zapowiedź uruchomienia nowego portalu informacyjnego. „Chcielibyśmy na nim zamieszczać wizytówki firm, oferty pracy, informacje o organizowanych na terenie gminy wydarzeniach z dziedziny kultury, sportu, rekreacji, informacje
o akcjach i projektach tematycznych oraz innego rodzaju oferty,
z których mogliby skorzystać nasi Mieszkańcy, np. oferty praktyk,
stażów pracy, szkoleń” – czytamy na stronie internetowej www.fundacja-kleszczow.pl.
Fundacja zamierza udostępniać nowy portal także na ogłoszenia drobne mieszkańców gminy. Poprosiła firmy i instytucje zainteresowane współpracą o przekazywanie drogą elektroniczną informacji
dotyczących profilu działalności, danych kontaktowych i logotypów.
Jednocześnie zwróciła się o przesyłanie na adres fundacja@
kleszczow.pl pomysłów i propozycji związanych z przyszłą działalnością FRGK. „Wspólnie możemy wypracować taki system komunikowania się, który przyniesie korzyści zarówno Inwestorom jak
i Mieszkańcom, a nam pozwoli realizować w jak najszerszym zakresie cele statutowe Fundacji”.
Przygotowywany przez fundację portal ma działać pod adresem
www.kleszczow24.pl.
(s)

ARIX Polska Sp. z o.o.

Kleszczów, ul. Przemysłowa 8
poszukuje pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN DO PRZEROBU PET.

Zakres obowiązków: ● prace przy nowoczesnej linii produkcyjnej, ● pakowanie wyrobów, ● dbanie o jakość wyrobów.
Wymagania stawiane kandydatom: ● sumienność, ● dyspozycyjność, ● zaangażowanie, ● mile widziane uprawnienia do
obsługi wózków widłowych.
Oferujemy: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ● pracę w systemie 3-zmianowym (od poniedziałku do piątku).
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i listu
motywacyjnego) na adres: ARIX Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 97-410 Kleszczów, bądź elektronicznie na adres: k.pulwert@arix.pl.

Proponowany termin egzaminu w Ministerstwie Skarbu
Państwa – maj 2015 r. (cena 850 zł).
Wykładowcy to prawnicy i ekonomiści z Ministerstwa
Skarbu Państwa, specjaliści z zakresu funkcjonowania Rad
Nadzorczych, eksperci w swoich dziedzinach.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Nie zwracamy nadesłanych aplikacji. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Agencji „ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów,
w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
44/ 731 37 10, w siedzibie Agencji „ARREKS”, bądź na stronie
www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
w Kleszczowie, ul. Milenijna
zatrudni diagnostę samochodowego.
Kontakt 603 132 500.

S

Kto w składzie PRRP?

tarosta bełchatowski powołał nowych członków Powiatowej
Rady Rynku Pracy. Jest to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. Ma on m.in. oceniać czy powiat racjonalnie gospodaruje środkami na różne formy aktywizacji
bezrobotnych.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli: ● Dariusz Kubiak (zgłoszony przez Radę Miejską w Bełchatowie), ● Marek Górecki (Fundacja Rozwoju Gminy Zelów), ● Krzysztof Gajda (Powiat
Bełchatowski), ● Wiesława Kisiela (Rada OPZZ Woj. Łódzkiego),

● Piotr Kociołek (Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego), ● Janusz Kraka
(Forum Związków Zawodowych Zarząd Woj. Łódzkiego), ● Zdzisław Kuszczak (Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów), ● Anna Łastowska (Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi
Łódzkiej), ● Dorota Pytlewska (Gmina Bełchatów), ● Dariusz Sujka (NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Piotrkowskiego), ● Jacek
Zakrzewski (Cech Rzemiosł Różnych w Bełchatowie).
Częstotliwość spotkań rady zależna jest od potrzeb. Osoby zasiadające w PRRP nie pobierają za to wynagrodzeń, ich praca ma
charakter wolontariacki.
(s)
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Teresa Werner zaśpiewała dla babć i dziadków

K

luby Seniora zdecydowaną większością głosów już ponad rok
temu opowiedziały się za zaproszeniem
tej właśnie wykonawczyni na gminne obchody „Dnia Babci i Dziadka”. W styczniu 2014 roku artystka nie miała wolnego
terminu, więc jej występ w Kleszczowie
odbył się rok później, na kolejnym święcie babć i dziadków. 17 stycznia wykonawczyni bardzo lubiana i popularna
na Śląsku (była członkini Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, która solową karierę zaczęła w 2011 r.)
śpiewała przez ponad godzinę
dla osób, które za symboliczne 10 zł odpowiednio wcześnie
wykupiły wejściówki na gminny
„Dzień Babci i Dziadka”.
W auli kompleksu SOLPARK wraz z gronem zaproszonych gości zebrało się razem
ok. 250 uczestników święta. Zanim rozpoczął się występ Teresy Werner na scenę weszli

wspólnie wójt Sławomir Chojnowski,
przewodniczący Rady Gminy Sławomir Śluga oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sławomira Mrozowicz. W stronę świętujących babć
i dziadków popłynęły serdeczne życzenia: krzepkiego zdrowia, radości
życia, pociechy z dzieci i wnuków.

Po koncercie T. Werner zebrani w auli przeszli
do górnego holu SOLPARKU, gdzie podany został
obiad. Na deser był tort
ufundowany przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów. A potem zaczęła się
karnawałowa zabawa, prowadzona przez wodzireja.
O dobry nastrój bawiących
się i taneczne rytmy zadbał zespół „Fashion”. Jak
zawsze podczas gminnego „Dnia Babci i Dziadka”
odbyły się wybory królowej i króla balu. Zostali nimi
mieszkańcy Kleszczowa:
Mirona Frukacz i Wojciech
Sianos. Były także konkursowe zmagania i nagrody
dla najlepszych.
Karnawałowa zabawa
trwała do północy. Wiele
pracy w jej przygotowanie
włożyli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Obszerna galeria ze zdjęciami z tej imprezy znajduje
się na stronie internetowej
GOK. Prezentowane zdjęcia pochodzą z tej właśnie
galerii.
(s)

Seniorzy w regionalnej statystyce

Z

okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Wojewódzki Urząd Statystyczny przygotował interesujące zestawienie, ilustrowane
wykresami. Wynika z niego, że w województwie łódzkim liczba osób
w wieku poprodukcyjnym przekroczyła już 1/5 całej populacji. Dodajmy, że dla wieku poprodukcyjnego dla mężczyzn przyjęto przekroczony 65 rok życia, zaś dla kobiet – 60 rok życia.
Zaskakuje ogromna dysproporcja pomiędzy liczbą mężczyzn i kobiet: na 100 panów w wieku emerytalnym przypada aż 238 kobiet.
Województwo łódzkie wraz z woj. świętokrzyskim należą do
tych regionów, w których udział osób w wieku powyżej 60 lat jest

●

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

●

POMPY CIEPŁA

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

najwyższy. W łódzkim takie osoby stanowią aż 23,9 proc. wszystkich mieszkańców.
Z prognoz wynika, że liczący dziś 60 lat mężczyźni
mają w naszym województwie szansę przeżyć kolejne 18,7 lat, natomiast panie
60-latki – 23,9 lat.
O tym, jak szybko starzeje się społeczność woj. łódzkiego świadczy zestawienie
liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, przypadających na 100 osób w wieku poprodukcyjnym. O ile
Źródło: www.lodz.stat.gov.pl
w 2000 roku było ich 130, to
w roku 2010 już tylko 93, zaś w 2013 – 82. Wydaje się (WUS tych
danych nie interpretuje), że trzy główne powody zmiany tych proporcji to: duży spadek przyrostu naturalnego, spory stopień emigracji oraz znaczące wydłużanie się wieku, którego dożywają seniorzy
z regionu łódzkiego.
Te proporcje zaczną teraz zmieniać się w przeciwną stronę.
Z jednej strony wpłyną na to efekty prorodzinnych działań rządu,
z drugiej - efekty działań aktywizacyjnych czyli wydłużenie wieku
emerytalnego do 67 lat. To ostatnie działanie przyczyni się wkrótce do znacznych zmian we wskaźniku aktywności zawodowej osób
w wieku 50 lat i więcej. Dziś tylko 32,5 procent spośród nich to osoby aktywne zawodowo. Bezrobotni stanowią zaledwie 3,1 proc., za
to pozostała część (64,4 proc.) to osoby bierne zawodowo.
(s)
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Przedsiębiorcy na spotkaniu

potkanie osób reprezentujących różne branże i różnej wielkości firmy daje okazję nie tylko do zawarcia znajomości,
ale też stwarza szansę na rozwój partnerskiej współpracy na lokalnym rynku. W gminie Kleszczów, stawiającej mocno na rozwój przedsiębiorczości, inicjowanie takich spotkań i przekazywanie ważnych dla biznesu informacji jest jednym z ważnych celów
samorządu.
W gronie zaproszonych gości, których powitał wójt, zaczynając swe wystąpienie, znalazła się Ewa Florczyk - dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz
Maria Kulińska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. Obecni byli także przedstawiciele największych pracodawców, działających na terenie gminy Kleszczów: Włodzimierz Sarnecki - zastępca dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
oraz Stanisław Papuga - zastępca dyrektora Elektrowni Bełchatów.
Ze względu na noworoczny charakter spotkania z przedsiębiorcami w wystąpieniu wójta
S. Chojnowskiego (fot. 1) znalazły
się życzenia.
– Życzę, aby ten rok przyniósł
Państwu wiele osobistego
szczęścia i radości, wiele
sukcesów i satysfakcji w życiu
zawodowym. Osobom związanym
- tak jak Państwo - z życiem
gospodarczym trzeba też życzyć
wielkiej wytrwałości, wielu dobrych
pomysłów oraz pomyślnej koniunktury rynkowej. Życzę tego
Państwu z całego serca.
Zadeklarował gotowość władz
samorządowych do współpracy
z działającymi na naszym terenie
firmami. Podkreślił, że istotnym
elementem takiego wsparcia jest polityka podatkowa prowadzona przez samorząd gminy Kleszczów. Dziękował też za wszystkie
działania podejmowane przez działających w gminie przedsiębiorców na rzecz różnych środowisk, nie tylko lokalnych.
Następnie głos zabrał Zdzisław Kuszczak (fot. 2), który w grudniu 2014 r. został prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Na wstępie podkreślił, że obecni na sali to osoby zatroskane o
przyszłość gminy Kleszczów.
– To dzięki pracodawcom, którzy tworzą miejsca pracy i inwestują na naszym terenie gmina Kleszczów może wciąż bez lęku patrzeć
w przyszłość – mówił.
Zaprezentował główne cele, jakie stawia przed sobą nowy zarząd
FRGK. Poinformował o przyjętym
już, nowym regulaminie dofinansowania zawodowych szkoleń dla
mieszkańców. Szkolenia mają się
opierać na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Zapowiedział
też uruchomienie nowego portalu informacyjnego fundacji, który
będzie działał pod adresem www.
kleszczow24.pl. Na koniec zadeklarował, że spotkania z przedsiębiorcami zostaną na stałe wpisane w kalendarz działalności fundacji.
Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ewa Florczyk (fot. 3) opowiedziała krótko o zadaniach, jakie stoją przed jej departamentem. Przedstawiła też
tzw. regionalne specjalizacje, które wskazane zostały władzom
UE przez samorząd województwa. W przypadku Łódzkiego są to:
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● przemysł odzieżowy i moda, ● rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, ● energetyka (w tym OZE), ●
projekty z zakresu IT oraz ICT (informatyka i teleinformatyka), ● produkcja materiałów budowlanych.
Te branże będą w szczególny sposób wspierane do roku 2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym.
Pierwsze konkursy, które umożliwią przedsiębiorcom aplikowanie po
środki unijne zostaną uruchomione
najpewniej w II półroczu.
3
Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego zapowiedziała prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami przy tworzeniu szczegółowej polityki sektorowej. Zachęcała do nawiązywania relacji
z przedsiębiorstwami zza granicy, bo są przeznaczone na jej
wsparcie specjalne fundusze. Na marzec zapowiedziała otwarcie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w Łodzi, które skupiać
ma ważne dla przedsiębiorców instytucje (m.in. BCC, Łódzką Izbę
Przemysłowo-Handlową, Lewiatan,
Klub 500).
Dyrektor PUP w Bełchatowie
Maria Kulińska (fot. 4) przedstawiła
przyjęte na rok 2015 plany i kierunki działań urzędu związane z aktywizacją lokalnego rynku pracy. Poinformowała o powołanej dwa dni
wcześniej przez starostę bełchatowskiego Powiatowej Radzie Rynku
Pracy. To organ doradczy, który inspiruje przedsięwzięcia „zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie”.
Jedną z pierwszych decyzji
4
PRRP był podział prawie 7 mln zł,
przeznaczonych na tegoroczną aktywizację. Oprócz 4 mln zł z Funduszu Pracy znalazły się w tej puli
środki Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu Program
Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój (ponad 3 mln zł). Zostały przeznaczone na aktywizację osób młodych (do 30 roku życia)
i mają być dostępne prawdopodobnie w II połowie roku. Szefowa
Powiatowego Urzędu Pracy zapewniła, że w roku 2015 będą stosowane takie same formy aktywizacyjne, jak w roku poprzednim.
Poinformowała też krótko o głównych kryteriach przyznawania
pieniędzy na te formy, które najbardziej interesują przedsiębiorców. Nie chcąc zasypywać słuchaczy zbyt szczegółowymi informacjami poprosiła zainteresowanych o odwiedzanie internetowej
strony bełchatowskiego PUP.
Po tej oficjalnej, informacyjnej części noworocznego spotkania
nadszedł czas na muzyczny relaks. Ponad godzinę trwał występ
niezawodnego Waldemara
Malickiego wraz z współwykonawcami (fot. 5). Znakomity pianista i satyryk
ogólnopolską popularność
zdobył dzięki emitowanym
w TVP 2 programom muzyczno-kabaretowym Laskowik & Malicki.
Na zakończenie noworocznego spotkania jego
uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.
J. Strachocki
5
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Wakacyjna praca
w Niemczech

tudenci, którzy są gotowi dwa wakacyjne miesiące poświęcić na zarobkową pracę w Niemczech, a przy tym jest im
obojętne w jakiej części tego kraju będą pracować, mogą kontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Do 10 marca
przyjmowane są tu dokumenty potrzebne do starania się o wyjazd.
Będzie to praca w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, być może też w przemyśle. Mogą się o nią
ubiegać tylko i wyłącznie studenci szkół wyższych, zamieszkujący
lub studiujący na terenie województwa łódzkiego. W tym roku nie
ma wymagań językowych dla kandydatów.
Dokumenty można uzyskać w siedzibie WUP w Łodzi, albo pobrać ze strony internetowej www.wuplodz.praca.gov.pl (zakładka: praca za granicą). W razie dodatkowych pytań można kontaktować się telefonicznie 42/ 663 02 70.
(s)

„Od ignoranta do eleganta”

F

ilmy trwające od 3 do 6 minut powinny być nie tylko zgodne z tematem konkursu, ale też dowcipne, pomysłowe
i dobrze zagrane. ZSP w Kleszczowie konkursowe prace będzie
przyjmował do 24 kwietnia. Finałowa gala, połączona z pokazem
najwyżej ocenionych filmów, ogłoszeniem wyników i wręczeniem
nagród zaplanowana została na 12 czerwca.
Komunikacja międzyludzka to szerokie zagadnienie. Konkursowy regulamin precyzuje więc, że filmowcy powinni zwrócić
uwagę na problem skutecznej komunikacji w codziennych kontaktach, także za pośrednictwem Internetu. Jury oceni przesłane
na konkurs filmy oddzielnie w kategorii gimnazjów oraz w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Na stronie internetowej www.zspkleszczow.pl można znaleźć wyniki poprzednich edycji konkursu, a także obejrzeć filmy.
(s)

Internet może być groźny…
… dlatego od 23 lutego do 3 marca w naszym powiecie zostanie zorganizowany cykl działań edukacyjnych i profilaktycznych. Na „Tydzień Bezpiecznego Internetu” - bo taką nazwę
nosi wspólna kampania Społecznej Akademii Nauk (SAN) i Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie złożą się różne formy
zajęć, dla różnych grup odbiorców. Wymieńmy te najważniejsze: ● 23 lutego - specjalne seminarium dla nauczycieli i rodziców, ● od 23 do 28 lutego - warsztaty dla dzieci i młodzieży, ● 23-28 lutego - spotkania z rodzicami w poszczególnych
szkołach, ● 2 marca - powiatowy konkurs „Jak być bezpiecznym w globalnej sieci?”. Studenci SAN przeprowadzą też badania ankietowe, poświęcone zbadaniu „aktualnego poziomu zagrożeń dla młodych internautów”.
Honorowy patronat nad kampanią zgodzili się objąć starosta, prezydent oraz burmistrz i wójtowie gmin z powiatu bełchatowskiego. Tak skoordynowana akcja prowadzona będzie na naszym terenie po raz
pierwszy. Miejmy nadzieję, że poprzez
zainspirowanie wielu środowisk i pokazanie wielu obliczy zagrożeń, na jakie
możemy natrafić korzystając nieumiejętnie z Internetu, kampania przyniesie wiele korzyści.
Do tej pory spotkać można było częściej lokalne, szkolne inicjatywy o nazwie
„Dzień bezpiecznego Internetu”, inicjowane głównie przez nauczycieli informatyki. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zaplanowała na 16-20 lutego dłuższy cykl takich działań profilaktycznych, nazwanych także „Tygodniem bezpiecznego Internetu”.
(s)
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Szkolne wieści
„Aniołowie z nieba spłynęli”
W tytułowym konkursie, zorganizowanym przez radomszczańskie szkoły,
Miejski Dom Kultury i Kolegiatę św. Lamberta, wzięło udział 6 uczniów
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Mogli wykonywać prace dowolną
techniką i według własnej wyobraźni. Kiedy 14 stycznia ogłoszono wyniki
okazało się, że dwójka uczniów szkoły w Kleszczowie: Paweł Sobociński
(III a) i Rozalia Piskorska (V a) otrzymała wyróżnienia.

Przedszkolaki na lekcji biologii
Grupa 5-latków z przedszkola w Kleszczowie 15 stycznia odwiedziła gimnazjum.
Podczas lekcji biologii w klasie III b uwagę przedszkolaków przykuły takie sprawy,
jak budowa oka, serca oraz szkieletu człowieka. Pięcioletnie dzieci pracowały też
przy mikroskopach, a później poznawały
skrócony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Wizyta w gimnazjum pozwoliła im
także poznać pracę szkolnej administracji.

Apeli o rozwagę nigdy za wiele
30 stycznia, w przeddzień ferii zimowych, odbyło się spotkanie uczniów
gimnazjum z kierownikiem Posterunku Policji w Kleszczowie, Jarosławem Popławskim, który omówił zagrożenia, jakie mogą czyhać na nastolatków podczas zimowej przerwy w nauce. Była więc mowa o właściwym
zachowaniu na drodze, bezpiecznym korzystaniu z narciarskich stoków,
a także o bezpieczeństwie w internetowej sieci. Przedstawiciel policji zaapelował o aktywny, ale rozważny wypoczynek.

Konkurs o prawach pracy
28 stycznia uczennice ZSP w Kleszczowie Martyna Rybak (II t) i Beata
Nagoda (I a) wzięły udział w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Jego celem jest popularyzowanie wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o prawnej ochronie pracy. Odpowiadając na 35 pytań testu, dotyczącego prawa pracy, BHP oraz udzielania pierwszej pomocy, dziewczęta z Kleszczowa uzyskały 33 i 32 punkty
na 35 możliwych. Mimo to nie zakwalifikowały się do etapu centralnego.

Praca Karoliny Sewerynek w ogólnopolskim finale
Na Olimpiadę Biologiczną w roku szkolnym 2014/15 Karolina Sewerynek
z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie przygotowała pracę „Skuteczność aparatów lotnych nasion wybranych gatunków roślin”. Praca wyróżniona w etapie wojewódzkim została na etapie
ogólnopolskim wytypowana do Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii
Europejskiej (EUCYS), prowadzonego przez Komisję Europejską. Jego
laureaci mogą zdobyć prestiżowe nagrody i trafić na staż w europejskich
ośrodkach badawczych.
Praca K. Sewerynek znalazła się wśród dwudziestu najlepszych prac,
których autorzy będą mogli osobiście przedstawić wyniki swoich badań.
Finały odbędą się w marcu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Szkoła zaprasza na odmienioną stronę www
„Aktualności”, „Nasza szkoła”, „Uczniowie”, „Rodzice”, „Dokumenty”,
„Galeria”, „Kontakt” to główne zakładki, na jakie trafią osoby odwiedzające nową stronę internetową Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Adres tej strony to www.splekinsko.pl. Indywidualne sukcesy
uczniów są omawiane pod zakładką „Uczniowie”. Ciekawie skonstruowana galeria pozwala oglądać zdjęcia w dość dużych formatach. W najnowszych zbiorach galerii znaleźć można zdjęcia z niedawnych obchodów
Dnia Babci i Dnia Dziadka.
W zakładce dla rodziców dyrekcja szkoły przekazuje cenne porady. Polecamy „Krótki test dla rodziców”, dzięki któremu rodzic może sprawdzić
czy umie rozmawiać z dzieckiem.

Prawie 9 tysięcy monet
Od 25 listopada do 20 stycznia uczniowie SP w Łękińsku brali udział
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Uczestnicy akcji (99 uczniów z klas
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I-VI, wychowawcy klas i pracownicy szkoły) zgromadzili łącznie 8968
monet, z czego niemal połowę stanowiły jednogroszówki. W sumie
zebrano 260,30 zł i 0,22 euro, co w przeliczeniu na jednego ucznia
dało ok. 2,63 zł. Zebrane „groszaki” zostały komisyjnie przeliczone,
a następnie zapakowane i dostarczone przez firmę kurierską do Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie.

Konkurs „Zimowa pomoc dla zwierząt”
Do 20 lutego uczniowie SP w Łękińsku mogą składać prace plastyczne w XVII edycji powiatowego konkursu plastycznego dla klas I-VI.
Tematem ma być szeroko pojęta ochrona przyrody. Prace mają mieć
format A3 lub A4 i mogą być wykonane dowolną techniką (malowane,
rysowane, wycinane, wyklejane).

Dalej zbierają makulaturę
Zdobyta w tym roku szkolnym nagroda zachęciła Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Kleszczowie do kontynuowania zbiórki makulatury. Akcja „Zbierając i segregując odpady chronisz środowisko
naturalne” potrwa do 8 maja br. Makulaturę w małych paczkach (po
ok. 5 kg) można przynosić do świetlicy szkolnej. Większe transporty
można odstawić bezpośrednio do firmy Eko Region w Bełchatowie,
ul. Przemysłowa 14, gdzie dostawca otrzyma pokwitowanie na nazwisko konkretnego ucznia.

Podtrzymali tradycję
Szkolne zabawy choinkowe to dobra tradycja, która nie tylko daje
porcję należnego relaksu, uczy towarzyskich zachowań, uczy tańca,
ale też wyzwala kreatywność np. w zakresie tworzenia karnawałowych strojów. „Choinka” zorganizowana 23 stycznia w SP Kleszczów
odbyła się oddzielnie dla młodszych
i starszych klas. Uczniowie II c i II
d zaprezentowali przedstawienie
„Bajkowy karnawał”.
Klasy rywalizowały w konkursie,
który polegał na zaprojektowaniu
najciekawszych przebrań i zaprezentowaniu ich podczas szkolnej zabawy karnawałowej przez
wszystkich uczniów danej klasy
wraz z wychowawcą. W kategorii
I-III zwyciężyła klasa II a (wychowawczyni Anna Parada), która wystąpiła w przebraniach Smerfów.
W kategorii IV-VI zwycięzcą została klasa IV b (wychowawczyni
Agnieszka Kuśmierek), w której uczniowie wystąpili w dziewczęcych
strojach, zaś uczennice przebrały się za chłopaków. W organizację
zabawy choinkowej włączyła się Rada Rodziców przygotowując poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz słodkie upominki dla uczestników konkursu.

Edukacja w Gigantach Mocy
27 stycznia uczniowie kl. I TNT w bełchatowskich Gigantach Mocy
zwiedzili interaktywną ekspozycję, pokazującą jak z węgla brunatnego powstaje energia elektryczna. W trakcie zajęć prowadzili doświadczenia z zakresu fizyki i zjawisk elektryczności, a nawet… odwiedzili
tropikalny las i spacerowali po dnie morza, poznając fazy formowania
się złóż węgla brunatnego. Obejrzeli też film poświęcony historii powstania węgla brunatnego oraz produkcji energii elektrycznej.

„Wyślij pączka do Afryki”

chce kontynuować zeszłoroczną akcję i zachęca:
G imnazjum
„W tłusty czwartek - 12 lutego - wybierasz się na basen do SOL-

PARKU?? A może planujesz poćwiczyć na siłowni, zagrać w kręgle lub
skorzystać z sauny?? Świetnie się składa, gdyż właśnie w tłusty czwartek młodzież gimnazjalna na terenie SOLPARKU będzie sprzedawała
pączki „afrykańskie”. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej akcji, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Cena pączka to 2,50 zł…Dużo? Ale
pomyśl, że kupując takiego pączka pomagasz sierotom z terenów objętych wojną domową - z Republiki Środkowej Afryki. A jedząc takiego
pączka pamiętaj, że od niego nie urośnie Ci brzuch, ale serce !:)”
Ponieważ trwają ferie z powodu pobytu poza terenem gminy wiele osób nie będzie mogło wziąć udziału w akcji „tłustoczwartkowej”. Będzie więc ona powtórzona tydzień później. 19 lutego sprzedaż „afrykańskich” pączków będzie prowadzona przez uczniów na terenie
gimnazjum, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Do udziału w akcji zachęca także SOLPARK: „Jeśli nie możesz
znaleźć cukierni, albo nie umiesz usmażyć pączków... nic straconego! Zapraszamy w „tłusty czwartek” na smacznego pączka do SOLPARKU. (…) Smakowite, wyjątkowe… własnoręcznie upieczone pączki serwować będzie na terenie SOLPARKU młodzież z Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie. Koszt jednego
pączka 2,50 zł” - czytamy na internetowej stronie firmy.
O tym, jak są wydawane pieniądze zebrane podczas „pączkowych”
akcji, a także o tym, jak inaczej można wesprzeć działalność misjonarzy pracujących w Afryce informuje Wspólnota Braci Mniejszych Kapucynów na stronie www.tamtamitu.kapucyni.pl/.
(s)

Wspólne modły

å ciąg dalszy ze str. 1
Poza księżmi z obydwu kleszczowskich parafii oraz parafii w Łękińsku w tym wyjątkowym, ze względu na swą rangę, wydarzeniu
uczestniczyli przedstawiciele wielu Kościołów chrześcijańskich:
prawosławnego (ks. mitrat Mirosław Drabiuk), ewangelicko-augsburskiego (ks. Adam Glajcar), polskokatolickiego (ks. inf. Antoni
Norman i ks. Szczepan Rycharski), a także ks. Tadeusz Ratajczyk proboszcz Starokatolickiej Parafii Mariawitów w Gniazdowie.
Kleszczowski kościół wypełnili ponadto klerycy Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej był
obchodzony w dniach 18-25 stycznia.
Fot. Ks. M. Frukacz „Niedziela Częstochowska”

Rodzina 4-osobowa poszukuje
do wynajęcia domu lub mieszkania
(najlepiej 3-pokojowe) na terenie
Kleszczowa bądź Łuszczanowic.
Tel. kontaktowy 501-354-481.

Ćwicz szlagiery podczas ferii
26 lutego uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych będą
mogli wziąć udział w kolejnej, już czwartej edycji Konkursu Piosenki
Obcojęzycznej w Kleszczowie. W tym roku tematem przewodnim są
przeboje lat 70-tych. Uczestnicy mogą wykonywać piosenki w języku
angielskim, niemieckim lub hiszpańskim. Konkurs odbędzie się w auli
SOLPARKU, początek o godz. 9:00. Zgłoszenia należy nadsyłać do
20 lutego na adres konkurs.piosenki@o2.pl.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Ważne dla rolników
Co się zmieni w dopłatach?
Wnioski o dopłaty bezpośrednie, które rolnicy będą składać
w tym roku, znacznie różnią się od poprzednich. Będą nowe płatności np. dopłaty do bydła i zwierząt hodowlanych, do roślin wysokobiałkowych, do małych gospodarstw, a także dla młodych rolników,
którzy prowadzą działalność rolniczą krócej niż rok. Ze wstępnych
zapowiedzi wynika, że ARiMR będzie dopłacać tylko do tych sztuk
bydła, które zostały w terminie zarejestrowane w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Dopłaty do bydła, krów i kóz będą
przysługiwały do sztuk utrzymywanych przez rolnika od dnia złożenia wniosku do końca czerwca.

Targi FERMA 2015 w Łodzi
Nowa hala EXPO i MOSiR w Łodzi przy Al. Politechniki 4 będzie
w dniach 20-22 lutego miejscem imprez targowych „Targi Ferma Bydła” i „Targi Świń i Drobiu”. Firmy z branży rolniczej będą
prezentować maszyny, urządzenia, systemy zarządzania produkcją, pasze itp. Na miejscu organizowane będą spotkania edukacyjne, można będzie też porozmawiać z doradcami Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ŁODR). Szczegóły łódzkiej imprezy dla
rolników na stronie www.targiferma.com.pl.

Olimpiada wiedzy o ekologii
Do 17 lutego przyjmowane są zgłoszenia uczestników Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Eliminacje odbędą się 19 lutego m.in. w Piotrkowie Tryb. O nagrody
ufundowane przez ŁODR mogą powalczyć rolnicy oraz uczniowie
szkół rolniczych z terenu naszego województwa. Pytania mają obejmować tematy: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady dobrej praktyki rolniczej, program rolnośrodowiskowy, OZE, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Regulamin olimpiady dostępny jest na
stronie www.lodr-bratoszewice.pl.
(s)

SPRZEDAM:
• używany piec CO na miał
• komputer
• dmuchawę
Stan dobry
Kleszczów, tel. 513-033-518

Kupię działkę budowlaną
blisko lasu,
najchętniej w Czyżowie
lub Wolicy.
Tel. 509 422 028.

KOREPETYCJE
• fizyka

• chemia
Tel. 601 692 345
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Sport
Omega druga w hali

P

iłkarze trzecioligowej Omegi wzięli udział w XIV Halowym
Turnieju im. Zdzisława Bińka. Rywalizację ośmiu drużyn,
która uważana jest za mistrzostwa okręgu piotrkowskiego seniorów w halowej piłce nożnej, wygrał zespół Szczerbca Wolbórz
(obecnie wicelider piotrkowskiej klasy okręgowej), po pokonaniu
4:1 drużyny LKS Omega Kleszczów. Trzecim zespołem okazał
się Mechanik Radomsko. W drodze do tytułu wicemistrza nasi piłkarze pokonali zespoły
LKS Lubochnia, Grabka Grabica, Mechanik
Radomsko, Włókniarz
Moszczenica, LKS
Mniszków i Czarni
Rozprza.
Skład Omegi: Michał Zientarski, Paweł
Kowalski, Mateusz Roczek, Marcin Kabziński, Łukasz Marciniak, Mikołaj Grzelak, Dominik Cukiernik, Robert Tomesz i Adrian Pędziwiatr. P. Kowalski został najlepszym zawodnikiem turnieju.
Zdjęcie ze strony www.omegakleszczow.pl.

RESTAURACJA

„PRESTIŻ”

INFORMUJE, ŻE POSIADA
WOLNE TERMINY
NA PRZYJĘCIE KOMUNIJNE
W ROKU 2015.
TEL. 603-090-629.

ZAPRASZAMY.

Sprzedam ładny dom
w Kleszczowie na osiedlu Zacisze
o pow. użytkowej 200 m kw.,
na działce 14 ar.
Tel. 601-405-491. Tel. 605-080-854.
v Usługa koparko-ładowarką
v Układanie kostki brukowej
v Sprzedaż: kamienia, żwiru,

piasku, ziemi

v Usługi transportowe

Nr tel. 505-827-143
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Sport
Trzecie miejsce w tenisie

ara Jabłońska i Katarzyna Mroczkowska - uczennice ZSP w Kleszczowie
wzięły 15 stycznia udział w powiatowym turnieju tenisa stołowego. Wygrały
3:1 z zawodniczkami II LO Bełchatów i dwukrotnie przegrały z rywalkami z Piotrkowa Tryb. (I i III LO), ostatecznie zajmując trzecie miejsce.

Sport
Pływacy ZSP na podium
w Piotr22 stycznia
kowie Trybunal-

skim odbyły się rejonowe
mistrzostwa w sztafetach
pływackich. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie reprezentowały sztafety dziewcząt
i chłopców - w każdej po
dziesięciu zawodników.
Uczniowie mieli do przepłynięcia 50 m stylem dowolnym. Dziewczęta zajęły
czwarte miejsce z czasem
6’19”86, a chłopcy - trzecie miejsce
z czasem 5’21”83.
Skład sztafety dziewcząt: Monika
Szymańska, Martyna Szmigielska, Karolina Sewerynek, Aleksandra Grzesiak, Izabela Krauze, Wiktoria Rabenda,
Aleksandra Trajdos, Adrianna Klimczak,
Anna Piwowarczyk, Kamila Krzywińska-Graczyk; rezerwowe: Dorota Przygoda,
Klaudia Michałek, Katarzyna Mroczkowska, Weronika Chojka.

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

Skład sztafety chłopców: Filip Mielczarek, Bartosz Grabny, Maciej Szymczak, Albert Pagacz, Adam Chudy, Tomasz Ławski, Sebastian Mozdrzeń,
Borys Wasiak, Szymon Balsam, Jerzy
Stefaniak; rezerwowi: Łukasz Danielski, Przemysław Aleksandrowicz oraz
Kamil Kubiak.
Opiekunowie obydwu drużyn: Katarzyna Woźniak i Robert Pawlicki.
Zdjęcie ze strony
www.zspkleszczow.pl.

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).
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• 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.

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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Prosto z SOLPARKU
Zajęcia aquacyclingu

Aquacycling to - w uproszczeniu - nazwa zajęć na stacjonarnym
rowerze ustawionym w wodzie. Ten rodzaj fizycznego treningu
umożliwia pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej, dotlenienie organizmu oraz zwiększa wydajność pracy serca i płuc. SOLPARK
prowadzi nabór chętnych na takie zajęcia. Zaplanowano trzy terminy: ● poniedziałek 18.30, ● poniedziałek 19.30, ● piątek 12.30.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 44/ 731 65 01.

Otyliada 2015 w SOLPARKU

SOLPARK przyłączył się do II Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu
Pływackiego „OTYLIADA 2015”. Celem tej imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu, która ma wpływ na prawidłowy
rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie. Adresatami są
osoby, które nie uprawiają pływania wyczynowo. Zawody rozpoczną
się 28 lutego o godz. 18.00, a zakończą 1 marca o godz. 6.00. Zapisy do udziału w II Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim
odbywają się do 10 lutego poprzez stronę www.otyliada.pl.

Obozy i zgrupowania w SOLPARKU

W II połowie stycznia w SOLPARKU gościła blisko 70-osobowa grupa młodych uczniów z woj. mazowieckiego w ramach akademii piłki
nożnej Coerver Coaching. Uczestnicy spędzali czas na zajęciach
piłkarskich prowadzonych pod okiem trenerów w hali sportowej oraz
na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wieczorami odbywali lekcje
języka angielskiego, a w ciągu dnia - treningi mentalne i rekreacyjne
wyjścia na basen.
Pod koniec stycznia SOLPARK gościł
na obozach zespoły
Agape Białołęka i Naprzód Brwinów, natomiast z początkiem lutego ponownie zawitał
do Kleszczowa obóz
Coerver Coaching.
Jak informuje Tomasz Dawidziak - specjalista ds. sportu kolejnymi drużynami, które zarezerwowały miejsce na treningowy pobyt
w kompleksie SOLPARK są: GKS Ksawerów, UKS SMS Łódź oraz
Lechia Tomaszów. W drugiej połowie lutego SOLPARK będzie gościł pływaków z Warszawy, szkółkę piłkarską Lecha Poznań oraz
obóz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z woj. kujawsko-pomorskiego.

Zbiórka plastikowych nakrętek
SOLPARK przyłączył się do akcji zbierania plastikowych nakrętek do
butelek. W ten sposób wspiera podopieczną Fundacji Nadzieja - panią Małgorzatę Peryga. Dochody ze zbiórki nakrętek przeznaczone
będą na zakup rowerka rehabilitacyjnego. Wszystkich ludzi dobrej
woli i serca SOLPARK prosi o włączenie się do tej szczytnej akcji.
(opr. s)

F

Wyróżniona za bukiet
w góralskim stylu

undacja „Żyj z pasją” ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka” - edycja
góralska. Tematem przygotowanych na ten konkurs prac miały
być motywy, kolory i kwiaty obecne we wzornictwie, które kojarzy nam się z Podhalem, Tatrami, góralami. Na konkurs wysłane zostały prace czterech
uczennic kleszczowskiego
gimnazjum: Patrycji Szczepanik, Wiktorii Kurowskiej,
Marty Nowackiej i Weroniki Piątczak. Pierwsza
z nich otrzymała wyróżnienie i została zaproszona
wraz z nauczycielką plastyki z gimnazjum Bogusławą Gajzler na konkursową galę, która 20 stycznia
odbyła się w Warszawie.
Laureaci i wyróżnieni odebrali nagrody, dyplomami uhonorowano także ich
opiekunów.
Pokonkursowa wystawa prac stworzyła piękną scenerię dla zorganizowanych przez Fundację
„Żyj z pasją” obchodów
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uczestniczyli w nich w roli Honorowych Babć i Dziadków m.in. znani artyści: T. Lipowska, A. Seniuk, E. Ziętek, H. Rowicka, W. Pyrkosz, M. Siudym, Z. Czernicka, S. Friedmann. Jednym z zaproszonych gości był Krzysztof
Zanussi.
Podczas gali uhonorowano statuetkami osoby i organizacje, których życiem rządzi pasja i które tą pasją potrafią zarazić innych.
(s)

Nabór do nowych zespołów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza nabór do:
l zespołu tańca ludowego - młodzież, osoby dorosłe
l zespołu wokalnego - młodzież, osoby dorosłe.
Zapisy osób zainteresowanych prowadzone są w GOK
w Kleszczowie do dnia 16 lutego br.
Serdecznie zapraszamy !

