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Pomoc dla Fundacji Gajusz
27.025,50 zł to wynik siódmego kiermaszu charytatywnego
na rzecz podopiecznych łódzkiej
Fundacji Gajusz, zorganizowanego w Kleszczowie 4 grudnia zeszłego roku. Ta rekordowa suma,
przeznaczona na funkcjonowanie prowadzonego przez fundację Ośrodka Preadopcyjnego Tuli
Luli, została 26 stycznia dostarczona do Łodzi przez delegację
łuszczanowickiego przedszkola.
Więcej na str. 6

Zaproszenie na zebrania
13 lutego zacznie się pierwszy cykl tegorocznych zebrań wiejskich. W każdym sołectwie zebranie będzie okazją do przekazania informacji o realizacji wniosków, które zgłaszane były jesienią,
a także do wysłuchania propozycji i uwag mieszkańców.
Oprócz wójta Sławomira Chojnowskiego samorząd gminy będą na zebraniach reprezentować członkowie Rady Gminy
Kleszczów, wybrani w danym sołectwie.
Wójt serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału
w tych bezpośrednich spotkaniach.
Więcej na str. 3

Mostostal Kraków inwestuje
w gminie Kleszczów
1 marca nastąpi przejęcie Zakładu
Produkcji Konstrukcji Stalowych RUBOR
(na zdjęciu) przez firmę Mostostal Kraków
SA. Nowy na naszym
terenie inwestor należy do Grupy Budimex.
To spółka budowlana, świadcząca usłuFoto ze strony www.rubor.pl
gi w zakresie produkcji
i montażu konstrukcji stalowych. Realizowała projekty w wielu hutach, elektrowniach, cementowniach, obiektach użyteczności publicznych i innych na terenie Polski oraz poza jej granicami.
Więcej na str. 7

Z okazji Dnia Kobiet
W niedzielę 5 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza
o godz. 16.00 na koncert „Kobieta w muzyce”. Wystąpi Orkiestra Solistów
Wiedeńskich pod dyrekcją Piotra Gładkiego z udziałem solistów Marie Fajtovej i Adama Zdunikowskiego. Koncert poprowadzi Piotr Bałtroczyk.

Więcej na str. 4

Skorzystali
z „zielonych” dotacji

Rozbudowa dróg
w Łuszczanowicach

Zainteresowanie programem dotacji udzielanych z budżetu
gminy Kleszczów do zakupu zielonych sadzonek oraz do zakupu
i montażu urządzeń, dzięki którym zmniejsza się ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, jest ciągle wysokie. Potwierdzają to upublicznione niedawno informacje o dofinansowaniu, przyznanym w ciągu minionego roku.

Kolejny etap przetargu, związanego z wyborem wykonawców,
którzy zajmą się rozbudową dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii - za nami. 16 stycznia został podany komunikat
z otwarcia ofert. W ramach tej dużej inwestycji, obejmującej m.in.
2,4-kilometrowy odcinek głównej drogi, prowadzącej przez obie
miejscowości, kompleksowo przebudowane zostaną sieci podziemnego uzbrojenia. Prace zaplanowane są na 16 miesięcy.
Więcej na str. 2

Pora na wnioski
o stypendium motywacyjne

Więcej na str. 7

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendium motywacyjne można otrzymać: ● za wyniki w nauce, ● za
szczególne osiągnięcia w zawodach i olimpiadach.
Termin złożenia wniosków za pierwszy semestr roku szkolnego
2016/2017 upływa 28 lutego.
Więcej na str. 8
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Kto będzie wykonawcą
rozbudowy dróg?

KRÓTKO
Ośrodek zdrowia w remoncie
Coraz bliżej do zakończenia kompleksowego remontu budynku
przy ul. Osiedlowej 2. Zadaniem wykonawcy - Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. z Częstochowy była
m.in. przebudowa dachu, wykonanie nowej elewacji, wymiana
okien i modernizacja wejścia, wymiana instalacji wewnętrznych
i modernizacja pomieszczeń, które w większości służą realizacji usług medycznych i rehabilitacyjnych.
Na początku lutego do wcześniej użytkowanych pomieszczeń
wróciły gabinety rehabilitacji. Ostatnia część remontu objęła pomieszczenia wykorzystywane m.in. do dyżurów obsługi karetki pogotowia.
Odznaczeni na zebraniu
Podczas zebrania sprawozdawczego OSP w Łękińsku zostali uhonorowani dwaj członkowie tej jednostki. Remigiusz Krawczyk
(na zdjęciu) odznaczony został złotym medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” nadanym przez Prezydium Zarządu Województwa
Łódzkiego ZOSP RP. Odznaczenie wręczyli wójt Sławomir Chojnowski i zastępca komendanta
powiatowego PSP w Bełchatowie
Krzysztof Kowalczyk.
Lesław Moreń odebrał okolicznościową nagrodę za wieloletnią służbę w jednostce OSP
Łękińsko. Pełnił w niej wiele funkcji m.in. był komendantem i naczelnikiem jednostki.
JS

Budowa archiwum
południowej stronie siedziby Urzędu Gminy w Kleszczowie

Po zostanie postawiony piętrowy budynek, w którym mieścić

się ma archiwum zakładowe, gromadzące zarchiwizowane dokumenty urzędowe. W parterowej części budynku znajdą się miejsca
garażowe. Nowy budynek zajmie miejsce po starym parterowym
kompleksie złożonym z pomieszczeń garażowych. Jedno z nich
służyło Posterunkowi Policji w Kleszczowie, pozostałe należały do
Urzędu Gminy.
Nowa inwestycja zajmie część obecnego parkingu wewnętrznego. Budynek został tak zaprojektowany, by w możliwie najmniejszym stopniu ograniczyć liczbę miejsc postojowych. Parter będzie
miał niecałe 7,5 m szerokości, natomiast piętro zostało wysunięte
o ponad 1,5 m. Szerokość budynku przekracza 26,6 m, a wysokość
w najwyższym punkcie jednospadowego dachu to prawie 10 m.
Inwestycja wiąże się z doprowadzeniem do budynku wszystkich niezbędnych instalacji: elektrycznych, c.o., wod-kan. Ze względu na przeznaczenie budynku (archiwum) zbudowana ma być też
odpowiednia instalacja przeciwpożarowa. W miejsce dotychczasowej altany śmietnikowej zostanie zbudowana nowa.
Trwa jeszcze procedura przetargowa. Jak czytamy w ogłoszonym w BIP komunikacie z otwarcia ofert do 24 stycznia złożone zostały trzy oferty. O gminne zamówienie rywalizują firmy budowlane
z Radomska (PHU „Wiktor”), z Tomaszowa Mazowieckiego (Zakład
Remontowo-Budowlany Jacek Lasota) oraz Bełchatowa (PHU Barbara Maziarz). Ofertę z najniższą ceną (2.445.240 zł) złożyła ostatnia z wymienionych firm. Ustalony w SIWZ termin realizacji to 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym jednym z kryteriów
oceny ofert (oprócz ceny oraz okresów gwarancji) było skrócenie
tego terminu.
JS

rzypomnijmy, że wykonanie nowej nawierzchni drogi i chodników, biegnących przez Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonię, zostanie poprzedzone gruntowną przebudową podziemnej infrastruktury. W jej ramach powstaną nowe odcinki
sieci wodociągowych i 23 przyłącza wodociągowe, przebudowana
zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Przy okazji rozbudowy kanalizacji sanitarnej powstanie 20 nowych przyłączy.
Ważną częścią prac przy wspomnianej inwestycji będzie przebudowa sieci energetycznych i wykonanie nowego oświetlenia
ulicznego. W ramach przyłączania mieszkańców Łuszczanowic
i Kolonii Łuszczanowice do gminnej sieci energetycznej konieczne
będzie m.in. ustawienie trzech kontenerowych stacji transformatorowych i ułożenie podziemnych kabli niskiego i średniego napięcia.
Jedną z najważniejszych zmian będzie zastąpienie istniejącego
skrzyżowania, wyposażonego w sygnalizację świetlną, skrzyżowaniem w formie ronda.

P

Ze względu na przewidywany koszt robót, zapisany w kosztorysie inwestorskim, przetarg miał charakter unijny i musiał być
ogłoszony w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Cztery firmy złożyły oferty odnoszące się do pierwszej części przetargu - rozbudowy głównej drogi, biegnącej przez obie miejscowości. Ta inwestycja ma objąć odcinek o długości ponad 2400 metrów
- od skrzyżowania z ulicą Sportową do rozjazdu w pobliżu gminnej oczyszczalni ścieków i fragment drogi prowadzącej w kierunku Żłobnicy.
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim nakłady na tę część inwestycji miały wynieść 28,74 mln zł. Wszystkie złożone oferty opiewają na znacznie niższe kwoty. Najwięcej, bo ponad 23,55 mln zł
za wykonanie robót oczekuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” z Piotrkowa Trybunalskiego. Najtańsza z ofert złożona przez Drog-Bud sp. z o.o. z Lubojenki opiewa na 17,65 mln
zł. Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brany oprócz ceny deklarowany przez wykonawców termin realizacji zamówionych robót oraz
okres udzielonej gwarancji.
Oferty związane z drugą częścią przetargu (rozbudowa
300-metrowego odcinka gminnej drogi w Łuszczanowicach, prostopadłego do głównej drogi) złożyło pięć firm. W tym przypadku kosztorysowa wycena inwestycji wynosi 2,95 mln zł. Zbliżone wartością
są oferty złożone przez piotrkowską spółkę Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych oraz spółkę STRABAG (ponad 2,3 mln zł).
PRDM „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego wyceniła wartość
robót na ponad 2,06 mln zł, Drog-Bud - na niecałe 1,9 mln zł, natomiast piotrkowski „Erbedim” - ponad 3,17 mln zł.
Czas potrzebny na przeprowadzenie pierwszej, większej inwestycji to 16 miesięcy. Druga ma potrwać 4 miesiące. O tym, kiedy
rozpocznie się wielka przebudowa dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii poinformujemy po podpisaniu umów z wybranymi w przetargu wykonawcami.
JS
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Styczniowa sesja

ostatnich tygodniach o finansowe wsparcie wystąpiło do Rady Gminy Kleszczów
14 różnych samorządów oraz 4 podmioty lecznicze.
Złożone wnioski były rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu komisji, które poprzedziło sesję. Podczas
sesji zwołanej 31 stycznia rada podjęła uchwały,
związane z udzieleniem pomocy finansowej z tegorocznego budżetu naszej gminy. Powiat bełchatowski dzięki kwocie 45 tys. zł umożliwi funkcjonowanie
w Kleszczowie filii Wydziału Komunikacji i Dróg. Z
kolei 48.500 zł przeznaczone zostało na prowadzone
przez starostwo prace w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości, położonych na terenie
gminy Kleszczów. Największa kwotowo pozycja, która zostanie przekazana powiatowi bełchatowskiemu
to 150 tys. zł. Wydana zostanie na remont skrzyżowania dróg we wsi Kamień. Gmina Kluki otrzyma 150
tys. zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Zarzeczu,
a gmina Sulmierzyce – 200 tys. zł na przebudowę
drogi powiatowej nr 1901E na odcinku prowadzącym
z Sulmierzyc w kierunku zbiornika Winek.
Pomoc dla placówek medycznych obejmie w
tym roku Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Szpital
Powiatowy w Radomsku. Łącznie na zakup sprzętu i
aparatury medycznej placówki te będą mogły wydać
840 tys. zł, które przekazane zostaną z budżetu gminy Kleszczów.
W trakcie styczniowego posiedzenia Rada Gminy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020 i
zmiany w tegorocznym budżecie gminy. Po wprowadzeniu zmian po stronie dochodów zapisana jest w
budżecie kwota 277 962 068,40 zł, a po stronie wydatków - 304 852 866,52 zł. Kolejna z podejmowa-

W

nych uchwał dotyczyła sprawy funduszu sołeckiego.
Radni - podobnie jak w poprzednich latach - nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy takiego funduszu.
Radni podjęli ponadto uchwałę, regulującą kwestię opłat za opiekę w gminnych przedszkolach nad
dziećmi do lat 5. Od 1 stycznia tego roku przedszkola nie mogą pobierać opłat za każdą dodatkową (powyżej 5 godzin dziennie) godzinę opieki nad dziećmi
6-letnimi. Sześciolatki zostały objęte oświatową subwencją ogólną. W podjętej uchwale została utrzymana stawka 1 zł za każdą godzinę ponad 5-godzinny limit, utrzymane też zostało obowiązujące wcześniej
zwolnienie z opłat rodziców z gminy Kleszczów, którzy posyłają do przedszkoli swoje dzieci.
W kolejnych uchwałach radni: potwierdzili aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze
gminy Kleszczów; zatwierdzili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rogowiec; wprowadzili zmiany w regulaminie regulującym zasady dofinansowania zakupu sadzonek drzew
i krzewów ozdobnych (o nowych regulacjach napiszemy więcej po ogłoszeniu tej uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego); zgodzili się
na zawarcie umowy dzierżawy na 3 lata gminnego
gruntu (3 m kw.) z firmą prowadzącą automat paczkowy; wyrazili zgodę na zakup do zasobów gminy
dwóch nieruchomości: działki 0,0477 ha w Łuszczanowicach pod ustawienie gminnej stacji transformatorowej oraz działki 0,013 ha w Łękińsku pod poszerzenie drogi gminnej.
Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy na rok
2017. Komisje stałe RG przedstawiły swoje sprawozdania z działalności w roku 2016.
JS

Zebrania wiejskie - harmonogram
● KLESZCZÓW - 13 lutego, godz. 17.00, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
● DĘBINA - 15 lutego, godz. 16.30, Wiejski Ośrodek Kultury w Dębinie
● CZYŻÓW - 15 lutego, godz. 18.30, Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie
● ŁUSZCZANOWICE - 16 lutego, godz. 17.00, sala OSP w Łuszczanowicach
● ŻŁOBNICA - 17 lutego, godz. 17.00, Wiejski Ośrodek Kultury w Żłobnicy
● WOLICA - 20 lutego, godz. 17.00, sala OSP w Wolicy
● ANTONIÓWKA - 21 lutego, godz. 17.00, sala OSP w Antoniówce
● KAMIEŃ - 22 lutego, godz. 16.30, remiza OSP w Kamieniu
● ROGOWIEC - 22 lutego, godz. 18.00, Wiejski Ośrodek Kultury w Rogowcu
● ŁĘKIŃSKO - 23 lutego, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Usuwanie drzew i krzewów - po nowemu
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew
i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą
bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
Więcej informacji można uzyskać pod wskazanymi poniżej adresami:
http://lodz.rdos.gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-i-krzewow
https://www.gdos.gov.pl/czy-rolnictwo-jest-dzialalnoscia-gospodarcza-dotyczy-art-83fust-1-pkthttp://www.gdos.gov.pl/wycinka_drzew_lub_krzewow_a_ochrona_gatunkowa
Jednocześnie przypominamy, iż wycinka drzew na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Ls (las) wymaga zgody miejscowego leśniczego sprawującego
nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.
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KOMUNIKATY
Arreks informuje
Biuro Obsługi Klienta (BOK) spółki Arreks
mieści się na parterze budynku przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie - wejście od ul. Głównej.
W BOK można załatwić wszystkie sprawy związane z dostępnymi usługami telekomunikacyjnymi (Telewizja, Internet, Telefon).
„Pracownik BOK służy pomocą w doborze
najlepszej oferty, wyjaśni zasady współpracy,
przyjmie zgłoszenie awarii i pomoże rozwiązać
ewentualne problemy. W BOK można „na żywo”
zapoznać się z ofertą programową telewizji cyfrowej JAMBOX” - czytamy w informacji przesłanej
przez Arreks.
Biuro Obsługi Klienta jest czynne w od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15, we wtorki - do 17:00.

Trwają zapisy na kompostowniki
Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapisy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem
i użytkowaniem kompostowników. Będą one udostępniane nieodpłatnie, na podstawie umowy
użyczenia. Zgłoszenia są przyjmowane do 10
marca 2017 r. przez Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami w pokoju 29.
Kompostowniki mają ułatwić mieszkańcom
zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Inicjatywa Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów
komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy
Kleszczów.

Fundacja dofinansuje szkolenia
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje mieszkańców gminy Kleszczów o możliwości dofinansowania kursów i szkoleń zawodowych oraz językowych. O tym, jakie są
obowiązujące zasady dofinansowania można dowiedzieć się z regulaminów. Są one dostępne
wraz z wnioskami na stronie FRGK www.fundacja-kleszczow.pl/regulaminy.html.

Ważne dla klientów poczty
Przypominamy, że Urząd Pocztowy w Kleszczowie od pewnego czasu ma zmieniony numer telefonu. Aktualny to 44/ 632-30-83. W piątki
poczta w Kleszczowie jest czynna w godz. 11.0020.00. W pozostałe dni powszednie sprawy na
poczcie można załatwiać w godz. 7.30-14.30.

Przypominamy krwiodawcom
Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa,
organizowana przez Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, odbędzie
się w piątek 17 lutego. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji powinny zgłosić się w kompleksie
SOLPARK w godzinach 9.00-12.00.
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Wpisy do CEIDG
są bezpłatne!
iągle zdarzają się próby wyłudzania od przedsiębiorców
opłat za rzekomą rejestrację działalności w różnych ewidencjach działalności gospodarczej. W związku z tym Ministerstwo
Rozwoju ponowiło komunikat informujący, że wpisy do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne.
Czytamy w nim:
„UWAGA ! Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących wezwania do zapłaty, na adresy korespondencyjne oraz e-mailowe przedsiębiorców. Wszelkie czynności wykonywane w CEIDG są BEZPŁATNE.
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej
przez Ministra Rozwoju i Finansów są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru
przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną
ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne”.
JS

C

Apel Krajowego
Biura Wyborczego

kcja ulotkowa oraz komunikaty na stronach internetowych,
zainicjowane przez Krajowe Biuro Wyborcze służą zwróceniu uwagi na to, że w rejestrach wyborców ujmowane są tylko
osoby zameldowane na pobyt stały. Osoby zameldowane na pobyt czasowy powinny złożyć pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
„WYBORCO! W celu
wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być
ujętym w stałym rejestrze
wyborców!” - tymi słowami
zaczyna się apel Krajowego Biura Wyborczego oraz
Państwowej Komisji Wyborczej, o którego rozpowszechnienie zostały poproszone urzędy gmin.
W dalszej części apelu czytamy:
„Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty
w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz. Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.
Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.
Wyborcy: ● stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie, ● nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy – wpisani zostaną do rejestru
wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie
w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują”.
Całą treść ulotki przesłanej do Urzędu Gminy w Kleszczowie
zamieszczono na stronie internetowej www.kleszczow.pl.
JS
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Z okazji Dnia Kobiet

Bilety na koncert Orkiestry Solistów Wiedeńskich w cenie 25 zł
- do nabycia w kasie GOK (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00,
wtorek w godz. 8.00-18.00).
5 marca od godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury będzie
można oglądać wystawę numizmatyczną „Kobiety świata na banknotach” z kolekcji Kazimierza Madeja - członka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego - Oddział w Warszawie.
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KOMUNIKATY MEDYCZNE
Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy Kleszczów o kolejnych terminach przyjęć lekarzy.
• pediatra - dr n med. Violetta Gołąbek - 11 lutego w godz. 9-14,
23 lutego w godz. 13-17
• pediatra - dr n med. Anna Socha-Banasik - 18 lutego
w godz. 9-14
• dermatolog - dr n med. Ewa Trzcińska-Bil - 18 lutego
w godz. 9-14
• ortopeda dziecięcy - dr n med. Cezary Młynarczyk - 25 lutego
w godz. 9-14
• ginekolog - dr Robert Skalski - 17 lutego w godz. 13-18
Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie we wtorki i środy
w godz. 10.00-12.00 pod nr tel.: 535 011 383, 44/ 731 31 10 w. 141.
***
Endokrynolog dr Michał Stuss będzie przyjmował pacjentów 17
lutego. Zapisy pacjentów - w dniu przyjazdu od godz. 8.00. Zapisywać
można się osobiście lub telefonicznie (tel. 44/731 30 15).
***
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz w lutym będzie przyjmować pacjentów we
wtorki 14, 21, 28 w godz. 9:00-12:00 oraz w sobotę 25 lutego w godz.
9:00-12:00 - pokój nr 116 w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

Mieszkańcy odebrali
ponad 3 mln zł
szybko. Minęło już 10 miesięcy od chwili, kieCz asdy biegnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie

zaczął przyjmować pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”. W okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2016 r.
GOPS przyjął łącznie 596 „unikatowych” czyli niepowtarzających
się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Ponad 16 proc. wniosków (dokładnie 96) przesłano drogą elektroniczną.
Do 31 grudnia 2016 r. GOPS wydał 618 decyzji. W 590 przypadkach były to decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, a w 12 - decyzje odmowne. 16 decyzji zostało
uchylonych w związku z poprawą warunków finansowych wnioskodawców. Obecnie (stan na 2 lutego) 5 złożonych wniosków jeszcze czeka na rozpatrzenie przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej.
Z informacji uzyskanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie
wynika, że do końca grudnia
2016 roku na konta i do kieszeni beneficjentów programu
„Rodzina 500+”, mieszkających na terenie gminy Kleszczów, trafiło dokładnie 3.175.253 zł. Na
taką sumę składa się 6 371 wypłaconych świadczeń.
27 wypłaconych świadczeń czyli 13.500 zł przyznano po decyzjach, wydanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Chodzi o sytuacje, w których wnioskodawca lub członek rodziny przebywa (mieszka lub pracuje) poza granicami Polski.
Aby zapobiec jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń
o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach
w tym samym okresie konieczne jest dodatkowe sprawdzenie.
Znane są terminy wypłaty świadczeń z programu „Rodzina 500+” dla mieszkańców gminy Kleszczów do września włącznie. Przelewy będą realizowane: 20 lutego, 22 marca, 24 kwietnia,
22 maja, 20 czerwca, 24 lipca, 28 sierpnia oraz 25 września.
Jak wynika z informacji GOPS wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres mają
być przyjmowane od 1 sierpnia br.
JS
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Nowa, funkcjonalna strona

Szkolenie za szkoleniem

ostęp do mobilnego Internetu skłania firmy do takiego modyfikowania internetowych witryn, by łatwo było je przeglądać nie tylko na ekranach monitorów, ale też tabletów, smartfonów i telefonów komórkowych. Od pewnego czasu tak odnowioną i
wzbogaconą stroną posługuje się Agencja Rozwoju Regionalnego
Arreks S.A. w Kleszczowie.

ezpłatny kurs „ABC Przedsiębiorczości”, o którym informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”, to tylko jeden z kilku projektów szkoleniowych ARR Arreks. Jedenaście
osób zgłosiło się na zajęcia z tematu „Kadry i płace od podstaw”
(na zdjęciu). Wykłady z prawa pracy poprowadziła dla nich Justyna
Pawłusz-Ślebioda - z wykształcenia prawnik, z zamiłowania praktyk
prawa pracy. Omawiała m.in. przepisy wykonawcze Kodeksu pracy, regulaminy pracy oraz system płac.
Z kolei Małgorzata Knappik przybliżyła uczestnikom tematy
związane z wynagrodzeniami (m.in. podatek dochodowy od osób
fizycznych, naliczanie wynagrodzeń przy użyciu arkusza Excel i
programu komputerowego Symfonia, rozliczenia z ZUS z wykorzystaniem programu „Płatnik”). To szkolenie należy już do historii –
zakończyło się egzaminem 24 listopada.
Na kurs „Język angielski - poziom podstawowy”
agencja Arreks przyjęła zgłoszenia dziesięciu osób. Zajęcia prowadzi Anna Guzik
- właścicielka Szkoły Językowej „Globe”, z którą Arreks
współpracuje od kilku lat. Zakończenie tego kursu językowego jest przewidywane na
25 kwietnia.
Łucja Baran z ARR Arreks informuje o rozpoczęciu
kolejnych zajęć. Od 4 lutego zdobywają wiedzę uczestnicy kursu „Excel - poziom podstawowy”. Program został rozpisany na 12 godzin, podzielonych na trzy
sobotnie spotkania. Po zakończeniu tego etapu startuje szkolenie
„Excel - poziom zaawansowany”. W pierwszym dniu lutego dostępne były jeszcze ostatnie miejsca w grupach szkoleniowych, które
zapisały się na „Kurs Word - poziom zaawansowany”, „Język angielski - poziom średnio zaawansowany” oraz „AutoCad - poziom
podstawowy’.
JS
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Pod dotychczasowym adresem www.arreks.com.pl znajdziemy proste odnośniki do poszczególnych rodzajów działalności, którą prowadzi spółka. W zakładce „Internet/ Telefon/ Telewizja” obok
ofert na usługi świadczone przez Arreks są także informacje na temat zagrożeń, niezbędne pliki do pobrania oraz pełna oferta telewizji cyfrowej JAMBOX.
W zakładce „Stacja paliw” znajdziemy na bieżąco aktualizowane ceny detaliczne paliw oraz pełną ofertę promocji, z których skorzystać można na stacji przy ul. Głównej. Osoby zainteresowane
działalnością szkoleniową Arreksu znajdą w zakładce tematycznej
bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i kursach, jak i
kalendarium szkoleń.
„Pożyczki dla firm” - tu obok regulaminów i wniosków pożyczkowych znajduje się kalkulator pożyczkowy - narzędzie bardzo
przydatne w szacowaniu możliwości spłaty pożyczek. Usługi prowadzonego przez Arreks „Wirtualnego biura” i oferta wolnych pomieszczeń, które wynająć można w Kleszczowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości - to zawartość kolejnego działu w witrynie
agencji.
- Nowa odsłona naszej strony internetowej została dostosowana do potrzeb osób niedowidzących - informuje Romana Gąsowska, prezes zarządu ARR Arreks. - Stworzyliśmy też możliwość zapisania się na listę mailingową, która pozwala na szybki kontakt
z nami w sprawach związanych z naszymi usługami.
Równolegle z wdrożeniem nowej strony www Arreks zaistniał
na profilu społecznościowym Facebook.
- Otwierający tę odsłonę znajdą bieżące wiadomości i szereg
ciekawych odnośników do artykułów związanych tematycznie z naszą działalnością -uzupełnia prezes R. Gąsowska.
JS

Biznes.gov.pl

inisterstwo Rozwoju uruchomiło nowy portal, który ma być
pomocny dla osób prowadzących i planujących rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Pod adresem BIZNES.GOV.PL
przedsiębiorcy mają znaleźć kompleksowe informacje o ważnych
dla siebie sprawach.
Kolejne działy tematyczne już swoimi nazwami informują o zawartości: ● Przed rozpoczęciem, ● Zakładam firmę, ● Rozliczam
podatki, ● Szukam finansowania, ● Prowadzę firmę, ● Zamykam
firmę, ● Poradniki przedsiębiorcy, ● Opisy usług, ● Usługi online, ●
Prowadzę biznes w Europie, ● Jak załatwić sprawę w urzędzie, ●
Wyszukaj instytucję.
Aby ocenić przydatność informacji zamieszczonych w portalu Biznes.gov.pl zachęcamy przedsiębiorców do jego odwiedzenia.
JS
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Hala przy ul. Austriackiej
ubiegłym roku w Rogowcu przy ul. Austriackiej powstała nowa hala magazynowa z częścią socjalno-biurową.
Dla firmy GBT Polska Sp. z o.o. zbudowała ją bełchatowska spółka BINŻ.
GBT Polska to firma istniejąca od 2008 roku. Jest częścią dużej
niemieckiej grupy. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach tej grupy specjalizuje się przede wszystkim w wykonawstwie zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń antykorozyjnych, a także w pracach
Foto ze strony www.binz.pl
remontowych oraz budowlanych. Zarządem spółki kierują prezes Artur Wojciechowski oraz wiceprezes Michael
Schnittker.
Jedną z prac wykonywanych w ostatnich latach przez
GBT Polska na terenie gminy
Kleszczów była modernizacje prowadzone w Elektrowni
Bełchatów. Pracownicy spółki zajmowali się zabezpieczaniem chemoodpornym przewodów kominowych na blokach nr 11 i 12 oraz 9
i 10. Zmodernizowali m.in. układy pomp cyrkulacyjnych IOS bloku
nr 11 i 12. Firma zajmowała się też poza tym pracami remontowymi
elementów instalacji odsiarczania spalin (IOS 7 oraz 9).
Spółka GBT Polska zatrudnia obecnie 94 osoby.
JS
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Przekazane wsparcie dla Fundacji Gajusz
esteśmy organizacją pozarządową. Prowadzimy trzy hospicja dla nieuleczalnie chorych dzieci: ● Domowe, dzięki
któremu dzieci mimo wszystko mogą mieszkać z rodzicami; ● Stacjonarne, czyli prawdziwy Pałac, w którym mali pacjenci znajdują
swój dom; ● Perinatalne, kiedy informacja o chorobie pojawia się,
gdy maluch jest w brzuchu mamy; ● oraz Ośrodek Preadopcyjny
Tuli Luli, w którym tulimy i lulamy dzidziusie, tak jak w prawdziwym
domu - to najkrótsza prezentacja łódzkiej Fundacji Gajusz, którą
możemy przeczytać zaraz po otwarciu jej strony internetowej. Obok
wizytówki podany został numer KRS oraz apel o przekazanie 1 procenta podatku na rzecz fundacji.
Otwarty we wrześniu 2016 roku Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli
otrzymał właśnie solidne wsparcie w postaci pieniędzy, uzyskanych
dzięki wytrwałej pracy personelu i rodziców Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach oraz dzięki połączonej z wielką wrażliwością hojności przede wszystkim tych osób, które przyszły na grudniowy kiermasz charytatywny.

J

Pudełko pełne banknotów

Wynik siódmego kiermaszu charytatywnego na rzecz podopiecznych łódzkiej Fundacji Gajusz, zorganizowanego w Kleszczowie 4 grudnia to 27.025,50 zł. Ta rekordowo wysoka kwota (przypomnijmy, że w 2015 r. efektem kiermaszu było zebranie

19.907,36 zł) starannie ułożona w kartonowym pudełku została 26
stycznia dostarczona do Łodzi przez delegację łuszczanowickiego
przedszkola.
Na zamieszczonym powyżej zdjęciu stoją od prawej: Justyna
Gurazda (PPS Łuszczanowice), Magdalena Kijańska-Wróbel (Fundacja Gajusz), Anna Piekutowska (wiceprezes zarządu Fundacji
Gajusz), Ewelina Kucner (PPS Łuszczanowice), Agnieszka Wietek-Białek (Rada Rodziców przedszkola), Anna Rozpędowska (PPS
Łuszczanowice) oraz Magdalena Cebula (Rada Rodziców przedszkola).

- Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz gmin sąsiadujących, firmom, instytucjom
oraz wszystkim tym, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęceniem swojego cennego czasu i energii w szczególny sposób
przyczynili się do zorganizowania siódmego kiermaszu charytatywnego - to treść podziękowań, które za naszym pośrednictwem przekazują organizatorzy kiermaszu. - To dzięki Wam, ludziom dobrej
woli utwierdzamy się co rok w przekonaniu, iż istnieją Ci, dla których los drugiego człowieka nie jest obcy. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, bez wyjątku, za pomoc, okazane serce i wrażliwość! Już
nie możemy się doczekać grudnia 2017 r. Bądźcie Państwo z nami.

W Łękińsku akcja „Dzięki Tobie”

Znaczącą pomoc dla Fundacji Gajusz udało się zebrać także
w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. W styczniu,
tuż przed rozpoczęciem zimowych ferii, podczas zebrania ogólnego z rodzicami, którego głównym celem było zapoznanie z wynikami nauczania po pierwszym półroczu. Zgodnie z wprowadzoną kilka
lat temu tradycją ta semestralna wywiadówka odbywa się w formie
kawiarnianego spotkania.
Rodzice kupując kawę, herbatę, słodkie wypieki zasilają fundusz charytatywnej akcji. W tym roku zapowiedziano, że akcja
„Dzięki Tobie” przeznaczona będzie „na leczenie i rehabilitację
dzieci z terenu naszej gminy, które są podopiecznymi Fundacji Gajusz w Łodzi”.

M.in. dzięki sprzedaży zrealizowanej w kawiarence udało się
zebrać aż 3200 zł. „Dziękujemy wszystkim Państwu: rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły za pomoc w organizację „Szkolnej
Kawiarenki”, a przede wszystkim Szkolnemu Klubowi Wolontariatu, którego inicjatywą są corocznie organizowane akcje. Podziękowania kierujemy również do innych instytucji - m.in. do Banku Spółdzielczego w Kleszczowie - które w jakikolwiek sposób wsparły
naszą akcję” - czytamy na internetowej stronie szkoły w Łękińsku.
JS

Wolontariusze są wśród nas
iele osób poświęca czas na pomaganie innym. Taki wzór postępowania zaszczepiają im rodzice, do wolontariackich grup trafia się też
dzięki rówieśnikom. O efektach zaangażowania wolontariuszy mówi się najczęściej w okolicach świąt Bożego Narodzenia i w pierwszych dniach stycznia
(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Nie wszyscy oczekują podziękowań,
niektórzy wolą pozostawać anonimowi.
Po to, by zaszczepiać uczniom chęć wspierania potrzebujących, szkoły
nie tylko organizują akcje pomocowe (w „IK” piszemy o nich bardzo często).
Starają się pokazywać idee wolontariatu poprzez inne działania.
Pod koniec listopada ub. roku w Szkole Podstawowej w Łękińsku (gdzie,
jak wiadomo, działa Szkolny Klub Wolontariatu) odbyło się spotkanie z ks.
Pawłem Dzierzkowskim, zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Gość starał się odpowiedzieć na retoryczne w gruncie rzeczy pytanie „Czy warto pomagać”. Wyjaśnił na czym polega wolontariat i jakie cechy powinien posiadać wolontariusz. Przypomniał uczniom słowa papieża
Franciszka, wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: „Nie

W

przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie - przyszliśmy z innego powodu,
aby zostawić ślad.”
O randze różnorodnych działań wolontariuszy mogli się dowiedzieć również uczniowie SP Kleszczów. W grudniu z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza odbył się okolicznościowy apel. Obejrzane przez uczniów prezentacje multimedialne pokazywały czym jest wolontariat i służyły podsumowaniu akcji charytatywnych i wolontariackich, które dotychczas były organizowane w tej szkole.
Ciekawą inicjatywą okazały się konkursy. Uczniowie kl. I-III mogli wziąć
udział w konkursie plastycznym „Pomocna dłoń”, a uczniowie kl. IV-VI - w konkursie literackim na tekst reklamujący wolontariat. Spośród kilkunastu prac wyłoniono laureatów. Nagrodzeni zostali: Klaudiusz Bujacz (III b), Nadia Janson
(II a), Zofia Kuc (II d), Wiktor Falarz (IV b), Patrycja Szymanek (IV b) oraz Natalia Szymanek (VI b).
JS
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Nie spada popularność „zielonych” dotacji
głoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w Kleszczowie
lista beneficjentów, którym w ciągu minionego roku gmina
udzieliła dofinansowania z budżetu do zakupu sadzonek krzewów
i drzew ozdobnych liczy 183 pozycje. Wnioskowano o różne kwoty dotacji. Najmniejsza z nich to 51 zł, a maksymalna (najwyższa,
którą dopuszczają obowiązujące regulacje prawne) wyniosła 5000
zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wykorzystana została w
dziewiętnastu przypadkach.
Zdarzały się pojedyncze sytuacje, kiedy w obowiązującym terminie wnioskodawca nie zrealizował planowanego zakupu i nasadzenia. Wówczas w rubryce „Kwota wykorzystanego dofinansowania” wpisana została kwota 0 zł. W 2016 roku łączna kwota
wykorzystanych „zielonych” dotacji z gminnego budżetu wyniosła
376.239,37 zł.
Połowa postawiła na własne elektrownie
Na kolejnej, opublikowanej w BIP-ie liście przyznanych dotacji
zostały podane osoby, którym przyznano gminne dofinansowanie
do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń. W minionym roku wpłynęły w sumie 202 wnioski o przyznanie
dofinansowania. Po sprawdzeniu dokumentów złożonych w Urzędzie Gminy podjęte zostały decyzje o przyznaniu 152 dotacji. Jeśli objęte dotacją urządzenia nie zostały zamontowane w terminie
to dotacja nie została wykorzystana. W 11 przypadkach w rubryce „Kwota wykorzystanego dofinansowania” wstawiono kwotę 0 zł.
W ciągu 2016 roku w budynkach położonych na terenie gminy Kleszczów montowano najczęściej ogniwa fotowoltaiczne. Stanowiły one 51,8 proc. wszystkich urządzeń ograniczających emisję
zanieczyszczeń. Drugim z najpopularniejszych urządzeń były instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (22,7 proc.),
a trzecim - pompy ciepła (13,5 proc.). Z możliwości zamontowania ekologicznych kotłów gazowych skorzystało natomiast 9,2 proc.
beneficjentów.
Suma dotacji wypłaconych przez gminę w ramach tego ekologicznego programu (jego efektem jest przede wszystkim zmniejszenie smogu) wyniosła 2.691.564,88 zł.
Większa efektywność, dłuższa gwarancja
Przypomnijmy, że w 2016 roku obowiązywać zaczęły nowe regulacje w zakresie uzyskiwania gminnego dofinansowania. Zostały

O

one wprowadzone w interesie właścicieli budynków, którzy zdecydowali się kupić i zamontować w swoich budynkach na terenie gminy Kleszczów urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń.
Chodziło przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej jakości
montowanych urządzeń, a przez to - ich efektywności. Został wprowadzony obowiązek udzielania przez wykonawców min. 5-letniego
okresu gwarancji na zamontowane urządzenia.
Jasno i wyczerpująco zakres wprowadzonych zmian został
przedstawiony na gminnej stronie internetowej w zakładce „Bądź
EKO”. Czytamy w nim m.in.:
„Aby skutecznie użytkować instalacje wprowadzamy obowiązek corocznych serwisów, które pozwolą Państwu na stały kontakt
z wykonawcą instalacji oraz wyręczą Państwa z konieczności samodzielnego serwisowania urządzeń. Dodatkowo wprowadzamy
wzór umowy pomiędzy dostawcą instalacji i beneficjentem tak, aby
ułatwić Państwu działanie i jednocześnie uchronić przed propozycjami często niekorzystnych umów przedkładanych przez sprzedawców albo ich brakiem”.
Sposób na wybór najlepszego wykonawcy
Po to, by mieszkańcy mieli możliwość porównania z sobą kilku ofert, składanych przez firmy specjalizujące się w montażu urządzeń wykorzystujących OZE, gmina ustanowiła wymóg zebrania
przynajmniej trzech ofert.
„Przygotowaliśmy formularz oferty, z którego dowiecie się Państwo najistotniejszych informacji o dostawcy oraz oferowanych parametrach instalacji. Wprowadzamy obowiązek dodania do każdej instalacji układu kontrolno-sterującego pozwalającego Państwu
na samodzielną regulację instalacji i na odczyty pracy urządzeń.
Wprowadziliśmy także zasadę określającą wielkość instalacji tak,
aby nie otrzymali Państwo zbyt małej lub zbyt dużej instalacji”.
Ekologiczny program będzie realizowany przez gminę również
w 2017 roku. Osobom, które zdecydowałyby się na zakup i montaż
urządzeń pozwalających zmniejszyć poziom lokalnych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przypominamy, że termin składania wniosków o dotacje upływa z końcem sierpnia, natomiast montaż powinien być ukończony do 15 listopada.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:

Mostostal Kraków
przejmie RUBOR
największych sukcesów 2016 roku Mostostal Kraków
zalicza fakt, iż jako jedna z dwóch polskich firm brała udział w powstawaniu i przesunięciu sarkofagu, zabezpieczającego pozostałości po wybuchu reaktora w Elektrowni Atomowej w
Czarnobylu.

Do

Mostostal Kraków inwestuje obecnie w park maszynowy krakowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych, rozpoczynając budowę
nowoczesnej technologicznie malarni konstrukcji.
- Poszerzamy także wielkość własnej produkcji poprzez przejęcie zakładu konstrukcji stalowych na terenie gminy Kleszczów mówi Jacek Lech, wiceprezes Zarządu Mostostal Kraków. - W planie jest również jego rozbudowa.
Rozpoczynamy rekrutację. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów, jak i młodych pracowników, którzy swoją ścieżkę kariery chcieliby rozpocząć u rzetelnego pracodawcy. Mostostal
znany jest z ciekawych projektów, możliwości rozwoju oraz dobrej
atmosfery w pracy. Wszystkie te elementy pragniemy przenieść
również na kleszczowski rynek pracy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z firmą.
JS

1 . Język angielski średnio zaawansowany - 60 godz.
2. Konwersacje z jez. angielskiego - 20 godz.
3. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
4. Kurs Word - poziom zaawansowany - 8 godz.
5. Opiekun osób starszych - 70 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,
Kleszczów. ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Agent PZU
Elżbieta Rośkowska-Gajda
tel. 661-441-300
Zmiana lokalizacji biura (biuro przeniesione obok poczty)
Zapraszam do Agencji PZU - Kleszczów, ul. Główna 112
• poniedziałek, środa - 11.00-17.00
• wtorek, czwartek, piątek - 9.00-15.00
PROMOCJA na ubezpieczenie Domu oraz AC do -40%!!!
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„Mój wymarzony Park”

31

stycznia wójt gminy Kleszczów
zaprosił uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie gminy Kleszczów do uczestnictwa w konkursie
„Mój wymarzony
Park”. Cel konkursu
to wybranie jak najciekawszych i oryginalnych pomysłów uatrakcyjnienia
koncepcji zagospodarowania terenów
zielonych przy SOLPARKU. Zgłoszone
przez uczniów szkół
podstawowych prace plastyczne, a także prezentacje, pro-

jekty i opracowania opisowe, wykonane
przez uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mogą stać się inspiracją dla
architektów i urbanistów, tworzących końcową wizję projektu dla gminy Kleszczów.
Prace konkursowe mają być dostarczane do szkolnych koordynatorów konkursu
a następnie przekazane do Urzędu Gminy
w Kleszczowie do piątku 17 lutego. Regulaminy obu konkursów są „zawieszone” na
stronie internetowej gminy Kleszczów, dostępne są również w szkołach. Rozstrzygnięcie konkursu zapowiedziane zostało na
23 lutego.
Przypominamy jednocześnie o tym,
że projekt „Zielone serce Kleszczowa” ma
swój profil facebookowy www.facebook.
com/zielonesercekleszczowa.
JS

Napisz esej
o Piłsudskim
ojewódzka Biblioteka Publiczna
im. J. Piłsudskiego w Łodzi ogłosiła konkurs „Piłsudski współcześnie”. Zadaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych
jest napisanie eseju na temat „Piłsudski
współcześnie - jak dziś postrzegam postać
Marszałka”. Uczestnik konkursu może w
swej pracy odnieść się zarówno do wybranego wydarzenia lub wydarzeń z życia Naczelnika, jak i do całej jego biografii.

W

Konkurs trwa do 20 lutego 2017 r. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Ze strony internetowej www.wbp.lodz.pl/aktualnoci.html można pobrać regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe.
JS

Gminne stypendia motywacyjne
Uprawnieni do otrzymania stypendium są uczniowie:
• szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący i zameldowani na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku,
• szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Gminę Kleszczów.
Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom:
• szkół podstawowych od klasy IV-VI, którzy w ostatnim semestrze
osiągnęli co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen za
wyniki w nauce od 4,75;
• szkół gimnazjalnych, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę
z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,5;
• szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli co najmniej dobrą
ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,0.
W przypadku szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczów informacje o uczniach, kwalifikujących się do otrzymania stypendiów
motywacyjnych, dostarczają do Urzędu Gminy dyrektorzy szkół –
niezwłocznie po przeprowadzeniu klasyfikacji uczniów po I semestrze.
Uprawniony do otrzymania stypendium motywacyjnego uczeń
szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, znajdującej
się poza Gminą Kleszczów winien załączyć zaświadczenie o średniej ocen za zakończony semestr nauki.
Stypendium motywacyjne może być przyznane również:
• uczniom mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Kleszczów i indywidualnie promującym Gminę Kleszczów, poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na
szczeblu:
- powiatowym - za zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
- wojewódzkim - za zajęcie miejsca 1-6 w klasyfikacji ogólnej,
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
- międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.
Indywidualne osiągnięcia uczniów są potwierdzane: pieczątką
szkoły, podpisem dyrektora szkoły, a jeżeli są to osiągnięcia sportowe - potwierdzeniem z właściwego klubu sportowego.
• uczniom mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Kleszczów i zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na
szczeblu:

- wojewódzkim - za zajęcie miejsca 1-5 w klasyfikacji ogólnej,
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
- międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.
W tym przypadku wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego wraz z listą uczniów przedkłada dyrektor szkoły, organizacja
lub klub sportowy, działający na terenie Gminy Kleszczów.
• uczniom mieszkającym poza terenem Gminy Kleszczów, a uczącym się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i
promującym Gminę Kleszczów, poprzez uzyskiwanie indywidualnych, szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na
szczeblu:
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
- międzynarodowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.
• uczniom mieszkającym poza terenem Gminy Kleszczów, a uczącym się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i
zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach,
zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:
- krajowym - za zajęcie miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.
W tym przypadku wniosek (listę uczniów) o przyznanie stypendium motywacyjnego przedkłada dyrektor szkoły, organizacja lub
klub sportowy, działający na terenie Gminy Kleszczów.
Ważna informacja dla uczniów, mających osiągnięcia sportowe lub naukowe:
Wniosek może złożyć indywidualnie uczeń, albo szkoła lub klub
sportowy. Przed złożeniem wniosku o stypendium za szczególne
osiągnięcia w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy, prosimy o sprawdzenie w pok. nr 5 czy nie wpłynął już wniosek o stypendium, złożony przez szkołę lub klub sportowy.
Można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium za
szczególne osiągnięcia. Jeśli osiągnięć jest kilka - wpisuje się je
na jednym wniosku. Pod uwagę brane będzie najwyżej punktowane miejsce.
Na stronie Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl w zakładce
„Stypendia” znaleźć można niezbędne formularze i zapoznać się ze
szczegółowymi informacjami, dotyczącymi otrzymania stypendium.
Informacji udziela również pracownik Referatu Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Promocji w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, pok. nr 5, tel.:
44/ 731 31 25 lub 44/ 731 31 10 wew. 125.
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W gminnej bibliotece
Będzie Dyskusyjny Klub Książki?
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wystąpiła z nową,
ciekawą inicjatywą. Zamierza oto zorganizować Dyskusyjny Klub
Książki (DKK), którego członkowie będą się spotykać raz w miesiącu, by przy kawie i herbacie porozmawiać właśnie o książkach.
„Podczas spotkań będziemy: ● dyskutować wspólnie o czytanych książkach, ● kreować modę na czytanie, ● spotykać się z autorami książek, ● miło i serdecznie spędzać wolny czas” - czytamy
na plakacie reklamującym DKK. Regulamin klubu zamieszczony
jest na stronie GBP w Kleszczowie.
Zgłoszenia osób chętnych do dyskutowania o literaturze są
przyjmowane pod nr tel. 44/ 731-36-54 bądź w siedzibie gminnej
biblioteki w Kleszczowie od poniedziałku do soboty w godz. 10.0018.00. Liczba miejsc w tym dyskusyjnym klubie jest ograniczona!
Udział w klubowych spotkaniach ma być bezpłatny.
Inne godziny pracy biblioteki
W styczniu zostały wprowadzone zmiany godzin otwarcia
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii.
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Jaką lekturę wybierzemy
do Narodowego Czytania
trwa typowanie lektury do Narodowego CzytaDo 15nia.lutego
Głosy można oddawać na: ● „Przedwiośnie” Stefana

Żeromskiego, ● „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, ● „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego,
● „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wybrana większością głosów lektura będzie czytana przez
Polaków na początku września.
Jak oddać głos? Wystarczy
wybrać jeden z wymienionych powyżej tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres:
narodoweczytanie@prezydent.pl.
O tym, która lektura została
wybrana dowiemy się 21 lutego - w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

Poradnik, który warto mieć

Pod

GBP w Kleszczowie:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-18.00
• sobota: 10.00-18.00
Filia Biblioteczna w Łękińsku:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 11.00-18.00
Filia Biblioteczna w Żłobnicy:
• wtorek, środa, czwartek, piątek: 11.00-18.00
Czy wiesz, że:
• W 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie było zarejestrowanych 1 388 czytelników.
• W ciągu roku wypożyczyli oni 16.625 książek, 1476 czasopism
oraz 12.292 płyty DVD i Blu-ray.
• Najliczniejsza grupa czytelników (625) to osoby w wieku 25-44
lata.
• Aktywni czytelnicy z grupy wiekowej 6-19 lat to 346 osób.
• Książki wypożyczało zaledwie 69 osób w wieku ponad 60 lat!
JS

Korepetycje z matematyki
• szkoła podstawowa, gimnazjum, średnia
• przygotowanie do matury
Tel. 605-572-375

koniec ubiegłego roku Łódzki Urząd Wojewódzki wydał informator „Ochrona ludności”. W kolejnych rozdziałach tej skondensowanej, 12-stronicowej publikacji zostały podane podstawowe informacje, ważne dla naszego bezpieczeństwa.
Znajdziemy np. omówienie zasad alarmowania i ostrzegania ludności; opis Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO); zasady funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112.
Jedna z ważnych porad, odnoszących się do tego numeru
brzmi: „Jeśli wybrałeś numer 112 przez pomyłkę, nie rozłączaj się
tylko powiedz operatorowi, że nie wystąpiło niebezpieczeństwo. W
przeciwnym wypadku może zostać wysłana natychmiastowa pomoc bez potrzeby. Nie należy dzwonić na numer 112 kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla
zdrowia, życia, mienia lub środowiska”.
Punkt po punkcie opisane zostały zasady postępowania w sytuacji zdarzeń terrorystycznych. Dowiemy się, co należy robić jeśli:
● znajdziemy się w miejscu strzelaniny, ● staliśmy się zakładnikami, ● znajdziemy się w centrum albo w bezpośrednim zasięgu akcji antyterrorystycznej. Może nam się wydawać, że ta część porad
jest daleka od polskich realiów. Pamiętajmy jednak, że zagrożenie
terroryzmem staje się coraz powszechniejsze i jest coraz bliżej naszych granic. Rady z informatora „Ochrona ludności” mogą się nam
przydać podczas wyjazdów zagranicznych.
Ostatnia część tej publikacji, która w formacie PDF ułatwiającym pobranie na własny komputer została 7 lutego zamieszczona
na gminnej stronie internetowej, to wykaz ważnych numerów telefonów i stron internetowych.
JS

Fotografowanie natury

Jak

fotografować przyrodę? Jak zachowywać się w terenie, by mieć szansę spotkania dzikich zwierząt i ptaków? To tylko niektóre z tematów, jakie poruszane były podczas
warsztatów fotograficznych, towarzyszących ubiegłorocznej, pierwszej edycji Festiwalu Fotografii Krajobrazowej „Obecność”, zorganizowanego przez Łódzki Dom Kultury. Uczestnicy mieli okazję
obejrzeć pokazy fotografii i multimedialne prezentacje zdjęć wykonanych przez grono doświadczonych fotografów.
Mogli też przekazać swe prace na konkurs „Niezwykłość Krajobrazowa i Przyrodnicza Województwa Łódzkiego”. Wyróżnienie
w tym konkursie otrzymał Marcin Muskała - członek koła fotograficznego działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie,
a zarazem uczeń IV klasy technikum w Kleszczowie.
ciąg dalszy na str. 10
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Z historii gminy Kleszczów

W granicach piotrkowskiej guberni
styczniu 1867 r. ukazał się drukiem ukaz cara Aleksandra II o nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. Dziesięć nowych guberni zastąpiło pięć dotychczasowych.
Takie rozdrobnienie było jedną z sankcji za Powstanie Styczniowe.
Zakończony niepowodzeniem zryw powstańczy z lat 1863/1864 doprowadził nie tylko do administracyjnego rozdrobnienia ziem Królestwa Polskiego. Systematycznie prowadzona była likwidacja instytucji, które wcześniej nadawały odrębny charakter terenom królestwa.

W

dowości zamieszkujących tę część guberni wyglądał tak: 78,3% Polaków, 1,8% Rosjan, 7,2% Niemców, 11,9% Żydów.

Fragment ukazu z informacją o powiecie piotrkowskim

Fragment mapy guberni piotrkowskiej

Utworzona na mocy ukazu carskiego „O zarządzie gubernialnym
i powiatowym” gubernia piotrkowska powstała kosztem guberni warszawskiej i radomskiej. Była jednostką z potężną gospodarką. Nic
dziwnego - w jej obrębie funkcjonowały tak uprzemysłowione miasta jak Łódź, Częstochowa, Będzin, Piotrków, Tomaszów czy Noworadomsk (dzisiejsze Radomsko). Rozwinięty przemysł przyciągał
nowych mieszkańców. Nie bez znaczenia był także wysoki przyrost
naturalny w XIX wieku. O ile w 1867 roku gubernię zamieszkiwało ok. 620 000 mieszkańców, to do 1874 roku ich liczba wzrosła do
706 606, a do 1886 roku - do 927 000. Ćwierć wieku później, w 1910
roku ludność guberni liczyła już 2 063 500.
Gubernia piotrkowska dzieliła się na osiem powiatów i 150 gmin.
Powiatową strukturę tworzyły powiaty będziński, brzeziński, częstochowski, łaski, łódzki, noworadomski, piotrkowski i rawski. Powiat
piotrkowski w roku 1867 zamieszkiwało 153 687 ludzi. Podział naro-

PROSTO Z SOLPARKU
Aqua aerobik dla mieszkańców
SOLPARK przypomina, iż od 1 stycznia Gmina Kleszczów dofinansowuje mieszkańcom również zajęcia z aqua aerobiku. Jest to
jeden z bezpieczniejszych, a zarazem bardzo efektywnych treningów, które angażują wszystkie grupy mięśniowe. W zajęciach aqua
aerobiku można uczestniczyć w każdy czwartek o godz. 19:00
w ramach „Karnetu mieszkańca” na zajęcia dodatkowe.

Pomysłowe Walentynki
14 lutego to dzień wyjątkowy – tak też można go spędzić
w kleszczowskim kompleksie SOLPARK. Poza nastrojową kolacją,
pełną magii przy blasku świec i lampce czerwonego wina można
wybrać się na film biograficzny „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Filmowa opowieść o uznanej lekarce oraz autorce
najpopularniejszego w Polsce poradnika o miłości zapewne przyciągnie wiele zakochanych par do auli SOLPARKU, gdzie zaplanowano dwa seanse.

Kurs ratownika
SOLPARK planuje już kolejne szkolenie ratowników wodnych
(20 godzin teorii i 43 godziny praktyki). Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać bardzo dobre umiejętności pływackie. Planowany termin to początek marca. Termin składania dokumentów
upływa 24 lutego. Zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji odsyłamy na stronę www.solpark-kleszczow.pl lub prosimy
o kontakt pod nr tel. 531-323-998.

W skład powiatu piotrkowskiego wchodziły miasta: Bełchatów,
Grocholice, Kamieńsk, Piotrków, Rozprza, Sulejów i Wolbórz. Były
też 22 gminy wiejskie: Bełchatówek, Bogusławice, Brzoza, Bujny, Chabielice, Golesze, Gomulin, Gorzkowice, Grabia, Kamieńsk,
Kleszczów, Kluki, Krzyżanów, Łęczno, Łękawa, Parzniewice, Podolin, Ręczno, Rozprza, Uszczyn, Wadlew i Woźniki.
Wkrótce po upadku Powstania Styczniowego zaczęły się istotne zmiany w funkcjonowaniu gmin wiejskich - zmiany prowadzące w
kierunku samorządności. Tak, to prawda! We wcześniejszym okresie funkcja wójta była ściśle związana z majątkami ziemskimi, a od
1818 roku właściciel ziemski zostawał wójtem z mocy prawa. Choć
przepisy umożliwiały tworzenie gmin skupiających kilka majątków
ziemskich, częste były przypadki tworzenia gmin liczących zaledwie
kilka domów mieszkalnych. Takie rozdrobnienie powodowało kłopoty z administrowaniem państwem.
Ukaz z 1859 roku radykalnie zmniejszył liczbę gmin. Od tej pory
gmina nie mogła liczyć mniej niż 50 domów mieszkalnych. Kolejne ważne dla ustroju gmin wiejskich ukazy wydane zostały w 1864
roku. Na terenie Królestwa Polskiego rozpoczęło się uwłaszczanie chłopów i zmiana organizacji gmin wiejskich. Samorządem gminy stały się zwoływane co najmniej raz na kwartał zebrania gminne.
Prawo udziału w nich mieli pełnoletni gospodarze, którzy posiadali co najmniej 3 morgi gruntu. Zebranie gminne przyjmowało uchwały
w sprawach finansowo-gospodarczych gminy. Ustalało więc stawki
podatków, decydowało o losie majątku gminnego. Władzę wykonawczą w gminie sprawował wójt oraz ławnicy. Wójt był jednocześnie przedstawicielem władzy państwowej w gminie.
JS
ciąg dalszy ze str. 9

Fotografowanie natury

„Uczestnicy imprezy podkreślali, że festiwal wypełnia swego rodzaju niszę, gdyż do tej pory nie było w Polsce festiwalu ukierunkowanego na promowanie fotografii krajobrazowej” - czytamy na stronie internetowej www.zpfp.pl/okreg-lodzki. Kolejna edycja festiwalu
oraz konkursu zostały zapowiedziane na ten rok.
Warto więc przygotowywać sprzęt na nowy sezon, kiedy można będzie ruszyć na bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym
w dłoni. Dobrą okazją do pierwszych w tym roku prób mogą być
warsztaty w Bobrownikach pod Działoszynem, organizowane pod
koniec marca przez Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty.
- W tym roku po raz pierwszy spróbujemy zorganizować małe
warsztaty fotografii przyrodniczej, więc jeżeli ktoś się interesuje i chciałby rozpocząć swoją przygodę z fotografią przyrodniczą,
to serdecznie zapraszamy. Na pewno dużo opowiem o sprzęcie,
o sposobach fotografowania - powiedział na antenie Radia Ziemi
Wieluńskiej organizator pleneru i warsztatów, Piotr Dudek.
Zainteresowanym polecamy odwiedzanie strony TPWLW.
JS

1-15 II 2017

Informator

KLESZCZOWSKI

Sport
Omega II Kleszczów wygrywa
lutego w hali SOLPARKU odbyła się druga edycja Gminnego Turnieju im. Zdzisława Perońskiego. Organizatorami imprezy były KS Alfa Kleszczów, Omega
Kleszczów oraz OZPN Piotrków Tryb. O zwycięstwo rywalizowało 12 drużyn podzielonych na dwie grupy eliminacyjne: Alfa I Kleszczów, Omega II Kleszczów, Błękitni Chabielice, Woźniki, Orły Perońskiego, Oldboy Łuszczanowice oraz Omega I Kleszczów,
Alfa II Kleszczów, ESPN Bełchatów, Sulmierzyce, Łękińsko, Oldboy Kleszczów.
W meczu o trzecie miejsce Oldboy Kleszczów pokonał rzutami karnymi drużynę Alfy I. W finałowym meczu Omega II wygrała 2:0 z ESPN Bełchatów. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Dawid Ozga (ESPN Bełchatów), zaś najlepszym bramkarzem
został Piotr Kwieciński (Orły Zdzisława). Zdjęcia z turnieju znaleźć można na stronie
www.omegakleszczow.pl.

5

Sport
Ekstremalne bieganie
irma Ines Sport, która jest organizatorem biegu „Kleszczów na Piątkę”, zaprosiła przełajowców do udziału w zimowym biegu Trial Kamieńsk. Impreza odbyła
się 31 stycznia i zgromadziła ponad 320 biegaczy. Mieli do wyboru krótszy 6-kilometrowy dystans lub dłuższy 30-kilometrowy. Biegli po zaśnieżonej, a miejscami oblodzonej
trasie.
Bieg na 30 km wygrała Dominika Stelmach z Warszawy, a na krótszym dystansie
najlepszy był Tomasz Owczarek z Bełchatowa. W biegowej rywalizacji nie zabrakło zawodników z gminy Kleszczów. Na 30 km biegli Mateusz Zygmunt i Patryk Woźniak, a na
6 km - Piotr Jabłoński (zajął 11 miejsce) oraz Maciej Bujacz i Katarzyna Górnisiewicz.
Szczegółowe wyniki i liczne zdjęcia z trialu - www.belsport.pl.

F

Sport
Sezon na Górze Kamieńsk

Od Miłośnicy sportów zimowych mogą korzystać z czteroosobowych kanap ko12 stycznia czynne są narciarskie i snowboardowe trasy na Górze Kamieńsk.

lei linowej oraz dużego i małego wyciągu talerzykowego. Ośrodek pracuje po 12 godzin
dziennie (od 9:00 do 21:00). Przed wyjazdem na stok warto sprawdzić aktualne warunki narciarskie na stronie internetowej: www.gorakamiensk.info. Pomocna jest także internetowa kamera, która pokazuje obraz na żywo.
opr. JS

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44)
634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44)
731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

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
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
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

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
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
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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Feryjna galeria
egoroczne ferie należą już do historii. Były prawdziwie zimowe – ze śniegiem i aurą pozwalającą korzystać z tych
plenerowych atrakcji, które z tą właśnie porą roku powinny się kojarzyć. Uczniowie zbierający siły przed kolejnym semestrem szkolnej
nauki brali udział w tygodniowych obozach, jeździli na najbliższym
stoku narciarskim czyli na Górze Kamieńsk, korzystali też z wycieczek i zróżnicowanych zajęć, które podczas dwóch styczniowych
tygodni odbywały się w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie.

T

Gokarty i aktorskie warsztaty

37-osobowa grupa uczniów klas IV-VI wyjechała do Bielska Białej i Sosnowca.
Na sosnowieckim Autodromie próbowali swych sił w jeździe
gokartami, a w Bielsku-Białej zwiedzali z
przewodnikiem Teatr
Banialuka i brali udział
w warsztatach aktorskich.

Wycieczki połączone z edukacją

Dla 20 uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
GOK zorganizował
wyjazd do Wrocławia, połączony z zajęciami w „Ogrodach
doświadczeń” oraz w
Humanitarium. Najmłodsi uczniowie podstawówek (21 osób)
byli w łódzkim Planetarium, a w Muzeum
Włókiennictwa m.in. tworzyli barwne aplikacje z wykorzystaniem
motywów wyciętych z różnych tkanin.

Na snowboardzie i nartach

18, 20, 24 i 26
stycznia uczniowie
z różnych grup wiekowych (łącznie 54
osoby) podczas kilkugodzinnych zorganizowanych wyjazdów
na Górę Kamieńsk
mieli okazję do typowo zimowego relaksu,
jeżdżąc na nartach lub
snowboardzie.

Wielu chętnych na warsztaty

Oprócz warsztatów robotyki GOK
zorganizował w czasie ferii warsztaty plastyczne z wykorzystaniem technik
decoupage, scrapbooking i quilling.
Największe grono
uczniów przyciągnęły warsztaty florystyczne, których tematem
były „Kompozycje kwiatowe dla babci i dziadka” oraz „Dekoracje
okienne - wianki”. Skorzystało z nich 26 osób.

Zajęcia także w bibliotece

Zajęcia dla dzieci zostały też zaproponowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Uczestnicy
warsztatów tworzyli np. zimowe lampiony i gwiazdy
z papierowych torebek. Dla
babć i dziadków przygotowywali oryginalne laurki z
życzeniami, tworzyli też obrazy malowane nitką i poznawali technikę scrapbookingu. Soboty
były przeznaczone dla miłośników gier planszowych.

Teatr z bliska

Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów
Teatru Łątka z Łodzi „Kurczaczek jedynaczek”, połączone z teatralnymi warsztatami miało miejsce 27
stycznia w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie.
Widzami i uczestnikami
były dzieci z gminnych półkolonii.
Uroki zimy w górach…
… odkrywało w tym roku 205 uczestników obozów zimowych
w Rabce Zdroju, Poroninie, Białym Dunajcu oraz Maniowych.
Uczyli się jazdy bądź doskonalili jazdę na nartach i snowboardzie,
korzystali z lodowiska, przejażdżek na śnieżnym skuterze, mieli
okazję wziąć udział w kuligu konnym.
opr. JS

