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Muzyczny eksperyment
Wykonawcą przedświątecznego
koncertu, na który do kościoła Parafii pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie
zaproszeni zostali mieszkańcy gminy,
a także uczestnicy gminnego spotkania
opłatkowego, był poznański zespół AUDIOFEELS. Obdarzeni doskonałymi głosami młodzi śpiewacy zaprezentowali
styl muzyczny, nazywany mianem vocal
play. Nie tylko śpiewali, ale brzmieniem
swoich głosów naśladowali instrumenty smyczkowe, perkusyjne i dęte, a także gitary. Wykonali kilka kolęd oraz inne,
również „świeckie” utwory.

Drogowcy w akcji
Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych „PEUK” S.A rozpoczęli prace
przy zaplanowanej do połowy 2014 roku
rozbudowie dwóch dróg gminnych w Łuszczanowicach: drogi „przez Huby” o długości
1 405 metrów, prowadzącej od rozdzielni
energetycznej (GPZ) w kierunku Rezerwatu „Łuszczanowice” oraz drogi „pod lasem”
o długości 1188 metrów.
7 stycznia w rejonie inwestycji wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.
Więcej na str. 2.

Czwarty król w szkolnych jasełkach
Jasełkowe przedstawienie, zaprezentowane 21 grudnia społeczności Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie, nosiło tytuł „Podróż czwartego króla”.
Beniamin – tytułowy król niosąc dary dla małego Jezusa spotykał w drodze osoby potrzebujące
pomocy. Dary przeznaczone dla
Dzieciątka trafiły do głodnej dziewczynki, zziębniętej staruszki i zapłakanego chłopca.

Sportowy bilans
15 grudnia odbyło się podsumowanie
sezonu sportowo-turystycznego 2012 Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego. Na
gali uhonorowano 10 najlepszych sportowców, 5 najlepszych trenerów oraz najlepsze
rady powiatowe, miejsko-gminne i gminne LZS, szkoły i sekcje turystyczne. Puchar
dla gminy Kleszczów odebrał prezes LKS
Omega Kleszczów – Jan Gurazda.
Więcej na str. 11.

Otrzymały stypendia
marszałka
Trzy uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie znalazły się w gronie
400 osób, które w tym roku szkolnym zasłużyły
na stypendia, wypłacane w ramach Łódzkiego
Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży
Szczególnie Uzdolnionej. Dajana Mielczarek,
Dorota Przygoda i Paula Misiak będą co miesiąc (do sierpnia 2013 r.) otrzymywać po 450 zł
stypendialnego wsparcia.

Jakie opłaty
za śmieci?

21 grudnia Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwały regulujące sprawę odbioru odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. Radni
zdecydowali m.in., że opłata za odbiór śmieci będzie naliczana według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych ma wynieść 3 zł od osoby, a za
odbiór odpadów zmieszanych – 9 zł. Szczegółowe informacje na temat tych uchwał
opublikujemy w „Informatorze Kleszczowskim” po ich ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.

Zimowiska 2013
8 lutego będzie ostatnim przed zimową przerwą dniem nauki szkolnej (przynajmniej w regionie łódzkim). Na organizowane w tym roku z dofinansowaniem gminy
zimowe wyjazdy zgłosiło się 199 uczniów
i studentów. Jeden tydzień zimowych ferii
spędzą w Muszynie lub Krynicy Zdroju.
Więcej na str. 9.
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Wzrost o 3,4 procent

Krótko

W porównaniu z końcem roku 2011 liczba osób
zameldowanych w gminie Kleszczów na pobyt stały
zwiększyła się o 171 osób. W dniu 31 grudnia 2012 roku
wyniosła 5176.

Na trzech powiatowych drogach…
… w minionym roku gmina Kleszczów wykonała
inwestycje o wartości ponad 4,23 mln zł. Najwięcej
(2,9 mln zł) kosztowała rozbudowa drogi powiatowej nr
1500E Kalisko - Sulmierzyce na odcinku długości 1150
metrów (od obwodnicy Kleszczowa do granic gminy
w Antoniówce) wraz z przebudową obiektów mostowych.

Unijny przetarg
Do 9 stycznia w Urzędzie Gminy przyjmowane
były oferty na realizację dużej inwestycji drogowej,
związanej z kompleksową rozbudową układu
drogowego wraz z wykonaniem infrastruktury
technicznej dla miejscowości Czyżów. Ze względu na
to, że koszt inwestycji szacowany jest na ponad 5 mln
euro ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone
w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

Oddaj książkę dla Gorzkowic
W efekcie pożaru szkoły w Gorzkowicach, a także
w wyniku prowadzonej akcji gaśniczej zniszczeniu uległ
szkolny księgozbiór (blisko 12 tys. książek ze szkolnej
biblioteki). W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie została ogłoszona zbiórka używanych
lektur, książek popularnonaukowych oraz wydawnictw
słownikowych, które posłużą do odbudowania
księgozbioru szkoły w Gorzkowicach. Zbiórka tych
książek ma być prowadzona do końca stycznia.
(s)

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. u. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów
Uchwały Nr XXXVIII/382/09 Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wolica.
W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod adresem www.
bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej),
a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów z zaznaczeniem „Wniosek do zmiany planu w miejscowości Wolica.” - lub przesłać pocztą na podany wyżej
adres, w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI
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Zmiana organizacji ruchu

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że od 7 stycznia została zmieniona organizacja ruchu w części miejscowości Łuszczanowice. Ma to związek
z prowadzoną rozbudową dwóch dróg gminnych o łącznej długości 2745 mb.
W ramach tego zadania wykonywana będzie infrastruktura techniczna, powstaną także dwa ronda i parking.
Zmiana w organizacji ruchu polega na całkowitym zamknięciu rozbudowywanych dróg w Łuszczanowicach (tj. drogi „pod lasem” i drogi „przez
Huby”). Zakaz wjazdu na odcinki przebudowywanych dróg nie dotyczy
mieszkańców Łuszczanowic. Od godz. 7.00 do godzin popołudniowych
z uwagi na trwające w tym czasie roboty występować będą znaczne utrudnienia w dojeździe do posesji.
W związku z rozpoczęciem robót konieczne jest przeniesienie przystanków autobusów szkolnych w rejon istniejącej zatoki autobusowej na drodze
powiatowej przy skrzyżowaniu ul. Miłej i drogi „przez Huby”. Od 14 stycznia 2013 r. po rozbudowywanych drogach nie będzie możliwe poruszanie się autobusów szkolnych. Pozostanie jedynie dojazd do posesji samochodami osobowymi. Rodziców i opiekunów prosimy o odprowadzanie lub
dowożenie dzieci na wyznaczony przystanek, na którym wsiądą do autobusu szkolnego.
Ze względu na specyfikę robót (m.in. głębokie wykopy) dojazd do posesji może być znacznie utrudniony. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość
i cierpliwość. Prace przy rozbudowie dróg w Łuszczanowicach potrwają do
połowy 2014 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Wolica, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 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. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/382/09 Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica.
Projekt zmiany planu miejscowego obejmuje obszar położony
w miejscowości Wolica. Przedmiotem zmiany planu będzie określenie
kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów
w w/w miejscowości.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją
sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie do 31 stycznia 2013 r.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres email: kleszczow@lkleszczow.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres
wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi
i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI
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Ostatnia sesja w roku

grudnia odbyło się ostatnie w roku 2012 posiedzenie Rady
Gminy Kleszczów. Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła przyznania gminie Gorzkowice pomocy finansowej (100 tys. zł),
przeznaczonej na zakup materiałów i wykonanie pokrycia dachu
w szkolnym budynku w Gorzkowicach. Spłonął on w wyniku pożaru,
który wybuchł tu 13 listopada.
Radni przyjęli też uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2012-2015 oraz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2012 rok. Pięć
kolejnych, przyjętych na sesji uchwał dotyczyło – mówiąc najogólniej – spraw związanych z opłatami, jakie ponosić będą od lipca br.
właściciele nieruchomości na terenie gminy za odbierane od nich
odpady komunalne.
Każda z uchwał stanie się obowiązująca po upływie 14 dni od
daty jej opublikowania w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego”. Teraz, przed ich opublikowaniem można powiedzieć
tylko tyle: Rada Gminy uchwaliła, że na terenie gminy Kleszczów
opłaty za odpady będą obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców,
zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczna opłata za odbiór
odpadów segregowanych ma wynieść 3 zł od osoby, zaś za odbiór
odpadów niesegregowanych – 9 zł.
Rozpatrując kolejne punkty porządku grudniowej sesji radni
podjęli uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na sprzedaż przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów 8,4 ha gruntu w Strefie Przemysłowej Kleszczów firmie Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie Sp. z o.o.;
• nie wyrażenia zgody na sprzedaż przez FRGK gruntów w strefie
Bogumiłów firmie, która miałaby zajmować się „przetwarzaniem
zmieszanych tworzyw sztucznych w wysokiej jakości produkty
chemiczne”;
• wyrażenia zgody na włączenie 49 ha terenów strefy w Żłobnicy
do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka
i Czyżów.
Radni w kolejnych przyjętych uchwałach zmniejszyli stawkę
opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna z dotychczasowej
kwoty 2 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki do 1 zł.
Zwiększona została z 7 do 10 zł kwota wynagrodzenia dziennego
opiekuna za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym
dzieckiem. Nowe stawki zaczną obowiązywać po upływie 14 dni
å ciąg dalszy na str. 5

Becikowe zależne od dochodu
1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady, na których przyznawane jest tzw. becikowe - jednorazowa zapomoga państwa w wysokości 1000 zł przysługująca każdej rodzinie, w której urodzi się
dziecko.
Do tej pory becikowe przysługiwało każdej rodzinie, bez względu na dochody. Teraz prawo do becikowego ma rodzina, której dochody (obliczone w oparciu o dane z roku kalendarzowego, poprzedzającego ten, w którym urodziło się dziecko) nie przekraczają
1922 złotych miesięcznie na osobę.
Zmiany obejmą jednak wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 roku. Rodzice dzieci urodzonych do końca 2012 roku, którzy złożą podanie o becikowe już w 2013 roku, nadal są rozliczani
na starych zasadach.
Obecnie, aby otrzymać becikowe, należy złożyć: wniosek
o przyznanie jednorazowej zapomogi, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o dochodzie, a także zaświadczenie potwierdzające, że matka pozostawała pod opieką ginekologiczną od
10. tygodnia ciąży i odbyła przynajmniej trzy wizyty lekarskie.
UWAGA: w przypadku gminnego becikowego, które od momentu uchwalenia wynosi w gminie Kleszczów 3 tys. zł kryterium dochodowe nie obowiązuje.
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Badania profilaktyczne

Na sobotę 12 stycznia została zaplanowana kolejna akcja profilaktyczna.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie od godz. 9 będzie przyjmował lekarz ortopeda/chirurg dziecięcy. Badania dzieci będą wykonywane dla sprawdzenia ewentualnych wad postawy. W uzasadnionych wypadkach zostanie
przeprowadzone badanie USG stawów biodrowych bądź jamy brzusznej.
Od godz. 14 będzie przyjmował lekarz chorób wewnętrznych. Możliwe będzie
wykonanie badań USG tarczycy lub jamy brzusznej.
Podobne bezpłatne konsultacje i badania, adresowane do mieszkańców gminy Kleszczów, będą powtarzane cyklicznie w miarę potrzeb. Zapisy osób zainteresowanych skorzystaniem z badań przyjmowane są w Punkcie Obsługi
Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie pod nr tel. 44/ 731 31 10.
***
Na sobotę 26 stycznia zostały zaplanowane dla pacjentek z terenu gminy bezpłatne badania USG piersi, wykonywane przez lekarza radiologa. Zapisy osób
zainteresowanych prowadzone są pod nr tel. 44/ 731 31 10.

Nabór do nowego projektu GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do kolejnej edycji projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na
aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, który będzie realizowany w roku 2013. Jest on adresowany
do podopiecznych kleszczowskiego GOPS, będących w wieku aktywności zawodowej (w tym także do osób niepełnosprawnych). O szczegóły należy pytać
pod nr tel. 731 36 32 lub w siedzibie GOPS przy ul. Osiedlowej 2.

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie jest dostępna dla mieszkańców
szukających wsparcia we wtorki w godz. 13.30–17.30. Podobnie jak w poprzednim roku porad udziela pedagog ds. resocjalizacji – Eurelia Prus. O pomoc mogą się do niej zwracać m.in. ● osoby uzależnione od alkoholu, chcące
podjąć leczenie, ● kobiety nie radzące sobie z problemem synów lub mężów
nadużywających alkoholu, ● rodzice mający problemy wychowawcze z dziećmi, ● dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi.
Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie działa w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Osiedlowa 2), pokój nr 29.

Opiekunowie dzienni
– konkurs rozstrzygnięty
W Urzędzie Gminy został rozstrzygnięty konkurs na dziennych
opiekunów, którzy w roku 2013 będą mogli sprawować na terenie
Gminy Kleszczów opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W wyniku
konkursu wybranych zostało pięć ofert, złożonych przez: 1. Ilonę
Górazda (Kleszczów), 2. Barbarę Matuszczak (Wolica), 3. Joannę
Muskała (Wolica), 4. Anetę Zakrzewską (Kleszczów), 5. Aleksandrę
Gorzelak-Dylak (Żłobnica).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie (pok. nr 7) i pod nr tel.44/ 731-31-10 wew. 141.

Do handlujących alkoholem
Urząd Gminy zaprasza przedsiębiorców sprzedających alkohol do
złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w roku 2012. Jednocześnie prosimy o przedstawienie dokumentów, na podstawie których została wyliczona wartość sprzedaży.
Termin składania oświadczeń mija 31 stycznia.
Informujemy również, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi do 31 stycznia należy wnieść I ratę
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę tę wnosi się na rachunek Gminy Kleszczów. Wartość sprzedaży
należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych,
a wysokość opłaty należy wyliczyć w oparciu o wymienioną ustawę.
Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy http://www.eurzad.kleszczow.pl/serwis/procdzial.jsp?procmode=procedura&procedura=DG%2FALKOSWIAD lub osobiście
w Urzędzie Gminy (Punkt Obsługi Klienta albo pok. nr 6).
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Opieka zdrowotna w gminie Kleszczów
LEKARZE SPECJALIŚCI
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie dwa razy w każdym miesiącu przyjmują
pacjentów lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM
w Łodzi.
W drugi czwartek każdego miesiąca
przyjmują lekarze następujących specjalności:
 kardiolog – internista
 okulista
 laryngolog
 neurolog
 dermatolog
 radiolog (USG)
W czwarty czwartek każdego miesiąca
przyjmują lekarze następujących specjalności:
 kardiolog – internista
 dermatolog
 okulista
 ortopeda
 urolog
 radiolog (USG)
 endokrynolog

HARMONOGRAM
przyjazdów lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w 2013
roku

Styczeń – 10 i 24
Luty – 14 i 28
Marzec – 14 i 28
Kwiecień – 11 i 25
Maj – 9 i 23
Czerwiec – 13 i 27
Lipiec – 11 i 25
Sierpień – 8 i 22
Wrzesień – 12 i 26
Październik – 10 i 24
Listopad – 14 i 28
Grudzień – 5 i 12
Telefoniczna rejestracja pacjentów do lekarzy specjalistów: 44/ 731 30 15 (w dniu
przyjazdu lekarzy od godz. 7.00).

GABINETY REHABILITACJI
I MASAŻU
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie funkcjonują gabinety rehabilitacji i masażu. W 2013 roku są one czynne
w następujących terminach:
 poniedziałek
– godz. 11.00 - 17.00
 wtorek
– godz. 11.00 - 17.00
 środa		
– godz. 11.00 - 17.00
 piątek		
– godz. 9.00 - 15.00
Telefon do gabinetów rehabilitacji i masażu - 44/ 731 30 80 wew. 29.

STOMATOLODZY
Podajemy aktualne harmonogramy pracy
gabinetów stomatologicznych:

Wystarczy PESEL
i dokument ze zdjęciem
Od 1 stycznia br. w wyniku nowelizacji
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
uruchomiony został ogólnopolski system
elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Ten
system wprowadzony przez Narodowy
Fundusz Zdrowia nazwany został mianem
eWUŚ.
W placówkach służby zdrowia, które korzystają z systemu eWUŚ, pacjenci
poświadczają swoje prawo do świadczeń
zdrowotnych podając w rejestracji numer
PESEL i okazując ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub aktualną legitymację szkolną - w odniesieniu do dzieci do ukończenia 18. roku
życia).
Szczegółowe informacje o systemie
Elektronicznej
Weryfikacji
Uprawnień
Świadczeniobiorców (eWUŚ) zamieszczone są na stronie internetowej NFZ http://
nfz.gov.pl.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia dane osób, które dokonały
zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
tj. rolników, ich domowników, osób pobierających z KRUS emerytury lub renty, a także

osób mających w tym ubezpieczeniu status
członka rodziny ubezpieczonego rolnika,
domownika lub świadczeniobiorcy.
W związku z wdrażanym systemem
eWUŚ bardzo ważne jest sprawdzenie,
czy członek rodziny osoby ubezpieczonej
w KRUS (rolnika, domownika, emeryta, rencisty) został zgłoszony do ubezpieczenia
zdrowotnego, czy m.in. nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia
zdrowotnego. Taką okolicznością może być
np.:
• ukończenie nauki przez dziecko, które
osiągnęło 18 lat,
• ukończenie 26 lat przez dziecko, które
kontynuuje naukę i nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na
równi,
• podjęcie zatrudnienia, podjęcie wykonywania pozarolniczej działalności lub innego rodzaju działalności, inne sytuacje
skutkujące obowiązkiem ubezpieczenia
społecznego w ZUS.
Zaistnienie jakiejkolwiek z wymienionych okoliczności powinno być zgłoszone
w KRUS.
Źródło: www.krus.gov.pl

KLESZCZÓW – Gminny Ośrodek Zdrowia
Lek. stom. Olga Orłowska
Tel. 44/ 731 30 80 wew. 27
• Poniedziałek		
8.00 - 17.00
• Wtorek		
9.00 - 20.00
• Środa			
8.00 - 14.00
• Druga sobota miesiąca 8.00 - 14.00
KLESZCZÓW – Szkoła Podstawowa
Lek. stom. Marzena Kabzińska
Tel. 502 140 546
• Poniedziałek 		
8.00 - 16.00
• Wtorek			
8.00 - 14.00
• Środa			
8.00 - 14.00
• I i II piątek miesiąca
8.00 - 14.00
• Pierwsza sobota miesiąca 8.00 - 14.00
ŁĘKIŃSKO – Szkoła Podstawowa
Lek. stom. Aleksandra Cieślik
Tel. 44/ 731 44 82
• Wtorek 		
11.00 - 19.00
• Czwartek 		
8.30 - 14.30
• Piątek 		
8.30 - 14.30
• Czwarta sobota miesiąca 8.30 - 13.30
UWAGA: w dniach 15-18 stycznia gabinet będzie nieczynny. W zamian za te dni
pacjenci przyjmowani byli 5 stycznia i
będą przyjmowani w sobotę 26 stycznia.
ŁUSZCZANOWICE - Przedszkole
Lek. stom. Beata Kaczmarek (chirurg stomatologiczny)
Tel. 44/ 731 48 93
• Poniedziałek		
8.00 - 14.00
• Wtorek		
8.00 - 14.00
• Środa			
8.00 - 14.00
• Trzecia sobota miesiąca 9.00 - 13.00

Osiem osób
Gminny Ośrodek PomoW grudniu
cy Społecznej w Kleszczowie za-

kończył realizowany po raz piąty projekt
„Kleszczowski Klub Integracji jako sposób
na aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej”, współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W tej edycji projektu uczestniczyło
8 osób w wieku aktywności zawodowej –
6 kobiet i 2 mężczyzn z terenu gminy Klesz-
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Ostatnia sesja
w roku
å ciąg dalszy ze str. 3
od daty opublikowania uchwał w „Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego”.
Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła
zmian w regulaminie udzielania stypendiów
motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych
przez Gminę Kleszczów. W końcowej części sesji zostały przedstawione i przyjęte
protokoły z kontroli, przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną w kleszczowskim
gimnazjum oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie.
(s)
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Postanowienie
RDOŚ…

…dotyczące warunków, w jakich realizowana ma być budowa, a następnie eksploatacja Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów, który ma powstać
w Bogumiłowie, nosi datę 31 grudnia 2012
roku. Dokument został wydany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Łodzi po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko zakładu,
który w ciągu roku będzie mógł przetwarzać
metodą pirolityczną do 140 tys. ton odpadów. Inwestor (Eko-Region Kleszczów Sp.
z o.o.) jest obecnie na etapie starań o wydanie pozwolenia na budowę zakładu.
(s)

KNAUF zaprasza na szkolenia

ięć rodzajów częściowo odpłatnych szkoleń będą mieć w tym roku do wyboru osoby, które zainteresuje oferta firmy KNAUF. Jak co roku te specjalistyczne zajęcia dla
wykonawców prac, w których wykorzystywane są produkty wytwarzane w fabrykach KNAUFA, realizowane są w kleszczowskim ośrodku (hotel SOLPARK) przed rozpoczęciem sezonu budowlanego.
Najwięcej miejsc firma zaoferuje osobom, które chciałyby poznać lub doskonalić sztukę
wykonywania suchej zabudowy z wykorzystaniem płyt kartonowo-gipsowych. Będą dla nich
organizowane szkolenia z zakresu podstawowego, dla zaawansowanych i specjalistyczne.
Zaplanowano też zajęcia dla wykonawców tynków gipsowych i dla wykonawców wylewek
anhydrytowych.
Co zrobić, by zapisać się na szkolenia oferowane przez firmę KNAUF? Szczegółowe
informacje, dotyczące proponowanych terminów zajęć i ich programu, jak też ceny i liczby
dostępnych jeszcze miejsc wraz z formularzem zgłoszeniowym znaleźć można na stronie
http://www.knauf.pl/knaufweb/szkolenia.
Specjalną ofertę bezpłatnych szkoleń KNAUF zaproponował nauczycielom zawodu ze
szkół budowlanych. Te zajęcia organizowane będą w sierpniu i wrześniu.
(s)

w projekcie GOPS
czów, korzystających z pomocy społecznej.
W ramach zrealizowanych zajęć uczestnicy
odbyli 40 godzin spotkań grupowych z psychologiem (tematyka: trening umiejętności
psychospołecznych i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym) oraz po 5 godzin spotkań indywidualnych.
Od lipca rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Zainaugurował je 40-godzinny kurs
„Dekoracja stołów z elementami florystyki”
(fot. 1). Następnie wszyscy uczestnicy przeszli 30-godzinne szkolenie „Podstawy obsługi komputera” i 20-godzinny
kurs „Minimum sanitarne” (z kompletem badań lekarskich i wydaniem
książeczki zdrowia). Kolejne zrealizowane w ramach projektu kursy
to: „Operator wózków jezdniowych”,
z udziałem 2 uczestników oraz kurs
„Obsługa stacji LPG” (5 uczestników).
Od października do grudnia
uczestnicy projektu GOPS wzięli ponadto udział w następujących zajęciach: 40-godzinny kurs „Obsługa

kas fiskalnych”, 20-godzinne warsztaty „Wizaż - jak dbać o swój wygląd” oraz 30-godzinny kurs „ABC przedsiębiorczości.” Trzy
osoby miały możliwość skorzystania z kursu „Prawo jazdy kat. B”. W lipcu wszyscy
uczestnicy projektu wraz ze swoimi bliskimi wyjechali do Zakopanego na 3-dniową
wycieczkę integracyjno-edukacyjną, połączoną ze zwiedzaniem Krakowa. Projekt
zakończył się 17 grudnia uroczystym spotkaniem świątecznym, podczas którego zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia
z ukończonych kursów (fot. 2), a także…
świąteczne paczki.
(s)
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Pięć lat Gminnego
Klubu HDK

Klub Honorowych DawG minny
ców Krwi w Kleszczowie powstał

w czerwcu 2007 roku. Jego głównym celem
stało się zrzeszenie krwiodawców z najbliższego terenu. Po zawiązaniu się grupy
inicjatywnej i powstaniu klubu zarząd powierzył obowiązki prezesa Włodzimierzowi
Pawelcowi. Do 2009 roku klub w różnej formie starał się propagować idee krwiodawstwa, pozyskiwać honorowych dawców,
a także sympatyków takiej działalności.
W marcu 2009 roku został wybrany
nowy zarząd. Wówczas funkcję prezesa powierzono Tadeuszowi Gajdzie. W kolejnych
miesiącach działacze klubu postawili na
promowanie honorowego oddawania krwi,
uczestnicząc w imprezach organizowanych na terenie gminy, popularyzowali też
działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.
Efektem tych działań było nie tylko powiększanie liczby nowych członków Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie, ale też liczby darczyńców, wspomagających klubową
działalność.
Najbardziej wymierny rezultat działalności klubu to pozyskiwanie tego co najcenniejsze – daru krwi. W ciągu pięcioletniej
działalności kleszczowski klub zorganizował 38 akcji krwiodawczych, pozyskując
łącznie 465 litrów krwi. Rekordowe efekty przyniosły akcje organizowane w 2012
roku. Dzięki nim na potrzeby lecznictwa
krwiodawcy z gminy Kleszczów przekazali 147 litrów. O innych przykładach klubowej
działalności mówi Tadeusz Gajda, kierujący
zarządem Gminnego Klubu HDK:
– Promując zdrowie organizujemy pokazy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem własnego sprzętu dydaktycznego. W odpowiedzi na apele
organizowaliśmy zbiórki krwi przeznaczonej dla konkretnych chorych osób, a także
zbiórki pieniędzy na pomoc dla powodzian
i osób chorych. W okresach świątecznych
organizowaliśmy paczki dla najbardziej potrzebujących. Byliśmy organizatorami mistrzostw z ratownictwa dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych oraz spartakiady dla
zaprzyjaźnionych klubów. W naszym klubie, z inicjatywy kol. Marka Kaczmarczyka
i kol. Agaty Zając, zrodził się także pomysł
organizowania akcji rejestracyjnych potencjalnych dawców szpiku kostnego pod nazwą „Szpikomania”. W prelekcjach dotyczących tej tematyki, prowadzonych
początkowo przez członków naszego klubu, a następnie przy wsparciu profesjonalnych koordynatorów z Poltransplantu,
udział wzięło ponad tysiąc osób.
W większości była to młodzież szkolna ze szkół kleszczowskich, bełchatowskich, radomszczańskich, ze Szczercowa,
Dobryszyc i Kamieńska. W akcjach rejeå ciąg dalszy na str. 7
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Szkolne wieści
UCZNIOWIE W ROLI MIKOŁAJÓW
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie oprócz podjętej po raz
pierwszy akcji „Szlachetna paczka” (o jej efektach pisaliśmy w grudniowym wydaniu „IK”) prowadzona była w okresie przedświątecznym tradycyjna akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Świętym
Mikołajem”. Koordynowały ją wychowawczynie ze szkolnej świetlicy: Anna Wysocka, Aleksandra Kusiak i Agnieszka Szczęsna.
Uczestniczący w zbiórce uczniowie, rodzice i nauczyciele przynosili do świetlicy szkolnej dary w postaci odzieży, zabawek, przyborów szkolnych, książek i żywności. Zebrana pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej gminy. Część zebranych
darów została 19 grudnia przekazana mieszkańcom Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.
Za naszym pośrednictwem
organizatorzy obydwu charytatywnych działań pragną
serdecznie podziękować
wszystkim darczyńcom za
udział w akcjach. Podziękowania za okazane serce
i pomoc składają też obdarowane rodziny.
Warto dodać, że wszyscy
uczestnicy akcji przeprowadzonych przed świętami w SP Kleszczów zostali
– w ramach podziękowania
– obdarowani ręcznie wykonanymi zawieszkami na
choinkę.

PRAWIE 100 KG KARMY DLA SCHRONISKA
W grudniu w kleszczowskim gimnazjum została przeprowadzona
zbiórka karmy oraz pieniędzy na zakup karmy dla psów i kotów,
przeznaczonej dla zwierzaków ze Schroniska dla Bezdomnych

Ilustrowany zdjęciami
G md ai nr nz y nkaa lreonk-

2013 ma format 42 x
59 cm. Został zilustrowany fotografiami, wykonanymi na zlecenie
Urzędu Gminy przez
fotografika Wiesława
Iwańcówa. Ilustracje
ukazują różne miejsca
naszej gminy. Są to
w większości pejzaże,
a oprócz nich - budynki
i inne obiekty komunalne oraz niektóre z zakładów produkcyjnych.
Kalendarz został
zaprojektowany i wydrukowany w szczecińskiej drukarni PPH
ZAPOL Dmochowski,
Sobczyk Sp. J.
(s)

Okładka gminnego
kalendarza

NR 1/357

Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie bardzo ofiarnie
włączyli się do akcji pomocy dla zwierząt, której prowadzeniem
zajęli się uczniowie klasy II b oraz uczennice z klas II a i II c. 20
grudnia zgromadzone i zakupione pożywienie (98,9 kg karmy za
kwotę 195,56 zł) zostało przekazane schronisku.

NAJLEPSI W OLIMPUSIE
Pod koniec grudnia Szkoła Podstawowa w Kleszczowie otrzymała wyniki przeprowadzonego w listopadzie Konkursu Matematycznego OLIMPUS 2012. Udział wzięło w nim 34 uczniów klas
IV-VI tej szkoły. Okazuje się, że najlepsze wyniki uzyskali: Karolina Cieślak (kl. VI a) i Jakub Mielczarek (VI a), którzy dzięki
uzyskanym wynikom znaleźli się w grupach uczestników OLIMPUSA, sklasyfikowanych na miejscach 12 i 15 w kraju. Oboje zdobyli dyplomy laureatów. Na wyróżnienie zasługują również następujący uczniowie: ● Daniel Hejak (IV b), ● Daria Gajda
(IV a), ● Bartłomiej Jarkowski (V a), ● Nikodem Podsiadły (V a),
● Kamil Gębicz (V a). Wszyscy ci uczniowie otrzymali dyplomy
uznania, pochwały i odpowiednie oceny z matematyki.

STYPENDYŚCI MARSZAŁKA
17 grudnia uczniowie z województwa łódzkiego uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów, którymi marszałek
województwa łódzkiego uhonorował szczególnie uzdolnioną
młodzież. W tym roku spośród 741 kandydatów z terenu województwa łódzkiego, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium, wyłoniono 400. W gronie stypendystów znalazły się trzy
uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie:
Dajana Mielczarek, Paula Misiak i Dorota Przygoda.
Listy gratulacyjne otrzymali nie tylko stypendyści, ale też dyrektorzy 135 szkół naszego regionu, w których uczą się najzdolniejsi
uczniowie. Uroczystą galę, która odbyła się w Filharmonii Łódzkiej, uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu młodych artystów
(w tym także stypendystów marszałka).

NIE GINIE TRADYCJA JASEŁEK
We wszystkich szkołach naszej gminy w okresie przedświątecznym zorganizowane zostały przedstawienia jasełkowe. Jest to
ten rodzaj przedstawienia, który wymaga
sporo pracy przy wykonywaniu dekoracji,
a także strojów, w jakich aktorzy odtwarzają sceny związane
z historią narodzenia Jezusa Chrystusa. Niezależnie od
tego czy do scenariusza jasełek wplecione są współczesne
wątki czy też wszystko odbywa się według
tradycyjnego kanonu, widzowie zawsze
z wielką uwagą oglądają spektakle.
Na zdjęciach - sceny
z jasełek, przygotowanych przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum im. Wł. St.
Reymonta w Kleszczowie.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

1 - 15 I `2013

Informator

KLESZCZOWSKI

Pięć lat
Gminnego Klubu HDK
å ciąg dalszy ze str. 5
stracyjnych na potencjalnych dawców szpiku kostnego, przeprowadzonych przez kleszczowski klub wspólnie z klubami HDK,
działającymi w Kopalni, Elektrowni oraz w Bełchatowie, zostało
pozyskanych 424 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Są oni
wpisani w Centralnym Rejestrze Poltransplant. Obok tej organizacji klub HDK z Kleszczowa współpracuje z Regionalnymi Centrami
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i Katowicach, z Fundacją Przeciwko Leukemii, a także z NZOS „Medigen” z Warszawy.
Prowadzone w szkołach prelekcje na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa i dawstwa szpiku kostnego służą temu,
by w przyszłości nie zabrakło najcenniejszego leku - krwi. Jednym z ważnych momentów w działalności Gminnego Klubu HDK
PCK w Kleszczowie było pozyskanie do współpracy wolontariuszy
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Młodzież
działająca w Szkolnym Kole PCK, kierowanym przez nauczycielkę Joannę Durka,
pomaga w organizowanych
akcjach krwiodawczych, szpikowych i charytatywnych. Z grona
uczniów ZSP wywodzi się też grupa aktywnych
krwiodawców.
Przypomnijmy, że w listopadzie ub. roku
Gminny Klub HDK
za swoje osiągnięcia został wyróżniony przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
przyznaniem prawa do własnego sztandaru oraz Honorową Odznaką PCK III stopnia. Został też uhonorowany przez Kapitułę Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej medalem
o tej samej nazwie.
– Przewodnim motywem naszej działalności jest przesłanie
„Tak niewiele dla tak wielu” – podkreśla Tadeusz Gajda. – Widnieje ono na naszym sztandarze.
(s)

Dzień Babci i Dziadka

GOK informuje

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że gminne obchody Dnia Babci i Dziadka odbędą się w sali widowiskowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku, w sobotę 19 stycznia. Program spotkania:
• godz. 18.00 - rozpoczęcie uroczystości
• godz. 18.10 - koncert Damiana Holeckiego
• godz. 19.10-24.00 – zabawa z konkursami przy muzyce zespołu HOLIDAY.
Zgodnie z wcześniejszymi zapisami prosimy o odbiór wejściówek.

Koronkowe obrusy w darze
Instruktorki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie: Beata Komór, Anna Urbańska i Olimpia Ochnio przed świętami Bożego Narodzenia zakończyły prace przy dwóch, wykonywanych
szydełkiem obrusach z koronkowymi motywami hostii. Gminny
Ośrodek Kultury przekazał je w prezencie gwiazdkowym parafiom pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie i pw. św. Jana Chrzcicie-
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M. Lasota nagrodzony
w Szydłowie

dwunasty Gimnazjum im. M. Konopnickiej w SzyPo raz
dłowie (gmina Grabica) zorganizowało Przegląd Ko-

lęd i Pastorałek. Konkursowe przesłuchania solistów, duetów
i zespołów, złożonych z uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, odbyły się 4 stycznia. Jurorzy przeglądu, którzy pracowali pod przewodnictwem Aldony Plucińskiej - starszego kustosza
Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi, mieli nie lada zadanie:
po prawie 9 godzinach słuchania wykonawców (łącznie ok. 250
uczniów) wybrać tych, którzy zasłużyli na nagrody. Pod uwagę
brano nie tylko walory głosowe, ale także poziom gry na instrumentach (jeśli wykonawcy ich używali) oraz ubiór śpiewaków.
Wspominamy o tym wydarzeniu, bo uczestniczyli w nim także wykonawcy z gminy Kleszczów, przygotowani przez Sławomira Szafrańskiego: uczeń Szkoły Podstawowej w Kleszczowie
Mikołaj Lasota i gimnazjalistka - Katarzyna Morawiec.
Jak przyznaje Aldona Plucińska wykonawcy chętniej niż kolędy śpiewali pastorałki. Uważa, że widać tu wpływ mediów,
w których w okresie świątecznym taki właśnie repertuar przeważa. Po kilkugodzinnych obradach jury przyznało Grand
Prix zespołowi „Dzieciaki” z SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród zdobywców 25 nagród za miejsca I-III (w różnych
kategoriach) znalazł się M. Lasota (III nagroda wśród solistów
z podstawówek). Było także 9 wyróżnień, w tym 7 specjalnych,
dla najmłodszych wykonawców (z klas „0” i z przedszkoli).
W gronie nagrodzonych wykonawców przeważali reprezentanci szkół i parafii z powiatu piotrkowskiego. Popularność szydłowskiego kolędowania sprawia, że kilka szkół swoich wykonawców zgłosiło po raz pierwszy, niektóre z niezłym rezultatem.
Ogłoszenie wyników przeglądu i koncert laureatów miały miejsce 6 stycznia w szydłowskim kościele parafialnym.
Aldona Plucińska podkreśla nie tylko wysoki poziom przygotowania wielu wykonawców, ale także kluczową dla organizowania takich przeglądów rolę sponsorów – mecenasów.
Zachęca młodych śpiewaków do przygotowywania się na przyszłoroczny, XIII przegląd. Zgodnie z zapowiedziami w jego repertuarze mają znaleźć się wyłącznie tradycyjne, polskie kolędy.
– Takie konkursy mają też sprzyjać zachowaniu ciągłości
kulturowej. A w starych kolędach jest kwintesencja polskości.
W nich brzmią kujawiaki, polonezy… – mówi pani etnograf.
(s)
la w Łękińsku. Opracowaniem projektu, wykonaniem oraz nadzorem nad całością szydełkowego rękodzieła przeznaczonego
na ołtarze główne zajęła się B. Komór.

Ceramiczna szopka bożonarodzeniowa…
… którą można oglądać w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Anielskiej w Kleszczowie została wykonana przez
grupę uczestników zajęć z ceramiki artystycznej, zorganizowanych przez GOK. Twórcy – amatorzy pracowali pod nadzorem
instruktorów
GOK - Beaty
Komór i Marty
Waszkiewicz.
Pomoc techniczną
oraz
wypalanie wykonanych z gliny elementów
zapewnił Karol
Muskała.
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Liczba wypożyczonych płyt z filmami i bajkami przewyższyła liczbę wypożyczonych książek. Czytelnik
rekordzista co półtora dnia czytał kolejną książkę. Autorkami, których książki cieszyły się największym powodzeniem były Katarzyna Michalak i Camilla Lackberg.

Biblioteka podsumowała rok 2012
W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie powiększyła swoje zbiory o 1239 książek oraz 741 filmów. Biblioteka otrzymała również 37 książek w darze, głównie od czytelników.
W minionym roku grono czytelników liczyło 1583 osób. Z podsumowania wynika, iż liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła
18.917, a w czytelni – 8.629. Jedną z ważniejszych informacji statystycznych, podawanych przez biblioteki jest ilość wypożyczeń.
W 2012 roku w głównej siedzibie biblioteki oraz w jej dwóch filiach
czytelnicy wypożyczyli łącznie 15.976 książek oraz 16.253 płyty
(CD, DVD, Blue Ray). Liczba wypożyczeń gazet i czasopism osią-

J

Czym jest IBUK LIBRA?

eszcze w ubiegłym roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Kleszczowie wykupiła dostęp do wybranych 180 podręczników akademickich i książek naukowych na platformie Ibuk Libra.
Dzięki całodobowemu dostępowi czytelnik może korzystać z e-czytelni za pomocą komputera, tableta czy telefonu z dowolnego miejsca: domu, pracy, uczelni czy biblioteki.
Zalety takiej wirtualnej czytelni to możliwość: robienia własnych
notatek bezpośrednio w książce, dodawania zakładek, wyszukiwania w podręczniku słów czy fraz, a także możliwość posiadania własnej e-półki z książkami. Dostęp do publikacji umieszczonych na
platformie możliwy jest po zalogowaniu na stronie http://korpo.
ibuk.pl/ lub http://libra.ibuk.pl/.
Login i hasło do zdalnego logowania można otrzymać
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie lub jej filiach
w Łękińsku i Żłobnicy. Lista książek, do których dostęp wykupiła biblioteka, jest zamieszczona na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Z tego zbioru można korzystać do 30 listopada 2013 r.
J.G.

Ile za abonament RTV?
Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.
Osoby fizyczne mieszkające w jednym gospodarstwie domowym są zobowiązane do płacenia jednej opłaty abonamentowej za
radio i za radio i telewizor (bez względu na ilość posiadanych w tym
gospodarstwie domowym odbiorników telewizyjnych i radiowych,
w tym w samochodach stanowiących ich własność). Firmy płacą
abonament RTV za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny,
z odbiornikami radiowymi w samochodach służbowych włącznie.
W 2013 roku obowiązują następujące stawki abonamentu RTV,
ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji:
Opłata za używa- Opłata za używanie odbiornie odbiornika ra- nika telewizyjnego lub telediofonicznego
wizyjnego i radiofonicznego
1 miesiąc
5,65
18,65
2 miesiące 11,00
36,20
3 miesiące 16,30
53,70
6 miesięcy 32,20
106,30
rok
61,00
201,40
Obowiązujący termin wnoszenia opłat – do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Kwota opłaty za cały 2013 r.
wynosi 201,40 zł po uwzględnieniu 10% bonifikaty. Aby skorzystać
z tej ulgi opłatę roczną należy wnieść do 25 stycznia br.
Więcej informacji o abonamencie znajdziemy na stronie http://
www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/.
Okres rozliczeniowy

gnęła poziom 3054 egz. Zbiory udostępniane czytelnikom na miejscu to 4954 książki oraz 3361 egzemplarzy gazet i czasopism.
Średnia dzienna liczba odwiedzin wyliczona dla 2012 roku to
63,06; a średnia dzienna wypożyczeń na zewnątrz - 107,43. Najaktywniejszy czytelnik wypożyczył w 2012 roku 233 książki. Rekordzista „kinoman” wypożyczył 190 płyt ze zbiorów multimedialnych.
W ubiegłym roku do najchętniej wypożyczanych książek dla
dorosłych należała seria Katarzyny Michalak: „Sklepik z niespodzianką”, „Rok w Poziomce” oraz „Lato w Jagódce”. Powodzeniem
(głównie dzięki reklamie w mediach) cieszyła
się autobiografia Danuty Wałęsowej „Marzenia
i tajemnice”. Czytelnicy
bardzo chętnie sięgali
też po tytuły z 7-tomowej
sagi kryminalnej Camilli
Lackberg. Młodzież najchętniej sięgała na półkę po cykl książek Charlaine Harris oraz serię
„Dom Nocy” P.C. Cast
i Kristin Cast.
Zajęcia dla dzieci – to rodzaj bibliotecznej
Najczęściej wypożypracy, którego nie da się opisać suchymi
czanymi płytami filmoliczbami
wymi były oczywiście
bajki, m.in. „Smerfy”, „Gnomeo i Julia”, „Król Lew”. Dorośli najchętniej oglądali filmy: „Druhny”, „Czarny łabędź” i „Pożyczony narzeczony”.
J.G.

Ułatwienia meldunkowe
i paszportowe

stycznia przy załatwianiu spraw meldunkowych nie jest
Od 1konieczne
wymeldowywanie się w jednym urzędzie, po

to, by zameldować się w drugim. Wszystko można załatwić w jednym urzędzie – przy zgłoszeniu zameldowania w nowym miejscu.
Przy dokonywaniu meldunku nie jest teraz konieczne podawanie informacji o wykształceniu, o obowiązku wojskowym oraz przedkładanie książeczki wojskowej. Zostały zniesione sankcje karne - dla
obywateli polskich i Unii Europejskiej - za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Termin na zgłoszenie meldunku został wydłużony z dotychczasowych 4 do 30 dni.
Całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego ma nastąpić
z początkiem 2016 roku.
***
Od 17 stycznia br. wniosek o wydanie paszportu (także tymczasowego) można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim na terenie Polski. W tym samym miejscu odbierzemy także gotowy dokument. Do tej pory paszporty wydawane były przez wojewodę
właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
Kolejną nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje tego dokumentu w nagłych
wypadkach związanych ze swoją pracą (np. ze względu na nieplanowaną wcześniej podróż służbową). Wcześniej o taki paszport
mogły ubiegać się m. in. osoby, które utraciły dokument podczas
podróży albo w nagłych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
(s)
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Wyjazdy na
zimowiska 2013

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
będących własnością Gminy Kleszczów.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2013 (piątek)
• godz. 10.00 – plac przy GOK Kleszczów (przetarg ograniczony),
• godz. 10.30 – plac przy GOK Kleszczów (przetarg nieograniczony).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ilość
(szt.
/kpl.)

Nazwa
Ścianka aluminiowa przeszklona z
drzwiami
Ścianka aluminiowa przeszklona stała
Ścianka aluminiowa przeszklona stała
Ścianka aluminiowa przeszklona z
naświetleniem i drzwiami składanymi
Ścianka aluminiowa przeszklona
z naświetleniem i drzwiami
dwuskrzydłowymi
Ścianka aluminiowa przeszklona
z naświetleniem i skrzydłami
drzwiowymi
Okno aluminiowe przeszklone stałe
Ścianka aluminiowa stała przeszklona
Ścianka aluminiowa oszklona wraz z
drzwiami dwuskrzydłowymi
Skrzydła drzwiowe łazienkowe w
kolorze białym „60” - prawe
Skrzydła drzwiowe łazienkowe w
kolorze białym „60” - lewe
Skrzydła drzwiowe łazienkowe w
kolorze białym „70” - lewe
Skrzydła drzwiowe pełne w kolorze
białym „70” - lewe
Skrzydła drzwiowe pełne w kolorze
białym „70” - prawe
Skrzydła drzwiowe pełne w kolorze
białym „80” - lewe
Skrzydła drzwiowe pełne
„70” – lewe
Skrzydła drzwiowe pełne
„70” – prawe
Skrzydła drzwiowe pełne
„80” - prawe
Skrzydła drzwiowe pełne
„80” – lewe
Roleta elektryczna

Wymiar

Lokalizacja

Cena
Wysokość
wywoławcza
postąpienia
za 1 szt./kpl.

1

3,23 x 2,36 GOK Kleszczów

242,00

24,00

1
1

2,73 x 1,47 GOK Kleszczów
2,73 x 1,70 GOK Kleszczów

95,00
109,00

10,00
11,00

2

2,55 x 4,21 GOK Kleszczów

253,00

25,00

1

3,20 x 3,30 GOK Kleszczów

248,00

25,00

2

3,18 x 1,46 GOK Kleszczów

109,00

11,00

5
1

0,90 x 0,90 GOK Kleszczów
3,25 x 5,51 GOK Kleszczów

20,00
420,00

2,00
42,00

1

3,20 x 4,46 GOK Kleszczów

335,00

34,00

6

„60”

GOK Kleszczów

10,00

2,00

6

„60”

GOK Kleszczów

10,00

2,00

5

„70”

GOK Kleszczów

10,00

2,00

1

„70”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

2

„70”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

1

„80”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

1

„70”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

3

„70”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

3

„80”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

„80”

GOK Kleszczów

12,50

1,50

2,70 x 2,00 GOK Kleszczów

45,00

5,00

3
1
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Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-15.00.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy
- pokój nr 5, tel. 44/ 731 31 10 w. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje o terminach wyjazdów na zimowiska dzieci
i młodzieży z terenu gminy Kleszczów:
• Uczniowie klas I – III wypoczywać będą
w Ośrodku Wczasowym „MD” w Muszynie.
30-osobowa grupa wyjedzie w terminie od 10
do 16 lutego.
• Uczniowie klas IV–VI wypoczywać będą
w Ośrodku Wczasowym „MD” w Muszynie.
39-osobowa grupa wyjedzie w terminie od 17
do 23 lutego.
• Gimnazjaliści wypoczywać będą w Ośrodku
Wczasowym „MD II” w Krynicy Zdroju. Wyjazd 60-osobowej grupy zaplanowany został
w dniach 10-16 lutego.
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów wyjedzie wraz z opiekunami do Krynicy Zdroju. W Ośrodku Wczasowym „MD II”
45-osobowa grupa będzie przebywać od 17 do
23 lutego.
• Młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz
studenci (łącznie 25 osób) wyjadą do Ośrodka
Wczasowego „MD” w Muszynie. Ustalony termin ich pobytu to 10-16 lutego.
Organizatorem zimowych wyjazdów wszystkich grup jest Firma D.K. „KONZERN” z Warszawy.
Bliższe informacje można uzyskać, kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kleszczowie (który ma tymczasową siedzibę
w domu kultury w Łękińsku), tel. 44/ 731-32-30 lub
44/ 731-35-63.

Informacje na temat ośrodków, w których organizowany jest wypoczynek zamieszczone są na
stronach internetowych: www.szczesna.pl oraz
www.krynicamd.pl (z niej pochodzi zimowy widok
OW „MD II”).

Producent mebli

perfekcyjnie i atrakcyjnie
OFERUJEMY:

3 montaż kotłowni;
montaż instalacji centralnego ogrzewania;
montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji;
montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych;
montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Przyjedziemy, doradzimy, wykonamy!

Zadzwoń:

tel. 669 445 524

P & A Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 132 | 42-218 Częstochowa
tel. +48 669 445 524 e-mail: biuro@p-and-a.eu

„MEBLOMAX”

Janusz Moryń

WYKONUJE MEBLE:

● kuchenne, pokojowe, sypialnie,
● komody, stoły, krzesła, ławy
● biurowe, szafy wnękowe
● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta.
3 Na wszystkie meble udzielamy gwarancji.
3 Montaż, transport gratis.
3 Wystawiamy fakturę VAT.
Zapraszamy do salonu producenta:
Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509-372-199
www.meblomax.org.pl
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Głosuj na wybranego sportowca

rwa czwarta edycja Plebiscytu na Najlepszego Sportowca
Powiatu Bełchatowskiego, prowadzona przez serwis BELsport.pl. Głosowanie internetowe potrwa tradycyjnie do 31 stycznia.
„Wszystkich sportowców, którzy znajdują się na liście kandydatów
łączy jedno - pochodzą z Bełchatowa lub jego okolic. Większość
w dalszym ciągu reprezentuje barwy rodzimych klubów, część
z różnych powodów kontynuuje kariery gdzie indziej. Jednak na
pewno są sportowcami, za których nie musimy się wstydzić!” - informuje sportowy portal.
Na liście jest 25 zawodników, reprezentujących różne kluby
i dyscypliny sportowe. Pierwszy element głosowania ma charakter
internetowej sondy, w której każdy z głosujących oddaje tylko jeden głos (jedno IP = jeden głos). Organizatorzy apelują do głosujących o zastosowanie się do tej reguły.
Na końcowy wynik plebiscytu będą też miały wpływ głosy,
oddane przez wybranych przedstawicieli lokalnego świata mediów, sportu i polityki. Każda z tych osób (docelowo ma ich być
trzydzieści), wybierze swoją „piątkę wspaniałych”. „Sportowiec,
który znajdzie się na pierwszym miejscu takiej listy otrzyma 10
punktów, drugi 8, trzeci 6, czwarty 4, a piąty 2 pkt.” – informuje
BELsport.pl.
Punkty przyznane w ten sposób najlepszym - w opinii „wybrańców” – zawodnikom zostaną dodane do punktów za miejsce zajęte
po podsumowaniu internetowej sondy. Ta pozwoli najlepszemu zawodnikowi zdobyć maks. 100 punktów. Za 2 m. przyznane będzie
80, za 3 m. – 60, a za 4 m. – 50 pkt. Zawodnik, który zajmie ostatnie,
25 m. uzyska tylko 1 pkt.
Trzej najlepsi sportowcy zostaną uhonorowani okazjonalnymi
statuetkami oraz specjalnym zaproszeniem na kolację, której funda-

Sport
Siedem medali Omegi

S

iedem medali, w tym dwa złote i kilka rekordów życiowych
przywieźli zawodnicy LKS Omega Kleszczów z pływackich
Zimowych Mistrzostw Województwa Łódzkiego. Tradycyjnie najlepiej wypadła najlepsza zawodniczka gminy Kleszczów - Barbara Wasilewska. Zdobyła cztery medale,
w tym dwa złote na 100 i 200 m stylem
dowolnym, uzyskując wyniki 59,91 (rekord życiowy) i 2.06,06. Brązowe krążki zdobyła na dystansach 400 i 800 m
stylem dowolnym (z wynikami 4.22,48
i 9.03,88).
Monika Szymańska zdobyła srebro na 200 m stylem dowolnym (wynik
2.11,71 - rekord życiowy). Filip Mielczarek, który niedawno przyszedł do Omegi z EKS Skra Bełchatów, wywalczył
Pływacka reprezentacja
Omegi Kleszczów (zdjęcie dwa brązowe medale na 200 m stylem
z portalu BELsport.pl)
zmiennym (2.16,29) i na 1500 m dowolnym (16.35,90). Wśród pływaków, którzy
w barwach Omegi wystąpili na mistrzostwach, znalazła się też Kinga Trojanowska.

torem będzie Restauracja Ricco i firma Budomar. Wśród sponsorów
tegorocznego plebiscytu jest także kompleks SOLPARK Kleszczów.
Na plebiscytowej liście znajdujemy trójkę zawodników, którzy
związani są z gminą Kleszczów. Oto ich krótkie charakterystyki podane przez portal:
• Barbara Wasilewska (pływanie, LKS Omega Kleszczów).
Młoda pływaczka Omegi od lat czyni systematyczne postępy. W 2012 roku zdobyła złoty medal na dystansie 800 m oraz
srebrne na 400 m i 1500 m w Mistrzostwach Polski Seniorów
i Młodzieżowców w Olsztynie. Wywalczyła także brąz na 200 m
i 400 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Oświęcimiu
oraz dwa srebrne medale na 400 m i 800 m w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach. Została uznana Najlepszym Sportowcem Gminy Kleszczów 2012 r.
• Patryk Chojnowski (tenis stołowy, MLKS Ostródzianka
Ostróda). Złoty indywidualnie i srebrny drużynowo medalista
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Zdobył także srebrny medal indywidualnie i brązowy drużynowo w turnieju China Para
TT Open dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień jest liderem
w zespole Ostródzianki, który występuje w rozgrywkach polskiej
Superligi tenisa stołowego. Pochodzi z Kleszczowa. Zaczynał
uprawiać tenis stołowy pod okiem Tadeusza Książczyka, a potem Longina Wróbla.
• Filip Mielczarek (pływanie, EKS Skra Bełchatów / LKS Omega Kleszczów). Najbardziej obiecujący zawodnik sekcji pływackiej EKS Skry, w trakcie roku zmienił barwy klubowe przechodząc
do Omegi Kleszczów. Niemal w każdych zawodach w których
startował poprawiał swoje rekordy życiowe. Dla nowego klubu
zdobył dwa brązowe medale w mistrzostwach województwa na
200 m stylem zmiennym i 1500 m dowolnym.
Więcej informacji o plebiscycie – na stronie www.belsport.pl.
(s)
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PRZEWÓZ MEBLI
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PRZEPROWADZKI
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TRANSPORT

Tel. 798 022 424
Tel. 509 441 210
Wynajmę lokal
przy salonie fryzjerskim pod
usługi kosmetyczne
w Kleszczowie
przy ul. Wspólnej 18
(z tyłu Polo Marketu).

Tel. 695-915-495.

Zatrudnię opiekunkę

Korepetycje

do 9-miesięcznego dziecka

fizyka, chemia

od marca.
Tel. 602-853-495.

(możliwość dojazdu do ucznia).
Tel. 601 692 345.
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Sport
Wojewódzkie podsumowanie
LZS’ 2012

grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu sportowo-turystycznego 2012 Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe Województwa Łódzkiego.
W trakcie uroczystości wyróżniono najlepszych sportowców i trenerów LZS, najlepsze rady powiatowe, miejsko-gminne i gminne Zrzeszenia LZS oraz najlepsze kluby
sportowe, najlepsze sekcje turystyczne, a także najlepsze szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, biorące w ciągu roku 2012 udział w imprezach organizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi.
W gronie wyróżnionych dziesięciu najlepszych sportowców LZS województwa łódzkiego na wysokim, trzecim miejscu znalazła się nasza utalentowana pływaczka – Barbara Wasilewska (na zdjęciu – czwarta z lewej). W konkursie na najlepszy klub sportowy
LZS województwa łódzkiego w sporcie masowym pierwsze miejsce zajął LKS Omega
Kleszczów ex aequo z klubem z Działoszyna. Drugie miejsce wśród gmin zajęła gmina
Kleszczów.
Podczas łódzkiej uroczystości uhonorowane zostały też trzy szkoły samorządowe
z terenu naszej gminy:
l Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie uzyskał II miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.
l Szkoła Podstawowa
w Kleszczowie została
sklasyfikowana na trzecim
miejscu wśród podstawówek.
l Gimnazjum w Kleszczowie w gronie szkół gimnazjalnych uzyskało piąte
miejsce.
To niezwykle cenne
wyniki, potwierdzające wysoką pozycję naszej gminy
i jej sportowców na sportowej mapie regionu łódzkiego.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
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 „Imperial”
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
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
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
731-36-34
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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Gminne spotkanie opłatkowe

oncert w wykonaniu zespołu AUDIOFEELS poprzedził doroczne spotkanie opłatkowe władz samorządowych z przedstawicielami firm, instytucji, organizacji społecznych i gminnych
jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na naszym terenie.
Podczas tego spotkania, którego miejscem po raz pierwszy była
pięknie udekorowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury sala widowiskowa WOK w Łękińsku,
pełniący funkcję wójta
gminy Jacek Rożnowski wespół z przewodniczącym Rady Gminy
– Henrykiem Michałkiem po powitaniu
przybyłych gości dokonali krótkiego podsumowania mijającego
roku (fot. 1).
Powiedzieli o naj1 ważniejszych zrealizowanych przez gminę
inwestycjach i zaprezentowali plany kluczowych inwestycji na kolejny rok. Wyrazili radość z przedsięwzięć inwestycyjnych, prowadzonych przez firmy z gminy Kleszczów. Zwrócili też uwagę, że za
sprawą budowy osiedla Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
gmina Kleszczów była w roku 2012 miejscem realizacji jednej z największych inwestycji mieszkaniowych w powiecie bełchatowskim.
Przed złożeniem świątecznych życzeń Jacek Rożnowski powiedział:
– Dziękujemy nie tylko za wykonane inwestycje, ale także za
współpracę z gminnym samorządem oraz jednostkami organizacyjnymi gminy Kleszczów. Dziękujemy za Państwa przedsiębiorczość,

wielkiej Bożej radości w naszych sercach. Życzę, byśmy mocą Ducha Świętego mogli tą radością dzielić się z członkami naszych rodzin i z tymi wszystkimi, z którymi będziemy w święta i w Nowy Rok,
a również i po Nowym Roku składać sobie życzenia.
Po podkreśleniu duchowego wymiaru nadchodzących, świątecznych dni swe życzenia przekazali zebranym także inni księża,
uczestniczący w spotkaniu opłatkowym. Proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Kleszczowie, ks. Andrzej Pękalski:
– Życzę wszystkim Państwu tu zgromadzonym, a przez Was
– Waszym rodzinom, Waszym przyjaciołom – niech Boże Dziecię
błogosławi w każdym Waszym wysiłku, w każdym Waszym staraniu,
w każdej Waszej trosce. Kiedy przyjdzie jakieś zmartwienie, jakiś
ból to wiedzcie, że On pierwszy cierpiał niedostatek, cierpiał chłód.
Proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie, ks.
Krzysztof Góral:
– Życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli zawsze powiedzieć
o Chrystusie że Pan
jest z nami, że nas
buduje, prowadzi.
Życzę takich właśnie
świąt z Nim i wokół
Niego. Niech On będzie tym najważniejszym gościem, nie tylko na czas świąt, na
chwilę, ale na zawsze.
Potem było łamanie się opłatkiem (fot.
3
2), składanie życzeń,
wigilijny poczęstunek przerwany na chwilę wizytą św. Mikołaja (fot. 3) oraz wspólne śpiewanie kolęd. W tej ostatniej części opłatkowego spotkania niezwykle
pomocny okazał się dla uczestników akompaniament w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów (fot. 4), a także

2
za nie poddawanie się kryzysowym nastrojom i nieustanne parcie
do przodu.
O poświęcenie opłatków został poproszony proboszcz parafii w Łękińsku, ks. Henryk Gorgoń. Korzystając z okazji przekazał
uczestnikom wigilijnego spotkania życzenia. Powiedział m.in.:
– Życzę Państwu, aby ten sentymentalny dźwięk łamiącego się
opłatka przełamał w nas to, co może się w tym roku nagromadziło
jako minusowe, aby ten dźwięk był takim wybuchem, eksplozją tej

4
przygotowane wcześniej śpiewniki, zawierające teksty najbardziej
popularnych kolęd i pastorałek.
(s)

MURAMO oferuje:
Usługi remonotowo-budowlane

• docieplanie budynków i poddaszy;
• podwieszane sufity i zabudowy z płyt GK;
• wykończenie wnętrz;
• gładzie, malowanie;
• tynki akrylowe i podbitki;
• cięcie oraz wyginanie parapetów i obróbek blacharskich.

tel. 603 34 33 56

Gwarancja na wykonywane usługi

