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Ocenili stan
bezpieczeństwa

13 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie spotkali się uczestnicy debaty społecznej,
poświęconej bezpieczeństwu publicznemu na terenie naszej gminy.
Ocenę działań służb policyjnych
przedstawił kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie - podkom.
Damian Kucner, natomiast szerszymi refleksjami na temat stanu
bezpieczeństwa oraz możliwych
kierunków zmian obecnego stanu podzielił się z uczestnikami insp. Tomasz Jędrzejczyk - zastępca komendanta powiatowego policji w Bełchatowie.
Więcej na str. 4

Gną dla Dubaju i Katowic
Elementy gięte z kleszczowskiej fabryki spółki Kersten
Europe stanowią składową część najróżniejszych konstrukcji
architektonicznych, powstających w różnych krajach. Do obszernego portfolio holenderska firma mogła w minionym roku
dopisać dwie nowe lokalizacje. Jedna z nich to Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Półmetrowej średnicy gięte rury
z Kerstena tworzą tu konstrukcję kopuły nad największym budynkiem centrum wystawienniczego, które powstaje z myślą
o zaplanowanej na 2020 rok światowej wystawie EXPO.

Zapraszam Mieszkańców
na konsultacje
w sprawie zmiany granic
gminy Kleszczów
Szanowni Mieszkańcy!

Wójt gminy Bełchatów zapowiedział kontynuowanie działań swojego poprzednika, których celem jest przyłączenie do gminy Bełchatów najbardziej uprzemysłowionej części gminy Kleszczów. W piśmie z 17 grudnia wójt gminy Bełchatów zwrócił się do Rady Gminy
Kleszczów o wydanie opinii w sprawie takiej właśnie zmiany granic
naszej gminy.
Rada Gminy Kleszczów na sesji zwołanej 28 grudnia ustaliła,
że do wydania opinii potrzebne będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Jest to konieczne, aby skutecznie bronić się
przed zmianą granic. W tym celu w każdym sołectwie zorganizujemy w styczniu zebranie konsultacyjne. Aby nasz głos sprzeciwu wobec projektu „rozbioru gminy Kleszczów” zabrzmiał jak najmocniej
jest potrzebny udział jak największej liczby mieszkańców całej gminy Kleszczów. Swoją obecność trzeba potwierdzić własnym podpisem na liście, a później trzeba oddać głos nad przyjętym w czasie
zebrania stanowiskiem.
Zapraszam Państwa i zachęcam do jak najliczniejszego udziału
w tych zebraniach.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów

Harmonogram zebrań konsultacyjnych
Lp.
Sołectwo
1. Kleszczów

FOTO: www.arabianbusiness.com

Więcej na str. 5

Trwają zapisy
na półkolonie
Od 18 do 22 lutego 2019 roku, a więc w drugim tygodniu
zbliżających się ferii zimowych, zostaną zorganizowane stacjonarne półkolonie w Kleszczowie. Są one przeznaczone dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku. Organizatorem półkolonii będzie tym razem Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych. Zapisy dzieci na półkolonie są prowadzone do 15 stycznia.

Data
11 stycznia
(piątek)
2. Łękińsko
14 stycznia
(poniedziałek)
3. Żłobnica
15 stycznia
(wtorek)
4. Łuszczanowice 16 stycznia
(środa)
5. Antoniówka
17 stycznia
(czwartek)
6. Dębina
21 stycznia
(poniedziałek)
7. Kamień
21 stycznia
(poniedziałek)
8. Rogowiec
22 stycznia
(wtorek)
9. Wolica
23 stycznia
(środa)
10. Czyżów
24 stycznia
(czwartek)

Godz.
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin - 16.30
II termin - 17.00
I termin - 18.00
II termin - 18.30
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin - 17.00
II termin - 17.30
I termin -17.00
II termin -17.30

Lokal
Hala Sportowa SOLPARK
Kleszczów
Sala OSP w Łękińsku
Sala w Żłobnicy
Sala OSP
w Łuszczanowicach
Sala OSP w Antoniówce
Wiejski Ośrodek
Kultury w Dębinie
Sala OSP w Kamieniu
Wiejski Ośrodek
Kultury w Rogowcu
Sala OSP
w Wolicy
Wiejski Ośrodek
Kultury w Czyżowie
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KRÓTKO
Pomyślnie przeszły konkurs

18 grudnia został rozstrzygnięty konkurs, którego celem było wyłonienie dziennych opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie
gminy Kleszczów. Podajemy (w porządku alfabetycznym) imiona i nazwiska osób, które pomyślnie przeszły konkurs: Anna Alama, Ewa Błaszczyk, Aldona
Bujacz, Kamila Bujacz, Justyna Krężoch, Katarzyna Kusiak, Barbara Matuszczak, Aleksandra Michałek, Gabriela Napieraj, Monika Sobocińska, Marta
Susmęd, Małgorzata Szala, Kinga Szermer, Agata Urbańska, Aneta Wójcik i Aneta Zakrzewska. Wymienione panie posiadają kwalifikacje, a także odpowiednie warunki lokalowe do sprawowania opieki nad
dziećmi w wieku żłobkowym. Będą mogły sprawować
opiekę nad dziećmi od początku do końca 2019 roku.
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Trwają zapisy dzieci
do opiekunów dziennych

Konsultacje programu

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
UG w Kleszczowie zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, działające na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt do udziału w konsultacjach projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kleszczów”. Projekt tego programu na rok 2019 jest
udostępniany zainteresowanym we wspomnianym
referacie (pokój nr 26). Konsultacje prowadzone są
do 11 stycznia (włącznie).

350 tys. zł dotacji z powiatu…

Prawie 350 tys. zł zamierza w 2019 roku wydać Zarząd Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym na terenie powiatu. Dotacje są przewidziane do zadań z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Swoje oferty wraz z propozycjami działań organizacje
pozarządowe mogą składać w bełchatowskim starostwie do 14 stycznia 2019 r. Ze strony internetowej
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (zakładka
„Organizacje pozarządowe”) można pobrać: „Wzór
oferty”, „Oświadczenie RODO” oraz Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu.

… i 700 tys. zł z województwa

Organizacje pozarządowe, działające na rzecz
mieszkańców regionu łódzkiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą ubiegać
się o dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Do wydatkowania przewidziano 700
tys. zł, przy czym na zadania dotyczące popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora – 150
tys. zł. Na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych, prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa
łódzkiego oraz prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury przeznaczono 550 tys. zł. Nabór
ofert trwa do 21 stycznia 2019 roku. Więcej informacji na stronie www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe.
JS

Gminne przetargi

ybrany został wykonawca sieci FTTH w Żłobnicy. Z dwóch ofert, złożonych przez
łódzkie firmy Globitel sp. z o.o. oraz Furel Inwestycje sp. z o.o., korzystniejsza
okazała się ta druga. Wynagrodzenie za realizację zleconych przez gminę prac wyniesie
1.328.400 zł brutto.
Do 22 stycznia został przedłużony termin składania ofert na ogłoszony powtórnie przetarg, dotyczący przebudowy stadionu gminnego w Kleszczowie (na zdjęciu).
W przetargu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy ulicy
Energetycznej w Rogowcu na 3-kilometrowym odcinku (od wjazdu do Elektrowni Bełchatów do miejscowości Słok - Młyn) swoje oferty złożyło aż 7 firm.
Obecnie trwa weryfikacja przedstawionych ofert.
JS

I

nformujemy rodziców, mieszkających na
terenie gminy Kleszczów, którzy chcieliby powierzyć dziecko w wieku do lat trzech
opiekunom dziennym, wybranym w gminnym
konkursie, że w Urzędzie Gminy prowadzone
są zapisy dzieci. Jakie warunki należy spełnić,
by móc starać się o ten rodzaj pomocy opiekuńczej dla dziecka w wieku żłobkowym?
Pierwszeństwo w zapewnieniu opieki nad
dziećmi przysługuje:
- obojgu rodzicom / opiekunom prawnym
pracującym, jeśli nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem, a we wspólnym
gospodarstwie domowym nie ma innych domowników, mogących zapewnić opiekę dziecku (żaden z rodziców / opiekunów prawnych
dziecka nie może aktualnie przebywać na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym),
- rodzicom, których dzieci pozostawały dotychczas pod opieką opiekuna dziennego i nie
zostały zakwalifikowane do żłobka,
- rodzicom oczekującym na miejsce
u opiekuna dziennego, którzy deklaracje złożyli w ubiegłym roku, ale z braku miejsc u opiekunów, opieka nie została dziecku zapewniona.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do zapewnienia dziecku opieki

dziennej niż liczba wolnych miejsc u opiekuna dziennego, decydować będzie informacja
z Gminnego Żłobka w Kleszczowie o braku
miejsc w żłobku, a także kolejność złożenia
deklaracji w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Gminy w Kleszczowie.
Dodatkowo przy kwalifikowaniu dziecka
do opieki u opiekuna dziennego będzie brana
pod uwagę sytuacja w rodzinie dziecka zgłaszanego do opiekuna dziennego (wielodzietność, rodzina niepełna, niepełnosprawność).
W przypadku rodzica, który jest w trakcie
poszukiwania pracy, umowa na powierzenie
dziecka opiekunowi dziennemu jest zawierana tylko wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca
u opiekuna dziennego. Umowa jest podpisywana na czas poszukiwania pracy, nie dłużej
jednak niż na 2 miesiące. Po znalezieniu pracy przez rodzica, umowa zostanie przedłużona na kolejne miesiące.
Deklarację rodzica o wyborze dziennego
opiekuna dla dziecka można pobrać ze strony Urzędu Gminy i złożyć w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie. Dodatkowych informacji udziela: Referat Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Promocji - stanowisko ds.
stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat
3, pokój nr 5, tel. 44/ 731-66-25.
(opr. JS)

Ważne dla rolników, starających się
o zwrot paliwowej akcyzy

Z

bliża się czas rozliczania faktur za olej napędowy, wykorzystywany do produkcji rolnej
w okresie od sierpnia 2018 r. do końca stycznia br. W dotychczasowym systemie rozliczania podatku akcyzowego, zawartego w cenie rolniczego paliwa nastąpiły pewne zmiany,
wprowadzone z korzyścią dla producentów rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1
litr oleju napędowego nie uległa co prawda zmianie i nadal wynosi 1 zł, natomiast limit na jeden hektar został podwyższony z dotychczasowych 86 do 100 litrów.
Rolnicy zajmujący się hodowlą bydła uzyskują dodatkowy limit zwrotu akcyzy, obliczany
w oparciu o tzw. duże jednostki przeliczeniowe bydła. Dla udokumentowania liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących własnością producenta rolnego, stosowny dokument
wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W tym roku zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2466) został wprowadzony nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Informujemy, że nowe druki
wniosków będą dostępne w Urzędzie Gminy w Kleszczowie po 15. stycznia.
JS
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Wyzwania na 2019 rok

Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów
- Sławomirem Chojnowskim
- Na sesji zwołanej 18 grudnia Rada Gminy Kleszczów
uchwaliła budżet
na 2019 rok. Wydatki zaplanowane zostały na
ponad 345 mln zł. Jaka część tych pieniędzy będzie przeznaczona na inwestycje?
- Na zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne zarezerwowaliśmy ponad 146 mln zł.
- Jakie będą najważniejsze z gminnych inwestycji w roku 2019?
- Będziemy kontynuować zadania już
rozpoczęte, w tym np. uzbrajanie terenów osiedla pod budownictwo jednorodzinne w Łuszczanowicach Kolonii, rozbudowę ulicy Głównej w Kleszczowie,
przebudowę powiatowej drogi z Łuszczanowic w kierunku Chorzenic. W sumie na
prace przy drogach powiatowych i gminnych planujemy w tym roku przeznaczyć
41,7 mln zł.
- Jakie inne, oprócz przebudowy
dróg, ważne inwestycje będą realizowane w poszczególnych miejscowościach?
- Podam kilka przykładów. W Czyżowie chcemy rozpocząć prace przy budowie remizy strażackiej. W Rogowcu
przewidzieliśmy rozbudowę miejscowego Domu Kultury. W Łękińsku przeprowadzimy m. in. modernizację ujęcia wody,
żeby podnieść jego wydajność. W Kleszczowie ruszy rozbudowa gminnego stadionu o część lekkoatletyczną, będziemy
też stawiać nowy budynek z mieszkaniami socjalnymi. W Łuszczanowicach w pobliżu nowego ronda powstanie przebudowany i powiększony park (prace przy nim
zaczęły się jesienią zeszłego roku). Żłobnica doczeka się natomiast nowych sieci światłowodowych. Wraz ze wzrostem
liczby nowych domów oraz mieszkańców nasza gmina wymaga ciągłej rozbudowy swojej infrastruktury, nie tylko technicznej, ale też społecznej. Dlatego m.in.
w najbliższych planach jest rozpoczęcie
rozbudowy szkoły w Łękińsku oraz budowa nowej siedziby dla szkoły podstawowej w Kleszczowie.
- Na jakim poziomie zostały zaplanowane wydatki bieżące?
- Mają wynieść 199 mln zł. Z tej kwoty zapłacimy m. in. 51,3 mln zł „janosikowego” oraz 37 mln zł tzw. nadwyżki do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Po wielu latach rozwoju i ciągłego inwestowania gmina dorobiła się już dużego
majątku trwałego. Ponosimy koszty jego
utrzymania, unowocześniania, a także
ubezpieczenia od różnych szkód. Dlatego właśnie znaczącą pozycję w naszym
budżecie stanowią i będą stanowić wydatki bieżące.
- Gmina uruchamia kolejny projekt
ekologiczny dla mieszkańców. Ma on
zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, potrzebną do ogrzewania, a w efekcie obniżyć emisję zanieczyszczeń do powietrza. Jak duże
środki zostaną na ten cel przeznaczone?
- Uchwalając w zeszłym roku program dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych Rada Gminy
Kleszczów ustaliła całą procedurę, która
musi być przeprowadzona, zanim właściciel budynku będzie mógł złożyć wniosek
o dofinansowanie. Wstępnie na ten rok
na dotacje do termomodernizacji zarezerwowane zostały 3 mln zł. Zobaczymy,
jak duże będzie zainteresowanie mieszkańców tym nowym projektem. Dodam,
że na prowadzony od kilku lat program
dofinansowania przez gminę kosztów
zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz
ograniczających emisję zanieczyszczeń
w budynkach mieszkalnych położonych
na terenie gminy na ten rok zarezerwowaliśmy 1 mln zł.
- Panie wójcie, co poza realizacją
wszystkich planów inwestycyjnych,
zapisanych w tegorocznym budżecie, uważa Pan za ważne wyzwanie na
ten rok?
- Bardzo chciałbym uporządkować
kwestie związane ze zbudowanym przez
naszą gminę odcinkiem gazociągu poza
granicami gminy Kleszczów - od Gomunic do Czyżowa. Główna sieć gazowa ma już ponad 25 lat. Stacje, które podnoszą ciśnienie gazu nadają się
do modernizacji. Należałoby też zająć
się uporządkowaniem terenu nad głównym odcinkiem gazociągu, bo teraz jest
to teren zadrzewiony. Utrzymywanie na
naszym stanie tej części magistrali będzie się więc wiązało z ponoszeniem
kosztów. Polska Spółka Gazownicza
w związku ze swoimi planami inwestycyjnymi wystąpiła do nas z wnioskiem
o odsprzedaż tego gazociągu. Na razie
będziemy chcieli zrobić wycenę majątku związanego z sieciami gazowymi i z
tą wyceną zapoznać radnych. Decyzja
å ciąg dalszy na str. 5
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KOMUNIKATY
Z okazji Dnia Babci i Dziadka

Gminne obchody Dnia Babci i Dziadka, organizowane dla osób mieszkających na terenie gminy Kleszczów, zostały zaplanowane na piątek 18 stycznia.
Impreza, której organizatorem jest Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie, odbędzie się w kompleksie
SOLPARK w godz. 17.00-24.00.
Sprzedaż biletów wstępu rozpoczęła się w kasie
GOK w Kleszczowie 3 stycznia. Kasa jest czynna w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz.
8.00-15.00, natomiast we wtorek - w godz. 8.0018.00. GOK informuje, że liczba miejsc jest ograniczona.

Zebrania w jednostkach OSP

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, działające
na terenie gminy Kleszczów, przygotowują się do
zebrań sprawozdawczych. Pierwsze z nich (OSP
w Łękińsku) zostało zaplanowane na sobotę 2 lutego, natomiast ostatnie (zebranie Zarządu Oddziału
Gminnego OSP) - na sobotę 27 kwietnia.
Oto szczegółowy harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach:
● OSP Antoniówka - 23 lutego godz. 17.00 - sala OSP
● OSP Czyżów - 2 marca godz. 17.00 - Dom Kultury
● OSP Kamień - 23 marca godz. 17.00 - sala OSP
● OSP Kleszczów - 22 lutego godz. 17.00 - sala OSP
● OSP Łękińsko - 2 lutego godz. 17.00 - sala OSP
● OSP Łuszczanowice - 9 lutego godz. 17.00 - sala
OSP
● OSP Wolica - 9 marca godz. 17.00 - sala OSP
● OSP Żłobnica - 16 marca godz. 17.00 - sala OSP
● Zarząd Oddziału Gminnego OSP - 27 kwietnia
godz. 18.00 - sala OSP Łuszczanowice

Do GOK-u - innym wejściem

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie poinformował, że od 7 stycznia nie będzie można korzystać
z dotychczasowego głównego wejścia do siedziby GOK w Kleszczowie. Osoby odwiedzające ośrodek będą korzystać z drugiego wejścia, położonego
w tylnej części budynku (od strony parkingu). Zmiana ta jest związana z pracami remontowymi przy ulicy Głównej.

GOK poinformuje SMS-em

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie namawia
mieszkańców Gminy Kleszczów do tego, by korzystali z możliwości otrzymywania informacji o wydarzeniach, organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie, za pośrednictwem wiadomości SMS. Aby korzystać z takiej formy powiadamiania należy pobrać ze strony GOK „Kartę zapisu
SMS”, wypełnić ją i dostarczyć do siedziby (Kleszczów, ul. Główna 74).

Terminy polowań kół łowieckich

Koło Łowieckie „Sokół” z Bełchatowa, które na terenie gminy Kleszczów dzierżawi obwód nr 270, poinformowało o najbliższym terminie polowania zbiorowego: w niedzielę 13 stycznia w godz. 8.00-16.00 na
terenie zwałowiska, Kmiecizny i Malinowia.
Koło Łowieckie „Szarak” w Woli Grzymalinej informuje, że w niedzielę 20 stycznia w godz. 8.00-14.00
odbędzie się polowanie w okolicach Łuszczanowic Kolonii. Osoby postronne prosimy o zachowanie ostrożności.
(opr. JS)
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Strefy zagrożenia

ebata o gminnym bezpieczeństwie miała charakter ewaluacyjny. Posłużyła ocenianiu, w jaki sposób realizowane
były postulaty, zgłoszone przez mieszkańców podczas poprzedniego podobnego spotkania, zorganizowanego 23 lutego 2018 r. Powtórzony został przewodni temat pierwotnej debaty - „Oczekiwania
społeczne wynikające z zagrożeń bezpieczeństwa w świetle dynamicznego rozwoju gminy”.
Co wynika z zaprezentowanych na spotkaniu danych? Okazuje się, że mieszkańcy gminy coraz częściej i chętniej korzystają z możliwości zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa. Taką możliwość daje funkcjonująca od 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa (KMZB). O ile w 2016 r. policyjne służby odnotowały ponad 20 takich zgłoszeń z terenu gminy Kleszczów, a w 2017
r. - 46 to do grudnia 2018 r. było ich już ok. 120. Systematycznie
malała liczba sygnałów o spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, rosła natomiast ilość zgłoszeń dotyczących zagrożenia w postaci nadmiernej prędkości, z jaką po gminnych i powiatowych drogach poruszały się samochody.
Przechodząc do analizy stanu bezpieczeństwa na drogach Damian Kucner ocenił, że liczba wypadków drogowych oraz drogowych kolizji nie uległa zwiększeniu. Rośnie natomiast liczba zatrzymanych przez policję nietrzeźwych kierowców - z 9 w roku 2016 do
14 w (jeszcze nie zakończonym) roku 2018.
Część swojego wystąpienia kierownik kleszczowskiego posterunku policji poświęcił profilaktycznym działaniom, które funkcjonariusze realizują w szkołach naszej gminy. Chodzi głównie o spotkania informacyjne z udziałem młodzieży. Jak wiadomo - z informacji
przekazywanych także na łamach „IK” - tematy podejmowane w ramach profilaktyki to m.in. uświadamianie uczniów w jaki sposób powinni reagować na przejawy przemocy, jak skutecznie chronić się
przed internetowymi atakami i jakie spustoszenie w ludzkich organizmach czynią dopalacze.
Zastępca powiatowego komendanta policji w Bełchatowie zwrócił uwagę na konieczność prawnej edukacji młodzieży, bo nie zawsze ma ona właściwe wyobrażenia o tym, że czasem pozornie
błahe zachowania mogą już być kwalifikowane jako niezgodne
z prawem.
Tomasz Jędrzejczyk odnosząc się do tematu „Oczekiwania społeczne wynikające z zagrożeń bezpieczeństwa w świetle dynamicznego rozwoju gminy” podkreślił, że w gminie Kleszczów zagrożenie
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wzrostem przestępczości będzie narastać wraz z przybywaniem coraz większej liczby mieszkańców. Odpowiedzią na ten trend i docelowym rozwiązaniem powinno być zastąpienie lokalnego posterunku komisariatem policji.
W stabilnych społecznościach wiejskich łatwo jest rozpoznać
kto „swój”, kto zaś „obcy”. W środowiskach, gdzie pojawia się coraz
więcej osób z zewnątrz ten mechanizm rozpoznawania potencjalnych zagrożeń zaczyna tracić na znaczeniu. Coraz ważniejszą rolę
odgrywać mogą natomiast takie rozwiązania jak monitoring miejsc
publicznych. Dyskusja o potrzebie wprowadzenia monitoringu na
terenie gminy Kleszczów trwa już od kilku lat. Nic dziwnego, że ten
wątek pojawił się również na grudniowym spotkaniu.
Podczas debaty uczestnicy dzielili się z przedstawicielami policji swoimi bolączkami. Jedna z nich to coraz częstsze przykłady

nieprawidłowego parkowania samochodów przed wjazdami na teren posesji. Te auta uniemożliwiają mieszkańcom swobodne korzystanie z gminnych ścieżek rowerowych. Były też krytyczne uwagi pod adresem rowerzystów, odnoszące się m.in. do tego, że ci po
zmroku nie zakładają kamizelek odblaskowych, a nawet drobnych
elementów z odblaskami. Poza tym wspomniano o trudnościach
z szybkim wezwaniem policyjnej interwencji po ujednoliceniu numerów alarmowych do jednego - numeru 112.
Zaapelowano również do osób budujących domy na terenie
gminy o zwracanie uwagi na to, by ciężarówki wyjeżdżające z terenu budowy nie zanieczyszczały jezdni warstwą błota, bo to może
być niebezpieczne dla innych użytkowników dróg. Podobny apel
skierowano do rolników, którzy w sezonie robót polowych nic sobie
nie robią z zanieczyszczonych kół maszyn rolniczych i wyjeżdżają
nimi na drogi publiczne.
J. Strachocki

Te placówki pomagają bezdomnym

ojewoda łódzki Zbigniew Rau zaapelował poprzez media „o podjęcie działań zmierzająW cych
do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego, w szcze-

gólności osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i innym, które z uwagi
na trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą okres zimowy”. Wojewoda przypomniał o warunkach, w jakich mogą przebywać zimą osoby bezdomne i o
potrzebie wspólnych, skoordynowanych działań takich służb i instytucji, jak: policja, straż miejska, placówki pomocy społecznej i służby zdrowia.
„Pragnę również poinformować Państwa, że pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 987 (infolinia) dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji o formach pomocy dla osób bezdomnych, wskazując lokalizację najbliższych schronisk,
jadłodajni, ogrzewalni czy placówek pomocy medycznej na terenie województwa łódzkiego. Z
całodobowej infolinii mogą skorzystać nie tylko osoby bezdomne, ale każdy, kto posiada wiedzę
o osobach potrzebujących pomocy, także tej związanej z wykluczeniem społecznym”.
Uzupełnieniem apelu wojewody jest plakat z danymi kontaktowymi tych organizacji pozarządowych, które oferują bezdomnym wsparcie w prowadzonych przez siebie schroniskach, noclegowniach, jadłodajniach i ogrzewalniach. Na terenie powiatu bełchatowskiego działają dwa
takie podmioty: Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ul. Czapliniecka 7 a, 97-400 Bełchatów, całodobowo, tel. 698-886-121 oraz Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot Stowarzyszenia Monar, ul. Czapliniecka 17 b, 97-400 Bełchatów, całodobowo, tel. 44/ 733-05-96.
W powiecie pajęczańskim nie ma żadnego podmiotu, prowadzącego schronisko, noclegownię bądź ogrzewalnię. W powiecie radomszczańskim funkcjonuje natomiast aż siedem takich
placówek.
JS

PCPR
przyjmie wnioski

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od 28
stycznia rozpoczyna nabór wniosków
o dofinansowanie działań z zakresu rehabilitacji społecznej. Pieniądze pochodzące ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą mogły być przeznaczone m.in. na: ● organizację turnusów
rehabilitacyjnych, ● zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ● likwidację barier architektonicznych, technicznych, ● zakup
sprzętu rehabilitacyjnego.
Formularze wniosków można pobierać w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Bełchatów, ul. Czapliniecka 66 pok. 12 i 13. Są również
dostępne na stronie www.pcpr.powiat-bełchatowski.pl.
JS
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Wyzwania na 2019 rok

Indukcyjna giętarka
w Kerstenie
- Wysokość kopuły to 65 metrów, średnica - około 150 metrów, a waga metalowych elementów - 2,5 tys. ton. Konstrukcja
ma formę ażurową. Została wykonana w całości z rur o średnicy
508 mm, o różnej grubości ścianek - od 10 do 50 mm - tak pokrótce opisuje jedno z większych, ubiegłorocznych zamówień firmy Kersten Europe dyrektor Bartłomiej Baudler.
Generalnym wykonawcą budynku zwieńczonego niezwykłą kopułą, która będzie pokryta przezroczystą membraną, jest
włoska firma Cimolai. Dzisiaj mało kto pamięta, że ten sam wykonawca dostarczał konstrukcje stalowe na budowę Stadionu
Narodowego w Warszawie. Konstrukcje (niektóre ponadgabarytowe) pokonywały na tirach trasę ok. 1,3 tys. km z miasteczka
Pordenone w okolicach Wenecji do Warszawy.
W tym roku elementy montażowe do konstrukcji kopuły
w Dubaju (wygięte w łuk rury) były początkowo transportowane
z Kleszczowa do Włoch. Ich dalszą ekspedycją na plac budowy
zajmowali się już Włosi.
- Na przełomie sierpnia i września kontenerowe dostawy do
Dubaju zaczęły być organizowane bezpośrednio z naszej fabryki w Kleszczowie - mówi dyrektor B. Baudler.
Cały kontrakt obejmował dostawę 1151 wygiętych rur o łącznej wadze ponad 2200 ton. Na umowie z włoskim Cimolai zarobiły także polskie i czeskie huty. Około 70 proc. rur powstało w polskiej hucie „Batory”, należącej do grupy Alchemia. Rury
o najgrubszych ściankach (30 i 50 mm) pochodziły z hut czeskich.
Gięcie większości elementów na konstrukcję kopuły odbywało się w firmie Kersten w nowej technologii, na maszynie rozgrzewającej stal do odpowiedniej temperatury. Giętarka indukcyjna to najnowszy nabytek spółki, który pozwolił rozszerzyć jej
ofertę o bardzo specjalistyczną usługę.
- Gięcie indukcyjne jest procesem bardziej wyrafinowanym
niż gięcie na zimno podkreśla Bartłomiej
Baudler - wpływamy
bowiem na parametry mechaniczne stali.
Wygięte w łuk rury są
następnie poddawane
obróbce cieplnej. Jest
to największe wyzwanie, bo nawet milimetrowe różnice w eleJedna z rur, przygotowywanych na
mentach, które mają
budowę centrum przesiadkowego
stanowić całość pewFOTO: Kersten Europe
nej budowli, mają istotne znaczenie.
Kolejne zamówienie związane z gięciem na gorąco stalowych rur Kersten realizuje na zamówienie spółki Budimex, która jest wykonawcą dużego centrum przesiadkowego przy ulicy
Sądowej w Katowicach. Całość zamówienia to ok. 500 ton łuków, wykonanych z giętych na gorąco rur 508 mm o ściankach
20 i 30 mm. Końcówki tych rur muszą być odpowiednio przycięte. Ta niezwykle precyzyjna praca powierzona została robotowi.
Dyrektor B. Baudler podkreśla, że jest to prawdopodobnie jedyny w Europie robot, który potrafi ciąć elementy gięte w 3D.
Usługa gięcia na gorąco jest zdecydowanie droższa od „zwykłego” gięcia stalowych profili na gorąco, znajdują się jednak architekci oraz inwestorzy oczekujący, że w ich konstrukcjach pojawią się elementy wcześniej nie stosowane - ich prefabrykację
umożliwiły dopiero indukcyjne giętarki. Cieszy fakt, że tak innowacyjna usługa jest realizowana w jednej z Kleszczowskich
Stref Przemysłowych.
J. Strachocki
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Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów
- Sławomirem Chojnowskim
å ciąg dalszy ze str. 3

o ewentualnej odsprzedaży części naszego majątku będzie należała do Rady Gminy.
- W 2019 roku gminę Kleszczów czeka też batalia o utrzymanie dotychczasowych granic…
- Tak, to będzie bez wątpienia najważniejsze wyzwanie.
Rada Gminy Kleszczów przyjęła już uchwałę o przeprowadzeniu
konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami. Zebrania konsultacyjne będziemy robić w każdym sołectwie. Chcemy podczas nich
uzyskać opinię popartą głosami jak największej liczby mieszkańców. Dlatego już teraz gorąco zachęcam wszystkich do przyjścia
na konsultacje. Będziemy przedstawiać te argumenty, którymi
chcemy poprzeć nasz sprzeciw wobec planów „rozbioru gminy
Kleszczów”. Będziemy słuchać wniosków i opinii mieszkańców.
To właśnie oni byliby najbardziej poszkodowani w przypadku,
gdyby do skutku doszła zmiana granic, o jaką zabiegają włodarze gminy Bełchatów. Nasi mieszkańcy nie odczuliby następstw
od razu, bo one rozciągnęłyby się w dłuższym czasie. Z roku na
rok samorząd Kleszczowa musiałby wykreślać z planów rozwojowych i celów zapisanych w długoletniej „Strategii rozwoju” kolejne punkty i zadania, a to wpływałoby na obniżenie jakości życia w naszej gminie.
W lipcu zeszłego roku, kiedy w publicznym obiegu pojawiło
się hasło obrony granic gminy Kleszczów, prosiłem inicjatorów
takich akcji jak zbieranie podpisów i organizowanie pikiet w Bełchatowie, o powstrzymanie się od takich działań. Tak naprawdę
dopiero teraz nadchodzi moment, w którym - zgodnie z procedurami prawnymi, jakie obowiązują przy zmianach granic - powinniśmy pokazać, co sądzimy o zamiarach naszego sąsiada.
Najskuteczniej możemy to zrobić, przychodząc na zebranie konsultacyjne w swoim sołectwie, podpisując listę obecności i biorąc
udział w głosowaniu. Wyniki głosowania i protokoły z konsultacji będą dla Rady Gminy Kleszczów podstawą do przyjęcia opinii
w sprawie zmiany granic. Raz jeszcze zachęcam naszych mieszkańców do jak najliczniejszego udziału w konsultacjach.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał J. Strachocki

P

Projekt z unijnym
dofinansowaniem

owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie rozpoczął realizację
piątej edycji projektu „��������������������������������������
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”. Do udziału zgłaszać się mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Bełchatów, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Dotyczy to następujących grup bezrobotnych: ● po 50. roku życia, ●
długotrwale bezrobotnych, ● kobiet, ● osób z niepełnosprawnościami, ● osób o niskich kwalifikacjach.
W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku
30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup,
którzy ubiegają się o środki na działalność gospodarczą.
W ramach tej edycji projektu PUP zaplanował: ● realizację
6-miesięcznych staży dla 60 osób, ● przyznanie jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób (max
kwota dofinansowania: 23.000 zł), ● refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 15 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r.
PUP pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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Szkolne wieści

Spisali się na medal

Turniej Wiedzy o Zdrowym Żywieniu i Aktywności
Fizycznej „Żyj zdrowo, wesoło i kolorowo!” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Bełchatowie,
miał w tym roku swoją IV edycję. 14 grudnia reprezentacja SP w Łękińsku (Kasia Dwornik, Karolina
Olczyk i Eryk Krzympiec) wywalczyła w tym turnieju
pierwsze miejsce, wykazując się bardzo dobrą wiedzą o ziołach. W ramach rywalizacji należało m.in.
przygotować specjalny plakat, rozpoznawać zioła
za pomocą zmysłów, a nawet przygotować układ taneczny do zaprezentowanego utworu muzycznego.

Radomszczańskie „Eksperymentarium”
7 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie zainteresowani naukami
przyrodniczymi, uczestniczyli wraz z nauczycielką Agnieszką Retkiewicz w zajęciach laboratoryjnych w II LO w Radomsku. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Eco Manufaktura, a ich uczestnicy mogli poznawać pracownie przedmiotowe II LO i rozmawiać z uczniami klas biologiczno-chemicznych tego liceum.

Eksperci ortografii
Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego, w którym uczestniczyli również uczniowie najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Test na poziomie drugim pisało pięciu uczniów z klasy VI, zaś na poziomie trzecim - 17 uczniów z klas VII-VIII.
Test sprawdzał znajomość zasad ortograficznych w formie rebusów, tekstu do uzupełniania oraz krzyżówki. Dyplomy „Eksperta Ortografii” otrzymali: Maksymilian Muskała, Karolina Olczyk oraz Laura Dominiak.

Świętowali Dzień Patrona
3 grudnia z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Łękińsku odbyła się m.in. multimedialna podróż w czasie. Przygotowane przez klasę VIII przedstawienie „Mikołaj Kopernik i teleskop czasu” było poświęcone słońcu, ziemi, planetom oraz kometom, ale przede
wszystkim osobie Mikołaja Kopernika - jego latom młodości, okresowi studiów i pisania
wielkiego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Tradycją Dnia Patrona w Łękińsku jest degustacja toruńskich pierników.

Konkurs Wiedzy Biblijnej
W listopadzie odbył się drugi etap Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wzięło udział 340
uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezji Częstochowskiej. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu Ewangelii według św. Łukasza oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże. Szkołę w Łękińsku reprezentowała Zofia
Sujata - uczennica klasy VI.

Nagroda i wyróżnienie za recenzje książek
Konkurs „Książka na medal”, organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie, polega na przygotowaniu recenzji
książki, wybranej przez uczestnika. W tym roku do takiej
recenzenckiej rywalizacji przystąpiły dwie uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Natasza
Malik z klasy II technikum zdobyła trzecią nagrodę, natomiast Marta Rozpędowska z klasy III liceum otrzymała wyróżnienie. Na zdjęciu - laureaci konkursu.

Rywalizowały
w śpiewaniu kolęd

P

ubliczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie było organizatorem kolejnej edycji konkursu kolęd i pastorałek „Kolędować Małemu”. Konkurs
odbył się 12 grudnia 2018 roku na scenie
Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestniczyły w nim dzieci 6- i 7-letnie z przedszkoli i szkół gminy Kleszczów.
Po wysłuchaniu
20 uczestników
konkursu trzyosobowe jury,
złożone z nauczycieli muzyki,
ogłosiło wyniki.
W kategorii „Przedszkole”
kolejność miejsc
była następująca: I m. - Lena
Zawodzińska (PPS w Kleszczowie), II m.
- Lena Barańska (PPS w Łękińsku), III m.
- Maja Królik (PPS w Łuszczanowicach),
wyróżnienie - Piotr Rejek (PPS w Łuszczanowicach).
W kategorii „Szkoły”: I m. Roksana Partyka
(Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie), II m.
- Karolina Stokłosa (Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Kleszczowie), III m. - Blanka Kowalczyk (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Łękińsku), wyróżnienie - Hanna Szluga (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Kleszczowie).

Dialog bez przemocy
W rozwiązywaniu codziennych problemów oraz sytuacji konfliktowych pomocny może
być dialog. Dowiadywali się o tym m.in. uczniowie trzech klas szkoły w Łękińsku, zakwalifikowani do udziału w projekcie „Mój świat bez przemocy - przeciwdziałanie przyczynom
przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci
i młodzieży”. Organizatorzy projektu to Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundacja Służby
Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi. Tematami zajęć były m.in. przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni, a także prowadzenie rówieśniczych mediacji.

Europejski Dzień Języków
Nie we wrześniu (jak sugerowałby kalendarz obchodów), ale w grudniu zorganizowano w kleszczowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych działania poświęcone „Europejskiemu Dniu Języków”. Motyw przewodni - „Kraina bajek i baśni w świątecznej odsłonie”
å ciąg dalszy na str. 8

O tym, jak śpiewali laureaci pierwszych
miejsc można było się przekonać 14 grudnia, podczas charytatywnej imprezy, zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Jedną z jej części stanowił koncert
kolęd, w którym wystąpiły zdobywczynie
pierwszych miejsc.
JS
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Ponad 21 tys. zł zebrano w SP Kleszczów

obroczynna impreza, organizowana przed Bożym Narodzeniem w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka to już
kleszczowska tradycja. W tym roku charytatywny kiermasz odbył
się 14 grudnia. Dekoracyjne stroiki, choinki, świece i bombki, przeznaczone do sprzedaży przygotowywano już od wielu dni. Brali
w tym udział nauczyciele, uczniowie, a także ich rodzice.

wszystkich wykonawców, a także twórców spektaklu zaprosiła przybyłych na kiermaszową część. Rozpoczęło się kupowanie świątecznych ozdób, a także wypieków i przetworów. Na stoiskach, urządzonych nie tylko w szkolnej sali sportowej, ale także w świetlicy
na parterze szkoły, znaleźć można było także przedmioty, nadające
się na prezent pod choinkę: książki, obrazy oraz ceramikę użytkową. Przed dalszą częścią dobroczynnej imprezy można było posilić
się na stoiskach gastronomicznych. Odbywały się również licytacje
przekazanych na kiermasz darów, a na scenie w kolędowym repertuarze występowali wykonawcy w różnym wieku.

Do zorganizowania akcji dobroczynnej w kleszczowskiej podstawówce zaangażowała się w tym roku także społeczność Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Część dochodów
z kiermaszu postanowiono przeznaczyć na leczenie chorego na
białaczkę ucznia szkoły w Łękińsku, a część - na rzecz wychowanków z Domu Dziecka im. J. Korczaka w Krasnem, w gminie Zabłudów, woj. podlaskie.

Charytatywna impreza w kleszczowskiej podstawówce rozpoczęła się od uwspółcześnionego przedstawienia jasełkowego „Ocal
Jezusa przed Herodem”, przygotowanego z wielkim bogactwem dekoracji, oprawy dźwiękowej oraz przy licznej obsadzie ekipy aktorów. Dyrektor Mariola Świderska-Kulka po zakończeniu prezentacji

Niedługo po świętach Bożego Narodzenia organizatorzy kiermaszu poinformowali na szkolnej stronie internetowej o jego efektach. Kwota, jaką udało się uzyskać to 21.020,20 zł. Do tej informacji zostało dołączone serdeczne podziękowanie:
„Gorąco dziękujemy za każdą złotówkę, za każdy grosik, który
ofiarowaliście Państwo, aby wspomóc ten szczytny cel. Mogliśmy liczyć na nieocenione wsparcie rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz lokalnych władz i wielu firm
z terenu naszej gminy. Jesteśmy bezgranicznie wdzięczni nie tylko
za wsparcie finansowe, ale także za Państwa niezastąpioną pomoc
w organizacji zbiórki, przekazanie wielu wspaniałych ozdób świątecznych, pysznych wypieków, przetworów oraz fantastyczny występ w jasełkach, a przede wszystkim za Waszą obecność w tym
wyjątkowym dniu” - można przeczytać w zamieszczonym na stronie dokumencie.
JS
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Szkolne wieści

Konkurs na logo ZSP
w Kleszczowie

å ciąg dalszy ze str. 6
pozwalał na dość szerokie wprowadzenie ciekawych wątków. Przybliżono tematykę Świąt Bożego Narodzenia w kulturze europejskiej.
Podczas quizu „Kto wie więcej?” sprawdzano wiedzę uczestników
o bajkach i baśniach, a także znajomość tytułów bajek w różnych językach europejskich. Uczniowie przygotowali ponadto inscenizację
baśni „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Spotkali się z dietetykiem
Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanego dietetyka i pedagoga, a zarazem autorkę poradników o zdrowym odżywianiu Magdalenę Makarowską pozwoliły uczniom gimnazjum poznać zasady prawidłowego komponowania posiłków. Młodzież uczyła się
świadomego wybierania zdrowych produktów oraz znajdywania alternatywy dla niezdrowych i fast foodowych przekąsek i potraw. Dobre nawyki w odżywianiu zaszczepione w latach szkolnych przysłużą się zdrowiu w następnych latach.

„Niepodległość i jej oblicza”
Cały rok 2018 stał pod znakiem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W kleszczowskim gimnazjum
zorganizowano niedawno warsztaty, które znaczenie niepodległego bytu państwowego ukazywały w kontekście różnych wydarzeń
historycznych i politycznych. W zrozumieniu tego czym jest tożsamość narodowa, symbolika, więź i poczucie wspólnoty oraz dorobek osiągnięty wspólnym wysiłkiem miały gimnazjalistom pomóc nowe, aktywne formy prowadzenia warsztatów. Wykorzystano
w nich elementy dramy, symulacji i pedagogiki przeżycia. Przy okazji uczniowie doskonalili pracę zespołową.

Przygotowali jasełka dla przedszkolaków
Najstarsze grupy przedszkolne (5- i 6-latki z Kleszczowa, Łękińska i Łuszczanowic) zostały 20 grudnia zaproszone do auli SOLPARKU na jasełkowy spektakl,
przygotowany w ramach
gimnazjalnego koła teatralnego, którym opiekuje się
nauczycielka języka angielskiego, Sara Wieloch. Półgodzinny spektakl oparty
został na popularnych motywach, zrozumiałych dla
dzieci. Wykonawcy to grupa uczennic i uczniów z klasy III a i III c.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Trwają zapisy na półkolonie

Z

ajęcia i zabawy zaplanowane w programie półkolonii będą się
odbywać przez pięć kolejnych dni w godzinach 6.30-16.30.
Przewidziano również wyjazdy, m.in. do teatru w Łodzi oraz korzystanie z atrakcji kompleksu SOLPARK. Miejscem prowadzenia
gminnych półkolonii będzie kompleks SOLPARK, a dokładniej - sale
i pracownie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Zapisy na półkolonie zimowe rozpoczęły się 17 grudnia i potrwają do 15 stycznia. Rodzice zainteresowani zapisaniem dzieci na
półkolonie powinni zgłaszać się w sekretariacie ZSP w Kleszczowie
w godz. 8.00-15.00. Po 15 stycznia zgłoszenia nie będą przyjmowane. Lista dzieci zakwalifikowanych na półkolonie oraz utworzona
przy większej liczbie zgłoszeń lista rezerwowa będzie udostępniona
w sekretariacie szkoły od 18 stycznia.
„Regulamin rekrutacji na półkolonie zimowe ‘2019” jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
JS

Z wuje się do obchodów 10-lecia swojej działalności. W ramach
działań związanych z jubileuszem ogłoszono konkurs na nowy logoespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie przygoto-

typ szkoły. „Logo wykorzystywane będzie przez ZSP do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych,
itp.” - można przeczytać w regulaminie, zamieszczonym na stronie
www.zspkleszczow.pl.
Swoje propozycje na konkurs mogą składać do końca stycznia
br. uczniowie kleszczowskiego liceum i technikum, a także absolwenci obu tych szkół oraz nauczyciele ZSP. Prace zgłaszać można indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób). Tworząc projekt
należy korzystać wyłącznie z technik komputerowych. Minimalna rozdzielczość grafiki - 1024 x 1024 piksele. Praca zapisana na
płycie DVD/CD powinna być dostarczona do sekretariatu ZSP lub
przesłana pocztą.
Kryteria przyjęte do oceny prac konkursowych to: zgodność projektu z danymi szkoły, oryginalność znaku i łatwość jego zapamiętywania, a także estetyka, czytelność i funkcjonalność. Autor zwycięskiej pracy może liczyć na atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników
zaplanowano do 15 lutego, choć organizatorzy zastrzegli jednocześnie możliwość przedłużenia konkursu.
JS

PUP ogłosił
terminy naboru wniosków

P

owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował o terminach naboru wniosków w 2019 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 stycznia ruszył nabór
wniosków na: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, szkolenia,
bony szkoleniowe, koszty egzaminów i licencji, bony na zasiedlenie.
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy będą przyjmowane od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków. Pierwszy nabór wniosków
odbędzie się w od 1 do 15 lutego. Z kolei wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków. Pierwszy nabór wniosków zaplanowano na 1-15 marca.
Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej www.pupbelchatow.pl lub
telefonicznie: ● staże, tel. 44/ 631-40-57, pokój nr 25; ● dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel. 44/ 631-40-70, pokój nr 22; ● prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż., tel. 44/ 631-40-47, pokój nr
21; ● szkolenia, KFS, tel. 44/ 631-40-60, pokój nr 20; ● bony na zasiedlenie, tel. 44/ 631-40-48, pokój nr 21.
JS
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Kiedy odbiorą odpady?

półka Eko-Region dostarczyła mieszkańcom gminy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Są one bardziej
obszerne niż w poprzednich latach, a odpady podzielone zostały
na pięć różnych kategorii. Każda z nich to oddzielna kolumna w kalendarzu. Jeden raz w miesiącu będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne, odpady biologiczne/popiół. Jeden raz na kwartał mają być natomiast odbierane z posesji
papier i tektura oraz szkło.
W miejscowościach naszej gminy obowiązywać będą cztery kalendarze. Kalendarz nr 19 odnosi się do miejscowości: Antoniówka,
Biłgoraj, Czyżów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Rogowiec i Żłobnica.
Kalendarz nr 20 został przygotowany tylko dla jednej, ale za to największej miejscowości i obejmuje teren całego Kleszczowa. Kalendarz nr 21 zawiera terminy odbioru odpadów w miejscowościach:
Adamów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Słok - Młyn, Stefanowizna oraz Wolica. Z kolei kalendarz nr 55 dotyczy terenu miejscowości Łuszczanowice oraz Łuszczanowice Kolonia.
Poniżej podajemy harmonogram odbioru odpadów na pierwsze
półrocze we wszystkich miejscowościach gminy Kleszczów.
MIEJSCOWOŚCI Metale
Papier
i tworzywa i tektura
szt.

Szkło

Bio/Popiół Zmieszane
odpady komunalne

Antoniówka,
Biłgoraj, Czyżów, Dębina,
Kamień, Kocielizna, Rogowiec,
Żłobnica

14 stycznia 18 lutego
11 lutego 20 maja
11 marca
8 kwietnia
13 maja
10 czerwca

14 stycznia 8 stycznia
8 kwietnia 12 lutego
12 marca
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca

14 stycznia
11 lutego
11 marca
8 kwietnia
13 maja
10 czerwca

Kleszczów

8 stycznia 18 lutego
12 lutego 20 maja
12 marca
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca

8 stycznia 8 stycznia
9 kwietnia 12 lutego
12 marca
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca

8 stycznia
12 lutego
12 marca
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca

Adamów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Słok - Młyn,
Stefanowizna,
Wolica

22 stycznia 21 stycznia 22 stycznia 2 stycznia
26 lutego 15 kwietnia 23 kwietnia 5 lutego
26 marca
5 marca
23 kwietnia
2 kwietnia
28 maja
7 maja
25 czerwca
4 czerwca

Łuszczanowice, 14 stycznia 21 stycznia 14 stycznia
Łuszczanowice 11 lutego 15 kwietnia 8 kwietnia
Kolonia
11 marca
8 kwietnia
13 maja
10 czerwca

2 stycznia
5 lutego
5 marca
2 kwietnia
7 maja
4 czerwca

22 stycznia
26 lutego
26 marca
23 kwietnia
28 maja
25 czerwca
14 stycznia
11 lutego
11 marca
8 kwietnia
13 maja
10 czerwca

Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki tej opłaty, wynoszącej: ● za odpady segregowane - 3 zł od osoby, ● za odpady niesegregowane - 9 zł od
osoby.
Ustalone zostały następujące terminy regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ● I kwartał - do 15 kwietnia, ● II kwartał - do 15 lipca, ● III kwartał - do 15 października, ● IV
kwartał - do 20 grudnia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uregulować: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta,
● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.
Do regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdej osoby, która złożyła (bądź złoży) w Urzędzie Gminy deklarację konieczną do
przygotowania umowy. Informacje o indywidualnych numerach rachunków można uzyskać pod numerem telefonu: 44/ 731-66-10 lub
w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 45.
JS
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie wyrobiska oraz wysadu solnego „Dębina”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945)
oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art.
29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018
poz. 2081), a także Uchwały Nr XXXV/339/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
wyrobiska oraz wysadu solnego „Dębina”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyrobiska oraz wysadu solnego „Dębina” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach:
od 28 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, poniedziałek, środa-piątek w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorek w godz. 9.00-17.00.
Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą są w ww. terminie
udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie, www.bip.kleszczow.pl, zakładka Gospodarka Przestrzenna.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy kancelaria@kleszczow.pl, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego
2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Agencja Rozwoju Regionalnego
,,Arreks” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
2. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
3. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
4. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 5 godzin
5. Język angielski, niemiecki poziomy A1, A2, A3 - 50
godz.
6. AutoCad - podstawowy i zawansowany
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu
727-500-728, w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów,
ul. Główna 122 oraz na stronie www.arreks.com.pl.
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Przewodnik po zajęciach w GOK
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania w najróżniejszych dziedzinach. W poniższym zestawieniu informujemy o miejscu i terminach organizowania poszczególnych zajęć oraz o instruktorach, którzy je prowadzą.
TANIEC LUDOWY
(sala taneczna)
Instruktor: Marta Szataniak
Poniedziałek - 15.00-16.00 - grupa starsza,
16.00-16.30 - grupa młodsza
MALARSTWO I RYSUNEK
(pracownia plastyczna)
Instruktor: Józef Jakubczyk
Poniedziałek - godz. 15.00-20.00
Instruktor: Agnieszka Zarzycka
Czwartek - godz. 16.00-17.00 - grupa I,
17.15-19.00 - grupa II
GRUPA TEATRALNA
(sala taneczna)
Instruktor: Dominika Szwed-Kipigroch
Wtorek - godz. 15.30-17.30
KOŁO FOTOGRAFICZNE
(świetlica)
Instruktor: Tomasz Komorowski
Środa - godz. 16.30
MAŻORETKI
(sala widowiskowa)
Instruktor: Milena Filipek
Poniedziałek - godz. 16.30-17.15 - grupa
z klas I-III
17.15-18.15 - grupa z klas IV-VI
18.15-19.30 - grupa starsza
ZAJĘCIA GITAROWE
(garderoba I, II)
Instruktor: Daniel Tyszkiewicz
Wtorek, czwartek - godz. 15.00-20.00
ZAJĘCIA Z CERAMIKI
(pracownia ceramiki WOK Łękińsko)
Instruktor: Beata Komór
Wtorek - godz. 12.00 - dorośli
Środa - godz. 10.00 - dorośli
godz. 16.00 - dzieci (gr. młodsza)
godz. 17.00 - dzieci (gr. starsza)
Czwartek - godz. 16.00 - dorośli
KOŁO WOKALNE
(sala taneczna)
Instruktor: Marta Kołatek
Środa - godz. 15.00-20.00

ROBOTYKA
(świetlica)
Instruktor: Konrad Strzelecki
Poniedziałek - godz. 16.30-18.00 (grupa
starsza - od VI klasy szkoły podstawowej)
Wtorek - godz. 16.30-18.00 (grupa młodsza - do V klasy szkoły podstawowej)
HIP HOP
(sala taneczna)
Instruktor: Aleksandra Czekalska
Czwartek - godz. 16.00-17.00 - grupa
młodsza
godz. 17.00-18.00 - grupa starsza
ZAJĘCIA SENSORYCZNE
(sala taneczna)
Instruktor: Aleksandra Klepaczka
Piątek - godz. 15.45-16.20 - grupa od 1 do
2,5 lat
godz. 16.30-17.10 - grupa 3-latków
godz. 17.15-18.00 - grupa 4-latków
godz. 18.15-19.00 - grupa 5-latków
TKACTWO
(sala taneczna)
Instruktor: Józef Jakubczyk
Poniedziałek - godz. 15.00-20.00 - dorośli
MODELINA
(świetlica)
Instruktor: Agnieszka Ciszewska
Czwartek - godz. 16.00-16.45 - grupa
młodsza
godz. 17.00-17.45 - grupa młodsza
godz. 18.00-18.45 - grupa starsza
godz. 19.00-19.45 - grupa starsza
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(pracownia plastyczna)
Instruktor: Agnieszka Ciszewska
Środa - godz. (wg ustaleń z instruktorem)
15.50-16.50 - grupa I
17.00-17.50 - grupa II, 18.00-18.50 - grupa
III

GRA NA PERKUSJI
(sala widowiskowa)
Instruktor: Paweł Stępień
Czwartek - godz. 15.00-20.00

TANIEC TOWARZYSKI
(sala widowiskowa)
Instruktor: Sławomir Grzybek
Wtorek - godz. 15.15-16.00 - grupa młodsza (5 i 6-latki)
godz. 16.00-16.45 - grupa starsza (powyżej 7 lat)
godz. 16.45 - grupa zaawansowana

KEYBOARD
(garderoba I, II)
Instruktor: Tomasz Stępień (garderoba II)
Wtorek - godz. 15.30-19.30
Instruktor: Rafał Jędrzejka (garderoba I)
Środa - godz. 15.00-20.00

BREAK DANCE
(sala widowiskowa)
Instruktor: Grzegorz Sztandera
Środa - godz. (wg ustaleń z instruktorem)
16.00-17.00 - grupa I, 17.00-18.00 grupa II, 18.00-19.00 - grupa III
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Sport
Zagrali
w piłkarskim
turnieju

W cych w turnieju piłki nożnej Grogronie 14 drużyn, uczestniczą-

cholice Cup 2018, był także zespół
Omegi Kleszczów, trenowany przez
Wojciecha Węglarskiego. Nasza drużyna w fazie grupowej pokonała RKS
Radomsko, GUKS I Gorzkowice, LUKS
Astoria Szczerców Junior, MULKS
Łask oraz GKS I Bełchatów i przegrała z Astorią Szczerców. Następnie 2
mecze zremisowała (Soccer Bełchatów i RAP Radomsko), wygrała z Grabk����������������������������������
ą���������������������������������
Grabica i uległa GUKS II Gorzkowice. Ostatecznie zajęła w turnieju IV
miejsce.
Skład Omegi: B. Cieślak, Ł. Cieślak,
B. Grzesik, M. Jańczyk, A. Koszur, S.
Krukowski, K. Kuśmierek, A. Olczyk, K.
Olczyk, M. Tokarski, W. Witkowski.

Sport
Czołowe miejsca
P. Gawrysiaka

18-22 grudnia w ZimoW dniach
wych Mistrzostwach Polski Se-

niorów i Młodzieżowców w pływaniu, zorganizowanych w Lublinie, uczestniczył
Przemysław Gawrysiak. Podopieczny
trenera Roberta Pawlickiego na dwóch
dystansach był czwarty (50 m st. motylkowym, 50 m st. dowolnym), a w finale
wyścigu na 100 m st. dowolnym wywalczył piątą lokatę, poprawiając przy tym
rekord życiowy. Na każdym ze wspomnianych dystansów zawodnik LKS
Omega Kleszczów����������������������
uzyskał I klasę sportową.

Sport
Z kim zagrają
w przerwie?

piłkarze Omegi II Klesz31 stycznia
czów mają rozpocząć trenin-

gi przed wiosenną rundą rozgrywek Zespół występujący w piotrkowskiej klasie
okręgowej w ramach przygotowań rozegra kilka meczów kontrolnych. 9 lutego
ma się spotkać z Szczerbcem Wolbórz,
16 lutego z LUKS Gomunice, a 23 lutego - z GUKS Gorzkowice. Mecze sparingowe drużyna rozegra też na początku
marca - 2 marca z Włókniarzem Moszczenica, a 9 marca - z GKS Ksawerów
albo IV-ligowym zespołem LKS Omega
Kleszczów.
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Sport
Sportowy rok podsumowany
na najlepszego sporW plebiscycie
towca LZS powiatu bełchatowskie-

go pierwsze i drugie miejsce przyznano
sztangistkom Omegi Kleszczów - Magdalenie Karolak oraz Sylwii Oleśkiewicz. Na
szóstym miejscu znalazła się lekkoatletka
Karolina Iznerowicz.
Wśród trenerów-wychowawców nagrodzonych w powiecie są przedstawiciele
Omegi - Sebastian Ołubek i Tomasz Bednarski. Omega Kleszczów sklasyfikowana
została na II miejscu.
***
Sportowe podsumowanie roku 2018
przeprowadziła też Wojewódzka Rada
Zrzeszenia LZS. Tutaj Magdalena Karolak

zajęła III, a Sylwia Oleśkiewicz - VIII miejsce. Sebastian Ołubek został najlepszym
trenerem LZS w naszym województwie,
natomiast Rada Gminna LZS w Kleszczowie znalazła się na trzecim miejscu.
Wojewódzkie podsumowanie dotyczyło
również wyników sportowych uzyskanych
przez zawodników LZS wywodzących się
ze szkół. W tym zestawieniu Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie został sklasyfikowany na pierwszym miejscu wśród szkół ponadpodstawowych.
Gimnazjum w Kleszczowie było trzecie
wśród gimnazjów, a w klasyfikacji podstawówek SP w Kleszczowie zajęła drugie,
a SP w Łękińsku szóste miejsce.

Sport
Jak grają pingpongiści?
11 kolejek tenisiści stołowi Omegi Kleszczów zajmują trzecie miejPo rozegraniu
sce w IV-ligowej tabeli. W kolejkach od 5 do 11 nasz zespół przegrał jedynie 2

mecze - z GUKS Gorzkowice (4:6) oraz z LKS Stomil II Bełchatów (4:6). Pozostałe zostały wygrane, w większości 9:1. Nasi pingpongiści zdobyli łącznie 16 punktów. Na półmetku ligowych rozgrywek na pierwszym miejscu z dorobkiem 21 pkt. utrzymuje się MKS
Jedynka Łódź.
Znacznie gorzej wiedzie się tenisistkom stołowym LKS Omega Kleszczów, które występują w II lidze tenisa stołowego. Po sześciu rozegranych meczach zajmują ostatnie
miejsce w tabeli bez dorobku punktowego. W tym sezonie rywalami zespołu z Kleszczowa są: MKS Jedynka Łódź, ULKS Moszczenica, UKS Fungis Maków, ULKS Kusy Łobudzice, UMKLS Radomsko oraz GUKS Gorzkowice. Barwy LKS Omega Kleszczów w rozegranych dotychczas meczach reprezentowały: Aleksandra Sima, Natalia Kurczewska,
Łucja Tkacz, Lena Zawiślak oraz Katarzyna Olczak.
(opr. JS)

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

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

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00

12 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

Haftowane obrazy
na wystawie

Ośrodku Kultury w Kleszczowie do 1 marca 2019
W Gminnym
r. będzie otwarta wystawa prac, wykonanych techniką ha-

ftu krzyżykowego. Autorkami kilkudziesięciu obrazków i obrazów
są mieszkanki gminy Kleszczów: Alicja Bujacz i Anna
Starostecka.
Dwie mistrzynie, zajmujące się wykonywaniem haftu
krzyżykowego od 14 lat przekonują, że tą techniką da się
„namalować” różne tematy kwiaty i owoce, martwą naturę
i pejzaże, obiekty architektoniczne i podobizny świętych.
Na wystawie w kleszczowskim GOK hafciarki zaprezentowały tylko część swoich prac. Oprócz kompozycji
obrazowych, oprawionych
w ramy i pokrytych antyrefleksyjną folią, ekspozycja prezentuje również poduszki,
ozdobione haftowanymi, ludowymi motywami.
***
Haft krzyżykowy jest to rodzaj haftu, w którym na materiale w formie siatki o jednakowej na całej powierzchni gęstości
oczek czyli na kanwie wykonuje się tzw. „krzyżyki”. Powstają one
przez przeplecenie kolorowej nici przez oczko kanwy, a następnie zrobienie tego samego w taki sposób, aby kolejna część nitki pokryła
poprzednią, przecinając ją pod kątem
prostym (krzyżyk).
Warto w tym miejscu przypomnieć,
że w tej dekadzie w Kleszczowie odbyły się wystawy kopii dwóch wielŹródło: (WIKIPEDIA)
kich obrazów Jana Matejki, wykonane techniką haftu krzyżykowego. Obydwie kopie powstały w efekcie
współpracy kilkudziesięcioosobowych zespołów hafciarek.
We wrześniu 2010 r. w auli kompleksu SOLPARK został zaprezentowany obraz „Bitwa pod Grunwaldem” o wymiarach oryginału (426 x 987 cm). Natomiast w maju 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie prezentowana
była kopia obrazu „Jan III Sobieski pod Wiedniem” (wymiary 458
na 894 cm).
JS

13 stycznia zagra WOŚP

13 stycznia planowana jest w całej Polsce kolejW niedzielę
na, już 27. edycja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. Do imprezy tej włączą się również wolontariusze z terenu
gminy Kleszczów. Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku w godz. 8.30-12.00 prowadzić będzie zbiórkę do puszek.
Wolontariusze, mieszkający w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, od godz. 14 będą organizować imprezy na terenie
SOLPARKU. Poprowadzą kawiarenkę, a także kiermasz książek
i gadżetów WOŚP. Zbiórkę do puszek prowadzić będą uczniowie
ZSP wespół z harcerzami 5. DH „Niebo” w Kleszczowie.
Na godz. 16.00 w auli SOLPARKU zaplanowana została projekcja filmu „Miśków 2-óch w Nowym Jorku”. Bilety wstępu w formie cegiełek można kupować w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kleszczowie, która jest współorganizatorem kleszczowskiego finału WOŚP.
JS
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Zelowskie Dzwonki

grudnia w auli kompleksu SOLPARK wystąpił zespół Zelowskie Dzwonki. Zaprezentował znane kompozycje, kojarzące się ze świętami Bożego Narodzenia, a także kilka utworów
skomponowanych specjalnie na dzwonki ręczne. Zespół Zelowskie
Dzwonki powstał w 1999 roku i jest związany z Parafią Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie. Jeśli wierzyć wpisowi w Wikipedii jest
to obecnie jedyny zespół w Polsce, grający na dzwonkach ręcznych.
Podstawowy zestaw dzwonków (37 sztuk) trafił do Zelowa
z USA jako darowizna firmy Schulmerich Carillons. Te instrumenty pozwalały grać kompozycje mieszczące się w skali trzech
oktaw. W kolejnych latach zaczęto wzbogacać instrumentarium.
Od 2008 roku zespół ma możliwość grania w zakresie 4 i pół oktawy. Obok dzwonków ręcznych w składzie instrumentarium są również ręczne dzwonki rurowe (MelodyChimes) o zakresie trzech
oktaw. Opiekunami zespołu są ksiądz Tomasz Pieczko oraz dyrygent Anna Kimmer.

Repertuar zespołu tworzą utwory religijne, w tym kompozycje
napisane specjalnie na dzwonki ręczne albo stanowiące aranżacje
znanych pieśni religijnych. Zelowskie Dzwonki mają też w swoim
repertuarze utwory z gatunku muzyki poważnej. Niedawno cztery
dziewczęta z zespołu zdobyły pierwsze miejsce w konkursie „The
Voice of Poland” (TVP 2), za mistrzowskie wykonanie dżingla tego
programu.
Słuchacze, którzy podczas dzwonkowego koncertu wypełnili aulę SOLPARKU to w większości uczniowie kleszczowskiego LO oraz TNT. W zespole Zelowskie Dzwonki występują dwie
ich rówieśniczki - siostry Anna i Aleksandra Rogut, uczennice liceum w Kleszczowie. Po koncercie można było nie tylko porozmawiać z dzwonkarzami, ale również obejrzeć instrumenty i sprawdzić jak brzmią.
JS

- makijaż dzienny, wieczorowy
- makijaż okolicznościowy, ślubny
- przedłużanie paznokci metodą żelową
- pedicure i manicure hybrydowy
- henna brwi i rzęs

Tel. 663-468-611

