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Samorządowe
forum
docenia gminę

Pedagodzy z nagrodami
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy
szkół otrzymali od uczniów życzenia i podziękowania. Gminna
uroczystość, której bohaterami
byli pracownicy (aktualni i emerytowani) przedszkoli oraz szkół,
funkcjonujących w gminie Kleszczów, zorganizowana została
w piątkowe popołudnie 13 października. Spotkanie z udziałem
władz samorządowych odbyło
się w auli SOLPARKU.
Więcej na str. 6

Kolejny raz Kleszczów okazał się gminą wiejską, która w przeliczeniu na głowę
mieszkańca ponosi największe wydatki inwestycyjne. Potwierdził to ranking ogłoszo-

Stajemy, aby oddać hołd

ny przez pismo „Wspólnota”. Po raz pierwszy „Wspólnota” oceniła gminy za wielkość
nakładów na ochronę zdrowia mieszkańców. Kleszczów okazał się liderem w kategorii zamożnych gmin.
Więcej na str. 2

15 października wiązanki kwiatów w biało-żółtych, papieskich barwach zapełniły postument przy pomniku św. Jana Pawła II. W obchodach XVII Dnia Papieskiego
wzięli udział mieszkańcy gminy. Obecne były poczty sztandarowe. Młodzież zaprezentowała program artystyczny Jan Paweł II - idźmy naprzód z nadzieją”.

Grupa do życia
Do tej grupy łatwo trafić, ale najtrudniej przyjść pierwszy raz… Bo wstyd, lęk
przed łatką „alkoholika”, czasem nadzieja,
że w pojedynkę dam radę… Grupa Wsparcia w Kleszczowie dla osób wychodzących z uzależnienia działa już kolejny rok,
a jej członkowie obchodzą już nie tylko miesięcznice, ale i rocznice trzeźwości.
Więcej na str. 4

Więcej na str. 7

Szkodnik „Ksawery”
Z powodu orkanu „Ksawery”, wiejącego wieczorem i nocą 5 października, na terenie
gminy Kleszczów ucierpiały głównie pojedyncze drzewa. Jak wynika ze zgłoszeń, które
przyjmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, jedyna zgłoszona szkoda
w zabudowaniach dotyczyła uszkodzonego budynku gospodarczego w Kleszczowie przy
ul. Głównej. Szkody spowodowało powalone drzewo z sąsiedniej posesji. Na dachu uszkodzonego budynku znajdowała się instalacja fotowoltaiczna.
Więcej na str. 9

Powalone sosny w Rogowcu
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Łatwiejszy dostęp
do operacji
okulistycznych

U

niwersytecki Szpital Kliniczny im.
WAM w Łodzi to placówka medyczna, która została wybrana w ogłoszonym przez Gminę Kleszczów konkursie na
usługi z zakresu okulistyki. Zawarta przez
gminę umowa pozwoli szybciej kierować
na zabiegi operacyjne mieszkańców gminy, którzy wymagają np. szybkiego leczenia zaćmy czy jaskry, a także są kierowani
na tak specjalistyczne operacje jak np. witrektomia.
Zmiany, wprowadzone w ubiegłym roku
w ustawie o działalności leczniczej oraz
w ustawie o świadczeniach zdrowotnych,
finansowanych ze środków publicznych,
pozwoliły gminom „kupować” określone
świadczenia zdrowotne.
- Dzięki zmianom w przepisach uzyskaliśmy możliwość wykupienia dla naszych
mieszkańców specjalistycznych zabiegów,
do których w normalnym trybie tj. poprzez
bezpłatne leczenie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ustawiają się
wielomiesięczne kolejki - mówi Joanna
Guc, zastępca wójta gminy. - Jako pierwszy ogłosiliśmy konkurs na usługi z zakresu okulistyki.
Co należy zrobić, by skorzystać z oferty zakupionych usług na oddziale okulistyki
USK im. WAM w Łodzi? Ze skierowaniem
otrzymanym od lekarza specjalisty należy
zgłosić się do Urzędu Gminy w Kleszczowie (pok. nr 5). Termin przyjęcia na oddział
okulistyki zostanie wyznaczony w ciągu 30
dni od daty dostarczenia skierowania do
szpitala. O terminie hospitalizacji pacjent
zostanie poinformowany niezwłocznie po
uzyskaniu takiej informacji ze szpitala przez
pracownika Urzędu Gminy.
JS

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz.U.2016.2147. ze zm.) zawiadamia, że
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz części
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka numer 1623/2, położonej w obrębie Kleszczów, gmina Kleszczów, pow.
bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja
o wywieszeniu wykazu podana została
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl
oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Przebudowa dróg
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Łuszczanowicach Kolonii na odcinku od oczyszczalni ścieków
w kierunku skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną zakończyły się główne roboty sieciowe. Drogowcy ustawiają obrzeża i nawożą tłuczeń, przygotowując się do układania
pierwszej warstwy bitumicznej.
W ostatnich dniach września ekipy weszły na kolejny odcinek w Łuszczanowicach. Częściowo sfrezowana jezdnia pomiędzy dwoma skrzyżowaniami (od ul.
Sportowej do przedłużenia ulicy Ogrodowej) umożliwiła rozpoczęcie wykopów
i układanie nowych sieci kanalizacyjnych.

Konsultacje
z organizacjami pozarządowymi
Wójt Gminy Kleszczów informuje, iż
od 23 października do 03 listopada są prowadzone konsultacje projektu „Programu
Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty
do zapoznania się z projektem „Rocznego Programu Współpracy” i do składania
opinii oraz uwag. Można je wnosić pisem-

nie na „Formularzu konsultacji”, który można pobrać ze strony gminnego BIP lub
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Składanie opinii i uwag odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy, listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410
Kleszczów, a także drogą elektroniczną na
adres: kleszczow@kleszczow.pl.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji to Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Dwie statuetki do gminnej kolekcji

P

odczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które na
początku października odbyło się w Katowicach, gminę Kleszczów reprezentowali:
skarbnik gminy Maria Cłapka oraz sekretarz
gminy Kazimierz Hudzik. W ramach tego
spotkania samorządowców z całej Polski
ogłoszone zostały wyniki rankingów. Uhonorowano gminy, które w latach 2014-2016
wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje
w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Autor rankingu prof. Paweł Swianiewicz wziął
pod uwagę wszystkie wydatki majątkowe
gmin, nie zaś wyłącznie nakłady na infrastrukturę techniczną (tak było w rankingach
do 2016 roku).
Gmina Kleszczów z wydatkami na poziomie 12.529,58 zł (średnio w ciągu roku
na głowę jednego mieszkańca) po raz kolejny utrzymała pozycję lidera w kategorii
gmin wiejskich. Uwagę zwracają wysokie
pozycje zajmowane przez dwa inne samorządy z sąsiadującego z naszą gminą powiatu pajęczańskiego. Gmina Rząśnia jest
na trzecim miejscu (3319,48 zł wydatków
inwestycyjnych na głowę), zaś Sulmierzyce
na miejscu piątym (2612,97 zł).
Powiat bełchatowski znalazł się na dość
odległym miejscu rankingu inwestycyjnego.
Wydatki za lata 2014-2016 na głowę mieszkańca powiatu wyniosły zaledwie 111,90 zł,

dając naszemu powiatowi 185. miejsce. To
pozycja o ponad 50 miejsc gorsza niż w poprzednim rankingu (lata 2013-2015). Liderem w tej kategorii jest powiat przasnyski
(woj. mazowieckie) z wydatkami na poziomie 707,02 zł.
Katowickiej imprezie towarzyszyło Samorządowe Forum Zdrowia. Przy jego
okazji poznaliśmy wyniki pionierskiego
rankingu, pokazującego finansowe zaangażowanie samorządów w ochronę zdrowia.
Analizie poddano wydatki z lat 2006-2015.
„W rankingu gmin o średnich dochodach
powyżej 4.000 zł na mieszkańca pierwsze
miejsce zajęła Gmina Kleszczów znajdująca się w województwie łódzkim - czytamy w piśmie „Wspólnota”, które opublikowało wyniki rankingu. „W latach 2006–2015
wskaźnik wydatków na ochronę zdrowia
w tej gminie osiągał ponadprzeciętne wartości w porównaniu do innych gmin. Według przyjętej metodologii średnie wydatki na ochronę zdrowia w latach 2006–2015
wyniosły w Gminie Kleszczów 709,03 zł/os.
Było to o 481 zł więcej od Gminy Pabianice
(woj. łódzkie, 228,23 zł/mieszkańca), która zajęła drugie miejsce w rankingu. Dla pozostałych gmin w omawianej podgrupie nie
zauważa się dużych różnic we wskaźniku.
Jego średnia wartość wynosi 47,91 zł/os.”
JS

16 X-31 X 2017

Informator

KLESZCZOWSKI

Obradowała Rada Gminy
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października na XXXVII sesji obradowała Rada Gminy Kleszczów.
Po przyjęciu porządku obrad oraz po części
sprawozdawczej, w której są przekazywane informacje o realizacji uchwał podjętych
przez radę na poprzedniej sesji, a także sprawozdania z działalności wójta gminy oraz przewodniczącego Rady Gminy od
ostatniej sesji, rozpoczęto rozpatrywać kolejne punkty, zapisane w porządku posiedzenia. Radni zapoznali się z informacją
o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za l półrocze 2017 roku oraz z informacją dotyczącą wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku.
Następnie rozpatrzyli projekty uchwał
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc (po 50 tys. zł) trafi do dwóch kolejnych
samorządów - gminy Siemyśl (na modernizację i remont sal lekcyjnych w budynku szkoły podstawowej w Charzynie) oraz
gminy Koronowo (na dofinansowanie napraw dachów i elewacji w gminnych budynkach, uszkodzonych podczas sierpniowej
nawałnicy).
Kolejny punkt, wniesiony do porządku
w trakcie trwania sesji, rozpoczął się dyskusją na temat planowanej budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
Zaprezentowane zostało stanowisko Rady
Rodziców, funkcjonującej obecnie w tej
szkole. Jedna z uchwał, podjętych przez to
gremium na zebraniu zwołanym 27 września stanowi poparcie dla kierunku działań
wójta, zapisanego w uchwale Rady Gminy
z 30 maja br. Druga z uchwał to - kierowany do Urzędu Gminy - wniosek „o bieżące
informowanie Rady Rodziców o strategicznych działaniach dotyczących naszej szkoły, podejmowanych przez organ wykonawczy i organ stanowiący gminy”, a także do
przewodniczącego Rady Gminy o zapraszanie Rady Rodziców na sesje i posiedzenia komisji, na których będą podejmowane ważne decyzje w sprawach dotyczących
podstawówki w Kleszczowie.
Załącznikiem do pierwszej ze wspomnianych uchwał jest stanowisko Rady
Rodziców SP Kleszczów, przyjęte na zebraniu 27 września. Czytamy w nim m.in.:
„Wyrażamy nadzieję, że radni Rady Gminy Kleszczów mając na względzie dobro
i lepszą przyszłość dzieci naszej gminy i całej społeczności szkolnej, w trybie natychmiastowym podejmą decyzję o utworzeniu
nowego zadania w budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie”, zabezpieczając tym samym środki finansowe
na ten cel.”
Nowa uchwała o kierunkach działań
wójta, podjęta przez Radę Gminy podczas
październikowej sesji, zawiera następujący zapis: „Rada Gminy zaleca, aby planując i projektując prace budowlane w zakresie remontu, przebudowy, budowy szkół,

przewidzieć w docelowej sieci szkół podstawowych funkcjonowanie wyłącznie dwóch
szkół o pełnej strukturze organizacyjnej, tj.
dotychczasowej, ale rozbudowanej Szkoły
Podstawowej w Łękińsku oraz Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, dla której zostanie wybudowany w okolicach kompleksu
Solpark nowy budynek dla klas 4-8 na terenie należącym do Gminy Kleszczów i przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi
oświatowe”. Poprzednia uchwała z 30 maja
została uchylona.
Wprowadzając kilka zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017 - 2020 radni zdecydowali o utworzeniu nowego zadania
inwestycyjnego - „Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie”. Wydatki zaplanowane na ten cel w roku 2018 to 320 tys. zł.
Wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. Kwota zapisana po
stronie planowanych dochodów to obecnie
278.793.252,74 zł, natomiast po stronie wydatków - 324.677.654 zł.
Podczas październikowej sesji zostały
też podjęte uchwały w sprawie:
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii.
Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany
w MPZP „utrzymują ustalone w nim przeznaczenie i dodatkowo dopuszczają zagospodarowanie związane z produkcją energii
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, a także uwzględniają udokumentowane złoże surowców
kruszywa naturalnego „Żłobnica”.
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Bogumiłów i Karolów.
Projekt tego planu był dotychczas trzy
razy wykładany do publicznego wglądu
i dwa razy odbywały się publiczne dyskusje nad nim.
• wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres powyżej 3 lat użytkowanej rolniczo
działki położonej w obrębie Kleszczów
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy,
• w yrażenia zgody na nabycie do zasobu
gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów.
Nieodpłatne nabycie dotyczy działki w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej,
na której umieszczona jest gminna stacja
transformatorowa 15/0,4 kV.
W dokumentach październikowej sesji
znalazło się też sprawozdanie z realizacji
uchwał Rady Gminy, podjętych w 2016 roku
oraz sprawozdanie z realizacji wniosków
i opinii komisji Rady Gminy Kleszczów, podjętych w 2016 r.
JS
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KOMUNIKATY
Bezpłatnie do prawnika
Już dziesiąty miesiąc w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie działa punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Dyżury są pełnione przez radców prawnych
w budynku przy ul. Głównej 47 (pok. nr 8) w dni powszednie. Uprawnione do bezpłatnych porad osoby mogą zgłaszać się w następujących terminach: ●
poniedziałek - 8.00-12.00, ● wtorek - 13.00-17.00, ●
środa - 8.00-12.00, ● czwartek - 11.00-15.00, ●piątek - 11.00-15.00.
Doradca zawodowy pomoże w ZSP
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza
młodzież, rodziców i zainteresowane osoby do korzystania z usług doradcy zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą uzyskać pomoc w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej edukacji. Osoby
starsze mogą uzyskać porady zawodowe czy informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto SZOK oferuje pomoc w przygotowywaniu dokumentów i CV, może też zorganizować warsztaty
komunikacji interpersonalnej. Z doradcą zawodowym
Katarzyną Wojtania można kontaktować się: ● w środy - 8.00-12.00, ● w piątki - 8.00-16.00. Kontakt mailowy: szok@zspkleszczow.pl.
Dzień Otwarty w komendzie policji
5 listopada od godz. 9.00 można będzie uczestniczyć w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji
w Bełchatowie. Do odwiedzenia placówki zachęcane są przede wszystkim osoby zainteresowane służbą w szeregach policji. Dowiedzą się nie tylko o zasadach i procedurach związanych z rekrutacją. Będą
mogły spotkać się z psychologiem, a jeśli przywiozą
z sobą obuwie sportowe - sprawdzić swoją kondycję
(pod okiem policyjnych instruktorów), na torze przeszkód. Więcej szczegółowych informacji na stronie
www.belchatow.policja.gov.pl/?serwis=ebe&dzial=informacje&id=18755.
Rolnicze ubezpieczenie kupisz na poczcie
Z usług placówki Poczty Polskiej w Kleszczowie można korzystać od poniedziałku do czwartku
(włącznie) w godz. 7.30-14.30, natomiast w piątki
w godz. 11.00-20.00. Od niedawna w ofercie poczty
pojawiły się rolnicze ubezpieczenia. AGRO Ubezpieczenia (bo taka jest nazwa tej nowej oferty) pozwalają nie tylko wykupić polisę na kompleksową ochronę
życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin, ale
również dotowane z budżetu państwa ubezpieczenia upraw i zwierząt, ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym, czy Agrocasco dla maszyn rolniczych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl.
Zwalczanie szczurów i myszy
Wszystkim właścicielom nieruchomości przypominamy, że w przypadku zauważenia na swoich posesjach szczurów bądź myszy mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji. Zwalczanie tych gryzoni ma
na celu zapobieganie chorobom zakaźnym, przenoszonym na ludzi i zwierzęta. W miejscu wyłożenia
trujących preparatów należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw
gryzoniom! Zwalczanie gryzoni jest łatwiejsze, kiedy w budynkach gospodarczych i obejściu panuje porządek. Należy dokonać napraw i zabezpieczenia miejsc, przez które gryzonie mogą przedostać się
do budynków gospodarczych. Należy także uprzątnąć wszelkie odpady, które dla szczurów mogą stanowić pożywienie.
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Grupa

Przychodnia SALUS informuje

Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram przyjęć lekarzy specjalistów w
listopadzie. Zadeklarowani w przychodni pacjenci będą mogli skorzystać z następujących
poradni:
Lp.

Poradnia specjalistyczna

Lekarz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pediatryczna z alergologią
Pediatryczna z alergologią
Pediatryczna
Pediatryczna
Urologiczna
Otolaryngologiczna
Otolaryngologiczna
Dermatologiczna

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza

18.

Pulmonologiczna

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Neurologiczna
Endokrynologiczna
Endokrynologiczna
Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Chirurgiczna
Badanie słuchu
Badanie słuchu
Kardiologiczna
Endokrynologiczna
USG
USG
Okulista
Okulista

dr n. med. Violetta Gołąbek
dr n. med. Violetta Gołąbek
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
lek. med. Janusz Nowak
lek. med. Izabela Zawadziłło
lek. med. Izabela Zawadziłło
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Robert Skalski
dr n. med. Robert Skalski
dr n. med. Robert Skalski
dr n. med. Dorota Wyrwas
dr n. med. Dorota Wyrwas
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
dr n. med. Marek Staniaszczyk
Katarzyna Kurasińska
Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Robert Pietruszyński
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. radiolog Marcin Just
dr n. med. radiolog Marcin Just
Kinga Rajska
Kinga Rajska

Terminy
04.11.
16.11.
10.11.
25.11.
30.11.
08.11.
22.11.
25.11.

Godzina
9.00
13.00
13.00
9.00
9.00
14.30
14.30
9.00

06.11.

14.00

27.11.

14.00

03.11.
17.11.
24.11.
16.11.
27.11.
04.11.
22.11.

13.00
13.00
8.00-13.00
8.00
13.00
8.30
13.00

23.11.

12.30

10.11.
10.11.
24.11.
04.11.
25.11.
15.11.
23.11.
02.11.
23.12.
20.11.
08.11.
22.11.
09.11.
06.11.
07.11.
14.11.
03.11.
08.11.

9.00
8.30
8.30
10.00
9.30
13.00
13.00
13.00
13.00
11.00
14.30
14.30
9.00
12.00
9.00-12.00
15.10-18.30
9.30
9.30

Anonimowa ankieta
dla pacjentów Przychodni Salus

P

ół roku po podjęciu działalności
leczniczej Kleszczowska Przychodnia Salus postanowiła z pomocą ankiety sprawdzić, jak jakość jej usług oceniają
zadeklarowani w przychodni pacjenci. „Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kleszczów i pacjentów Przychodni do
jej wydrukowania, wypełnienia i złożenia
w Przychodni” - czytamy na internetowej
stronie placówki (www.saluskleszczow.pl).
Formularze ankiety można otrzymać tak-

że w siedzibie przychodni (Kleszczów, ul.
Osiedlowa 2). Po wypełnieniu ankietę można wrzucić do pudełka ustawionego w przychodni (obok okienka rejestracji).
„Ankieta jest anonimowa. Zachęcamy
do wyrażenia szczerych opinii” - możemy
przeczytać na stronie www. „Zebrane informacje będą podstawą do wdrożenia działań
przyczyniających się do zwiększenia stopnia spełnienia Państwa oczekiwań”.
JS

Z

awsze podziwiam ludzi, którzy do
nas przychodzą - mówi Barbara
Chybalska-Cichoń, trener i psychoterapeuta prowadzący zajęcia. - Nie jest ważne, ile
czasu już pijesz i co cię zmusiło do przyjścia, ważne że jesteś. Próbujesz, walczysz
o swoje życie, rodzinę, chcesz coś zmienić.
Po wakacjach Grupa Wsparcia spotyka się raz w tygodniu, w środy lub czwartki.
- Nikogo nie osądzamy, nie mówimy jak
ma żyć - mówią uczestnicy. - Nie jesteśmy
od tego. Każdy opowiada o swoim życiu
i słucha innych. Cieszymy się z każdej nowej osoby, która do nas dołączy. Na początek niech tylko przyjdzie, nie musi nic mówić. W tym gronie nikt do niczego nie jest
zmuszany.
Alkoholizm jest demokratyczną chorobą, dotyka tak samo biednych, jak i bogatych, młodych i starych, kobiety i mężczyzn.
Jest też chyba jedyną chorobą, z której
uwolnienie tak bardzo zależy od osoby nią
dotkniętej.
- Alkoholik zwykle ostatni dostrzega
swój problem. To też jest część tej choroby, że nasz mózg nas po prostu oszukuje
- mówi Barbara Chybalska-Cichoń. - Prędzej przyznamy, że to zła rodzina działa
przeciwko nam, w robocie się uwzięli, ludzie chcą nam zaszkodzić… A potem jest
coraz gorzej - problemy w domu, w pracy,
osamotnienie, często utrata prawa jazdy,
konflikty z prawem… Czasem alkoholik budzi się dopiero wtedy, gdy straty są już naprawdę ogromne. Blisko dna.
Grupa Wsparcia daje wiele możliwości.
Można się wygadać, ale i posłuchać. Każda
opowieść jest ważna. Nie wolno tylko przychodzić tutaj pod wpływem alkoholu. Każde zadane przez uczestników pytanie jest
ważne: czy już jestem alkoholikiem? od kiedy zaczyna się choroba alkoholowa? może
to tylko mały problem i wystarczy odstawić
alkohol na kilka tygodni? dlaczego wysyłają
mnie na terapię zamkniętą? dlaczego inni
piją, a ja nie mogę?
Jedną z zasad pracy tutaj jest całkowita dyskrecja i anonimowość. Także szacunek dla każdej z osób, które znalazły się
w tym miejscu. Nie ma osądzania, wyśmiewania, czy postawy „ja wiem lepiej”. Jest za
to dużo zrozumienia, akceptacji i wsparcia.
Poza wiedzą o chorobie alkoholowej
Grupa Wsparcia daje także możliwość nauczenia się nowych umiejętności życiowych, odzyskania możliwości kierowania
własnym życiem.
- To żadna sztuka nie pić przez jakiś
czas - mówią w Fundacji Dialogos, która organizuje pracę Grupy. - Idzie raczej o to,
aby umieć być szczęśliwym bez alkoholu,
leków czy narkotyków. Tego całego świństwa, które daje nam iluzję radości, ale wyniszcza powoli dzień po dniu.
Oprócz wsparcia w grupie, możliwa jest
także pomoc indywidualna. Nie jest łatwo
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do życia
tak po prostu z ulicy przyjść na spotkanie
osób, które mają już dłuższy staż trzeźwienia. Opór stawia nasz własny wstyd, strach,
złość… Dlatego jest też możliwość spotkań
indywidualnych.
- Zadzwoń, umów się na określoną godzinę, nie trzeba wtedy czekać - mówi
Barbara Chybalska-Cichoń. - Rozmowa
w cztery oczy jest na początek łatwiejsza
niż spotkanie z Grupą. Powoli będziesz
mógł przekonać się, że zmiany w twoim życiu są możliwe.
Spotkania indywidualne z terapeutą nie
są ograniczone do problemów związanych
a alkoholem.
- Kryzysy życiowe, konflikty, problemy w pracy, rodzinie, związkach, utrata
bliskiej osoby… - wylicza psychoterapeuta B. Chybalska-Cichoń. - Trzeba odważyć
się przyjść i sięgnąć po wsparcie. Użalanie
się nad sobą w samotności zabiera energię
i nic nie daje. Potrzebny jest drugi człowiek,
najlepiej życzliwy i obcy, czyli terapeuta.
Porozmawiamy o problemie, zastanowimy się wspólnie nad rozwiązaniami i dalszą
drogą pomocy.
Rozmowy indywidualne tak jak zebrania grupy są poufne. Czasem wystarczy kilka spotkań, czasem kilkanaście, żeby udało się dokonać zmian.
- Przychodzą do nas także rodzice młodych osób zaniepokojeni podejrzeniami, że
ich dziecko się odurza - mówi terapeuta.
- To bardzo ważny moment, nie wolno go
przegapić. Jednak aby być uważnym, trzeba mieć wiedzę o uzależnieniach i zachowaniach z nimi związanych.
Spotkania indywidualne to także możliwość mediacji, czyli szukania porozumienia
w sytuacji konfliktu czy kryzysu.
- Nie znamy lepszej metody na naprawę relacji z innymi ludźmi i światem wokół nas - przekonują w Fundacji Dialogos.
- Dla przykładu: mieliśmy w mediacji kryzysy małżeńskie, między rodzicami a dziećmi, związane ze zobowiązaniem do leczenia w chorobie alkoholowej.
Mediacje objęte są całkowitą poufnością. Uzgodnienia, jakie zapadną między
stronami sporu można w niektórych sytuacjach przedstawić sądowi do akceptacji
i nadania im mocy wyroku sądowego. Jest
to szczególnie ważne w konfliktach związanych z rozwodem małżonków. Mediacja pozwala ominąć koszty i nie zniszczyć wzajemnych relacji.
Miejscem spotkań indywidualnych
i pracy Grupy Wsparcia jest obecnie siedziba Kleszczowskiej Przychodni Salus przy ul. Osiedlowej 2 w Kleszczowie
(wejście od strony Pogotowia Ratunkowego). Kontakt telefoniczny lub SMS:
602 571 495.
Dodajmy, że wszystkie formy pracy terapeutycznej oraz mediacje są bezpłatne.
Fundacja Dialogos
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Ile wniosków przyjął GOPS?

Po

to, by móc otrzymywać świadczenia z programu „Rodzina 500
plus”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, bądź zasiłki rodzinne w nowym okresie zasiłkowym, trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., należało
w odpowiednim terminie złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Z informacji
przekazanej nam przez GOPS wynika, że
do 11 października:
• w płynęło 550 wniosków dotyczących
świadczenia wychowawczego „500 plus”
(w tym 106 wniosków przekazanych drogą elektroniczną). Wydano 487 decyzji,
z czego 29 decyzji odmownych (w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego).
• wpłynęło 136 wniosków dotyczących zasiłku rodzinnego. Wydano 98 decyzji, z czego 18 decyzji odmownych (w związku z
przekroczeniem kryterium dochodowego).

W

• wpłynęło 11 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego. Wydano 7 decyzji,
w tym 1 decyzję odmowną (w związku z
przekroczeniem kryterium dochodowego).
Wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli
wniosków na nowy okres zasiłkowy, GOPS
przypomina, że aby nie utracić prawa do
świadczenia „500 plus” i z funduszu alimentacyjnego wnioski należy złożyć do końca października 2017 roku, natomiast wnioski o zasiłek rodzinny - do końca listopada
2017 roku.
***
GOPS ustalił terminy wypłat pieniędzy
z programu „500 plus” w kolejnych miesiącach. Przelewy na konta były realizowane 23 października. Kolejne dni wypłat: 30
października, 20 listopada i 15 grudnia, a w
roku 2018: 22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 22 czerwca, 23
lipca, 20 sierpnia, 21 września.
JS

Kamień i Antoniówka
już ze światłowodem
Antoniówce i w Kamieniu zakończyły się prace związane z roz-

prowadzaniem światłowodowej sieci FTTH.
Abonentom, którzy zawrą stosowne umowy z gminnym operatorem (ARR „Arreks”
S.A.) nowa sieć umożliwi korzystanie z szerokopasmowego Internetu. Pracownicy firmy, która wygrała gminny przetarg na budowę nowych odcinków światłowodowej sieci
dostępowej FTTH, zajmują się teraz rozprowadzaniem sieci w Rogowcu oraz na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy, gdzie
połączenia światłowodowe otrzyma siedem firm.
JS

Wnioski o studenckie stypendia - do 10 listopada
W Urzędzie Gminy studenci mogą składać
wnioski o przyznanie stypendiów. Stypendia socjalne będą przyznawane na I semestr roku akademickiego 2017/2018, natomiast stypendia motywacyjne - za osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.
Pod uwagę będą brane wyniki w nauce bądź też
szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych.
Wnioski składać mogą studenci, którzy nie pracują, mają stałe miejsce zameldowania i zamiesz-

kania na terenie gminy Kleszczów. W przypadku
stypendiów socjalnych pod uwagę będzie brany dochód na członka rodziny studenta (nie może przekraczać 674 zł netto na osobę).
Szczegółowe warunki, które spełnić muszą stypendyści gminy Kleszczów, a także wykaz dokumentów, które należy dołączyć do stypendialnego wniosku znaleźć można na stronie internetowej
www.kleszczow.pl w zakładce „Stypendia”.
JS

6

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 20/469

Dzień Edukacji: życzenia, nagrody i włoski koncert

G

minną uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej poprowadziła Joanna Guc - zastępca wójta gminy Kleszczów.
Wójt Sławomir Chojnowski, zwracając się do zebranych w auli
SOLPARKU nauczycieli, pracowników administracji i obsługi gminnych szkół i przedszkoli, a także do emerytowanych pracowników
tych placówek powiedział m.in.:
- Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina nam o ważnej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej pracy, polegającej na budowaniu fundamentów dla lepszej
i pomyślnej przyszłości. To dzięki Waszej nauczycielskiej pracy
młodzież i dzieci mają szanse, aby rozwijać się i wzmacniać w sobie zdolność odróżniania dobra od zła. To Państwo, poprzez słowo i przykład osobisty jesteście dla uczniów światłem, które oświetla im drogi przyszłości. Niechaj edukacja i efekty wychowawcze
sprawiają Wam przyjemność i nigdy nie będą przyczyną przykrości.
Dziękuję Państwu za codzienną, odpowiedzialną pracę dydaktyczno-wychowawczą, za trud i wysiłek włożony w kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia.
Z życzeniami do osób świętujących Dzień Edukacji Narodowej
zwrócił się również przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, Michał Michałek. Powiedział m.in.:
- Realizujcie swoje marzenia i Wasze życiowe pasje z pożytkiem dla naszej gminnej społeczności. Wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświatowym z całego serca dziękuję za dotychczasową pracę, wkład i wysiłek włożony w rozwój naszych szkół. Życzę Państwu dużo radości, satysfakcji, cierpliwości, wytrwałości,
a przede wszystkim spełnienia w wykonywanej pracy. Niech Wasza
służba dla naszej młodzieży i całego gminnego środowiska zrodzi
tylko dobre, dorodne owoce.
Tradycją Dnia Edukacji Narodowej jest wyróżnianie nauczycieli nagrodami wójta gminy. Nagrody są podziękowaniem za
duże zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkoli i szkół, a tak-

Szkolne wieści

Europejski Dzień Języków Obcych…
… był w kleszczowskiej podstawówce
obchodzony 2 października. Wesołym autobusem w rytm piosenki „The Wheels On
The Bus”, w wykonaniu uczniów z kl. III d,
społeczność szkolna została zabrana w podróż po Europie. Na kolejnych przystankach
przybliżano uczniom tradycje, obyczaje
oraz tańce i melodie typowe dla wybranych

że za szczególne osiągnięcia zawodowe. W tym roku uhonorowanych zostało 26 nauczycieli z następujących placówek wychowawczo-oświatowych: ● Przedszkole w Łękińsku: Joanna Łyczkowska
i dyrektor Dorota Paciorek, ● Przedszkole w Kleszczowie: Emilia Jarząbek i dyrektor Małgorzata Szluga, ● Przedszkole w Łuszczanowicach: Joanna Moryń i dyrektor Ewa Bindas, ● Szkoła Podstawowa w Łękińsku: Agnieszka Biernacka-Oleszczyk, Małgorzata
Cybulska-Berencz, Elżbieta Roczek, dyrektor Katarzyna Bębnowska, ● Szkoła Podstawowa w Kleszczowie: Katarzyna Surówka,
Elżbieta Antosiewicz, Elżbieta Roczek, Ewa Gajewska, Agnieszka
Kuśmierek, Danuta Kuc, Ewa Stawiak-Kołba, dyrektor Mariola Świderska-Kulka, ● Gimnazjum w Kleszczowie: Bogusława Gajzler,
Ilona Bujacz, dyrektor Ryszard Ciągło, ● Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: Adam Grodek, Aneta Walczyk, Beata
Wysmułek, Aleksandra Żarska-Szulc, dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz.
W imieniu nagrodzonych podziękowania złożył Adam Grodek
- nauczyciel języka niemieckiego, zatrudniony w kleszczowskim
ZSP. Na scenę zaproszeni zostali także emerytowani pracownicy
szkół i przedszkoli. Z okazji swojego branżowego święta otrzymali upominki.
Rozrywkową część gminnej uroczystości wypełnił występ Stefano Terrazzino, znanego głównie z tanecznych popisów w „Tańcu
z Gwiazdami”. W pokazach tanecznych towarzyszyła mu Paulina
Biernat. Przy akompaniamencie dwóch muzyków (Marek Tarnowski - instrumenty klawiszowe, Igor Spolski - gitary) sympatyczny Sycylijczyk zaśpiewał też kilka klasycznych przebojów z Italii (m.in.
„Volare”, „Azzuro”, „Mambo Italiano”, „Sara Perche”, „Ti Amo”).
Po zakończeniu ponad godzinnego koncertu, wprowadzeni
w doskonałe nastroje nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkół
i przedszkoli, zostali zaproszeni na poczęstunek.
JS

państw Europy (Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Portugalii, Rosji, Francji i Hiszpanii). Odbył
się też szkolny konkurs językowy, który polegał na przygotowaniu rymowanki promującej naukę języków obcych. Najlepsze wyniki w klasach I-III uzyskały: I m. - Zofia Kuc;
II m. - Nadia Perońska; III m. - Roksana Gonera. W klasach IV-VII czołowe miejsca zajęli: I m. - Aniela Wieczorek; II m. - Oliwia
Rybarczyk; III m. - Amelia Głowacka i Bartłomiej Kołba.

Szkolne obchody Europejskiego Dnia
Języków pokazywały korzyści płynące ze
znajomości języków, zachęcały uczniów do
dalszej nauki języków obcych.
Uniwersytet Dziecięcy po raz drugi
9 października ruszyła druga edycja programu Uniwersytet Dziecięcy, który polega na udziale dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach w zajęciach języka
angielskiego oraz fizyki, organizowanych
ciąg dalszy na str. 8
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XVII Dzień Papieski obchodzony pod znakiem nadziei

Ś

więty Janie Pawle II! Stajemy dzisiaj przed Twoim pomnikiem, tu w
naszej wspólnocie ludzi wiary, nadziei i miłości. Stają przed Tobą ci, którzy pragną
kroczyć śladami, które zostawiłeś. Stają dzisiaj przy Tobie ci, do których wołałeś: „Jesteście moją nadzieją”. Stajemy, aby oddać hołd w tym Dniu Papieskim, składając
kwiaty, a poprzez te kwiaty chcemy uczcić,
uszanować i oddać hołd wielkiemu Polakowi, który z tej ziemi wyszedł, a stając na tej
ziemi zawsze ją całował - powiedział proboszcz Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, ks. Benedykt Stanek podczas
krótkiej uroczystości przy kleszczowskim
pomniku Jana Pawła II, poprzedzającej południową Mszę św. w niedzielę 15 października.
Do udziału w obchodach XVII Dnia Papieskiego mieszkańców naszej gminy zaprosili główni organizatorzy: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Parafia p.w. NMP Anielskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Uroczystości asystowały poczty sztandarowe (Gminy
Kleszczów oraz szkół). Melodię „Arki” pieśni kojarzonej od 2002 roku wyłącznie
z Janem Pawłem II i towarzyszącej odtąd
każdej papieskiej uroczystości, odegrała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.
Poetycko i muzycznie
Po zakończeniu Mszy św. zgromadzeni w kościele zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia artystycznego montażu, przygotowanego przez nauczycielkę
ZSP w Kleszczowie, Aleksandrę Ignasiak-Smelę wraz z uczniami zespołu szkół.
Większość utworów muzycznych, tekstów
poetyckich oraz fragmentów papieskich encyklik i przemówień, które wypełniły program nawiązywała do hasła tegorocznego
Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”, a przede wszystkim do słowa „nadzieja”.
Otworzyła go bardzo znana kompozycja Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka „Moja nadzieja”, będąca częścią „Psałterza wrześniowego”. Wykonująca ją Kinga
Kubik - uczennica pierwszej klasy licealnej
oczarowała słuchaczy swoim głosem. W
kilkudziesięciominutowej prezentacji usłyszeliśmy kolejno wiersze „Nadzieja” Czesława Miłosza, „Mówią, że modlimy się...”
oraz „Kiedy mówisz” ks. Jana Twardowskiego, „Nadzieja” Leopolda Staffa i na koniec
ponownie ks. Jana Twardowskiego „Nieszczęście nie-nieszczęście”. Wykonywały je
uczennice LO - Anna Rogut, Karolina Cieślak i Paulina Szafrańska.
Wokalną część prezentacji wypełniły
m.in. utwory: „Wciąż mnie zadziwiasz”, napisany przez Beatę Bednarz, „Nic, nie musisz mówić nic” z repertuaru grupy Amicus,
a także hymn Johna Newtona „Cudowna,
Boża łaska”. Obok wspomnianej Kingi Kubik wykonawczyniami tych pieśni były Syl-

wia Ornatowska i Patrycja Krawczykowska.
Prowadzenia programu podjęła się
Magdalena Wysocka. Muzyczną oprawę
zapewniły: Aleksandra Staśkowska, grająca na gitarze, Paulina Szafrańska (piano) oraz Zuzanna Grzejszczak (uczennica
gimnazjum, która zagrała na skrzypcach).
Dodajmy jeszcze, że o oprawę muzyczną
i techniczną zadbał Sylwester Czank, a dekorowanie kościoła na tę uroczystość odbywało się według pomysłu Ewy Zagaj.
Za wiedzę i pomysły plastyczne
Po części artystycznej zostały ogłoszone wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkursów „papieskich” - konkursu wiedzy

i konkursu plastycznego. Z rąk wójta Sławomira Chojnowskiego, księdza Benedykta
Stanka oraz dyrektor Agnieszki Nagody-Gębicz laureaci odebrali nagrody i dyplomy.
Specjalne podziękowania otrzymali dyrektorzy przedszkoli i szkół, do których uczęszczają uczestnicy konkursów.
Wykonane przez dzieci prace plastyczne, pokazujące w jaki sposób i do kogo
może być adresowane przesłanie nadziei,
szczególnie akcentowanej w nauczaniu
Papieża – Polaka, można było oglądać na
przygotowanej w kościele wystawie.
Jerzy Strachocki
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w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Podczas inauguracji przedszkolaki otrzymały indeksy, w których będą zbierać wpisy zaliczeniowe. Pierwsze zajęcia polegały
na powtarzaniu nazw owoców po angielsku
przy użyciu metod polisensorycznych. Na
fizyce zapoznawały się z właściwościami fizycznymi ciał takimi jak sprężystość, plastyczność, kowalność, kruchość.

„Nocne śpiewanie” w Piotrkowie
Grupa uczniów SP Kleszczów brała udział w Wojewódzkim Zlocie Młodzieży
„Nocne śpiewanie” w Piotrkowie Trybunalskim. Impreza odbyła się 29 i 30 września
i służyła zarówno promocji krajoznawstwa
i turystyki (m. in. po Ziemi Łódzkiej), jak też
prezentacji zespołów muzycznych i solistów, śpiewających piosenki turystyczne.
Dodajmy, że odbywała się w ramach wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki.
Uczestnicy zwiedzili zespół klasztorny
opactwa cysterskiego w Sulejowie, poznawali też ciekawe miejsca Piotrkowa Tryb.
(Zamek Królewski, dawny zespół klasztorny
oo. Jezuitów), odwiedzili Muzeum Piwowarstwa oraz Ośrodek Działań Artystycznych.
Uczennice Wiktoria Żebrowska i Małgorzata Braun wzięły udział w konkursie piosenki turystycznej. Zaśpiewały ułożoną przez
siebie piosenkę. Wieczorem odbył się występ laureatów konkursu, a także koncert
gwiazd: Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej oraz grupy poetycko-muzycznej
„Przeznaczenie”.
Jak popularyzować tabliczkę mnożenia?
Najpierw były zabawy „Hasło dnia”,
„Marmur” i „Matematyczne spacery”, których celem było przypomnienie uczniom
tabliczki mnożenia. 29 września w Szkole Podstawowej w Kleszczowie sprawdzian
z „tabliczkowej wiedzy” pisało 244 uczniów
z klas IV-VII. Najlepiej wypadła klasa V a,
w której 59 proc. uczniów zdało egzamin.
Na II miejscu z wynikiem 57 proc. znalazła
się klasa IV d, a na III - kl. V c (56 proc.).
Podczas szkolnego apelu tytuły eksperta tabliczki mnożenia oraz certyfikaty potwierdzające zdany egzamin odebrało z
rąk dyrektorki Marioli Świderskiej-Kulki 70
uczniów. Wszystko to odbyło się w ramach
obchodów VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Z okazji Dnia Edukacji wręczyli ordery
13 października społeczności szkół obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. Z tej
okazji odbyły się uroczyste akademie.
W bardzo efektowny sposób uhonorowali
nauczycieli i pracowników uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Przygotowali Wielką Galę, poprowadzoną przez celebrytów i prezydencką parę. Każdemu z
pedagogów i pracowników przyznali jeden
z oryginalnych orderów (m.in. order „Pitagorasa”, „Wieży Babel”, „Anielskiej Cierpliwości”, „Pełnego Talerza”). „Zamiast
kwiatów nauczyciele otrzymali cegiełki
dla Fundacji Gajusz z przeznaczeniem na
opiekę nad dziećmi w hospicjum stacjonarnym i domowym” - czytamy na stronie splekinsko.pl, na której zamieszczono kompletną listę z wykazem orderów.
Angielskie wtorki
W każdy wtorek października podczas
długiej przerwy uczniowie ZSP w Kleszczowie zbierają się „przy cytrynce” na głośne
czytanie po angielsku. Przedmiotem lektury
były np. książki „The Love of a King” („Miłość króla”) oraz „Love story” (znana bardziej w filmowej wersji). Oprócz przyjemności słuchania tekstów w języku Szekspira
angielskie wtorki są okazją do sprawdzenia
uważnego słuchania. Chętni uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące słuchanego tekstu, przygotowane przez nauczycielkę angielskiego. Nagrodą dla najlepszych
są… bardzo dobre oceny z aktywności.
Głośne czytanie to kolejna z inicjatyw popularyzujących czytelnictwo w ZSP
w Kleszczowie.
Może trafią do tych firm?
Wycieczkowe wyjazdy, których szczególnie dużo organizują szkoły wczesną jesienią i późną wiosną, mogą służyć nie
tylko wyrwaniu się ze szkolnych ławek, klasowej integracji czy obejrzeniu na własne
oczy miejsc, które znało się dotąd tylko
z kart podręcznika. Jak pokazuje przykład
ZSP w Kleszczowie do programu tradycyjnych wycieczek dodać można także wizytę

w firmie, która w przyszłości może stać się
atrakcyjnym miejscem pracy dla absolwenta mechatroniki. Podczas wyjazdu do Świebodzina uczniowie drugiej klasy kleszczowskiego technikum odwiedzili m.in. polski
zakład globalnej firmy SECO WARWICK.
Poznawali budowę najnowocześniejszego
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z pieców do obróbki cieplnej, nowoczesne
procesy obróbki cieplno-chemicznej oraz
wykorzystanie nowoczesnych układów mechatronicznych.
Inna z firm, którą niedawno odwiedzili uczniowie Technikum Nowoczesnych
Technologii to Colep Polska w Kleszczowie
(na zdjęciu). Wizyta pozwoliła zapoznać
się nie tylko z liniami produkcyjnymi oraz
procesem produkcji kosmetyków i różnych
środków czystości, ale również ze strukturą, funkcjonowaniem oraz środowiskiem
pracy w korporacji.
Recytowanie z nagrodami
Konkurs recytatorski, zorganizowany
w świetlicy SP Kleszczów polegał na prezentacji wiersza, opisującego świetlicowy
regulamin. W ten sposób pierwszoklasiści
mogli sobie lepiej przyswoić zasady, obowiązujące podczas pobytu w szkolnej świetlicy. Przy okazji ćwiczli zapamiętywanie
oraz poprawną artykulację.
Laureatami zostali: I m. - Franek Skurkiewicz; II m. - Janek Janson i Pola Jarząbkowska; III m. - Marta Gorząd i Małgosia
Skowrońska.
Na rzecz misyjnych szpitali
Samorząd Uczniowski SP Kleszczów
przeprowadził wśród uczniów akcję o intrygującym tytule „Kup Pan szczotkę”. Polegała na zbiórce past do zębów oraz szczoteczek, które zostaną wysłane do szpitali
misyjnych w Afryce i pomogą ich małym pacjentom utrzymać właściwą higieną. Dzięki
zaangażowaniu wielu uczniów zebrano 90
past i 107 szczoteczek.

W sytuacji, kiedy od najbliższego gabinetu lekarza stomatologa afrykańskich
uczniów dzielą dziesiątki lub setki kilometrów, utrzymanie zdrowego uzębienia staje
się bardzo ważną sprawą!
Włóczykije znów na szlakach
29 września ponownie wystartował Szkolny Klub Włóczykija, działający
w Szkole Podstawowej w Łękińsku. Zainteresowanie pieszymi wędrówkami wcale nie
zmalało po wakacyjnej przerwie. Na trasę
liczącą prawie 8 km wyruszyło 48 uczniów
szkoły pod czujnym okiem 6 nauczycieli. Wśród włóczykijów zadebiutowali pierwszoklasiści!
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć, zamieszczanych
na internetowych stronach szkół
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Pszczelarstwo
- to zajęcie ma przyszłość!
początek parę liczb. W USA ginie co roku średnio ok. 30 proc. pszczół,
Na
w Europie - 20 proc. (w niektórych rejonach straty sięgają ponad 50
proc.), a w Chinach są już takie miejsca, gdzie rodzin pszczelich nie ma w ogó-

le. W Polsce w 2016 roku straty w rodzinach pszczelich wyniosły średnio 13
proc., a w województwach zachodniopomorskim, lubelskim i śląskim dochodziły do 35 proc.
Pszczoła miodna to tylko jeden z 460 gatunków tych owadów. Żyje tylko
42 dni, a pyłki zbiera przez 21 dni swojego życia. Główne dobro, które zawdzięczamy pszczołom, to nie miód, a zapylanie roślin. Właśnie za sprawą pszczół możemy cieszyć się spożywaniem różnorodnych owoców, warzyw, a także olei jadalnych i wytwarzanych na ich bazie produktów. Urodzaj wielu odmian warzyw
zależy od zapylania przez pszczoły i inne owady. Jedna trzecia tego, co spożywamy jest właśnie efektem pracy pszczół i owadów zapylających.
Pasiecznictwo, pszczelarstwo, bartnictwo - to różne nazwy tej samej, w gruncie rzeczy - profesji. Jej istotą jest hodowla pszczół. Słowo pasieka oznaczało kiedyś miejsce, w którym „wysieczono” las i postawiono ule. Początkowo ule były
umieszczane na pewnej wysokości nad ziemią. Z czasem zaczęto je ustawiać
na ziemi, jeden przy drugim, w miejscach zacisznych, w pobliżu bieżącej wody,
przy gospodarstwach. Najstarsza wzmianka na temat pasiek w Polsce pochodzi
z 1238 roku.
Pasiecznictwo coraz bardziej popularne
Pokutuje przekonanie, że pszczelarstwo, pasiecznictwo to zawód ginący.
Nie tylko z powodu zjawiska wymierania pszczół miodnych, ale też ze względu
na konkurencję dużych gospodarstw, produkujących miód na skalę przemysłową. Tymczasem statystyki pokazują, że liczba rodzin pszczelich w Polsce co roku
wzrasta o 3-4 proc. W 2016 r. było ok. 1,5 mln rodzin pszczelich (uli). Tak wynika z
danych Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
Wiedzę o zasadach hodowli pszczół i o zbieraniu miodu czerpać dziś można nie tylko z rozmów ze starymi, doświadczonymi pasiecznikami. Internet dostarcza bardzo wielu informacji na ten temat, w tym także dziesiątki instruktażowych
filmików, takich jak te na stronach YouTube, firmowane przez Tomka Miodka.
Ich autor, zapytany w jednym z wywiadów czy zauważa zwiększone zainteresowanie prowadzeniem pasiek odpowiedział: „Jeszcze 10 lat temu było takie przeświadczenie, że to zawód dla dziadków na emeryturze. W tym momencie na rynek wchodzi fala młodych ludzi. Wiele osób do mnie dzwoni w związku z filmikami
na YouTube, które obejrzeli i mówią, że marzą o tym, by mieć swoją pasiekę i się
z tego utrzymywać”.
Ułatwieniem dla osób planujących hobbystycznie czy też zawodowo zajmować się pasiecznictwem jest m.in. to, że rozwinęła się produkcja nowoczesnych
uli ze styroduru czy poliuretanu. Pasiecznicy działają nie tylko na terenach wiejskich. Coraz częściej ule ustawiane są… na dachach bloków w wielkich miastach.
Niektórzy uważają, że produkowany w nich miód jest nawet zdrowszy niż ten z pasiek, ustawianych w pobliżu pól uprawnych, bo na miejskich rabatach i w parkach
nie stosuje się pestycydów.
ciąg dalszy na str. 10
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Niszczycielski orkan
komunikacie, który 5 października wczesnym popołuW
dniem został rozesłany użytkownikom aplikacji Alertownik oraz osobom, które zapisały się na odbieranie powiadomień

SMS-owych, można było przeczytać: „IMGW ostrzega - wiatr, łódzkie od 17.00 05.10 do 24.00 05.10.2017 prędkość do 50 km, porywy do 115 km”.
Najsilniejsze podmuchy wiatru odnotowano pomiędzy godz.
20 a 21. W miarę upływu czasu siła porywów słabła. Skalę szkód
można było zacząć oceniać dopiero rankiem, choć służby drogowe,
straż pożarna i energetycy wyruszyli do pracy już nocą.
W gminie Kleszczów nie było - na szczęście - zerwanych dachów. Drzewa, które tarasowały jezdnie, chodniki, bądź ścieżki rowerowe usuwane były na zlecenie Urzędu Gminy przez gminną
spółkę Zakład Komunalny „Kleszczów”. Takie zdarzenia miały miejsce m.in. na ul. Poprzecznej w Łękińsku, ul. Miłej pomiędzy Kleszczowem i Łękińskiem, przy drodze powiatowej koło Czyżowa, na
nowej ścieżce rowerowej z Łękińska w kierunku Czyżowa i dukcie
leśnym z Łękińska do Wolicy.
Silny orkan spowodował też szkody w drzewostanie należącym
do Lasów Państwowych, a także
na terenach należących do firm.
Kilka powiadomień Urząd Gminy odebrał z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Było też zgłoszenie ze spółki Sempertrans
Bełchatów.
Najbardziej dotkliwym skutkiem orkanu „Ksawery” było dla
części mieszkańców naszej gminy pozbawienie ich zasilania w energię elektryczną. Był to efekt
uszkodzenia linii przesyłowej, obsługiwanej przez spółkę PGE Dystrybucja. W takich sytuacjach pogodowych zdecydowaną przewagę
mają podziemne kable energetyczne.
Orkan, który w nocy z 5 na 6 października przeszedł nad regionem łódzkim, spowodował straty na terenie 54 gmin. Tak wynika z szacunku szkód, przeprowadzonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W wyniku huraganowego wiatru zostały uszkodzone 144
budynki mieszkalne (najwięcej w gminach Rząśnia - 34 i Brzeźnio 14) oraz 284 budynki gospodarcze (gmina Brzeźnio - 22, Galewice
- 13, Lgota Wielka - 17, Strzelce Wielkie - 13).
Doświadczenie z „Ksawerym” przekonało wiele osób do poważnego traktowania ostrzeżeń pogodowych, wysyłanych nie tylko
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale i przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
JS

Kto laureatem „papieskich” konkursów?

Konkursu Plastycznego o Janie
Do VIII
Pawle II zgłoszone zostały prace 133

dzieci ze wszystkich gminnych przedszkoli oraz
klas I-III szkół podstawowych. Po dokonaniu oceny
złożonych prac komisja zdecydowała o przyznaniu
nagród. W przedszkolach uhonorowano następujących autorów:
• 5-latki: I m. - Natalia Kusiak (PPS Łękińsko); II
m. - Maja Królik (PPS Łuszczanowice); III m. Zofia Lasoń (PPS Łuszczanowice); wyróżnienie Zofia Podawca (PPS Łuszczanowice).
• 6-latki: I m. - Julia Bednarek (PPS Łękińsko); II
m. - Piotr Przywara (PPS Łękińsko); III m. - Blanka Kowalczyk (PPS Łękińsko); wyróżnienia: Laura Masłowska (PPS Łękińsko), Lena Kołtunik
(PPS Łękińsko).
Laureaci ze szkół podstawowych to:
• Klasy I: I m. - Piotr Moreń (SP Łękińsko); II m. Alicja Jarząbek (SP Kleszczów); III m. - Szymon
Białek (SP Łękińsko); wyróżnienie: - Aleksander

Praca Zosi Naturalnej

Marszałek (SP Łękińsko).
• Klasy II: I m. - Wojciech Bujacz (SP Kleszczów);
II m. - Bartosz Grzybek (SP Kleszczów); III m. Natasza Kułak (SP Kleszczów); wyróżnienie: Franciszek Lipiński (SP Kleszczów).
• Klasy III: I m. - Zofia Naturalna (SP Kleszczów);
II m. - Maja Buraczyńska (SP Łękińsko); III m. Julia Rybak (SP Kleszczów); wyróżnienie: Oliwia
Kowalczyk (SP Łękińsko).

***
3 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbył się VIII Konkurs
Wiedzy o Janie Pawle II. Sprawdzianowi poddało
się 27 uczniów szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku oraz kleszczowskiego gimnazjum
i liceum ogólnokształcącego. Konkurs składał się
z dwóch etapów. Część pytań dotyczyła „Listu do
osób w podeszłym wieku” autorstwa Jana Pawła II.
Wyniki uzyskane w pisemnym teście dały
awans do części ustnej ośmiorgu uczniom. Na trzy
wylosowane pytania musieli odpowiadać: Karolina
Cieślak, Katarzyna Dwornik, Filip Gaik, Marta Gąciarek, Przemysław Muskała, Karolina Olczyk, Zofia Sujata oraz Natalia Woch.
Ostatecznie trzy najlepsze miejsca w konkursie zajęły uczennice: I m. - Karolina Cieślak (LO);
II m. - Marta Gąciarek (Gimnazjum); III m. - Natalia Woch (LO).
JS
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Jedni adoptują,
inni porzucają

Pszczelarstwo ...

EKOOSTOJA organizuje szkolenia
Działają też organizacje pożytku publicznego, które postawiły sobie za cel
popularyzowanie pszczelarstwa. Pozyskują na ten cel fundusze m.in. ze środków unijnych. Jedną z takich organizacji jest mająca siedzibę w Pławnie Fundacja EKOOSTOJA.
W tym roku zainicjowała ona kolejny projekt edukacyjny związany z pasiecznictwem
- „Pszczoły i pszczelarstwo szansą na
rozwój ekologicznego rolnictwa”. Nabór
Szkolenie z podstaw pszczelarstwa w Żłobnicy uczestników szkoleń
był prowadzony w pięciu powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, piotrkowskim
i opoczyńskim.
Uczestnicy mogą się szkolić w dwóch grupach. Kurs podstawowy (stacjonarny) pozwala zdobyć wiedzę na takie tematy, jak: 1. Charakterystyka owadów
zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem; 2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli; 3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej; 4. Powiększenie pasieki; 5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych; 6. Matki
pszczele w gospodarce pasiecznej; 7. Asortyment produktów pszczelich; 8. Choroby pszczół i ich zwalczanie; 9. Przygotowanie rodzin do zimowli; 10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich.
Takie szkolenie z podstaw pszczelarstwa odbyło się w sali szkoleń przy garażach OSP w Żłobnicy 19, 21 i 22 października.
Nieco inny zakres tematyczny ma szkolenie dla osób zaawansowanych. Jego
uczestnicy dwa dni przeznaczają na zajęcia stacjonarne m.in. na tematy: budowa uli, powiększanie pasieki, zwalczanie chorób pszczół oraz praktyczne porady z pasiecznictwa.
Jeden dzień szkolenia jest poświęcany na wyjazd do pasieki, funkcjonującej we wsi Garnek. Prowadzone tu zajęcia praktyczne zaczynają się od prezentacji pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem. Omawiany jest i prezentowany cały asortyment produktów pszczelich (miód jest przecież tylko jednym z
tzw. pożytków). Właściciel pasieki odpowiada na pytania uczestników szkolenia.
Zajęcia kończą się poczęstunkiem i powrotem do miejsca szkoleń stacjonarnych.
Szkolenia odbywają się w niewielkich, 15-osobowych
grupach. Trwają przez
3 dni po 6 godzin zegarowych. Projekt
Uczestnicy szkolenia w pasiece
„Pszczoły i pszczelarstwo szansą na rozwój
ekologicznego rolnictwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.
- Naszym celem jest nie tylko zachęcanie do zakładania nowych pasiek w naszej części województwa łódzkiego - mówi przedstawicielka Fundacji EKOOSTOJA. - Chcemy, by rosła populacja pszczół, ale też poziom świadomości ekologicznej rolników.
Z oferty szkoleniowej Fundacji EKOOSTOJA skorzystała też grupa mieszkańców gminy Kleszczów. Nabór chętnych był prowadzony pod koniec września i na
początku października.
Polska to trzeci producent miodu
Właściciele pasiek, w których jest więcej niż 10 rodzin pszczelich, uzyskiwali dotychczas wsparcie finansowe ze środków Agencji Rynku Rolnego. Dotacje są
wypłacane z programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2017/2018
i 2018/2019”. Odbywa się to przy pośrednictwie stowarzyszeń i związków pszczelarskich.
Efekty pomocy udzielanej pasiecznikom są widoczne, bo liczba rodzin
pszczelich stale u nas rośnie. O ile w roku 2009 było ich 1.123 tys., to w 2016
roku już 1.504 tys. Polska jest obecnie trzecim producentem miodu w Europie. To
spore osiągnięcie, bo jako kraj położony bliżej północnych rejonów kontynentu, z
okresami bardzo mroźnej zimy i kapryśnej, często spóźniającej się wiosny, nie jest
Polska miejscem łatwej hodowli pszczół.
J. Strachocki

Z

organizowany 8 października Dzień Otwartych Drzwi
w bełchatowskim schronisku dla zwierząt trwał od godz.
9 do 18. Mimo chłodnej i deszczowej pogody placówkę odwiedziło wiele osób. Mogły z bliska poznać pracę schroniska, które zapewnia dach nad głową, karmę i opiekę medyczną dla porzuconych
psów i kotów. Przynosiły też karmę dla zwierzaków.
Najważniejszy efekt tego dnia to 15 adopcji. Do nowych domów i - miejmy nadzieję - wrażliwych właścicieli trafiło 10 dorosłych
psów, jeden szczeniak i cztery koty. Te liczby cieszą, ale radość
studzą doniesienia mediów o kolejnych porzuconych zwierzakach.
14 października w pobliżu Wolicy odnaleziony został przywiązany do drzewa psiak.
Trafił do bełchatowskiego schroniska.
Poprzez media społecznościowe,
a potem przez zwykłe media to zdarzenie
Źródło: www.schroniskobelchatow.pl
poznały tysiące osób,
a setki skomentowały je na forach. Policja dość szybko dotarła do
właścicielki porzuconego czworonoga, 42-letniej mieszkanki gminy Kleszczów.
***
Od stycznia do końca września tego roku z Urzędu Gminy w Kleszczowie do bełchatowskiego schroniska zostało przekazanych 26 bezdomnych czworonogów (w tym 9 szczeniąt). Był
to efekt trafiających do urzędu zgłoszeń o błąkających się psach
lub porzuconych szczeniakach. Widać więc, że mieszkańcy prawidłowo reagują w takich sytuacjach. Są też osoby chcące przyjąć pod swój dach bezdomnego pieska. Po to, by zrealizować ten
zamiar nie muszą czekać na kolejne dni otwarte w bełchatowskiej
(czy np. radomszczańskiej) placówce. Na stronie www.schroniskobelchatow.pl/ regularnie są zamieszczane zdjęcia kilku psiaków,
przeznaczonych do adopcji. „W schronisku obecnie przebywa równocześnie średnio 200 psów i 30 kotów – czytamy. - Codziennie
trafia do nas kilka porzuconych zwierząt. Każde z nich rozpaczliwie czeka na dobrego pana. Każde potrzebuje domu i tego jedynego człowieka do kochania. Tego niestety nie możemy im dać. Dlatego prosimy - jeżeli w Waszym domu jest miejsce dla psa lub kota
- zdecydujcie się zabrać go ze schroniska. Zyskacie wspaniałego
i oddanego przyjaciela i uratujecie jedną istotę”.
JS

Sport
Jak grają piłkarze?

IV liga
Jesienna runda rozgrywek piłkarskich trwa w najlepsze. Występująca w IV lidze drużyna Omegi Kleszczów po rozegraniu 12 kolejek zajmowała w tabeli 12.
miejsce (na 18 drużyn). W kolejnych meczach nasi uzyskiwali następujące wyniki:
● z Wartą Działoszyn 1:4; ● ze Stalą Niewiadów 2:2; ● z GKS Bełchatów II 5:3; ●
z KS Paradyż 2:1; ● ze Zjednoczonymi Stryków 4:1; ● z Orkanem Buczek 2:1; ●
z Pelikanem II Łowicz 1:3; ● z Borutą Zgierz 1:3; ● z Termami Ner Poddębice 0:5;
● z Zawiszą Pajęczno 4:0; ● z Pilicą Przedbórz 1:1; ● z Włókniarzem Zelów 1:1.
Zespół Omegi zgromadził 18 pkt. Liderem tabeli jest Unia Skierniewice z dorobkiem 32 pkt.
Klasa okręgowa
W meczach rozegranych do tej pory w rundzie jesiennej drużyna Omegi II
Kleszczów uzyskała następujące wyniki: ● ze Świtem Kamieńsk 1:1; ● z Astorią Szczerców 1:3; ● ze Szczerbcem Wolbórz 6:1; ● z LKS Zapał Krzętów 1:2; ●
z Kawalerią Tomaszów Mazowiecki 2:1; ● ze Startem Lgota Wielka 5:0; ● z Czarnymi Rozprza 3:3; ● z GUKS Gorzkowice 2:1; ● z MGKS Drzewica 1:1; ● z Lechią II Tomaszów Mazowiecki 0:2. Po 10 kolejkach liderem jest RKS Radomsko
z dorobkiem 30 pkt. Omega II zajmuje siódme miejsce i zgromadziła 15 pkt.
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Szkolna liga LA
espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie po raz kolejny
Z
uczestniczy w Licealiadzie – sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych w lekkoatletycznych dyscyplinach. 2 października ucznio-

wie ZSP w powiatowych zawodach sportowych w Bełchatowie wywalczyli drużynowo dwa miejsca na podium. Dziewczęta zajęły drugie miejsce
w powiecie, a chłopcy - trzecie. 4 października w półfinale wojewódzkim
w Piotrkowie Tryb. drużyna dziewcząt z kleszczowskiego ZSP powtórzyła wynik i wywalczyła awans do finału wojewódzkiego w Sieradzu. Tu 10
października przy znacznie silniejszej konkurencji zawodniczki z Kleszczowa zajęły dziesiąte miejsce. Skład drużyny: Joanna Beśka, Milena Gierach (zajęła I m. w biegu na 400
m); Aleksandra Fabisz, Nikola Lalek, Roksana Freus, Natalia Woch, Magdalena Wójcik, Magdalena Grzesiak (III m. w pchnięciu kulą), Amanda Ostojska, Martyna Mizera, Weronika Piątczak i Natalia Cichowlas.

Sport
Na przełaj w sztafecie

„Patyki” koło Zelowa 12 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu w SztafetoNad zalewem
wych Biegach Przełajowych. Reprezentacje dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Kleszczowie ukończyły zawody na drugich miejscach i awansowały do półfinałów województwa. W składzie drużyny dziewczęcej wystąpiły: Klara Cieślak, Joanna Kaczmarczyk, Kornelia Kmita,
Nikola Lalek, Wiktora Pawełoszek, Natalia Woch, Magdalena Wójcik, Zuzanna Zysiek. Chłopcy wystąpili
w składzie: Piotr Kaczmarczyk, Mateusz Kobiera, Bartosz Pieniążek, Jan Stochniałek, Kamil Szadkowski,
Igor Świątek, Maciej Uryszek, Aleksander Wolnowski (rezerwowy Łukasz Łyszkowicz).

Sport
Strzelali w Sulmierzycach

S

trzelectwo staje się coraz popularniejsze wśród
młodzieży. Do udziału w zawodach „Jesień z 10ką open Sulmierzyce 2017”, które odbyły się 14 października,
zgłosili się także reprezentanci ZSP w Kleszczowie (zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele). Startowali w konkurencji karabin
pneumatyczny.
Wśród kobiet pierwsze miejsce wywalczyła z wynikiem 88
pkt. Oliwia Widera (uczennica kl. III c), zaś w gronie mężczyzn
- Szymon Krawczyk, uczeń kl. II a, który z wynikiem 89 pkt. zajął pierwsze miejsce. Nauczyciel Piotr Szczepaniak z takim samym wynikiem był drugi.

Sport
Sylwia na Mistrzostwach Europy

W

Albanii odbyły się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów (juniorek, juniorów i młodzieżowców). Reprezentująca Polskę zawodniczka LKS Omega Kleszczów – Sylwia Oleśkiewicz
wystąpiła w kategorii wagowej do 48 kg juniorek. Wywalczyła siódme miejsce, ale uzyskane w podrzucie
83 kg dały jej trzecie miejsce i tzw. mały brązowy medal.				
opr. JS

Do wynajęcia
mieszkanie
o pow. 36 m kw.
w bloku - Łuszczanowice.
Tel. 604-176-403.

Sprzedam działkę
1500 m kw.
Łękińsko, ul. Północna.
Tel. 663-491-268.

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: SIGMA Jacek Jakubowski, Łódź, ul. Srebrzyńska 91/24
Druk: TOP DRUK sp.z o.o., s.k., Łomża, ul. Nowogrodzka 151a
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
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 ORLEN
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
731-30-80
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
Izba Przyjęć główna
635 85 34
Centrala 731-31-10
Urząd Gminy
w Kleszczowie
Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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GOK informuje i zaprasza
Filmowe seanse i spotkania
W dniach 23-27 września
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie odbył się cykl spotkań dla amatorów i pasjonatów
filmu oraz fotografii z twórcami
i pedagogami Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej .
Spotkania odbyły się w ramach obozu integracyjnego studentów PWSFTviT.
Świąteczne bombki powstaną na warsztatach
„Świąteczna bombka w technice decoupage 3D / Sospesso”
to temat warsztatowych zajęć, na które już teraz zaprasza GOK
w Kleszczowie. Mieszkańcy kolejnych sołectw, którzy będą chcieli na święta ozdobić swoje domy niepowtarzalnymi bombkami, albo
obdarować nimi najbliższych, mogą przychodzić na warsztaty planowane w dniach: ● 08 listopada - Łękińsko, ● 09 listopada - Dębina, ● 10 listopada - Antoniówka, ● 14 listopada - Kamień, ● 14
listopada - Łuszczanowice, ● 16 listopada - Wolica, ● 16 listopada - Rogowiec, ● 17 listopada - Żłobnica, ● 18 listopada - Czyżów,
● 21 listopada - Kleszczów.
Zajęcia w poszczególnych placówkach będą się zaczynać od
godz.16.00.
Ruch w pracowni ceramiki
Pracownia ceramiki GOK,
urządzona w domu kultury w Łękińsku, rozbrzmiewa dziecięcym gwarem. Młodzi twórcy ćwiczą swoją kreatywność i zdolności
manualne, lepiąc z gliny najróżniejsze cudeńka. 4 i 5 października dominującym tematem zajęć
była „Jesień w lesie”. Przedszkolaki tworzyły m.in. gliniane grzybki. 12 października dzieci z dwóch
grup przedszkola w Łuszczanowicach lepiły gliniane jeże.
Namaluj fabrykę św. Mikołaja!
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił dzieci zamieszkałe na terenie gminy do udziału w konkursie plastycznym
„Fabryka św. Mikołaja”. Konkursowe prace w formacie A3 w układzie pionowym powinny być wykonane przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek,
węgiel, tusz, wydzieranka itp.). Należy je dostarczyć do świetlicy
GOK w Kleszczowie do 17 listopada. Plon konkursu można będzie
obejrzeć w niedzielę 3 grudnia w kompleksie SOLPARK podczas
imprezy mikołajkowej dla dzieci.
Szczegółowy regulamin konkursu - na stronie www.gok.kleszczow.pl.
opr. JS

Nagrody
na wyciągnięcie ręki

W

ystarczy trochę literackiej fantazji, rzetelna ocena przeczytanej powieści, albo… plastyczne zdolności, by sięgnąć po nagrody w konkursach, które ogłosiły biblioteki: powiatowa
w Bełchatowie i gminna w Kleszczowie
Napisz „Bajkę dla siostrzyczki i braciszka”
Już szósty raz młodzi kandydaci na literatów mają szansę
sprawdzić swój talent. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Bełchatowie zaprosiła uczniów klas V i VI z powiatu bełchatowskiego do napisania bajki lub opowiadania (do 2 stron formatu A4).
Nigdzie dotąd nie publikowane prace podpisane pseudonimem
autora (dane osobowe w dołączonej kopercie) należy dostarczyć
do 24 listopada. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną
pracę. Wyniki poznamy w grudniu.
Napisz recenzję „Książki na medal”
Uczniowie w wieku od 13 do 18 lat mogą spróbować swoich sił
w krytyce literackiej. Napisana przez nich recenzja książki (ważne,
by nie była to szkolna lektura) zgłoszona na XIX Powiatowy Konkurs Literacki „Książka na medal” może powalczyć o nagrody i wyróżnienia, ufundowane przez organizatora (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie) oraz sponsorów.
Recenzje nie mogą być dłuższe niż 2 strony formatu A4. Prace nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. „W przypadku
wykrycia plagiatu (kradzież cudzego tekstu) podczas konkursu lub
nawet po jego zakończeniu praca zostanie wycofana z konkursu,
ewentualnie nagroda zostanie odebrana, a informacja o tym fakcie
podana do publicznej wiadomości” - uprzedza organizator w regulaminie. Prace w czterech egzemplarzach (plus wersja elektroniczna)
należy dostarczyć do siedziby MiPBP (Bełchatów, ul. T. Kościuszki 9) do 24 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.
Regulamin konkursów „Bajka dla siostrzyczki…” i„ Książka na
medal” znajdziemy na stronie www.biblioteka.belchatow.pl. Można także telefonować na nr tel. 44/ 632 28 71 wew. 27.
Konkurs plastyczny „Niepodległość w oczach dziecka”
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ogłosiła w placówkach przedszkolnych konkurs dla dzieci 6-letnich. Zadaniem
uczestników jest wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej
(format A4), ilustrującej hasło „Niepodległość”.
Prace będą przyjmowane do 3 listopada w siedzibie Gminnej
Biblioteki Publicznej (SOLPARK, ul. Sportowa 8). O wynikach konkursu dowiemy się w poniedziałek 13 listopada o godz. 9.30 w auli
SOLPARKU. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się spektakl
w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA „Nie do wiary!
W bibliotece kryją się czary”.
opr. JS

