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DZIEŃ BABCI
I DZIADKA
Serdecznie zapraszamy
Babcie i Dziadków
na coroczne SPOTKANIE
KARNAWAŁOWE,
które z okazji Ich święta odbędzie się
w sobotę 22 stycznia w Domu Kultury
w Kleszczowie. Początek – godz. 18.00.
W programie:
• występ solisty ANDRZEJA ZAGDAŃSKIEGO, związanego dawniej
z Teatrem Wielkim w Warszawie,
• zabawy i konkursy z nagrodami, przy
muzyce zespołu HAZARD BAND.

Kolędowanie z Golcami

świąt Bożego Narodzenia wielu mieszkańców gminy Kleszczów wprowaW nastrój
dził koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Golec Orkiestra. Kościół parau

fii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, który wieczorem 21 grudnia zamienił się w salę koncertową (z prawdziwą sceną w części ołtarzowej, dużym telebimem i kolorowymi światłami),
wypełniony był po brzegi.

Wójt i Rada Gminy Kleszczów

Chór i orkiestra
będą kolędować
W kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie odbędzie się w niedzielę,
30 stycznia

KONCERT KOLĘD

w wykonaniu Chóru Kameralnego Gminy
Kleszczów oraz Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Kleszczów.
Koncert rozpocznie się po wieczornej
Mszy św. ok. godz. 17.40.
Organizatorzy serdecznie
zapraszają mieszkańców gminy.

Gmina pozyska
ponad 13 mln zł

wójt Kazimiera Tarkowska i skarb30 grudnia
nik gminy – Maria Cłapka podpisały

w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dwóch, zrealizowanych już inwestycji gminnych.
Pierwsza umowa dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia od Żłobnicy do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie oraz na terenie tej strefy.
Wysokość dofinansowania z RPO, które trafi do budżetu gminy po szczegółowym rozliczeniu tej inwestycji to 2.241.217,09 zł.
Druga umowa jest związana z budową III etapu gminnej obwodnicy na odcinku Żłobnica – Kamień. W tym przypadku wysokość dofinansowania przyznanego gminie z RPO została ustalona na
11.106.493,55 zł.
(s)

W trwającym ponad półtorej godziny koncercie popularny i bardzo lubiany zespół zaprezentował nie tylko najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Uczestnicy koncertu poznali też kilka
nowych pastorałek, napisanych przez Rafała Golca.
å ciąg dalszy na str. 9

WOŚP w gminie Kleszczów
9

stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dziewiętnasty. Do
zbiórki pieniędzy na sprzęt medyczny służący do leczenia dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi włączyła się także starsza młodzież szkolna z Kleszczowa i Łękińska.
Jedenastu wolontariuszy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych kwestowało na ulicach Kleszczowa. Wyruszyli
z puszkami już o godzinie ósmej rano.
Mieszkańcy Kleszczowa, jak również
goście przebywający na terenie gminy,
chętnie wpłacali datki. Efektem zbiórki
prowadzonej przez młodzież ZSP jest
kwota ponad 2400 złotych.
Wolontariusze Gimnazjum
w Kleszczowie – tak jak w poprzednim
roku – również włączyli się do Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siedmioro gimnazjalistów zebrało łącznie
1563,76 zł. Jest to kwota wyższa od
ubiegłorocznej o prawie 500 zł.
å ciąg dalszy na str. 5
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STYCZEŃ
• Na placu przed Urzędem Gminy mieszkańcy witali podczas dorocznej
plenerowej imprezy Nowy Rok. Oprócz wysokiej choinki i tradycyjnych
świetlnych dekoracji uczestnicy sylwestrowej zabawy mogli obejrzeć nowe
elementy dekoracyjne –
lodowe rzeźby. Wyrzeźbione
z brył lodu: koń, bar lodowy
oraz sanie były dziełem
pracowników firmy Ice Team
Kandulski. Dzięki mroźnej
zimowej pogodzie, która
utrzymywała
się
przez
styczeń i luty dekoracje z lodu
długo cieszyły oczy wielu
oglądających je osób.
•
7
stycznia
102
zawodników ze szkół i klubów
sportowych z kilkunastu
ośrodków
województwa
łódzkiego
rywalizowało
w tradycyjnym turnieju tenisa stołowego o puchary wójta gminy Kleszczów.
Turniej odbył się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
• Od 20 stycznia do 1 lutego odbywały się doroczne zebrania wiejskie
z udziałem przedstawicieli samorządu oraz mieszkańców, poświęcone
omówieniu inwestycji zrealizowanych w 2009 roku oraz planowi nowych
zadań.
• 21 stycznia w Łodzi pierwsi inwestorzy otrzymali zezwolenia na
rozpoczęcie działalności w Podstrefie Kleszczów Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. „Podstrefa Kleszczów” to nazwa oznaczająca tereny
inwestycyjne w Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie, o powierzchni 22,3
hektara, włączone do ŁSSE w wyniku starań samorządu gminy.
• 24 stycznia w kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie odbył się koncert
kolęd, podczas którego przed mieszkańcami gminy zaprezentowały się
dwa zespoły: Chór Kameralny Gminy Kleszczów oraz Chór Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi. Dla kleszczowskiego chóru był to drugi publiczny
występ.
LUTY
• 4 lutego na zaproszenie wicepremiera Waldemara Pawlaka wójt Kazimiera
Tarkowska uczestniczyła w zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki
konferencji, poświęconej planom gospodarczego wykorzystania złóż węgla
brunatnego w Polsce.
• Urząd Gminy kontynuował prace związane z kompletowaniem wyposażenia,
potrzebnego do bieżącej działalności Kompleksu SOLPARK. Wybrano
m.in. dostawców maszyny wielofunkcyjnej niezbędnej do zamiatania ulic
i chodników, koszenia trawników, odśnieżania i posypywania piaskiem
ciągów komunikacyjnych. Zakupiono także maszynę, która umożliwia
pielęgnację płyty lodowiska (tzw. rolba).
• Od 14 do 28 lutego trwały zimowe ferie. Dla osób, które pozostały w domach
ofertę różnych zajęć przygotowały placówki GOKSiR, a także – po raz
pierwszy – kompleks SOLPARK. Biorąc pod uwagę, że dzięki zimowej
aurze znakomite warunki narciarskie panowały na Górze Kamieńsk, były
to dla szkolnej dziatwy i młodzieży najmniej nudne ferie w XXI wieku. Jak
co roku przy znacznym dofinansowaniu z budżetu gminy 245 uczniów,
studentów oraz członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej wyjechało na
tygodniowy wypoczynek w górach.
• Z powodu śnieżnej i mroźnej zimy wyjątkową popularnością wśród piłkarzy
cieszyło się boisko w Kompleksie SOLPARK. O możliwość rozegrania
sparringowych meczów na sztucznej, podgrzewanej murawie starały
się liczne zespoły. W ciągu stycznia i lutego na treningi do Kleszczowa
przyjeżdżały m.in. drużyny Korony Kielce, Widzewa Łódź, GKS Bełchatów,
Podbeskidzia Bielsko-Biała, Polonii Bytom, Ruchu Radzionków i Oderki
Opole.
MARZEC
• 2 marca na Uniwersytecie Łódzkim w trakcie seminarium „Karta przestrzeni
publicznej” wójt Kazimiera Tarkowska odebrała dyplomy honorowe
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HARMONOGRAM
zebrań wiejskich
1 lutego - KLESZCZÓW (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu, Rady Gminy i FRGK: Kazimiera
Tarkowska, Robert Olewiński, Halina Gurazda, Jan Olczak, Mirosław Misiak, Sławomir Chojnowski, Tadeusz Kuśmierek, Roman
Skalski
• Opiekunowie samorządu: Anita Mielczarek, Aneta Jankowska-Misiak
4 lutego - WOLICA (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Henryk Michałek, Krystyna Ciesielczyk
• Opiekunowie samorządu: Katarzyna Pajęcka, Dorota Kowalska
7 lutego - ŁUSZCZANOWICE (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Dariusz Bujacz, Paweł Bujacz, Ryszard
Kruszyński
• Opiekunowie samorządu: Teresa Jarkowska, Barbara Pietrzyk
8 lutego - ŁĘKIŃSKO (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Jacenty Kociniak, Jacek Pacholik
• Opiekunowie samorządu: Marcin Bębnowski, Mieczysława Jeziak
9 lutego - ANTONIÓWKA (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Mariusz Sobociński
• Opiekunowie samorządu: Elżbieta Mikus, Lidia Pazera
10 lutego - KAMIEŃ (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Halina Zagórska
• Opiekunowie samorządu: Jacek Kierasiński, Agnieszka Kowalska
11 lutego - DĘBINA (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Halina Zagórska
• Opiekunowie samorządu: Agnieszka Włodarczyk, Aneta Kostrzewa
15 lutego - CZYŻÓW (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Henryk Michałek, Krystyna Ciesielczyk
• Opiekunowie samorządu: Kazimierz Mikus, Maciej Mantyk
16 lutego - ROGOWIEC (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Halina Zagórska
• Opiekunowie samorządu: Aneta Michałek, Faustyna Bujacz
17 lutego - ŻŁOBNICA (Wiejski Ośrodek Kultury)
Termin I - 1700 , termin II - 1730
• Uczestnicy z ramienia urzędu i Rady Gminy: Kazimiera Tarkowska, Robert Olewiński, Lesław Jańczyk
• Opiekunowie samorządu: Mirona Frukacz, Karolina Kowalczyk

Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie
Ś.P. JANA CHOJNACKIEGO
- długoletniego radnego Rady Gminy
Kleszczów
składają
Wójt i Rada Gminy Kleszczów

1 - 31 I `2011
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Grudniowa sesja

grudnia radni zebrali się na kolejnym posiedzeniu. Zanim rozpoczęli obrady byli świadkami uroczystego wręczenia nagrody pieniężnej (1500 zł) dla Anny Kuśmierek – jedynej mieszkanki gminy Kleszczów, która uczestniczyła w pracach przy haftowanej kopii obrazu „Bitwa
pod Grunwaldem”. Przyznanie takiej nagrody było możliwe dzięki uchwaleniu przez Radę Gminy poprzedniej kadencji zasad nagradzania mieszkańców gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczenia nagrody dokonała wójt Kazimiera
Tarkowska wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy.
W trakcie grudniowego posiedzenia radni przyjęli uchwały dotyczące:
• zmian w budżecie gminy na rok 2010 (wnioski w tej sprawie zgłosił
skarbnik gminy, placówki oświatowe, a także kierownicy referatów inwestycji oraz ochrony środowiska);
• zmian terminu rozliczenia pomocy finansowej przyznanej przez gminę
trzem samorządom (wyrażono zgodę na wydłużenie terminu rozliczenia gminom Dobryszyce i Nowa Brzeźnica, natomiast gmina Dąbrowa
Zielona ma zwrócić kwotę pomocy nie wykorzystaną w terminie do
budżetu Kleszczowa);
• zmian w uchwale określającej stawki podatku od nieruchomości (zmiana w tekście uchwały, nie wpływająca na zmianę uchwalonych wcześniej stawek);
• określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
• ustalenia wynagrodzenia dla wójt gminy Kleszczów (radni zdecydowali
o przyznaniu maksymalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatków: funkcyjnego, stażowego i specjalnego, na jaki pozwalają
obowiązujące obecnie przepisy).
(s)

Kto rozbuduje oczyszczalnię

W

grudniu został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję, w ramach
której w Żłobnicy zostanie zbudowana niemal od podstaw nowa
oczyszczalnia ścieków o powierzchni zabudowy ponad 250 m kw. O możliwość realizacji tego zadania walczyło ośmiu oferentów, wśród których były
m.in. firmy z Gdańska, Poznania, Rzeszowa, Leszna i Kalisza. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum utworzone przez firmy: Molewski Sp. z o.o.
z Chodecza (lider konsorcjum) oraz P.W. Hydrobud Sp. z o.o. z Kamienicy.
Oprócz nowego budynku oczyszczalni firmy wykonawcze będą miały
za zadanie zainstalować dwa zbiorniki – reaktory biologiczne oraz niezbędne do uruchomienia oczyszczalni sieci technologiczne i rurociągi. Przebudowane zostaną także przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz ogrodzenie
terenu oczyszczalni. Po rozruchu nowego obiektu wykonawca będzie musiał
rozebrać budynek starej oczyszczalni. Koszt inwestycji, która ma być zakończona w czerwcu 2012 roku wyniesie 4,1 mln zł.
Dobowa wydajność oczyszczalni, funkcjonującej obecnie w Żłobnicy,
wynosi 100 m sześć. W wyniku rozbudowy średnia dobowa wydajność wzrośnie do 550 m sześć. ścieków. Dzięki temu bez przeszkód można będzie
podłączać do gminnej sieci kanalizacyjnej nie tylko nowe budynki mieszkalne, ale przede wszystkim kolejne firmy, powstające na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 3.
(s)

Liczba mieszkańców…

… zameldowanych na pobyt stały w gminie Kleszczów wyniosła w ostatnim
dniu starego roku 4867. W tej liczbie są 2463 kobiety i 2404 mężczyzn.
W poszczególnych grupach wiekowych, na które statystyka Urzędu Stanu
Cywilnego dzieli mieszkańców znajdowało się:
Wiek przedprodukcyjny:
• 0 – 3 lata – 317 osób
• 4 – 7 lat – 257 osób
• 8 – 18 lat – 703 osoby
Wiek produkcyjny:
• Kobiety 19 – 60 lat – 1442 osoby
• Mężczyźni 19 – 65 lat – 1569 osób
Wiek poprodukcyjny (tj. kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat):
• 579 osób.
(s)
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przyznane gminie Kleszczów za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepiej
urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim. Gmina została
nagrodzona za budowę Kompleksu SOLPARK, którego dziedziniec został
uznany za najciekawszą w naszym regionie „nowo wykreowaną przestrzeń
publiczną”.
7 marca odbyła się w Kompleksie SOLPARK uroczystość otwarcia
nowoczesnych, znakomicie wyposażonych siłowni dla kobiet i mężczyzn.
Z tej okazji zorganizowano m.in. zawody siłowe, pokazy kulturystyczne
i pokazy ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń siłowni. Tego samego dnia
w ramach gminnych obchodów Dnia Kobiet w auli SOLPARKU wystąpił na
koncercie zespół „Czerwone Gitary”. Aula wypełniona była po brzegi.
19 marca dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękińsku Agnieszka BiernackaOleszczyk odebrała przyznany szkole akces Rejonowej Szkoły Promującej
Zdrowie. Akces przyznany na 5 lat wiąże się z szeroką promocją zdrowego
trybu życia, zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i nauczycieli oraz
pracowników szkoły.
W ciągu marca z inicjatywy Urzędu Gminy zostały zorganizowane dwa
bezpłatne spotkania szkoleniowe dla rolników. Przedstawiciele Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przekazali uczestnikom szkoleń informacje na temat zasad wzajemnej zgodności
w gospodarstwie rolnym,
obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych, zasad wypełniania wniosków
o dopłaty bezpośrednie,
a także wniosków o dotacje
z programu rolnośrodowiskowego.
24 marca w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie odbył się wernisaż
prac ceramicznych, wykonanych przez uczestników
projektu
„Garncarstwo
– sposób na integrację
społeczną”. Projekt przygotowała i unijne dofinansowanie na jego realizację pozyskała Agencja
„Arreks”. Współpracowała przy tym z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
klubami seniora.

KWIECIEŃ
• 8 kwietnia odbyły się gminne uroczystości, upamiętniające 5. rocznicę
śmierci Jana Pawła II. Po wieczornym nabożeństwie w kleszczowskim
kościele mieszkańcy uczestniczyli w specjalnym programie artystycznym
„Śladami Jana Pawła II - ze śmierci do życia”, prowadzonym przez Annę
Popek z udziałem Olgierda Łukaszewicza oraz zespołu „Eo Nomine”.
• 12 kwietnia Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała
spotkanie z osobami, zainteresowanymi spółdzielczym budownictwem
wielorodzinnym w miejscowości Łuszczanowice. Na spotkaniu
przedstawiono ostateczne plany mieszkań, a także zasady spłaty kolejnych
rat za spółdzielcze mieszkania, których budowę rozpoczęła BSM.
• W związku z tragiczną katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem (10 kwietnia),
w której obok Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki poniosło
śmierć wielu ważnych polityków, duchownych, wojskowych oraz szefów
państwowych instytucji samorząd gminy Kleszczów zachęcił mieszkańców
do uczczenia Ich pamięci poprzez wpis w wyłożonej w Urzędzie Gminy
księdze kondolencyjnej, a także zorganizowany 14 kwietnia wyjazd do
Warszawy. Blisko 50 osób zdecydowało się osobiście oddać ostatni hołd
prezydenckiej parze i pokłonić się przed trumnami wystawionymi w Sali
Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Dziesiątki mieszkańców wzięły udział
żałobnej Mszy św., która odbyła się w Kleszczowie 18 kwietnia.
• Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowało akcję „Dobre rady na
elektroodpady”, której zwieńczeniem była przeprowadzona 24 kwietnia
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Projekt
realizowany był w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej - we
współpracy z działającą na terenie naszej gminy spółką Maya Victory
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- przez AURAEKO - Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego.
MAJ
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorganizowała obchody
dorocznego Tygodnia Bibliotek. Biblioteczne święto rozpoczęło się mocnym
akcentem – zorganizowanym 5 maja Dyktandem Kleszczowskim 2010,
w którym uczestniczyło 56 osób. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni
podczas XIII Dni Kleszczowa.
• 15 maja zorganizowane zostało gminne święto strażaków. Strażacyochotnicy z gminnych jednostek OSP uczestniczyli w uroczystości
przekazania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy nowego
samochodu gaśniczego, którego zakup został sfinansowany z budżetu
gminy. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Krystyna Ozga wicewojewoda łódzki.
• W połowie maja rozpoczęła się budowa ronda na styku ulic: Główna,
Sportowa i Milenijna w Kleszczowie, realizowana przez piotrkowską spółkę
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA. Rondo stanowi pierwszy
etap kolejnego odcinka gminnej obwodnicy.
• 29-31 maja – XIII Dni Kleszczowa połączone z obchodami 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów oraz 20-lecia Samorządu Terytorialnego. Oprócz atrakcyjnych występów estradowych (zespoły PECTUS i BAJM), pokazów
musztry
paradnej oraz koncertów w wykonaniu młodzieżowych
orkiestr dętych, zorganizowane zostały
wystawy,
pokazy
i konkursy.
Jubileusz 20-lecia
Samorządnej Gminy
Kleszczów upamiętniony został uroczystą
jubileuszową
sesją z udziałem
radnych i sołtysów
wszystkich kadencji oraz zaproszonych gości. Gmina zorganizowała też
wydanie lokalnej monety – 10 i 100 dukatów kleszczowskich. Kolekcjonerzy mogli nabyć okolicznościową widokówką, ostemplowaną specjalnym
datownikiem pocztowym. Relację z gminnego święta przekazywała na
swojej antenie Telewizja Łódź.
CZERWIEC
• 17 czerwca Rada Gminy Kleszczów podjęła decyzję o rozdysponowaniu
kwoty 2 milionów zł na wsparcie dla gmin, poszkodowanych w wyniku
powodzi, która w maju dotknęła znaczne tereny Polski. Na liście
samorządów, którym przyznano wsparcie znalazły się m.in. gminy: Wilków,
Szczucin, Gorzyce, Bieruń, Cisek i Kędzierzyn Koźle. Wielkość przyznanej
pomocy wyniosła od 75 tys. do 600 tys. zł.
• 18, a następnie 29 czerwca rodzice przedszkolaków z Łuszczanowic
zaprezentowali się w przygotowanej z pomocą przedszkolnej kadry
inscenizacji klasycznej baśni „Kopciuszek”. Przedstawienie było elementem
obchodzonego w przedszkolu Dnia Rodziny. Zostało także zaprezentowane
chorym na nowotwory dzieciom w Łodzi.
• 20 czerwca odbyła się pierwsza tura przyspieszonych wyborów Prezydenta
RP. Frekwencja wyniosła od 50 proc. w Żłobnicy do prawie 60 proc.
w Kleszczowie. Największe poparcie w gminie Kleszczów uzyskał Jarosław
Kaczyński (59,27 proc.) przed Bronisławem Komorowskim (18,24 proc.).
• 29 czerwca w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia konkursu
„Budowa Roku 2009”. Celem konkursu jest wyłonienie spośród obiektów
budowlanych wzniesionych w 2009 roku takich, które charakteryzują się
najwyższą jakością robót oraz nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednym
z obiektów uhonorowanych w tym konkursie nagrodą I stopnia został
Kompleks SOLPARK Kleszczów, zgłoszony przez generalnego wykonawcę
– Polimex Mostostal S.A.
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Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122,

zaprasza na szkolenia:
1. Prawo zamówień publicznych bez kontrowersji i wątpliwości- zamówienia publiczne w świetle orzecznictwa po ostatnich nowelizacjach
Planowany termin szkolenia: 24-25 stycznia 2011 r., w godzinach 900- 1430 na terenie Kleszczowa.
Cena 670 zł o osoby (+ 23% VAT)
2. Najnowsze zmiany w prawie pracy
Planowany termin szkolenia: 28 stycznia 2011 r., w godzinach
900- 1430 na terenie Kleszczowa.
Cena 290 zł od osoby (+ 23% VAT)
3. Podstawy obsługi komputera
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 01 lutego 2011 r.,
w godzinach popołudniowych, na terenie Kleszczowa (Szkoła
Podstawowa im. J. Korczaka, ul. Szkolna 4).
Cena 430 zł./osoby (w tym 23% VAT)
Uczestnicy szkoleń otrzymają stosowne zaświadczenie o jego
ukończeniu. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/
731 37 10 lub 44/ 731 37 14 oraz na stronie internetowej
www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Jeśli sprzedajesz alkohol…
Urząd Gminy przypomina przedsiębiorcom zajmującym się
sprzedażą alkoholu, że zgodnie z „Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” do dnia 31 stycznia należy złożyć oświadczenie o uzyskanej wartości sprzedaży alkoholu
w roku 2010 wg cen sprzedaży brutto. Z ustawy tej wynika również
obowiązek wpłacenia I raty należnej opłaty za zezwolenie w terminie do dnia 31 stycznia.
Informujemy również, że przedstawienie fałszywych danych
w wymienionym oświadczeniu skutkuje cofnięciem posiadanego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (www.eurzad.kleszczow.pl) lub otrzymać
w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie
zatrudni na zastępstwo
wychowawcę internatu

- w pełnym wymiarze czasu pracy od 31 stycznia br.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym;
• doświadczenie w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych
lub internacie;
• niekaralność;
• nieposzlakowana opinia;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
• posiadanie umiejętności pracy w grupie;
• zdolności muzyczno- plastyczne;
• dyspozycyjność.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZSP
w Kleszczowie lub pod nr tel. 44/ 731 65 60.
Dokumentację należy składać do dnia 26.01.2011 r.
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Knauf szkoli w Kleszczowie

Co

roku przed rozpoczęciem sezonu budowlanego firma
Knauf organizuje warsztaty szkoleniowe, przygotowujące m.in. do fachowego wykorzystania w budownictwie materiałów
produkowanych przez
swoje zakłady produkcyjne. Szkolenia prowadzone są od końca stycznia do połowy
kwietnia w dwóch miejscach w Polsce. Jedno
z nich to centrum szkoleniowe Knauf w Kleszczowie, działające
w hotelu „Imperial”.
Zajęcia dla wykoW centrum szkoleniowym w Kleszczowie nawców systemów suchej zabudowy są częprowadzone są zajęcia teoretyczne...
ściowo odpłatne (250
zł za 2 dni). Program obejmuje prezentacje teoretyczne oraz pokazy praktyczne. Pracownicy firm budowlanych mogą poznać zasady
wykonywania konstrukcji suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych Knauf oraz wełny szklanej Knauf Insulation. Szkolenie uzupełnia informacja z zakresu malowania i dekoracji, prowadzona przez
przedstawicieli firmy produkującej farby Tikkurila. Zaplanowany na
2011 rok cykl szkoleniowy obejmuje 10 różnych terminów. W jednym szkoleniu uczestniczy maksymalnie 20 osób.
Knauf szkoli także wykonawców technologii mokrych,
tj. tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych
oraz posadzek
samopoziomujących Knauf.
D w u d n i o w e … a w przygotowanej sali
szkolenie orga- – także zajęcia praktyczne
nizowane w Jaworznie i Mysłowicach kosztuje 300 zł od osoby, a liczba uczestników w jednym szkoleniu to 15 osób. W tym roku zaplanowano
7 różnych terminów szkoleń.
Knauf stworzył ponadto ciekawą ofertę bezpłatnych zajęć dla
nauczycieli szkół budowlanych oraz ośrodków kształcenia praktycznego, współpracujących ze szkołami budowlanymi. Jedna placówka edukacyjna może zgłosić jednego nauczyciela. To szkolenie dotyczy systemów suchej zabudowy Knauf i prowadzone jest w hotelu
„Imperial” w Kleszczowie.
Szczegółowe informacje na temat terminów szkoleń i warunków
udziału, a także elektroniczny formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej firmy Knauf.
(s)

WOŚP w gminie Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 1
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku (dziewięcioro uczniów kl. V i VI) kwestowali w Łękińsku i okolicznych wioskach,
prowadząc kwestę przy kościele oraz zbiórkę uliczną. Dzięki hojności ofiarodawców zebrali 1751 zł.
Uczestnicy akcji, a także opiekujący się nimi nauczyciele oraz
rodzice wolontariuszy z SP Łękińsko serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za ofiarność.
(s)
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Rok 2010 w kalejdoskopie
• 30 czerwca Kleszczów gościł ponad 130 kolarzy z 20 zawodowych
i narodowych ekip, uczestniczących w 21. Międzynarodowym Wyścigu
Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków. Na ulicy Sportowej przed
Kompleksem SOLPARK odbyło się zakończenie I etapu wyścigu, który
rozgrywany był na trasie Łódź-Kleszczów.
LIPIEC
• Spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”, która w imieniu gminy Kleszczów
zajmuje się tworzeniem infrastruktury geotermalnej, zawarła umowę na
wywiercenie drugiego otworu geotermalnego, budowę rurociągu o długości
3,2 km, a także wykonanie dwóch podziemnych komór żelbetowych.
Te inwestycje umożliwią wykorzystanie wód termalnych, odkrytych
w Kleszczowie. Wykonawcą wspomnianych zadań zostało konsorcjum,
którego liderem jest spółka Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło.
• 4 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Do lokali wyborczych
na terenie gminy Kleszczów poszło nieco więcej wyborców niż w pierwszej.
Frekwencja w Kleszczowie i Żłobnicy wyniosła 61,4 proc., natomiast
w Łękińsku - 59,6 proc. Większe poparcie w każdej z trzech obwodowych
komisji wyborczych uzyskał Jarosław Kaczyński. W Żłobnicy poparło go
64,4 proc. głosujących, w Kleszczowie 66,4 proc., zaś w Żłobnicy - aż 74,4
proc.
• Wkrótce po zakończeniu
roku szkolnego pierwsze
grupy uczniów wyjechały
na
wypoczynek
letni,
zorganizowany ze znacznym
dofinansowaniem z budżetu
gminy. Z wyjazdów na kolonie
i obozy oraz z wyjazdu
zagranicznego do Chorwacji
skorzystało łącznie ponad
480 osób.
• 29 lipca wójt Kazimiera
Tarkowska wraz z delegacją
Rady Gminy wyjechała do gminy Wilków, by przekazać pomoc finansową
i rzeczową (samochód pożarniczy Jelcz) dla najbardziej poszkodowanej
gminy podczas majowej powodzi.
SIERPIEŃ
• Budowa marki lokalnej SOLPARK - to zadanie, którego podjął się Urząd
Gminy, pozyskując na ten cel pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach
projektu mieszczą się różne działania: m.in. produkcja radiowych spotów,
druk materiałów promocyjnych, publikacja artykułów w prasie, wykonanie
reklamowych gadżetów, realizacja spotów filmowych, udział w imprezach
targowych. Całkowita wartość projektu, którego realizacji podjął się Urząd
Gminy wynosi 210.210 zł, przy czym kwota dofinansowania z RPOWŁ
wyniesie maksymalnie 82.135,21 zł.
• W pierwszym tygodniu sierpnia zakończyła się wypłata stypendiów
gminnych. Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało je w sumie 140
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Wartość wypłaconych stypendiów wyniosła ponad 80 tys. zł. Za szczególne
osiągnięcia gmina nagrodziła 99 uczniów, a wypłacona im kwota wyniosła
ponad 23 tys. zł. Przyznano także 9 stypendiów socjalnych o łącznej
wartości 5,8 tys. zł.
• Wakacyjna przerwa w nauce została wykorzystana do przeprowadzenia
niezbędnych remontów i adaptacji pomieszczeń w dwóch placówkach
oświatowych. W siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie
zmodernizowana została sala gimnastyczna, przygotowano też sale zajęć
dla sześcioletnich grup przedszkolnych. W Przedszkolu Samorządowym
w Łękińsku przebudowana została m.in. salka gimnastyczna.
WRZESIEŃ
• 4 i 5 września gościła w Kleszczowie samorządowa delegacja z partnerskiej
gminy włoskiej Viadana. Goście odwiedzili Kompleks SOLPARK,
gdzie burmistrz Giorgio Penazzi dokonał otwarcia wystawy fotografii,
prezentujących widoki starej i współczesnej Viadany. Następnego
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Rok 2010 w kalejdoskopie
•

•

•

•

dnia goście poznawali tradycje polskiego święta plonów, uczestnicząc
w uroczystościach dożynek gminnych.
Gminne Święto Plonów zostało zorganizowane 5 września w Łękińsku.
Ceremonia dożynkowa, związana z przekazaniem poświęconego chleba
i dożynkowych wieńców oraz plenerowy festyn odbyły się na boisko
piłkarskim przy ulicy Północnej. Największą publiczność zgromadził koncert
zespołu Golec uOrkiestra.
9 września z inicjatywy wójt Kazimiery Tarkowskiej odbyło się spotkanie
z udziałem mieszkańców, dotyczące przebudowy centrum Kleszczowa.
Projektowane zmiany dotyczyć mają ulicy Głównej oraz miejsc użyteczności
publicznej, przyległych do tej ulicy. W spotkaniu brali udział projektanci,
opracowujący koncepcję zagospodarowania centrum Kleszczowa.
25 i 26 września gmina Kleszczów wspólnie z gminą Dobryszyce zorganizowały uroczystości premierowego
pokazu haftowanej
repliki obrazu „Bitwa
pod Grunwaldem”.
Z okazji tego wydarzenia w Kleszczowie gościła radiowa
ekipa „Czterech pór
roku”.
Miejscem
kleszczowskich uroczystości był Kompleks SOLPARK.
Pokaz obrazu,
w którego powstawaniu uczestniczyła
także mieszkanka
gminy – Anna Kuśmierek, połączony został z atrakcyjnym widowiskowo piknikiem rycerskim.
26 października – Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
tytułu „Zasłużony dla Gminy Kleszczów”, ustaliła zasady jego przyznawania
oraz zatwierdziła wybrany w konkursie projekt statuetki, która będzie
wręczana laureatom tytułu „Zasłużony dla Gminy Kleszczów”.

PAŹDZIERNIK
• 4 października podczas zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski
w Łodzi konferencji „Zdrowe Województwo” ogłoszone zostały wyniki
konkursu „Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat”. Gmina Kleszczów zajęła
w tym konkursie III miejsce. Jest to dowód uznania dla prozdrowotnych
działań (dobrze zorganizowana opieka zdrowotna, szczepienia i badania
profilaktyczne) podejmowanych przez samorząd na rzecz mieszkańców.
• Gimnazjum w Kleszczowie rozpoczęło realizację 3-letniego projektu
„e-Akademia Przyszłości” organizowanego przez Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A., współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki”. Głównym celem projektu jest pomaganie gimnazjalistom w rozwoju
zdolności i osobowości oraz ułatwienie im funkcjonowanie w nowoczesnym
społeczeństwie.
• 10 października Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Urząd Gminy
w Kleszczowie oraz Parafia p.w. NMP Anielskiej zorganizowały wspólnie
obchody X Dnia Papieskiego. W ramach tych obchodów została
odprawiona Msza św., odbyło się wręczenie nagród uczniom-laureatom
konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, a w sali
widowiskowej GOK młodzież z ZSP zaprezentowała okolicznościowy
program „Kawiarniane wspomnienia”.
• 21 października w auli SOLPARKU odbyły się obchody 15. rocznicy
działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Obok samorządowców
i przedstawicieli firm z terenu gminy brali w nich udział także mieszkańcy
gminy Kleszczów, którzy w przeszłości sprzedali swoje grunty pod
powstające strefy przemysłowe.
• 26 października w sesji Rady Gminy Kleszczów uczestniczyła Jolanta
Chełmińska - wojewoda łódzki, która wręczyła sześciu osobom Krzyże

NR 1-2/309-310

Krwiodawcy
podsumowują rok 2010
Klub Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie
G minny
w swojej statutowej działalności ma zawarty główny cel, któ-

rym jest honorowe dawstwo krwi. Jednak członkowie Klubu postanowili rozszerzyć swoją działalność na kilka innych dziedzin, które
w swym charakterze są bardzo bliskie idei krwiodawstwa. Są to idee
dawstwa szpiku kostnego oraz transplantacji tkanek i organów.
W związku z tym od początku 2010 roku członkowie Klubu zorganizowali prelekcje na te tematy w szkołach ponadgmnazjalnych
Kleszczowa, Bełchatowa, Dobryszyc, Kamieńska i Szczercowa.
Prelekcje te były przygotowaniem do zorganizowania akcji rejestracyjnych na potencjalnych dawców szpiku kostnego w naszym rejonie, czego rezultatem były akcje: „Kleszczowska Szpikomania”
w Kleszczowie oraz „Bełchatowska Szpikomania” w Bełchatowie.
W tych akcjach udało nam się zarejestrować 275 osób. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdą się takie, które okażą się zgodne tkankowo z chorymi na białaczkę i tym samym oddadzą szpik lub komórki krwiotwórcze, ratując im życie.

W 2010 roku Klub zorganizował sześć akcji krwiodawczych
w Kleszczowie oraz dwie akcje w Sulmierzycach. Akcje w Sulmierzycach czyli w gminie sąsiedniej, doszły do skutku dzięki członkini
naszego klubu, Agacie Zając, która - mimo że jest mieszkanką innej gminy - bardzo aktywnie działa na rzecz Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie. Ostatnia tegoroczna akcja
krwiodawstwa odbyła się 17 grudnia i zaowocowała rekordową liczbą krwiodawców. Krew w tej akcji oddało 40 osób, co stanowiło ten
rekord, a osobą pieczętującą tę liczbę był Mateusz Pabich, któremu
w tym miejscu serdecznie gratulujemy.
***
W działalności naszego Klubu należy odnotować takie akcje,
jak zbiórka pieniędzy dla powodzian, a także dla mieszkańców naszego rejonu, chorych na białaczkę. Klub nasz, za pośrednictwem
naszej członkini, posiadającej stosowne uprawnienia i certyfikaty
unijne, Agaty Stępień-Zasuwa, organizował pokazy i szkolenia z zakresu ratownictwa przedmedycznego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz zakładów i instytucji.
W dniach 18-19 września, wraz z młodzieżą wolontariacką z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, pod opieką pań Beaty Wysmułek i Joanny Durka, uczestniczyliśmy w II Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej, który miał miejsce w katowickim Spodku. Na tę
imprezę zostaliśmy zaproszeni przez głównego organizatora memoriału, Konsula Honorowego Republiki Słowenii, Mieczysława Barańskiego. Zaproszenie było wynikiem naszej działalności na rzecz
krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, którą to ideę propagowała Agata Mróz-Olszewska, a po śmierci której my - jako spadkobiercy jej idei, staramy się wypełniać Jej wolę. Finalnym punktem naszego udziału w Memoriale było wręczenie naszemu Klubowi jako
å ciąg dalszy na str. 12
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Terminy odbioru odpadów
MIEJSCOWOŚCI

ODPADY
KOMUNALNE

ODPADY
SEGREGOWANE

Słok - Młyn,
Czyżów,
Adamów,
Łękińsko,
Wolica,
Kolonia Wola
Grzymalina,
Łuszczanowice
Huby,
Łuszczanowice
Kol.
Łuszczanowice,
Antoniówka,
Rogowiec (ul.
Wiejska)

14 lutego
14 marca
11 kwietnia
09 maja
13 czerwca
11 lipca
08 sierpnia
12 września
10 października
14 listopada
12 grudnia

SZKŁO:
17 stycznia
18 kwietnia
18 lipca
17 października
SUCHE:
17 stycznia
21 lutego
21 marca
18 kwietnia
16 maja
20 czerwca
18 lipca
22 sierpnia
12 września
17 października
14 listopada
19 grudnia

Kleszczów cały, Kamień,
Bogumiłów,
Dębina,
Żłobnica

08 lutego
08 marca
12 kwietnia
10 maja
14 czerwca
12 lipca
09 sierpnia
13 września
11 października
08 listopada
13 grudnia

SZKŁO:
18 stycznia
19 kwietnia
19 lipca
18 października
SUCHE:
18 stycznia
15 lutego
22 marca
19 kwietnia
17 maja
21 czerwca
19 lipca
23 sierpnia
13 września
18 października
15 listopada
20 grudnia

Pieniądze dla studentów

dniach grudnia rozpoczęła się wypłata gminnych stypendiów
W ostatnich
dla studentów mieszkających na terenie naszej gminy. Gminna Komi-

sja Stypendialna, która 28 grudnia zajęła się rozpatrzeniem złożonych wcześniej wniosków stypendialnych postanowiła przyznać 84 stypendia motywacyjne na łączną kwotę 95 tys. zł oraz 4 stypendia socjalne na kwotę 3600 zł.
W grudniu odbyła się także wypłata nagród, które – zgodnie ze swoim statutem – przyznaje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Łączna liczba nagrodzonych studentów wyniosła 61. I – jak się wydaje – była to ostatnia tak duża
grupa. W 2010 roku skończył się wprowadzony przez zarząd fundacji okres
przejściowy, związany z wdrożeniem nowego regulaminu nagród dla uczniów i
studentów. Zmiany w regulaminie skłonić mają młodzież do zainteresowania się
określonymi przedmiotami oraz kierunkami kształcenia, na które jest największe
zapotrzebowanie na rynku pracy. Na nagrody mogą też liczyć mieszkańcy gminy uczący się za granicą oraz młode osoby, potwierdzające zdanymi egzaminami bardzo dobrą znajomość języków obcych.
W okresie przejściowym fundacja wyższymi nagrodami premiowała tych
uczniów i studentów, którzy spełniali warunki nowego regulaminu. W grudniu
w tym gronie znalazło się 14 osób, które odebrały w sumie 22.120 zł brutto. Rekordzista – student Politechniki Wrocławskiej za uzyskanie średniej ocen 5,0
otrzymał 2 tys. zł brutto. Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która z powodzeniem zaliczyła egzamin z języka angielskiego na stopień Advanced otrzymała nagrodę w wysokości 1200 zł brutto.
Dla uczniów i studentów nie spełniających wymogów nowego regulaminu
przyjęto w okresie przejściowym zasadę wypłacania znacznie niższych, uśredå ciąg dalszy na str. 10
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Rok 2010 w kalejdoskopie
Zasługi. Wnioski z przyznanie tych odznaczeń zostały złożone w Kancelarii
Prezydenta w związku z obchodzoną w 2010 roku 20. rocznicą
wprowadzenia reformy samorządowej.
LISTOPAD
• 2 listopada odbyła się premiera filmu zrealizowanego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W ramach projektu „Moja szkoła jest
medialna” profesjonalni dziennikarze telewizyjni przeprowadzili warsztaty
z udziałem uczniów ZSP, dzięki czemu mogli oni poznać tajniki pracy
reportera TV. Film, który jest wizytówką kleszczowskich szkół, jest ciągle
dostępny na stronie internetowej www.zspkleszczow.pl.
• 8 listopada odbyła się w Warszawie konferencja „Samorząd
zrównoważonego rozwoju”, zorganizowana przez Fundację Polskiego
Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA, Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN. Ogłoszone zostały wyniki rankingu samorządów wyróżniających się
najbardziej zrównoważonym rozwojem. Gmina Kleszczów – podobnie jak
w roku 2009 – zajęła I miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce.
• 10 listopada w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, którą wspólnie świętowało
sześć małżeństw, mieszkających obecnie na terenie gminy Kleszczów.
Wójt gminy Kazimiera Tarkowska
wręczyła jubilatom
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
• 18 listopada odbył
się odbiór techniczny dużej inwestycji
drogowej, jaką była
kompleksowa przebudowa fragmentu
drogi powiatowej nr
1900E na odcinku
Łękińsko – Łuszczanowice.
• 21 listopada odbyły
się wybory samorządowe. Gmina Kleszczów odnotowała – tradycyjnie jeden z najwyższych wskaźników frekwencji – ponad 74,3 proc. Wójtem
gminy została wybrana już w I turze Kazimiera Tarkowska, przy poparciu
69 proc. głosujących.
GRUDZIEŃ
• 1 grudnia Rada Gminy Kleszczów wybrana w listopadowych wyborach
zainaugurowała swoją działalność. Radni złożyli ślubowanie i wybrali
przewodniczącego Rady Gminy, zastępcę przewodniczącego oraz komisje
stałe i ich przewodniczących. Funkcję przewodniczącego rady objął Henryk
Michałek. Na drugiej sesji zwołanej tego samego dnia ślubowanie złożyła
wójt Kazimiera Tarkowska.
• 6 grudnia firma wiertnicza Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło rozpoczęła
w Kolonii Łuszczanowice wiercenie otworu geotermalnego „Kleszczów
GT-2”. Odwiert, którego maksymalna głębokość ma wynieść 1700 metrów
ma być gotowy w marcu 2011 roku.
• 10 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie
odbyła się uroczystość podsumowania roku sportowego, zorganizowana
przez LKS Omega Kleszczów. Uczestnicy dowiedzieli się o najważniejszych
osiągnięciach klubu, poznali także nazwiska wyróżnionych sportowców
i trenerów. Sportowcem roku 2010 w gminie Kleszczów został znakomity
lekkoatleta – Mateusz Podawca.
• Główna nagroda dla Kleszczowa w kategorii wiejskich gmin wielofunkcyjnych
oraz tytuł „Samorządowego menedżera roku 2010” dla wójt Kazimiery
Tarkowskiej to bilans udziału Kleszczowa w tegorocznej edycji konkursu
„Gmina Fair Play”. Uroczysta gala na podsumowanie tej edycji odbyła się
17 grudnia w Warszawie. Główną nagrodę gmina Kleszczów zdobyła w tym
konkursie po raz ósmy z rzędu.
J.S.
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Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
16 grudnia siedem drużyn z klas piątych zmierzyło się w corocznym konkursie „Byliśmy gośćmi na Olimpie”. Zadania konkursowe
polegały m.in. na rozpoznawaniu bohaterów na podstawie fragmentu mitu, rozwiązywaniu krzyżówki mitologicznej, znajomości mitologicznych frazeologizmów oraz treści mitów. I miejsce zajęła drużyna
z kl. V c: Katarzyna Śmiertka, Magdalena Wysocka, Weronika Kopka, Krystian Śmietka, Kamil Pieniążek, Hubert Cieślak. II miejsce zajęła drużyna z kl. V a w składzie: Wiktoria Kurowska, Aleksandra Pierzak, Julia Urbaniak, Hubert Gawłowski, Miłosz Podsiadły. III miejsce
zajęła drużyna z kl. V a w składzie: Oliwia Widera, Oliwia Mizera, Natalia Mularczyk, Maciej Jarząbkowski, Patryk Niedbała.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły polonistki: Danuta Kuc
i Aleksandra Gorzelak-Dylak.
***
17 grudnia pedagog szkolny Emilia Hejak i pedagog specjalny
Damiana Płomińska zorganizowały warsztaty integracyjno-artystyczne dla uczniów szkoły oraz uczniów Szkoły Specjalnej w Radomsku.
Impreza została zorganizowana w celu integracji uczniów SP Kleszczów z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Odbyły się warsztaty z wykorzystaniem różnych technik artystycznych, a także swobodna zabawa przy muzyce i poczęstunek połączony z wręczeniem
upominków dla gości przez św. Mikołaja.
Celem integracyjnych zajęć było stworzenie warunków do wyzwolenia różnych form aktywności uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, przełamywania ich lęków i zahamowań, a także poszanowania ich godności.
***
21 grudnia uczestnicy koła języka angielskiego, prowadzonego przez Annę Kuśmierek, zorganizowali świąteczne spotkanie
z językiem angielskim. W spotkaniu uczestniczyły także sześciolatki z przedszkolnego oddziału, które obejrzały przygotowaną dla
nich inscenizację „Merry
Christmas” w wykonaniu
uczniów klas piątych.
Przedstawienie jasełkowe dla całej szkolnej
społeczności odbyło się
22 grudnia. Przygotowaniem inscenizacji zajmowała się grupa uczniów
pod opieką nauczycielki
Anny Życińskiej. Wsparcie w zaprojektowaniu dekoracji zapewniła Ilona
Paciorek, a nad oprawą
muzyczną czuwał Sławomir Szafrański.

Gimnazjum w Kleszczowie
W ostatnim dniu nauki szkolnej przed świętami odbyły się jasełka. Uczniowie przypomnieli historię Narodzenia Pańskiego wcielając
się w postacie św. Józefa, Maryi, aniołów i pastuszków. Doskonałym
uzupełnieniem przedstawienia były liczne kolędy wykonane przez
chórek gimnazjalistek. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: księża z kleszczowskich parafii. Przedstawiciele społeczności
uczniowskiej symbolicznie podzielili się opłatkiem z księżmi i nauczycielami. Na zakończenie jasełek duchowni oraz dyrektor szkoły złożyli społeczności szkolnej pełne ciepłych słów życzenia świąteczne.
***
8 stycznia w gimnazjum odbyła się zabawa taneczna, zorganizowana przez Radę Rodziców. Pomimo niewielkiej frekwencji ucznioå ciąg dalszy na str. 12

T

Rodzice
w jasełkowych rolach

radycją wielu przedszkoli jest wystawianie przed świętami Bożego Narodzenia jasełek. Przedstawienie jasełkowe, które 17 grudnia odbyło się w przedszkolu w Łuszczanowicach miało szczególny charakter. Nie dzieci, ale rodzice grali w nim
główne role. Inscenizacja przedstawiła sześć scen: Zwiastowanie,
Szukanie noclegu, W żłobku, Pasterze i Królowie, Herod i Diabeł, Ucieczka Świętej Rodziny.
Z efektów współpracy
nauczycieli i rodziców zadowolona jest dyrektor, Elżbieta Jasek:
- Dopisali widzowie, rodzice zagrali jak profesjonalni aktorzy – mówi dyrektor.
- Niepowtarzalna scenografia oraz muzyka stworzyły
godny klimat dla zaprezentowania inscenizacji Narodzenia Pańskiego. Uważam, że to było
niezapomniane przeżycie zarówno dla występujących, jak i oglądających.
Przedszkolakom jasełka bardzo się podobały - dzieciaki były
wręcz zachwycone umiejętnościami aktorskimi swoich rodziców.
Niektórzy rodzice mieli okazję ujawnić skrywane talenty aktorskie.
- Pomimo braku czasu i intensywnych przygotowań do świąt postanowiliśmy wraz z innymi rodzicami, aby te jasełka były inne niż
wszystkie pozostałe. Do występu przed własnymi dziećmi namówiły nas nauczycielki: pani Anna Kilańczyk i pani Iwona Frankowska.
Nad całością czuwała dyrektor Elżbieta Jasek, dzięki której m.in.
mogliśmy skompletować potrzebne stroje. Do tego zadania przygotowywaliśmy się przez dwa tygodnie. W tym czasie mieliśmy osiem
prób - mówi pani Wioletta, mama sześcioletniego Miłosza.
Warto przypomnieć, że nie był to aktorski debiut rodziców
w przedszkolnym przedstawieniu. W czerwcu, na zakończenie
przedszkolnego
roku wystąpili oni
w inscenizacji klasycznej baśni „Kopciuszek”.
- Przedstawienie
jasełkowe było jednak zupełnie inne,
wyjątkowe, powiedziałabym, że chwilami bardzo wzruszające – mówi
mama Oliwii.
W jasełkowych
rolach wystąpiło
18 rodziców dzieci z grupy czterolatków i sześciolatków. Główne
role zagrali: Agnieszka Rutkowska – Maryja; Patryk Jabłoński - św.
Józef; Katarzyna Pająk - Archanioł Gabriel; Wojciech Osiński – gospodarz; Małgorzata Śluga - Anioł Stróż. Ponadto w rolach aniołów
wystąpiły: Wioletta Michałek–Raj, Kamila Szafrańska, Wioletta Ratajczyk, Lucyna Zajdel. W role pasterzy wcielili się: Krzysztof Rutkowski, Sławomir Szafrański i Tomasz Pająk, a w role trzech królów: Przemysław Rybarczyk, Tomasz Raj i Piotr Pikus. Herodem
był Piotr Michałek, diabłem – Sylwia Lasota, a generałem – Dariusz
Wojewoda.
Przedstawienie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Świeć Jezu, świeć”. Następnie dyrektor przedszkola złożyła
wszystkim zebranym na przedstawieniu życzenia świąteczne oraz
noworoczne i zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na poczęstunek.
(s)

1 - 31 I `2011
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Kolędowanie z Golcami

å ciąg dalszy ze str. 1
Do Kleszczowa grupa przyjechała w mocnym, 10 - osobowym składzie, wyposażonym w bardzo bogate instrumentarium. Ze
względu na jakieś błędy w nagłośnieniu (być może specyficzna akustyka kościoła nie pozwala na dobre brzmienie tak dużych zespołów) nie każdy instrument miał jednakowe szanse. Podobnie było
z solistami – ich mocne głosy nie wystarczały, by teksty wykonywanych pastorałek i kolęd brzmiały wyraźnie w kolumnach nagłaśniających.
Znakomity kontakt z publicznością Pawła i Łukasza Golców
i niezwykła atmosfera, jaka towarzyszy każdemu ich występowi, rekompensowały w części te akustyczne niedostatki.
Kolędowy koncert poprzedził doroczne spotkanie opłatkowe
władz gminy z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji społecznych, funkcjonujących na naszym terenie (fot. 1). Podczas tego
spotkania, zorganizowanego w kleszczowskim Domu Kultury wójt
Kazimiera Tarkowska wraz z przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Michałkiem (fot. 2) krótko podsumowali mijający rok, zło-

1

2

żyli gościom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, a potem zaprosili na wspólny poczęstunek oraz śpiewanie kolęd. W tej

ostatniej części spotkania bardzo pomocne okazały się przygotowane wcześniej śpiewniki, z tekstami najbardziej popularnych kolęd i pastorałek.
Kolejne, wspólne spo- 3
tkanie opłatkowe z udziałem władz gminy odbyli przed
świętami Bożego Narodzenia
członkowie klubów seniora,
działających na terenie gminy Kleszczów. Ta uroczystość
miała miejsce w Domu Kultury w Kleszczowie 19 grudnia.
Przed seniorami w kolędowym
repertuarze zaprezentował się
Chór Kameralny Gminy Kleszczów, pod dyrekcją Sławomira
Szafrańskiego.
Podobnie jak w poprzednich latach na spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy zostały zaproszone przez gminny samorząd osoby samotne (fot. 3).
W tym spotkaniu obok księży kleszczowskich parafii uczestniczyły przedstawicielki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dla swoich podopiecznych przygotowały
świąteczne upominki. Ofertę wsparcia, przygotowaną z myślą o starszych, samotnych
mieszkańcach gminy, przedstawiła działająca od niedawna grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
(o propozycjach pomocy, jaką mogą realizować te młode osoby piszemy w komunikacie na str. 11).
(s)

Świąteczne anioły, aniołki, aniołeczki

W

grudniu dyrektor przedszkola
w Łękińsku Dorota Paciorek zaprosiła rodziców przedszkolnych dzieci, by
wraz ze swoimi pociechami, przygotowali – posługując
się różnymi materiałami i technikami – postaci aniołków na
wspólną wystawę. Z zaproszenia skorzystało
1 38 przedszkolnych rodzin.
Aniołki wykonywali wraz z dziećmi rodzice, babcie, a tak- 2
że ciocie. Efektem ich
pracy jest przepiękna
„anielska wystawa”,
którą ogląda każdy
przekraczający próg
przedszkola.
- Wystawa aniołków w holu przedszkola wprowadziła wszystkich w świąteczny
nastrój – przyznaje dy-

rektor. - Miło było
słyszeć komentarze rodziców, mówiących, że jest
u nas teraz „jak
w niebie”. Aniołki są tak ładne, że
nagród przyznaliśmy więcej niż to
było zakładane.
Komisja postanowiła przyznać główne na3
grody autorom
prac podzielonych
na cztery kategorie:
l „Najsłodszy Aniołek”(fot. 1) – Michaś
Moreń z rodzicami, l „Najsympatyczniejszy Aniołek”(fot. 2) – Weronika Różańska z mamą i babcią, l „Najbardziej
pracochłonny Aniołek”(fot.3) – Kuba
Bednarski z ciocią, l „Nowatorski Aniołek” – Kuba Muskała z mamą.
Dla 18 dzieci przyznano także wyróżnienia. Nagrodami za I miejsca i wyróżnienia były książki. Oprócz tego
wszystkie dzieci dostały po jajku-niespodziance.
(s)

Charytatywnie
- także w SP
Kleszczów

W w Kleszczowie przeprowadzona zostaSzkole Podstawowej im. J. Korczaka

ła akcja charytatywna – „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”. Jej przebieg koordynowała Aleksandra Kusiak – wychowawca świetlicy szkolnej we współpracy z pozostałymi wychowawcami świetlicy: Anną Wysocką oraz
Agnieszką Szczęsną. W akcję zaangażowali
się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przynosząc do świetlicy szkolnej dary: odzież, zabawki, przybory szkolne, książki, żywność
i inne. Celem akcji było uwrażliwienie młodego
pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz
pomoc materialna dla rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
21 grudnia dary przekazane zostały najbardziej potrzebującym rodzinom z gminy Kleszczów oraz mieszkańcom Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.
Wszyscy uczestnicy akcji – w ramach podziękowania - dostali dyplomy oraz serduszkazawieszki na choinkę jako symbol ich wielkiego
serca i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
(s)
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Dofinansowanie modernizacji gospodarstw
Od 17 do 28 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na modernizację gospodarstw rolnych. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania
wniosków, lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

liwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku
o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc
mogą uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń.

Zasady ubiegania się o pomoc na modernizację gospodarstw
rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 są korzystniejsze dla rolników w porównaniu do
obowiązujących w poprzednim naborze. Dopuszczono np. moż-

Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jakie beneficjent może otrzymać z ARiMR, waha się od 40% do 70%
kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach
rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia.
Więcej szczegółów znaleźć można na stronie www.arimr.gov.
pl.

Nazwy ulic – już oficjalne

Zebrania w jednostkach OSP

U

chwała dotycząca nadania nazw nowym ulicom w Strefie
Przemysłowej w Bogumiłowie, przyjęta przez Radę Gminy w listopadzie już obowiązuje. Została opublikowana 31 grudnia
2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przypomnijmy, że wcześniej na terenie tej strefy funkcjonowały
tylko trzy nazwane ulice: Nowa, Karolowa i Zachodnia. Jak już informowaliśmy te nazwy pozostaną nadal w użyciu. Na patronów trzech
nowych, zbudowanych w strefie ulic wybrani zostali wybitni Polacy,
kojarzeni z ważnymi odkryciami naukowymi, bądź z przemysłem:
Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Łukasiewicz i Tadeusz Sendzimir.
Dwie pozostałe ulice w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 4
otrzymały nazwy: Ekologiczna i Strefowa.
Rozmieszczenie ulic w bogumiłowskiej strefie pokazuje fragment mapy, którą w 2010 r. na zlecenie Urzędu Gminy wydało krakowskie Wydawnictwo Lobosoft.
(s)

Edukacyjny wyjazd

W niedzielę 30 stycznia Urząd Gminy zorganizuje wyjazd do Poznania na XIV Międzynarodowe Targi „Ferma Świń i Drobiu” oraz III
Krajowe Targi Energii Odnawialnej w Rolnictwie. Na wystawie można będzie oglądać m.in. wyposażenie chlewni i kurników, zagospodarowanie gnojowicy, pasze i dodatki paszowe, leki i preparaty weterynaryjne.
W ramach Forum Trzodowego, Forum Drobiarskiego i Salonu
Weterynaryjnego SAL-WET można będzie wysłuchać fachowych
wykładów. Targom Energii Odnawialnej towarzyszyć ma konferencja na temat stosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.
Zapisy mieszkańców gminy na wyjazd do Poznania prowadzone będą w Urzędzie Gminy –pok.26, tel. 44/ 731 31 10 wew. 131
do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Odpłatność 10 zł od
osoby - płatne przy zapisie.
Wyjazd z Kleszczowa o godz. 7ºº, planowany powrót – ok. 20³º.

W lutym i marcu odbędą się doroczne zebrania w jednostkach
Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie gminy
Kleszczów. Oto szczegółowy harmonogram:
• OSP Kamień – 11 lutego godz. 17
• OSP Łękińsko – 12 lutego godz. 17
• OSP Łuszczanowice – 26 lutego godz. 18
• OSP Kleszczów – 5 marca godz. 18
• OSP Żłobnica – 12 marca godz. 18
• OSP Wolica – 19 marca godz. 18
• OSP Antoniówka – 25 marca godz. 18
• OSP Dębina – 26 marca godz. 18
Będą to zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Władze OSP
przedstawią sprawozdania z działalności jednostek i ich zarządów
w roku 2010. Odbędą się też wybory zarządów i komisji rewizyjnych
poszczególnych jednostek. Zostanie ponadto wybranych 32
delegatów na zjazd Oddziału Gminnego ZOSP w Kleszczowie.
Jego termin ustalono na 9 kwietnia. Każda jednostka OSP wybierze
swojego przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Spiszą nas wszystkich

Od łej Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-

1 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzony zostanie w ca-

kań. Będzie to pierwsza taka akcja spisowa prowadzona od czasu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tego względu zakres spisu zostanie dostosowany do unijnych wymogów. Celem akcji jest zebranie informacji statystycznych o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej. Spis pozwoli zebrać też dane o warunkach, w jakich mieszkają Polacy. Na terenie kraju te informacje zbierać będzie ok. 20 tys. rachmistrzów (dla
porównania przy spisie powszechnym z 2002 r., który odbywał się
łącznie z powszechnym spisem rolnym było zatrudnionych 180 tys.
rachmistrzów.
W grudniu odbyły się w poszczególnych gminach nabory rachmistrzów do przeprowadzenia spisu powszechnego. Wymagania, jakie
musieli spełniać kandydaci na rachmistrzów określił Główny Urząd
Statystyczny. Na terenie gminy Kleszczów spis będzie przeprowadzany przez dwie osoby. Z grona zgłoszonych kandydatów wybrane
zostały: Małgorzata Tanasiewicz i Marta Skóra.
Więcej szczegółów o zasadach prowadzenia spisu, a także o jego
warunkach można znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl.
(s)

Pieniądze dla studentów
å ciąg dalszy ze str. 7
nionych nagród. W grudniu po raz ostatni odebrała je grupa 47 studentów.
Łączna kwota, jaką wypłaciła im fundacja wyniosła 24.122 zł brutto.
Osoby, które chciałyby się zapoznać z nowym regulaminem wypłacania
nagród odsyłamy do strony internetowej fundacji. Informacje można też uzyskać w siedzibie FRGK.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert
na najem lokalu „Drink-Bar”
w budynku Domu Kultury
w Łuszczanowicach
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym
przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 3 lata tj. od 01.02.2011 r. do
31.01.2014 r.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli
prawidłowego wykorzystania obiektu.
4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
6. Najemca udostępni bezpłatnie raz w tygodniu salę główną baru Klubowi Seniora z Łuszczanowic, pod rygorem
rozwiązania umowy najmu. Termin wynajęcia pozostawiamy do uzgodnienia między Najemcą i Klubem Seniora.
Od Najemcy oczekujemy:
o stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny, ciekawy wystrój,
o interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatki, ciasta, desery lodowe, napoje alkoholowe drinki itp.),
o wprowadzenia w lokalu zakazu palenia.
Lokal o łącznej powierzchni 142,66 m² po bieżącym remoncie składa się z następujących pomieszczeń: sala główna
z barem, pomieszczenie socjalne, trzy pomieszczenia gospodarcze, WC dla personelu, WC męski, WC damski, korytarz.
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje gazowe
wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną,
centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe
i gniazdkowe.
Do dyspozycji Najemcy: stoły, krzesła, lodówka, zamrażarka,
zmywarka, kuchnia gazowa.
Od Najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funkcjonowanie baru.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod
nr tel. 44/ 731-31-10- w. 140.
Oferty winny zawierać :
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu
(z uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję w zakresie jego waloryzacji,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa firmy,
• koncepcję funkcjonowania Drink–Baru w Łuszczanowicach.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK –
BAR” w Łuszczanowicach należy składać w terminie do
dnia 27 stycznia 2011 r. do godziny 1200 włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni
zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.
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Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
działa Szkolny Klub Wolontariatu (informowaliśmy już
o tym na łamach „Informatora”). Klub za naszym pośrednictwem pragnie przedstawić niezwykłą ofertę pomocy.

Szkolny Klub Wolontariatu
Chcemy pomagać osobom starszym, samotnym, potrzebującym wsparcia. Nie jesteśmy wykwalifikowaną kadrą, ale dysponujemy czasem, zapałem i dobrym sercem.
Dzięki Wam możemy zyskać szersze spojrzenie na życie,
zrozumieć potrzeby drugiego człowieka, lepiej poznać historię
o czasach, które już minęły.
Jeśli chcesz:
• porozmawiać
• razem się pomodlić
• posiedzieć w towarzystwie
• razem coś zrobić
• poznać kogoś
• potrzebujesz pomocy w prostych domowych pracach
możliwe jest podjęcie stałej współpracy, ale można też się do
nas zgłaszać w jednorazowej potrzebie.
KONTAKT:
• telefoniczny - 517 269 728 (proszę dzwonić po godzinie 16.00) lub
• poprzez księdza.

SOLPARK
dla babć i dziadków
W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dniem Dziadka
kompleks SOLPARK przygotował pakiety „ZDROWY SENIOR”.
Usługi w pakiecie zostały dobrane w sposób mający wpłynąć na
poprawę samopoczucia. W skład pakietu wchodzą: fotel masujący (1 h), sauna (1h), yoga (1 h). Wartość pakietu wynosi 35 zł.
Zachęcamy wnuki do zrobienia miłej niespodzianki kochanemu dziadkowi lub babci.

Wszystkim dziadkom oraz babciom
SOLPARK życzy stu lat
radosnego życia
w gronie kochających dzieci i wnuków.

Kupię
małą działkę budowlaną
na terenie gminy Kleszczów.
Tel. 696 380 620.
l USŁUGI ODŚNIEŻANIA
l USŁUGI KOPARKO-

ŁADOWARKĄ „Casse”
Stanisław Jędrzejek
Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127
www.kostkabruk.pl
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Krwiodawcy
podsumowują rok 2010
å ciąg dalszy ze str. 6
pierwszemu w Polsce medalu „Kropla Życia”, z czego jesteśmy bardzo dumni. Medal ten odbieraliśmy w towarzystwie takich laureatów
jak: Anna Dymna, Kamil Durczok, Jerzy Owsiak, Janina Ochojska,
Asia Albińska z „Fundacji 777” czy Pani profesor Krzemieniowa.
***
W dniu 19 listopada, byliśmy gospodarzami uroczystej akademii
z okazji obchodów Międzynarodowego Tygodnia Krwiodawstwa,
która miała miejsce w kleszczowskim „SOLPARKU”. Akademię tę
zorganizowaliśmy przy współudziale PCK Bełchatów, kleszczowskiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, a także wolontariuszy
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Uczniowie
tych szkół, zorganizowali piękną oprawę artystyczną oraz poprowadzili całą imprezę w sposób godny najwyższych pochwał, doprowadzając widzów do wielkich wzruszeń. Z okazji tego święta przedstawiciele regionalnych władz PCK i Regionalnej Rady HDK wręczyli
zasłużonym krwiodawcom stosowne odznaczenia.Za szczególną
pomoc w wypełnianiu naszych statutowych obowiązków, Honorowe Odznaki PCK otrzymali: wójt Kazimiera Tarkowska oraz instytucje: Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów i „SOLPARK” Kleszczów.
Ostatnim akcentem w tegorocznej działalności naszego Klubu
było zorganizowanie wraz z PCK Bełchatów paczek świątecznych,
dla rodzin ubogich w naszej gminie. Paczki takie otrzymało dwanaście rodzin oraz pięcioro dzieci z kleszczowskiego Gimnazjum.
Reasumując, był to rok pełen wyzwań, z których realizacją staraliśmy się uporać w miarę naszych skromnych możliwości. Jesteśmy świadomi tego, że nie wszystko co zamierzaliśmy, udało nam
się wykonać, ale ważne jest to, że udało nam się zrobić więcej niż
w roku ubiegłym. Mamy świadomość tego, iż bez pomocy i wielkiego zaangażowania się władz gminy, Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów czy „SOLPARKU”, a także lokalnych szkół, tych efektów by nie było.
***
W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować za okazaną
przychylność i pomoc. Nie sposób nie wspomnieć o takich darczyńcach jak sklep „VIVASPORT” Bełchatów, który nieodpłatnie wyposażył nas w koszulki klubowe, czy zakład fryzjerski „VIKTORIA”,
który przygotowywał nasze wolontariuszki od strony wizualnej do
prowadzenia akcji, a także Hotelu „Imperial”, który wspierał nas na
ważnych imprezach poprzez świetną bezpłatną obsługę.
Osobne słowa uznania należą się zespołom obsługującym nasze akcje krwiodawcze i szpikowe, z RCKiK Katowice i Łodzi, a także ekipie punktu krwiodawczego z Radomska. Wszystkim serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej.
A na ten Nowy Rok 2011 pragniemy wszystkim życzyć pomyślności, satysfakcji z dobrze spełnianych obowiązków, a nade
wszystko zdrowia.
Zarząd
Gminnego Klubu HDK Kleszczów
Opracował: Marek Kaczmarczyk

Krwiodawstwo w 2011 r.

Od 2011 roku wszystkie akcje krwiodawcze będą się odbywały w Kompleksie SOLPARK Kleszczów. Oto terminy poszczególnych akcji:
l 18 lutego - godz. 11.00-14.00
l 15 kwietnia - godz. 11.00-14.00
l 17 czerwca - godz. 11.00-14.00
l 19 sierpnia - godz. 11.00-14.00
l 21 października - godz. 11.00-14.00
l 16 grudnia - godz. 11.00-14.00
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8
wie dobrze się bawili przy muzyce, którą przygotował i prezentował
DJ. W karnawałowy nastrój uczestników imprezy niewątpliwie wprawiło także profesjonalne oświetlenie dyskotekowe. Dla młodzieży
przygotowano ponadto smakowite przekąski: kanapki, koreczki, słodycze, owoce oraz napoje.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Po szkolnych eliminacjach dwoje uczniów ZSP awansowało do rejonowego etapu XXIII Olimpiady Filozoficznej. W grudniu do szkoły dotarła informacja, że Monika Makowska i Dominik Obalski (kl. I a LO),
przygotowani pod kierunkiem Ewy Szczepaniak-Sieradzkiej zakwalifikowali się do kolejnego etapu olimpiady. Pisemne eliminacje odbędą
się w Częstochowie 12 lutego.
***
Od 23 listopada do 3 grudnia odbywała się Akcja GÓRA GROSZA.
Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski. Zebrano 91 złotych
49 groszy. Wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane na rzecz
Towarzystwa NASZ DOM, które za zebrane w całej Polsce pieniądze
chce pomóc w tworzeniu małych domów dla osieroconych dzieci.
***
Konrad Wolny - uczeń Liceum Ogólnokształcącego otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Konrad w roku szkolnym 2009/2010
osiągnął najwyższą średnią w szkole, reprezentował też ZSP w wielu
zawodach i konkursach.
Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre. Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - Prezesowi Rady Ministrów.
***
Paula Agata Misiak (kl. I b LO) została stypendystką „Łódzkiego
Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”. Uroczyste spotkanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którym przyznano stypendia z tego programu odbyło się
15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. W tegorocznej edycji programu stypendialne wsparcie otrzymało 300 uczniów, na ponad
800 składających wnioski. Środki na pomoc stypendialną pozyskano
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendium w wysokości
600 zł miesięcznie jest wypłacane przez rok. Ubiegać się o nie mogą
osoby posiadające szczególne osiągnięcia m.in. w nauce, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Gratulując wyróżnionym
uczniom marszałek Witold Stępień
dziękował dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy dostrzegają talenty wśród swoich podopiecznych
i dokładają wszelkich starań, by je
pielęgnować.
***
21 grudnia odbył się językowy konkurs piosenki bożonarodzeniowej. Celem tej inicjatywy było m.in. mniej konwencjonalne zachęcanie uczniów do nauki języków obcych. Udział w konkursie wzięło 20
uczniów. Pierwsze miejsce zajęli wykonawcy kolędy „El Burrito Sabanero” w języku hiszpańskim.
***
5 stycznia ogłoszone zostały wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Test Matematyka Plus”. Spośród 16 uczniów,
którzy uczestniczyli w największą liczbę punktów uzyskał Piotr Bujacz
(kl. I LO) oraz Jakub Ślusarek i Mateusz Trawczyński (kl. II TNT).
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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FERIE W BIBLIOTECE
15 stycznia (sobota)
15.00-17.00 - Podsumowanie roku 2010, wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników. Otwarcie wystawy obrazów p. Barbary
Szczęsnej – GBP w Kleszczowie
15.00-17.00 - „Zgadnij kto to?” - zabawy i konkursy literackie - Filia GBP w Łękińsku
17 stycznia (poniedziałek)
12.00-15.00 - Warsztaty decoupage – zdobienie przedmiotów techniką serwetkową (cz.1) - GBP w Kleszczowie
18 stycznia (wtorek)
14.00-17.00 - Warsztaty decoupage – zdobienie przedmiotów techniką serwetkową - Filia GBP w Żłobnicy
17.00-18.30 - Projekcja filmu „Uczeń Czarnoksiężnika” - aula
w SOLPARKU
19 stycznia (środa)
12.00-15.00 - Warsztaty decoupage – zdobienie przedmiotów techniką serwetkową (cz.2) - GBP w Kleszczowie
15.00-17.00 - „Kartka dla babci i dziadka” - warsztaty Quislingu - Filia GBP w Łękińsku
22 stycznia (sobota)
12.00-15.00 - Warsztaty plastyczne „Zimowy pejzaż” - GBP
w Kleszczowie

14.00-17.00 - „Zima z książką” – czytanie ulubionych baśni, konkursy literackie, kalambury – Filia GBP w Żłobnicy
25 stycznia (wtorek)
14.00-17.00 – „Moje ulubione sporty zimowe”- konkurs plastyczny Filia GBP w Żłobnicy
17.00-18.30 - Projekcja filmu „Sindbad - legenda siedmiu mórz” aula w SOLPARKU
26 stycznia (środa)
12.00-15.00 - Warsztaty plastyczne „Kot – bohater literacki” - GBP
w Kleszczowie
15.00-17.00 – Warsztaty decoupage - zdobienie przedmiotów techniką serwetkową - Filia GBP w Łękińsku
27 stycznia (czwartek)
15.00-17.00 - „Wełniana opowieść” - zajęcia plastyczno-literackie Filia GBP w Łękińsku
29 stycznia (sobota)
15.00-17.00 - Podsumowanie ferii, wręczenie nagród dla uczestników warsztatów - GBP w Kleszczowie
14.00-17.00 - Gry planszowe w bibliotece, podsumowanie zajęć,
upominki dla najaktywniejszych uczestników konkursów - Filia GBP
w Żłobnicy

ZIMOWE FERIE W GOK
DATA

GODZINA

18 stycznia

16.00-18.00

Kartki na Dzień Babci i Dziadka oraz na Walentynki – papieroplastyka

19 stycznia

13.00-15.00

„Chatka Puchatka” – warsztaty ceramiki artystycznej

20 stycznia

8.30-14.30

MIEJSCE

UCZESTNICY

Świetlica GOK
w Kleszczowie

Dzieci i młodzież

Pracownia ceramiki
GOK
w Kleszczowie

Dzieci

Wyjazd na narty i snowboard na Górę Kamieńsk

Góra Kamieńsk

Dzieci i młodzież
Dzieci i młodzież

21 stycznia

16.00-18.00

„Wałeczki z papieru” – zajęcia artystyczno – manualne

Świetlica GOK
w Kleszczowie

23 stycznia

16.00-18.00

„Stepmania” – zajęcia na matach tanecznych

Świetlica GOK
w Kleszczowie

Dzieci

24 stycznia

7.30-21.00

Wycieczka do krainy Świętego Mikołaja w Zatorze
W programie: spacer po krainie św. Mikołaja, parada bajkowych postaci,
warsztaty artystyczne, seans w interaktywnym kinie 5d

Zator

Uczniowie klas
I – III

24 stycznia

8.30-14.30

Wyjazd na narty i snowboard na Górę Kamieńsk

Góra Kamieńsk

Dzieci i młodzież

25 stycznia

7.30-19.00

Wycieczka do Łodzi
W programie: zwiedzanie Muzeum Bajki SEMAFOR, zabawa Dziecięcy
Odkrywca, warsztaty dla scenografów, przejazd do Manufaktury - czas wolny,
seans w kinie Cinema City

Łódź

Uczniowie klas
IV – VI
i Gimnazjum

26 stycznia

16.00-18.00

Dekoracje metodą decupage

Świetlica GOK
w Kleszczowie

Dzieci i młodzież

27 stycznia

8.30-14.30

Wyjazd na narty i snowboard na Górę Kamieńsk

Góra Kamieńsk

Dzieci i młodzież

28 stycznia

7.30-21.00

Wycieczka do Kawęczyna
W programie: zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną,
zwiedzanie młyna wodnego, pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety
pamiątkowej w kuźni, zajęcia w piekarni z pokazem przygotowania chleba do
wypieku, kulig, ognisko z pieczeniem kiełbasek

Kawęczyn

Uczniowie klas
I – III
oraz klas
IV – VI

29 stycznia

13.00-16.00

Podsumowanie ferii.
Zimowe szaleństwa na śniegu – zabawy sportowo–rekreacyjne z nagrodami.

Plac przed budynkiem
GOK w Kleszczowie

Dzieci i młodzież

UWAGA!

1.
2.
3.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Zapisy na wycieczki i wyjazdy na Górę Kamieńsk odbywały się do 12 stycznia. Opłata - 10 zł od osoby za 1 wyjazd.
W razie niesprzyjających warunków pogodowych wyjazdy na Górę Kamieńsk zostaną odwołane.
Szczegółowe programy ferii organizowanych w poszczególnych placówkach zostały udostępnione na odrębnych afiszach.
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FERIE Z
Od 17 do 30 stycznia SOLPARK zaprasza dzieci i młodzież do korzystania
z szeregu atrakcji. Dla wszystkich dzieci oraz dla młodzieży spędzającej ferie
w domu przygotowaliśmy:
• 18 stycznia - Mini turniej piłki nożnej - hala sportowa SOLPARK –
wstęp wolny
Godz. 11.00–13.00 - dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej
Godz. 13.00–14.30 - młodzież z gimnazjum i szkół średnich
• 19 stycznia - Mini turniej tenisa stołowego - hala sportowa SOLPARK
– wstęp wolny
Godz. 11.00–14.00
• 21 stycznia - Mini turniej halowej piłki ręcznej - hala sportowa SOLPARK – wstęp wolny
Godz. 11.00–14.00
Pokaz ratownictwa medycznego z zastosowaniem defibrylatora
- Firma Meduza – basen SOLPARKU - wstęp w cenie biletu
basenowego
Zajęcia edukacyjne utrwalające zasady bezpiecznego zachowania
na basenie
Godz. 16.00–16.45
• 23 stycznia - Pokaz podnoszenia ciężarów – hala sportowa SOLPARK
– wstęp wolny
Godz. 14.00–14.30
Zawody wytrzymałościowo-siłowe dla dzieci i młodzieży - hala
sportowa SOLPARK - wstęp wolny
Godz. 14.30–16.00
• 25 stycznia - Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży – basen SOLPARKU - wejście w cenie biletu basenowego
Godz. 10.00–12.00
• 26 stycznia - Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży – hala sportowa SOLPARK – wstęp wolny
Godz. 12.30–14.30
W ramach promocji zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej nastolatków, SOLPARK w okresie ferii zimowych będzie prowadził 10–dniową naukę pływania, która odbędzie się w dniach 16–25 stycznia. Oferta kierowana jest do młodzieży w przedziale wiekowym od 7 do 19 roku życia. Zajęcia
będą odbywały się w grupach 15–osobowych. Jednorazowy czas trwania
zajęć to 45 minut. Koszt 10–dniowej nauki pływania wynosi 180 zł brutto.
Każdy klient SOLPARKU w okresie ferii ma szansę sięgnąć po nagrodę. Warunek wzięcia udziału w losowaniu jest prosty. Należy zakupić
karnet na dowolną usługę, a paragon wraz z informacją o kupującym (imię
i nazwisko, adres, numer telefonu) wrzucić do urny obok kasy. W piątek (tj.
28 stycznia) wśród klientów, korzystających z usług SOLPARKU w dniach
18–27 stycznia będzie rozlosowywany PAKIET RELAKSACYJNY, w skład
którego wchodzą: sauna (½ godziny), grota solna (45 minut), fotel masujący
(45 minut), basen (2 godziny). Informacje o wylosowanej osobie zostaną podane w dniu 28 stycznia na www.kompleks-solpark.pl.
W okresie ferii zimowych będą obowiązywały zmienione godziny
otwarcia lodowiska. Wszystkich miłośników akrobacji lodowych zapraszamy codziennie w godzinach 10.00–21.00. W związku z dłuższym funkcjonowaniem lodowiska zostały przewidziane dwie 15-minutowe przerwy techniczne w godzinach: 14.00 do 14.15 oraz 17.00 do 17.15.
Osoby korzystające z lodowiska w czasie przerwy technicznej otrzymają
dodatkowe, bezpłatne 15 minut rekompensujące przerwę.
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Sport
Halowe zawody LZS w Spale
3 grudnia w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odW dniu
były się Indywidualne Halowe Zawody LZS Województwa

Łódzkiego w Lekkiej Atletyce dla młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych. W zawodach tych startowali też uczniowie szkół
podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku oraz gimnazjum w Kleszczowie, zrzeszeni w LKS Omega Kleszczów.
Wyniki naszych reprezentantów (do III miejsca):
• Aleksandra Klewin (SP Kleszczów) - I m. w biegu na 60 m;
• Aleksandra Klewin (SP Kleszczów) – I m. w biegu na 200 m;
• Piotr Śluga (SP Kleszczów) - II m. w biegu na 200 m;
• Emilia Frankowska (SP Kleszczów) - I m. w skoku w dal;
• drużyna dziewcząt SP Kleszczów (Aleksandra Klewin, Oliwia
Widera, Natalia Pikus, Emilia Frankowska) – I m. w sztafecie
4x200 m;
• drużyna chłopców SP Kleszczów (Piotr Śluga, Szymon Sobociński, Patryk Niedbała, Adrian Spaleniak) – II m. w sztafecie
4x200 m.

Sport
LZS Województwa Łódzkiego
podsumował rok

18 Sezonu Sportowo-Turystycznego LZS Województwa Łódzkiego. W trakcie uroczystości wyróżniono najlepszych sportowców
grudnia w Łódzkim Domu Kultury odbyło się Podsumowanie

i trenerów LZS, najlepsze rady powiatowe, miejsko-gminne, gminne zrzeszenia LZS oraz najlepsze kluby sportowe w sporcie wyczynowym i masowym, najlepsze sekcje turystyczne, a także najlepsze
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, biorące udział
w imprezach organizowanych w ciągu roku 2010 przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi.
Po raz pierwszy w historii LKS Omega Kleszczów w dziesiątce najlepszych sportowców LZS województwa łódzkiego znalazł się
– na trzecim miejscu - wychowanek klubu, lekkoatleta Mateusz Podawca. Przed nim na miejscu I została sklasyfikowana Małgorzata
Milczarek z LKK Drzewica (kajakarstwo górskie), a na miejscu II - Michał Jaworski z AKS Piotrków Tryb. (zapasy w stylu klasycznym).
W konkursie na najlepszy klub sportowy LZS regionu łódzkiego II miejsce zajęła Omega Kleszczów. Działacze LZS wysoko ocenili pracę gminnych szkół na płaszczyźnie sportowej. Po raz pierwszy wyróżnienia otrzymały trzy szkoły samorządowe z terenu naszej
gminy: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie, Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie oraz Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika w Łękińsku.

Ferie z Omegą

Zarząd LKS Omega Kleszczów organizuje zawody sportoworekreacyjne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie
ferii zimowych 2011:
• 20 i 27 stycznia o godz. 11.00 w siedzibie klubu (ul. Sportowa 3) odbędą
się konkurencje: rzut lotką, biegi, warcaby oraz gry zręcznościowe;
• 24 stycznia o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Łękińsku zostanie
zorganizowany gminny turniej w piłce siatkowej mężczyzn;
• 25 stycznia o godz. 10.00 na basenie SOLPARKU odbędzie się
turniej pływacki dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
ZAPRASZAMY!

Przedstawiciele LKS Omega Kleszczów w towarzystwie
przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego
- Marka Mazura (pierwszy z lewej).
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Sport
Turnieje piłki siatkowej
w hali sportowej Zespołu
12 grudnia
Szkół Ogólnokształcących w Zelo-

wie odbył się turniej siatkówki kobiet o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie. W turnieju udział
wzięły reprezentacje z: Fałkowa, Zelowa,
Kleszczowa (LKS Omega), Szczercowa,
Bełchatowa i Drużbic.
Miejsca:
I. Fałków
II. Zelów
III. Szczerców
IV. LKS Omega Kleszczów
V. Drużbice
VI. Bełchatów

W hali sportowej gimnazjum w Drużbicach w dniach 18-19 grudnia odbył się
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar
Wójta Gminy Drużbice. W turnieju udział
wzięły reprezentacje z: Sulejowa, Kleszczowa (LKS Omega), Drużbic i Szczercowa. W finale nasze siatkarki dzielnie
walczyły z drużyną z Sulejowa, która gra
w lidze wojewódzkiej. Mecz zakończył się
wygraną rywalek 3:2 (25:18, 25:13, 19:25,
24:26, 15:9).
Miejsca:
I. Sulejów
II. LKS Omega Kleszczów
III. Szczerców
IV. Drużbice

Sport
Plebiscyt sportowy

T

rwa II edycja plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu bełchatowskiego.
Plebiscyt organizowany jest przez serwis internetowy www.belsport.pl. Listę sportowców, na których można oddawać głosy w tym plebiscycie, znajdziemy
na wspomnianej stronie internetowej. Wszyscy kandydaci pochodzą z Bełchatowa lub okolic. Większość z nich reprezentuje barwy klubów działających na terenie
powiatu, część - z różnych powodów - kontynuuje kariery gdzie indziej. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.belsport.pl. Potrwa
do 31 stycznia br. Dla uczestników głosowania zostanie zorganizowany konkurs
z nagrodami.
Dodajmy, że wśród zawodników, na których można głosować są także sportowcy reprezentujący klub LKS Omega Kleszczów: lekkoatleta Mateusz Podawca
i pływaczka Barbara Wasilewska.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódźnależy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnumer telefonu (44) 731-37-13.
nosie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robo• Awarie w gminnej sieci energetycznej
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa354 226.
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE • Awarie w sieci wodociągowej, kanalitel. 992.
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgław Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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W chopinowskim roku

rzypadająca w roku 2010 dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina nie została – co prawda – zaznaczona w
gminie Kleszczów jakimś ciekawym wydarzeniem muzycznym. Realizowane były jednak projekty, w których uczestniczyła młodzież,
a także przedszkolne dzieci. Wspomnijmy o dwóch przedsięwzięciach.
Jesienią Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów uczestniczyła w przeglądzie „Łódzkie gra Chopina”, zorganizowanym
w Łowiczu. Uczestnikami przeglądu były w większości strażackie
orkiestry dęte. „Najciekawsze stroje mieli goście z Uniejowa oraz
Kleszczowa” – napisał „Dziennik Łódzki” w relacji z imprezy.
Każda z orkiestr miała 20 minut na zaprezentowanie swoich
umiejętności. Orkiestra z Kleszczowa pod dyrekcją Sławomira Szafrańskiego wystąpiła w pełnym, 55-osobowym składzie. W ramach
swojej prezentacji wykonała orkiestrową klasykę: Marsz nr 5 Edwarda Maja, znaną melodię W zielonym gaju w orkiestrowym opracowaniu Franciszka Suwały oraz fragment z Koncertu fortepianowego
e-moll Fryderyka Chopina – Romance. Larghetto.
Występ muzyków z Kleszczowa zasłużył – zdaniem konkursowego jury - na dyplom i I nagrodę (1,5 tys. zł). Grand Prix przeglądu
zdobyła Orkiestra Dęta OSP z Uniejowa.
***
,,Wiatru tchnienie o Chopinie” to tytuł montażu słowno–muzycznego w wykonaniu czterolatków z grupy „Kwiatuszków” w przed-
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szkolu w Kleszczowie. Spotkanie, w którym uczestniczyli rodzice
miało charakter interaktywnej zabawy. Stanowiło też podsumowanie projektu edukacyjnego „Muzyka Pana Chopina” w 200. rocznicę
urodzin kompozytora. Celem projektu było poznanie wydarzeń z życia Fryderyka Chopina (okres
dzieciństwa) i zapoznanie z wybranymi utworami
tego znakomitego kompozytora.
W ramach projektu dzieci słuchały muzyki Chopina, uczyły się nazywać nastrój w muzyce,
grały na różnych instrumentach, tańczyły z rekwizytami (apaszkami, papierem, wstążkami, parasolami), próbowały też malować muzykę. Życiorys F. Chopina przybliżony został dzieciom poprzez cykl
zajęć edukacyjnych przeprowadzonych metodami aktywnymi, lekturę książek dla dzieci o Chopinie oraz film z przedstawienia „Mały
Chopin” Teatru Konsekwentnego w Warszawie, opartego na książce Michała Rusinka.
Przedszkolny projekt opracowała i nad jego realizacją czuwała
wychowawczyni grupy „Kwiatuszków” - Ewa Bindas.
(s)

Nauka śpiewu i filmowania
- w Gminnym Ośrodku Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza zapisy:
- do kółka wokalnego, które poprowadzi Marta Krawczyk - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktorka Gliwickiego Teatru Muzycznego i Krakowskiej Opery Kameralnej. M. Krawczyk była instruktorką
listopadowych warsztatów wokalnych zorganizowanych w 2010 r. w GOK w Kleszczowie.
- do kółka filmowego, które poprowadzi Martyna
Wołoszyn – absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno–
Przyrodniczego w Kielcach, twórca filmowy, pasjonatka
kina alternatywnego i amatorskiego, laureatka wielu nagród filmowych w dziedzinie kina niezależnego.
Zapisy do kółek prowadzone będą do 30 stycznia
w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

Koszyczkowy BAL
KARNAWAŁOWY
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje dla mieszkańców Gminy Kleszczów koszyczkowy bal karnawałowy. Bal przy muzyce zespołu
„ECHO STAR” odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału – 5 marca. Miejsce balu – Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie.
Zapisy prowadzone będą do dnia 15 lutego
w siedzibie GOK w Kleszczowie. Opłata - 15 zł od
osoby, płatne w dniu zapisu. Liczba miejsc ograniczona!
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie
GOK w Kleszczowie oraz pod numerem telefonu
44/ 731 32 30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że zakończył realizowany po raz trzeci projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2010 roku w projekcie uczestniczyło 7 kobiet z tereny gminy Kleszczów, korzystających z pomocy społecznej i w wieku aktywności zawodowej. W trakcie trwania projektu uczestniczki odbyły 120 godz. szkolenia „Nowoczesny sprzedawca”,
67 godz. szkolenia kierowca–operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych oraz kurs prawa jazdy kat. B. Dodatkowo uczestniczki odbyły spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz uczestniczyły
w wycieczce integracyjnej
z dziećmi.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jednocześnie informuje, iż obecnie trwa nabór uczestników
do projektu na 2011rok.

