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Parking na finiszu

Przygotowania
do rozbudowy
Największą z drogowych inwestycji roku 2015 – rozbudowę
dróg w Łękińsku – rozpoczęto od wycinki drzew. Drzewa są wycinane, by poszerzyć pas drogowy, w którym poprowadzone zostanie przedłużenie ulicy Modrzewiowej do gminnej obwodnicy.
Druga wycinka prowadzona jest w miejscu (na zdjęciu), w którym
przebiegać ma nowy fragment drogi dojazdowowej do oczyszczalni ścieków w Łękińsku.

Zagrali w Wielkiej
Orkiestrze
W niedzielne popołudnie 11 stycznia
Kompleks SOLPARK w Kleszczowie dołączył
do setek miejsc w całej Polsce, w których odbywały się imprezy wpisane w program 23.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gronie wolontariuszy, którzy na terenie
naszej gminy prowadzili zbiórkę do puszek
byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Fundusze zebrane w tym
roku mają być przeznaczone „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
Więcej na str. 6.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A.
kończą prace przy budowie nowego, przewidzianego na 40 miejsc
postojowych, parkingu w centrum Łękińska. Prace przy tej bardzo
potrzebnej inwestycji, umiejscowionej na niezabudowanej działce
na rogu ulic Modrzewiowej i Szkolnej rozpoczęły się w listopadzie.
Więcej na str. 3.

Wyśpiewali
„Srebrne Pasmo”
Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore” pod dyrekcją Sławomira Szafrańskiego wywalczył nagrodę „Srebrnego Pasma”
w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Laureatów tej prestiżowej nagrody będzie można
obejrzeć i posłuchać w kolędowym repertuarze w niedzielę 25 stycznia po wieczornej
Mszy św. w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.
Więcej na str. 12.

Wybory sołtysów
i rad sołeckich
19 stycznia od sołectwa Kamień
rozpoczął się cykl zebrań wiejskich.
Ich porządek przewiduje wybór sołtysów oraz rad sołeckich na nową, czteroletnią kadencję.
– Zebrania tej rangi odbywają się
raz na cztery lata, dlatego ważne jest,
by uczestniczyła w nich jak największa liczba mieszkańców danego sołectwa - podkreśla wójt gminy Sławomir Chojnowski.
Wybory sołtysa i władz sołeckich
odbywają się w tajnym głosowaniu.
Obok wyborów sołeckich władz w porządku zebrania znajdują się: ● informacja na temat zadań inwestycyjnych,
dotyczących danego sołectwa, ● dyskusja, ● przyjęcie wniosków, ● sprawy różne.
Oprócz wójta gminy S. Chojnowskiego samorząd i administrację gminną reprezentują na zebraniach radni, z danego okręgu wyborczego oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy - kierownicy wybranych referatów i opiekunowie sołectw.
Więcej na str. 3.
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Komunikaty medyczne
Kiedy przyjmują stomatolodzy?
Kleszczów - Gminny Ośrodek Zdrowia
dr n .med. Olga Orłowska
Tel. 44/ 731-30-80, wew. 27
• poniedziałek 8.00-16.00
• wtorek 10.00-16.00
• środa 9.00-19.00
• I i IV czwartek miesiąca 8.00-14.00
• II sobota miesiąca 8.00-14.00
Kleszczów - Szkoła Podstawowa
lek. stom. Marzena Kabzińska
Tel. 505 787 912
• poniedziałek 8.00-18.00
• wtorek i środa 8.00-14.00
• I i II piątek miesiąca 8.00-14.00
• I sobota miesiąca 8.00-13.00
Łękińsko - Szkoła Podstawowa
lek. stom. Aleksandra Cieślik
Tel. 44/ 731-44-82
• wtorek 11.00-19.00
• czwartek 8.30-14.30
• piątek 8.30-15.00
• IV sobota miesiąca 8.30-13.30
Łuszczanowice - przedszkole
lek. stom. Agnieszka Skrzypczyk
Tel. 44/ 731-48-93
• poniedziałek 7.00-12.00
• wtorek, środa i piątek 15.00-20.00
• I i III sobota miesiąca 8.00-18.00

Gabinet rehabilitacji i masażu

Kleszczów - Gminny Ośrodek Zdrowia
Tel. 44/ 731 30 80 wew. 29
• poniedziałek, środa, czwartek 11.00-17.00
• wtorek 10.30-18.30
• piątek 9.00-15.00

Na rynku pracy

J

ak wynika ze statystyk za IV kwartał 2014 roku, opublikowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 6042.
To o ponad 1,5 tys. mniej niż rok wcześniej,
kiedy w rejestrach PUP znajdowało się 7576
bezrobotnych. Najmniejszą liczbą bezrobotnych osób w powiecie na koniec 2014 r. wyróżniała się gmina Kleszczów (198). Rok
wcześniej bez pracy pozostawały 243 osoby.
W każdej z gmin powiatu bełchatowskiego odnotowany został spadek liczby osób
bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2013.
To korzystne zjawisko, choć warto byłoby
poznać bliżej jego przyczyny. Może to być
nie tylko efekt znalezienia pracy. Rejestr
„chudnie” też wtedy, kiedy bezrobotny zostaje wykreślony „ze względu na brak potwierdzenia gotowości do pracy”.
Jeszcze jedna przyczyna to zmiana miejsca zamieszkania. Liczba mieszkańców miasta Bełchatów zmniejszyła się pomiędzy rokiem 2010 i 2013 o prawie 1100 osób. W tym
samym czasie gmina Kleszczów zyskała 465
mieszkańców.
(s)

D

NR 2/405

Regionalny System Ostrzegania

ziałający od 1 stycznia Regionalny System Ostrzegania to usługa
powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach (nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać
naszemu życiu lub zdrowiu) nie
tylko na stronach internetowych
urzędów wojewódzkich, ale też
w telewizji i aplikacjach na komórki. Ostrzegawcze komunikaty są opracowywane przez poszczególne wojewódzkie centra
zarządzania kryzysowego. Pojawiają się:
• na stronach internetowych urzędów wojewódzkich (w regionie łódzkim pod adresem www.lodzkie.eu),
• w TVP Regionalnej (telegazeta od str.
430, platforma hybrydowa, napisy DVB),
• w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne
Android, iOS, WindowsPhone).
W telewizorze komunikaty pojawiają się
w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety.
W telewizorach dostosowanych do potrzeb

telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję
z Internetem) istnieje możliwość przejścia
na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.
W telefonach komórkowych bezpłatna aplikacja
RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google
Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją
wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny”.
Trwają prace nad uruchomieniem systemu
wysyłania ostrzeżeń za pomocą SMS-ów.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji do 1 lipca 2015
roku Regionalny System Ostrzegania obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania dotyczące Regionalnego Systemu
Ostrzegania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza VII przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki w miejscowości Czyżów.
Drewno średniowymiarowe iglaste (So) w ilości 42,20 m3 znajduje się przy
oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stos. Kupujący zobowiązany jest do
zabrania drewna z miejsca jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na całość drewna.
Sprzedający ustalił minimalną cenę wywoławczą za całość drewna w wysokości:
3 109,37 zł brutto. Termin składania ofert upływa 30.01.2015 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie.
Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem oferty zainteresowani
znajdą pod adresem www.bip.kleszczow.pl/res/serwisy/bip-kleszcz/komunikaty/_016_433386.pdf.

Ola, Zuzia i Kacper

T

rzy tytułowe imiona nadawano w zeszłym roku najchętniej dzieciom urodzonym na terenie gminy Kleszczów. Każde
z tych imion nadawane było 4 razy. Rodzice 45 urodzonych dziewczynek chętnie wybierali także imiona: Julia (3), Maja (3), Hanna (3) i Alicja (3). Wśród 40 urodzonych
w 2014 roku chłopców podobnym zainteresowaniem cieszyły się imiona Szymon, Oliwier i Mikołaj.
Cieszy powrót do tradycyjnych polskich
imion. Wśród najmłodszych mieszkańców
gminy Kleszczów znajdziemy Pawła, Stasia, Janka, Antosia, dwóch Ignacych i Franciszków. Podobną modę obserwujemy też
w przypadku imion żeńskich. W gronie urodzonych w 2014 roku dziewczynek są więc
Kasia, Aniela, Agata oraz dwie Zosie i Antoniny.
Są też rodzice stawiający na oryginalność, stąd imiona Kajetan, Tymon, Julita
i Wanessa.
(s)

Ulica Akacjowa
do remontu

przyjmowane będą
Do 28ofertystycznia
w przetargu na przebudowę

ulicy Akacjowej, prowadzącej z Łękińska do
Wolicy na odcinku prawie 1,4 km.
Przebudowa ma objąć ścieżkę
rowerową, chodnik, a także indywidualne zjazdy. Oprócz wykonania nowych nawierzchni (z barwionej kostki betonowej)
i wymiany uszkodzonych betonowych krawężników zadaniem firmy wykonawczej będzie wykonanie nowej nawierzchni zatoki
autobusowej (z kostki granitowej) oraz konserwacja rowu. Na koniec inwestycji wykonawca ma uzyskać tzw. zgłoszenie do użytkowania.
Remont tej ulicy nie będzie wymagał zamknięcia jej dla ruchu – użytkownicy mogą
spodziewać się co najwyżej miejscowych
zwężeń.
(s)
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Kończy się budowa parkingu

adaniem wykonawcy było m.in. rozebranie istniejącego ogrodzenia działki i sąsiadującej z nią chodników, wykonanie
kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia parkingu, a także przebudowa kolidującej
z inwestycją sieci teletechnicznej.
Powierzchnia miejsc postojowych ma
prawie 600 m kw. Została wykonana z barwionej na czerwono betonowej kostki brukowej. Sześć z czterdziestu miejsc postojowych to miejsca przewidziane dla
samochodów osobowych, którymi jeżdżą
osoby niepełnosprawne. Jedno długie na

Działka przed budową parkingu

30 metrów stanowisko postojowe przeznaczone zostało dla autobusu szkolnego. Nowy
parking sąsiaduje z gminnym przedszkolem
i szkołą podstawową. Wsiadanie i wysiadanie
uczniów będzie się odbywać właśnie na parkingu, a nie – jak dotychczas – obok ruchliwej
ulicy Szkolnej.
Dodajmy, że nawierzchnia jezdni manewrowych została pokryta szarą kostką betonową. Na terenie parkingu znajdą się także fragmenty przeznaczone dla zieleni. Odświeżona
i obłożona nowymi płytami granitowymi została znajdująca się w obrębie parkingu kapliczka.
Po oddaniu parkingu do użytku ruch na
przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej zwiększy się. Zobowiązano więc wykonawców inwestycji do zastosowania tzw. oznakowania aktywnego z ostrzegawczymi lampami
LED. Specjalny czujnik po zbliżeniu się pieszego do przejścia włączy pulsowanie lamp.
Do zasilania znaków aktywnych posłuży bateria słoneczna.
Parking zostanie udostępniony użytkownikom po dokonaniu odbioru technicznego tej
inwestycji przez Urząd Gminy w Kleszczowie.
(s)

Harmonogram zebrań wiejskich
Do tej pory odbyły się trzy zebrania: 19 stycznia w Kamieniu, 20 stycznia – w Dębinie oraz
21 stycznia w Rogowcu. Podajemy terminy i miejsca kolejnych zebrań oraz nazwiska uczestników, którzy podczas zebrań będą reprezentować samorząd gminy Kleszczów.
23 stycznia (piątek) - ŁĘKIŃSKO - Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: S. Chojnowski, Joanna Guc, Robert Olewiński, Marcin
Bębnowski, Paweł Karasiński, Konrad Krawczykowski, Mariusz Rożniatowski, Marcin
Bębnowski, Barbara Piwowarczyk
26 stycznia (poniedziałek) - WOLICA - garaż OSP w Wolicy
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Henryk
Michałek, Magdalena Kaczmarek, Dorota Kowalska
27 stycznia (wtorek) - ŻŁOBNICA - Wiejski Ośrodek Kultury w Żłobnicy
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Krzysztof
Piątczak, Izabela Szymurska, Aneta Malicka
29 stycznia (czwartek) - CZYŻÓW - Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Konrad
Krawczykowski, Kazimierz Mikus, Karol Podawca
30 stycznia (piątek) - ANTONIÓWKA - Wiejski Ośrodek Kultury w Antoniówce
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Andrzej
Zięba, Elżbieta Mikus, Kamila Kozłowska
3 lutego (wtorek) - ŁUSZCZANOWICE - Wiejski Ośrodek Kultury w Łuszczanowicach
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Joanna Guc, Robert Olewiński,
Marcin Bębnowski, Kamil Jarząbek, Michał Michałek, Sławomir Śluga, Teresa
Jarkowska, Faustyna Bujacz
4 lutego (środa) - KLESZCZÓW - Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
Termin I - 1700, termin II - 1730
Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Joanna Guc, Robert Olewiński,
Marcin Bębnowski, Marek Kuśmierek, Agnieszka Rutkowska, Agnieszka Szczęsna,
Ewa Tarkowska, Kazimiera Tarkowska, Anita Mielczarek, Renata Kowalczyk
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KOMUNIKATY
Psycholog i prawnik bezpłatnie

Dla mieszkańców gminy Kleszczów dostępne
jest nadal specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, organizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie. Z bezpłatnych porad psychologa można korzystać w każdy piątek w godz.
15.00-17.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie (pokój nr 15 na parterze).
Dyżury prawnika organizowane są w każdy
drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz.
16.00-20.00. Miejsce udzielania porad - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).

Kończą się zapisy na kompostowniki

Mieszkańcy gminy, którzy nie zamówili na
swoje posesje bezpłatnych kompostowników
w roku 2013 i 2014, mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 24
i 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146 lub 131. Zapisy na kompostowniki są przyjmowane tylko
do 6 lutego 2015 r.

Ważne dla Złotych Jubilatów

Urząd Stanu Cywilnego zwraca się z apelem
do małżeństw z terenu naszej gminy, które w 2015 roku będą obchodzić Złote Gody.
Prosimy do 28 lutego br. powiadomić kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie
o 50-leciu związku. Dotyczy to w szczególności tych osób, które pół wieku temu brały
ślub cywilny na terenie innej gminy, a dopiero
w następnych latach stały się mieszkańcami
gminy Kleszczów. USC nie zawsze posiada
dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Zgodnie z przyjętą w gminie tradycją pary obchodzące w danym roku Złote Gody są zapraszane na wspólną uroczystość, organizowaną
przez wójta gminy. W jej trakcie jubilatom są
wręczane medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP.
Procedura przyznawania tych odznaczeń trwa
kilka miesięcy.

Termin ważny dla krwiodawców

Pierwsza w roku 2015 akcja honorowego
krwiodawstwa, organizowana przez Gminny
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, odbędzie się w piątek 6 lutego. Osoby
chcące uczestniczyć w tej akcji organizatorzy zapraszają do SOLPARKU w godzinach
11.00-14.00.

ARR „Arreks” informuje

Biuro Obsługi Klienta działa na parterze siedziby ARR „Arreks” SA - wejście od strony ul.
Głównej. Klienci mogą załatwiać tu sprawy telekomunikacyjne (telefon, Internet) oraz zgłaszać awarie. BOK jest czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 7.15-15.15.
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Jeśli doświadczasz przemocy

Czym jest przemoc? „Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
Przemoc w rodzinie nie zawsze jest łatwa do rozpoznania. Najczęściej kojarzy się z biciem, popychaniem, kopaniem i innymi formami naruszania nietykalności cielesnej. Katalog zachowań ze strony osób stosujących przemoc jest jednak zdecydowanie bardziej
obszerny: wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce, stosowanie gróźb, wmawianie choroby psychicznej - to też tylko niektóre z możliwych zachowań przemocowych. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak
i przyczyną problemów w rodzinie i zawsze rodzi głębokie konsekwencje. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że przemoc rodzi
przemoc, która zbiera „owoce” w kolejnych pokoleniach.
Doświadczenie przemocy może zaskoczyć i przytłoczyć każdego. W każdej sytuacji jest jednak możliwy wpływ na bieg wydarzeń.
Pamiętaj - przemoc karmi się milczeniem!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zaprasza
osoby wobec, których stosowana jest przemoc domowa.
Grupa dla osób dotkniętych przemocą domową - wtorki,
w godzinach 14.00-17.00, budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kleszczowie, pokój nr 117.

J

Szkoleniowy bilans

ak wiadomo w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A. działa Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
„Adept”. W minionym roku z zaproponowanych przezeń szkoleń i kursów skorzystało łącznie 211 osób. W puli zrealizowanych szkoleń
znalazły się m.in. kursy języka niemieckiego i angielskiego (poziom
podstawowy), kurs obsługi kas fiskalnych oraz szkolenia z takich
dziedzin jak: „Pracownik kadrowo-płacowy”, „Pierwsza pomoc - wiem
jak pomóc”, „Prawo zamówień publicznych - wybrane aspekty i nowelizacje”, „Fundusze Europejskie 2014-2020”, „Prawa i obowiązki radnych w praktyce funkcjonowania Rady Gminy w kadencji 2014-2018”.
– Rok 2015 to kolejny rok, w którym zaproponujemy mieszkańcom gminy, a także zainteresowanym osobom spoza gminy liczne
szkolenia i kursy - zapowiada kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości ARR „Arreks” Zofia Pasternak. – Proszę śledzić naszą
stronę www.arreks.com.pl, na której umieszczane są wszystkie nasze propozycje.
W styczniu prowadzone były nabory na kursy językowe (niemiecki, angielski, rosyjski) na wszystkich poziomach, na szkolenie z naliczania składek ZUS, a także na szkolenie adresowane do pracowników kadrowo-płacowych.
(s)

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osoby do pracy na stanowiska
• operator obsługi urządzeń technicznych, elektrycznych i elektronicznych - na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 1 etatu,
• instruktor ds. kultury - na podstawie umowy o pracę
na czas zastępstwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące: ● wymagań stawianych kandydatom, ● zakresu wykonywanych zadań, ● wymaganych dokumentów
zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy informacyjnej w
siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. 44/ 731-32-30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów w terminie do 31 stycznia 2015 r.
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Propozycja obozów letnich
dla dzieci i młodzieży

W tym roku zorganizowany wypoczynek letni został zaplanowany na sierpień. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, który – jak
co roku – będzie przyjmował zapisy uczestników, a potem przeprowadzi procedurę wyboru firm, miejsc i terminów, w których odbywać
się mają poszczególne przygotował następującą ofertę:
1. dla uczniów szkół podstawowych - klasy I-III:
o 14-dniowy obóz artystyczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim,
o 7-dniowy obóz taneczno-rekreacyjny w górach.
2. dla uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VI:
o 14-dniowy obóz artystyczno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim,
o 14-dniowy obóz taneczno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim.
3. dla uczniów gimnazjum:
o 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim z nauką windsurfingu,
o 14-dniowy obóz taneczno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim.
4. dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie.
5. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów niepracujących - obóz edukacyjno-turystyczny w Chorwacji, połączony z poznawaniem historii i kultury regionu.
Zapisy uczniów i studentów, którzy chcą skorzystać z gminnej
oferty wypoczynku, będą prowadzone w GOK do 6 lutego br.

UWAGA:
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
2. W obozie mogą brać udział dzieci oraz młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia. Uczestnicy muszą
posiadać stałe zameldowanie oraz stale zamieszkiwać (wraz
z rodzicem lub prawnym opiekunem) na terenie gminy Kleszczów
co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są
przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w dniach:
o poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. 7.30-15.00,
o wtorek - w godz. 7.30-19.00.
Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.0019.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na
wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedłożenia dowodu
wpłaty podczas zapisu.
4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o: ● podanie danych osobowych
uczestnika, ● przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, ● złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,
● uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty,
● złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia można otrzymać w sekretariatach szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie, można też pobrać
ze strony internetowej www.gok.kleszczow.pl (zakładka AKTUALNOŚCI).
6. Odpłatność za obozy w kwocie: ● 150 zł - obóz krajowy, ● 100 zł
- obóz 7-dniowy, ● 250 zł - obóz zagraniczny.
7. Zapisy wyłącznie do dnia 6 lutego 2015 r. - zapisy po terminie
ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.
8. Warunkiem zorganizowania proponowanych wyjazdów jest chęć
uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych obozach.
9. Konkretny termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu przetargu.
Więcej informacji zainteresowani znajdą na stronie www.gok.
kleszczow.pl, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie lub pod nr tel.44/ 731-32-30.
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Jak korzystać
z gminnego Wi-Fi?

ruchomiona jesienią ub. roku usługa „Gminny Internet” daje
możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez hot
spoty rozmieszczone w następujących miejscach: ● Kleszczów, plac
przed Urzędem Gminy przy ulicy Głównej 47, ● Kleszczów, park przy
ulicy Osiedlowej, ● Kleszczów, teren przy SOLPARKU, ● Łękińsko,
park przy ul. Północnej, ● Łuszczanowice, park przy przedszkolu.
Z bezpłatnego Internetu, obsługiwanego na zlecenie Urzędu
Gminy przez ARR „Arreks” SA, korzystają mieszkańcy gminy i osoby goszczące na naszym terenie, które mają do dyspozycji odpowiednie urządzenia mobilne: laptop, telefon komórkowy, smartfon,
bądź tablet.

Logowanie krok po kroku

Urządzenie mobilne musi być wyposażone w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub
802.11g. Po to, by połączyć się z siecią Wi-Fi trzeba uruchomić połączeniei z sieciami bezprzewodowymi. Spośród wykrytych wybieramy tę o nazwie SSID: „Gminny Internet”. Następny etap, to logowanie. Po to, by uzyskać dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi należy
zarejestrować się na stronie startowej www.gminnyinternet.arreks.pl. Użytkownik urządzenia mobilnego otrzyma wiadomość
SMS z hasłem, które umożliwi dostęp do usługi. Druga możliwość
uzyskania hasła dostępu to zgłoszenie się bezpośrednio w ARR „Arreks”. Tu otrzymamy stosowne poświadczenia.
Co ważne autoryzacja odbywa się tylko raz, przy pierwszym korzystaniu z gminnego Wi-Fi. Potem otrzymane hasło umożliwi użytkownikowi łączenie się z każdym z hot spotów, uruchomionych w
ramach projektu „Gminny Internet”, bez konieczności wysyłania
kolejnych SMS-ów.

Ile mega można ściągnąć i wysłać?

W Agencji „Arreks” otrzymujemy garść istotnych dla użytkowników sieci Wi-FI informacji technicznych. Otóż, zgodnie z regulacjami
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, użytkownikowi „Gminnego Internetu” przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 512 kb/s (download) oraz 512 kb/s (upload). Miesięczny limit
transferu danych wynosi nie więcej niż 750 MB dla danego użytkownika. Każda sesja trwa 45 minut, po tym czasie następuje przerwa
w dostępie, trwająca 15 minut. Później można ponownie zalogować
się do sieci. Szczegółowy regulamin świadczenia usługi wyświetla
się na stronie startowej, podczas logowania się do systemu.

Dwa hot spoty w czołówce

Jak wynika z informacji, uzyskanych w ARR „Arreks” do połowy
stycznia odnotowano 125 użytkowników usługi „Gminny Internet”.
Z darmowych punktów dostępowych hot spot korzystają zarówno
mieszkańcy gminy Kleszczów, jak i osoby przyjezdne.
Najwięcej połączeń odnotowanych zostało dotąd z hot spotami
usytuowanymi przy budynku Urzędu Gminy oraz w parku, przy ul.
Osiedlowej w Kleszczowie.
Zainteresowanie gminną siecią bez wątpienia wzrośnie wiosną,
kiedy pogoda umożliwi dłuższe przebywanie w plenerze.
(s)

Firma Kersten Europe Sp. o.o.

z siedzibą w Kleszczowie
prowadzi obecnie proces rekrutacyjny na stanowiska:

• Spawacz konstrukcji stalowych
Wymagania: ● ważne uprawnienia spawalnicze 135, ● bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, ● doświadczenie zawodowe

• Pomocnik montera konstrukcji stalowych
Wymagania: ● umiejętność obsługi szlifierki, ● obsługa suwnicy
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@kersten.pl do dnia 31.01.2015 r.
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Przeczytaj, zanim złożysz
wniosek o dotację
Urząd Gminy informuje właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kleszczów, że można starać się o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń ograniczających
emisje zanieczyszczeń do środowiska. Osoba ubiegająca się o dotację ma obowiązek dokładnego zapoznania się
z Regulaminem (http://eko.kleszczow.pl/oszczedzaj-energie.html).
Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które
zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji
i podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów. Wszelkie koszty
poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
Bardzo ważne: dotacja z gminy nie może być wyższa, niż 70 % całkowitych kosztów zadania. Wkład własny
wnioskodawcy wynosi minimum 30 % - ta zasada dotyczy
wszystkich dotacji do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska - bez wyjątku.
Prosimy o rozważne planowanie i realizację zadania, ponieważ przekazujemy Państwu środki publiczne, za które przejmujecie odpowiedzialność, jako beneficjenci dotacji. Przede wszystkim w Państwa interesie jest takie
przeprowadzenie inwestycji, aby była jak najlepiej dopasowana
do warunków środowiskowych, charakterystyki budynku
itp. oraz by przeznaczone środki służyły poprawie stanu
środowiska, zwłaszcza w Waszym najbliższym otoczeniu.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasadne jest poznanie i porównanie ofert kilku firm wykonawczych oraz
poznanie opinii innych użytkowników podobnych urządzeń. Uchroni to Państwa przed podejmowaniem pochopnych decyzji np. pod wpływem reklamy, albo zachęt pośredników i akwizytorów, bez wcześniejszego rozeznania
rynku.
Gmina nie narzuca, ani w żaden sposób nie sugeruje wnioskującemu, w jakiej firmie powinien zamówić dostawę i montaż danego urządzenia - jest to indywidualna sprawa mieszkańców.
W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kleszczowie: - pani Marta Kapusta, pokój nr
24 (II piętro), telefon 44/ 731-31-10 wew. 146.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie przy ul. Głównej 41
sprzeda samochód ciężarowy
marki Volkswagen Caravelle.
Dane techniczne:
• Nr nadwozia WV2ZZZ70ZVX132069
• Pojemność silnika 2792 (etylina)
• Rok prod. 1997
• Przebieg 384 tys. km
• Data I rejestracji: 23.05.1997
Osoba do kontaktu:
Paweł Bujacz, tel. 609-534-926
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Zagrali w Wielkiej Orkiestrze

P

rogram WOŚP, przygotowany na terenie kompleksu SOLPARK, wypełniły różne atrakcje. W figloraju dzieci mogły
bawić się na torach przeszkód, zjeżdżalni i wietnamskiej kładce.
Z myślą o najmłodszych SOLPARK przygotował też inne bezpłatne atrakcje, m.in. przedstawienie „Miłość, Przyjaźń, Muzyka”, zabawy z animatorami, malowanie buziek, pokazy sztuki cyrkowej, słodkie niespodzianki.
Na scenie auli SOLPARKU zaprezentowały się uczniowskie
grupy, reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Można było obejrzeć taneczne występy czirliderek, a także przygotowany przez teatralną grupę „Wesoły Pierożek” spektakl
„Wszyscy jesteśmy ograniczeni” na podstawie sztuki Woody’ego
Allena „Bóg”. Dodajmy, że ośmioro wolontariuszy - uczniów ZSP
w Kleszczowie uczestniczyło tego dnia w kweście, a także w charytatywnej licytacji (głównie gadżetów SOLPARKU), z której dochód
trafił do puszek WOŚP.
Wolontariuszami byli:
Iza Bartoszewska, Oliwia Piechura, Beata Nagoda i Jakub Białek z klasy I a, Klaudia Kowalska
i Klaudia Tymińska z kl.
II a oraz Martyna Rybak
i Marcin Muskała z kl.
II t. W puszkach na terenie SOLPARKU zebrano
łącznie 3673,19 zł.
Dodajmy, że osoby odwiedzające SOLPARK miały możliwość bezpłatnego skorzystania z pokazu masażu
w specjalnym fotelu. O godzinie 19.00 SOLPARK wysłał „światełko
do nieba” - pirotechniczny pokaz zrobił duże wrażenie na oglądających. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia w auli odbył się pokaz
filmowej komedii „Pani z przedszkola”.
Po raz dwunasty w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Opiekunem i koordynatorem akcji w Łękińsku była Małgorzata Jegier. Grono kwestujących wolontariuszy tworzyli: Kinga Bartyzel, Weronika Rogozińska, Wiktor Blada, Paweł Oleszczyk i Konrad
Pulwert. Każdy z wolontariuszy posiadał oprócz identyfikatora symbole najbardziej kojarzone z WOŚP – czerwone serduszko oraz tekturową skarbonkę. Uczniowie prowadzili kwestę przy kościele w Łękińsku oraz zbiórkę uliczną. Zebrali łącznie prawie 1200 zł.
Organizatorzy działań związanych z XXIII finałem WOŚP na terenie gminy Kleszczów dziękują wszystkim darczyńcom, a także
osobom, które udzieliły organizacyjnego wsparcia.
(s)

Panasiuk coMPAny
Firma Remontowo - Budowlana

● profesjonalne układanie płytek i gresu
● zabudowa karton-gips
● gipsowanie, malowanie
● tynki dekoracyjne ● tapetowanie
● malowanie artystyczne ścian
● wykończenia kompleksowe poddaszy
● hydraulika ● elektryka

Tel. 600 131 917, tel. 781 007 904

NR 2/405

Szkolne wieści
Małgosia laureatką „Olimpusa”
Szkoła podstawowa w Kleszczowie otrzymała wyniki uczniów,
którzy brali udział w matematycznej olimpiadzie „Olimpus”. Tytuł
laureata uzyskała Małgorzata Załoga z klasy IV b, która z dorobkiem 212 pkt. znalazła się w grupie uczestników sklasyfikowanych na 13. miejscu w kraju. Wśród uczniów klas IV godne pochwały wyniki uzyskali ponadto: Kamila Rutkowska (IV c), Oliwier
Ściebura (IV b) i Jonasz Rudzki (IV a). Z grona piątoklasistów
wyróżniające się rezultaty mieli: Marcin Nowacki (V a), Jakub Mazur (V b), Karol Tomczak (V a) i Aleksandra Mazur (V a).

Nie tylko „Góra grosza”
Mnożą się charytatywne akcje w szkołach. I bardzo dobrze. Jeśli
w młodym wieku w uczniach zostanie zaszczepiona idea wolontariatu i rozbudzona potrzeba reagowania na sytuację życiową
bliźnich – nawet tych z odległego kontynentu – jest szansa na
kontynuowanie charytatywnych inicjatyw w przyszłości. Wspomnijmy o kilku akcjach już zrealizowanych i tych zapowiadanych.
• Na przełomie grudnia i listopada ub.r. w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie prowadzona była zbiórka
w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Przypomnijmy,
że w tej akcji chodzi o zebranie funduszy na różne formy pomocy dla dzieci, wychowujących się poza własną rodziną.
Wśród klas I-III największą kwotę zebrali uczniowie klas: II a
- 98,95 zł, II d - 66,35 zł, II c - 59,29 zł. W klasach starszych
najlepsze efekty uzyskały: V b - 87,29 zł, VI c - 78,08 zł, IV
b - 70,88 zł. Łącznie szkoła zebrała 972,61 zł.

Akcją „Góra grosza” zainteresowali się też uczniowie kleszczowskiego gimnazjum (na zdjęciu). Groszowe monety zbierali przez niemal 2 tygodnie. Łączny efekt to zebrana kwota
284,34 zł. Najlepsze efekty zbiórki miały klasy I c - 92,21 zł
oraz III d - 46,96 zł.
• Od 5 do 16 stycznia gimnazjaliści prowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”. Akcja
do której mogli włączyć się mieszkańcy gminy prowadzona
była przez gimnazjalistów po raz trzeci. Do tej pory dzięki funduszom zebranym przez wolontariuszy z gimnazjum w Kleszczowie udało się spełnić marzenia trzech osób - podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”.
• Zachęceni ubiegłorocznym wynikiem gimnazjalni wolontariusze przygotowują kolejną odsłonę akcji „Wyślij pączka do
Afryki”. We współpracy z Fundacją Kapucyni i Misje w ramach tej akcji gromadzone są fundusze na pomoc dzieciom
z Republiki Środkowoafrykańskiej. Akcja w Kleszczowie będzie przeprowadzona 19 lutego. Więcej informacji o przeznaczeniu zebranych dotąd funduszy zainteresowani znajdą na
stronie http://tamtamitu.kapucyni.pl.
å ciąg dalszy na str. 8
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rawie 200 stron objętości ma bogato ilustrowana publikacja
„Zapomniane cmentarze w okolicach Bełchatowa”, opracowana przez Krzysztofa Ciszewskiego i Macieja Kuszneruka. Na liście takich opuszczonych miejsc pochówku znajdujemy 28 cmentarzy ewangelickich, żydowskich i wojennych, w tym także z terenu
gminy Kleszczów (Rogowiec, Kleszczów, Kamień, Łuszczanowice
Kolonia).
Zdjęciom odnalezionych nagrobków towarzyszą krótkie opisy
stanu zachowania cmentarzy wraz z informacją o ich położeniu. Uzupełnieniem tej cennej dokumentacji, której
autorzy poświęcili niemało czasu i trudu, są
teksty o walorach naukowo-historycznych:
„Niemcy w okolicach Bełchatowa” Joanny
Drzazgi, „Żydzi w okolicach Bełchatowa”
Sławoja Kopki oraz „Czesi w okolicach Bełchatowa” Krzysztofa Ciszewskiego.
Co piszą autorzy o dawnych nekropoliach w gminie Kleszczów? Oto kilka cytatów:
Łuszczanowice Kolonia: „Cmentarz
w Kolonii Łuszczanowice jest prawie całkowicie zniszczony. Został przekopany za
pomocą koparki przez rabusiów w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Stało się to
w późnych latach 70-tych i miało związek
z rozpoczęciem budowy pobliskiego zagłębia węglowego. Dziś cmentarz jest zarośnięty, a nagrobki w większości zasypane i przemieszczone”.
Kamień: „W terenie możemy zaobserwować jedynie kilka krzyży
oraz nagrobków z częściowo zatartymi napisami. Przy wjeździe na
cmentarz uwagę zwraca zapomniana zbiorowa mogiła żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Każdej wiosny wyłaniają się poprzewracane, „wrosłe w ziemię”nagrobki z niemieckimi epitafiami”.
Rogowiec: „Do dziś zachowało się kilkanaście grobów, na których pozostały nagrobki (trzy z nich otoczone opieką, w tym jeden
odbudowany). (…) W terenie można zaobserwować resztki betonowych słupków, podtrzymujących kiedyś drewniane ogrodzenie. Dobrze widoczna jest także pozostałość bramy i furtki (od strony wsi
Rogowiec)”.
Znacznie więcej tekstu oraz liczne zdjęcia osoby zainteresowane przeszłością gminy Kleszczów znajdą w publikacji „Zapomniane
cmentarze w okolicach Bełchatowa”.
(s)
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„Gazele Biznesu” 2014

w łódzkim Hotelu Andel’s przyznano tytuły „Gazeli
15 stycznia
Biznesu”. To wyróżnienia dla najbardziej dynamicznie roz-

wijających się małych i średnich firm. Trzy czołowe miejsca, wśród
254 ocenionych firm w naszym regionie zajęły: Elprom (handlująca
paliwem spółka z Brzeźnia k. Sieradza), Telmon (telekomunikacyjna firma z Łodzi) oraz Viamontex z Piotrkowa Tryb. (producent konstrukcji stalowych).
Warunkiem udziału w rankingu „Pulsu Biznesu” jest m.in. systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży w trzech kolejnych latach, a także brak straty finansowej w tym okresie. O miejscu firmy
na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach wzrost przychodów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.
Jak co roku na liście firm objętych rankingiem „Pulsu Biznesu”
znajdujemy też spółki z terenu gminy Kleszczów.
L. p.

Nazwa spółki

Liczba
pracowników

1
2
3
4
5
6

RAMB
Constantia Teich Poland
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Fabryka Lin STOLIN
Knauf Bauprodukte
PT-S BETRANS

ok. 1500
220
60
115
b.d.
b.d.

Wzrost
przychodów
(w proc.)
59
47
42
34
21
20
(s)

W

Szkolenia w Caparolu

okresie styczeń – marzec spółka Caparol Polska zamierza
w Centrum Szkoleniowym, uruchomionym w zeszłym roku
w Żłobnicy, przeszkolić łącznie 120 osób. W tym gronie znajdą się
zarówno pracownicy firm budowlanych, partnerzy handlowi, jak też
konserwatorzy zabytków. Podczas zajęć trwających maksymalnie
13 godzin mają poznawać ofertę produktową spółki oraz technologie.

Pierwsze tego typu szkolenia eksperci spółki Caparol prowadzili w Centrum Szkoleniowym jesienią zeszłego roku. Cel funkcjonowania tej placówki został jasno
określony: „Działalność szkoleniowa
odgrywa kluczową rolę w biznesie.
To od wiedzy i profesjonalizmu pracowników oraz współpracujących
z firmą wykonawców, zależy jakość
obsługi klienta” – czytamy na firmowej stronie internetowej. Za jej pośrednictwem można poznać terminy,
tematykę zajęć, wypełnić i wysłać
formularz zgłoszeniowy.
Miejsce, w którym prowadzone są zajęcia, projektowane było
w oparciu o najlepsze europejskie wzorce. Wnętrza budynku centrum zostały wykończone z wykorzystaniem produktów wytwarzanych przez Caparol Polska, m.in. jasnych farb, a także specjalnego
systemu posadzkowego.
(s)
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å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści

Zajęcia z barwnym konkursem
Idiom to - mówiąc najprościej - wyrażenie właściwe tylko dla danego języka, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na inny język.
Znajomość idiomów to jakby wyższy stopień opanowania języka obcego. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbył
się 16 grudnia konkurs poświęcony idiomom z kolorami w językach
niemieckim i angielskim. Z konkursowym testem najlepiej poradzili
sobie: • I miejsce - Anna Nowak (I a), • II miejsce - Magdalena Kochanowska (I a), • III miejsce - Aleksandra Leśniak (II a). Nagrodą
były dyplomy, nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące.

Tworzyli filmowy świat fantasy
17 grudnia uczniowie klas IV-VI SP Kleszczów brali udział w warsztatach telewizyjnych „Jak stworzyć świat fantasy”, które odbyły się
w bełchatowskich „Gigantach Mocy”. Uczniowie znaleźli się na planie filmowym, oglądali pracę studia telewizyjnego, z wykorzystaniem rekwizytów i scenografii grali w scenach filmowych. Na koniec
obejrzeli zmontowany w trakcie warsztatów trailer, czyli krótką zapowiedź nakręconej opowieści. Szkoła otrzyma cały zrealizowany
podczas zajęć materiał.

Technicy w fabryce Fiata
15 stycznia uczniowie klasy II t Technikum Nowoczesnych Technologii przebywali w fabryce Fiat Auto Poland w Tychach, gdzie poznawali poszczególne etapy budowy samochodu, począwszy od
tłoczni, w której są formowane arkusze blachy, na lakierni kończąc.
Szczególnie ciekawe okazało się zwiedzanie linii montażowej
oraz spawalni, w której 18 robotów w jednym momencie wykonuje
ogromną ilość zgrzewów.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Teatralne Walentynki
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na walentynkowy spektakl teatralny „Boeing, Boeing. Odlotowe narzeczone”, z repertuaru krakowskiego Teatru BAGATELA. Obsada: Magdalena Walach, Katarzyna Litwin,
Karolina Chapko, Małgorzata Piskorz, Marek Kałużyński,
Michał Kościuk. Reżyseria: Paweł Pitera.

13 lutego (piątek), godz. 18.00,
sala widowiskowa GOK.

Bilety do nabycia w kasie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie.

Uzupełnij domową bibliotekę

Z

godnie ze współczesnym polskim prawem autorskim prace
literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne itp. są chronione
prawem od momentu ich stworzenia aż do 70 lat od śmierci autora/
współtwórców. Oznacza to, że po ustaniu ochrony utwory literackie,
obrazy, filmy i nagrania mogą być swobodnie kopiowane i rozpowszechniane oraz wykorzystywane do tworzenia materiałów edukacyjnych, produkcji artystycznych czy aplikacji. Takie dzieła mogą
być też udostępniane w Internecie.
Z początkiem roku 2015 do domeny publicznej trafiła twórczość
osób, które zmarły w 1944 roku. Przykładem takich twórców są wojenni poeci – K. K. Baczyński oraz T. Gajcy. Ich wiersze zostaną teraz udostępnione na internetowej stronie Wolne Lektury. Jest to
dostępna bezpłatnie elektroniczna biblioteka, prowadzona przez
fundację Nowoczesna Polska. Zachęcamy do jej odwiedzenia, bo
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Wycieczkowe ferie w GOK

Do 20 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie były przyjmowane zapisy i wpłaty uczniów, którzy
podczas nadchodzących ferii zdecydują się uczestniczyć w zaproponowanych wycieczkach:
• 5 lutego - dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
- wycieczka do Krakowa (w programie: ● pobyt w Cinema
Park w Krakowie + warsztaty, ● obiad, ● zwiedzanie Muzeum
Schindlera).
• 10 lutego - dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) - wycieczka do Wrocławia (w programie: ● wizyta w Ogrodach
Doświadczeń Humanitarium + warsztaty, ● obiad, ● zwiedzanie Afrykanarium).
• 12 lutego - dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) - wyjazd do Piotrkowa Tryb. i Łodzi (w programie: ● zwiedzanie
fabryki bombek choinkowych w Piotrkowie Tryb., połączone
z warsztatami, ● seans w kinie 3D w Łodzi, ● obiad, ● 2-godzinny pobyt w Kinderplanecie w Łodzi).
Oprócz tych wycieczek Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaplanował wyjazdy na Górę Kamieńsk w sześciu różnych
terminach: 2, 4, 6, 9, 11 i 14 lutego (odrębnie dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów starszych
klas podstawówki). Wyjazdy na stok narciarski odbędą się przy
odpowiednich warunkach pogodowych. Zapisy są prowadzone
do 26 stycznia.

Biblioteka podsumowała

r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w KleszczoW 2014
wie oraz jej filii w Łękińsku i Żłobnicy powiększył się o 1363

egzemplarze. Niemal połowę zakupów (661 egz.) stanowiła literatura
piękna dla dorosłych. Przybyły też 362 książki dla dzieci i młodzieży
oraz 340 popularnonaukowych.
Zbiory specjalne powiększyły się o 644 egzemplarze. W tej kategorii mieszczą się filmy DVD i Blu-ray oraz nagrania muzyczne (590)
oraz audiobooki (54). W 2014 r. do 612 tytułów zwiększyła się liczba
książek udostępnianych za pośrednictwem platformy Ibuk Libra. GBP
w Kleszczowie gromadziła też 74 tytuły różnych czasopism.
Łączna liczba czytelników, którzy w 2014 r. byli zarejestrowani
w GBP w Kleszczowie wyniosła 1550. W bibliotecznych statystykach
odnotowano ogółem 32.444 odwiedzin czytelników, przy czym
w 16.058 przypadkach były to odwiedziny w czytelni. Czytelnicy wypożyczyli w sumie 17.042 książki, 14.185 filmów i audiobooków oraz
1622 czasopisma.
Poza wypożyczaniem książek Gminna Biblioteka Publiczna
w Kleszczowie była miejscem imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Kilka z nich (spotkanie z Krystyną Sienkiewicz, Dyktando
Kleszczowskie, Narodowe Czytanie „Trylogii” i konkurs fotograficzny
„Przyłapani na czytaniu”) było adresowane do osób dorosłych.
Znacznie więcej zajęć i imprez (w tym aż 10 spotkań autorskich)
zorganizowano dla młodych odbiorców.
(s)
oprócz bardzo bogatej kolekcji utworów literackich znajdziemy tu
także dziesiątki audiobookowych nagrań w plikach mp3. Można je
legalnie ściągać i zapisywać, a potem odtwarzać z dowolnego nośnika.
W audiotece Wolnych Lektur znajdziemy wiersze, opowiadania, powieści i baśnie, nagrane przez znanych aktorów, m.in.
D. Stenkę, J. Peszka, W. Korzeniewskiego, A. Chyrę. Kilkaset audiobooków z twórczością kilkudziesięciu autorów (także wielu
szkolnych lektur) to dorobek powstały w ramach projektu „Słuchamy
Polski” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Korzystanie ze strony Wolne Lektury ułatwia wyszukiwarka,
a także zakładki z podziałem na autorów, gatunki, rodzaje, epoki,
kolekcje i motywy. Zachęcamy do odwiedzania tej specjalnej biblioteki i poznawania ważnych dla naszej kultury utworów.
(s)
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Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Data i godz.
3 lutego
16:00-17:00
6 i 7 lutego godz. 13:00-19:00
UWAGA: Zapisy na zajęcia z robotyki w GOK do dnia 26.01.2015
r. w godzinach pracy świetlicy
8 lutego
15:00
11 lutego
16:00-19:00

Temat zajęć
„Smyki w krainie plastyki”- w świecie dinozaurów
WARSZTATY ROBOTYKI
W programie: konstruowanie, programowanie
robotów, podstawowe zagadnienia z informatyki,
techniki i elektroniki
Spektakl teatralny „Calineczka” w wykonaniu
aktorów z Teatru Mer z Łodzi
„Bajkowo- Planszowo” - tworzymy mega-grę
planszową

Grupa wiekowa
Zajęcia plastyczne dla
przedszkolaków
Zajęcia dla uczniów klas
VI, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych

Miejsce
świetlica
Kleszczów
świetlica
Kleszczów

Dzieci (wstęp wolny)

sala widowiskowa GOK
świetlica
Kleszczów

Zajęcia plastyczne dla
uczniów szkół podstawowych

Wybrane zajęcia w placówkach GOK
Data i godzina
od 3 lutego - 16:00-19:00
3 lutego - 16:00-19:00
3 i 6 lutego - 16:00-18:00
5 lutego - 16:00-19:00

Miejsce
WOK Żłobnica
WOK Rogowiec
WOK Kamień
WOK Antoniówka

6 lutego - 16:00-20:00
10 lutego - 16:00-19:00
11 lutego - 16:00-18:00

WOK Dębina
WOK Czyżów
WOK Łękińsko

13-14 lutego
16:00-19:00

WOK Łuszczanowice

Tematyka
„Pirografia” - zdobienie przedmiotów z drewna metodą wypalania
Zimowe drzewka wykonywane ze styropianu i gałązek brzozy
„Podkładki pod filiżankę” - wykonane na krośnie domowej roboty
„Śnieżynki z denek butelek plastikowych” - zimowe ozdoby z
recyklingu
„Beading- bransoletki” - biżuteria z wykorzystaniem koralików
„Pomagamy w zimie” - karmniki dla ptaków
„Walentynkowe dekoracje” - wykonywanie dekoracji okiennych z
filcu
Walentynkowe inspiracje plastyczne - kartki i koperty okolicznościowe

Ferie w Gminnej Bibliotece
Publicznej
Data,
godz.
3 lutego
12.00-14.00
3 lutego
15.00-17.00
4 lutego
12.00-14.00

4 lutego
12.00-13.00
6 lutego
12.00-13.00
7 lutego
15.00-17.00
10 lutego
12.00-14.00
10 lutego
15.00-17.00
11 lutego
12.00-14.00
11 lutego
12.00-13.00
13 lutego
12.00-13.00
14 lutego
12.00-14.00
14 lutego
15.00-17.00

Uczestnicy
Kolorowe witraże metodą
młodzież
Tiffany’ego - zajęcia plastyczne szkolna
,,Zimowe postacie” - origami
dzieci i
młodzież
„Na tkaninie malowane” - zajęcia dzieci i
malowania na ubraniach i
młodzież
tkaninach
(uczestnicy zajęć mogą
przynieść własne materiały koszulki, torebki materiałowe itp.)
Planszomania czyli gry
dzieci
planszowe - sposób na nudę
Pingwiny z recyklingu - zajęcia
dzieci
plastyczne
Gry planszowe
dzieci i
młodzież
Kolorowe witraże metodą
młodzież
Tiffany’ego - zajęcia plastyczne szkolna
,,Bałwanki wyklejanki” dzieci i
wyklejanki z ryżu i kaszy, zajęcia młodzież
plastyczne
„Bajkowe koty” - zajęcia z
dzieci i
mozaiki z okazji Dnia Kota
młodzież
Czytanie na dywanie - zimowe
dzieci
opowieści
„Bałwanki- Przytulanki” - zajęcia dzieci
plastyczne
„Walentynkowy zawrót głowy”
dzieci i
-zajęcia edukacyjne, gry i quizy młodzież
Gry planszowe
dzieci i
młodzież
Temat zajęć

Placówka
GBP w Kleszczowie
Filia Biblioteczna
w Żłobnicy
GBP w Kleszczowie

Uczestnicy
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież

Ferie w SOLPARKU

31.01. - 1.02. godz. 14:00-18:00 - Zabawy w Figloraju
(50% ceny biletu)
31.01. - 1.02. godz. 16:00-18:00 - Bezpłatny wstęp na
lodowisko
2.02. godz. 17:00-18:00 - Bajka dla dzieci w grocie solnej
- wstęp bezpłatny
3.02. godz. 10:00-12:00 - Gry i zabawy ruchowe
4.02. godz. 13:00-14:00 - Konkursy sprawnościowe z nagrodami
5.02. godz. 11:00-13:00 - Gry i zabawy ruchowe
6.02. godz. 16:00-18:00 - Bezpłatne zabawy w Figloraju

Filia Biblioteczna
w Łękińsku
Filia Biblioteczna
w Łękińsku
Filia Biblioteczna
w Żłobnicy
GBP w Kleszczowie
Filia Biblioteczna
w Żłobnicy
GBP w Kleszczowie
Filia Biblioteczna
w Łękińsku
Filia Biblioteczna
w Łękińsku
GBP w Kleszczowie
Filia Biblioteczna
w Żłobnicy

7.02. - 8.02. godz. 14:00-18:00 - Zabawy w Figloraju
(50% ceny biletu)
7.02. - 8.02. godz. 16:00-18:00 - Bezpłatny wstęp na lodowisko
9.02. godz. 12:00-14:00 - Gry i zabawy ruchowe
10.02. godz. 13:00-15:00 - Konkursy sprawnościowe
z nagrodami
11.02. godz. 17:00-18:00 - Bajka dla dzieci w grocie solnej - wstęp bezpłatny
12.02. godz. 16:00-18:00 - Bezpłatne zabawy w Figloraju
13.02. godz. 12:00-14:00 - Konkursy sprawnościowe
z nagrodami
14.02. - 15.02. godz. 14:00-18:00 - Zabawy w Figloraju
(50% ceny biletu)
14.02. - 15.02. godz. 16:00-18:00 - Bezpłatny wstęp na
lodowisko
Szczegółowe informacje udzielane są w punkcie obsługi
klienta lub pod nr tel. 44/ 731-65-01.
UWAGA: Dostępność lodowiska uzależniona jest od
aury pogodowej.
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Sport
Piłkarze trenują

T

rzecioligowy zespół Omegi przygotowuje się do wiosennych
rozgrywek piłkarskich. Przypomnijmy, że trenerem jest obecnie Tomasz Jaworski. Na stronie internetowej klubu LKS Omega
Kleszczów zamieszczony został plan meczów sparingowych
z udziałem naszych piłkarzy. Kolejno zespół zmierzy się z: Skrą
Częstochowa (28.01.), Lechią Tomaszów (7.02), Rakowem Częstochowa (14.02.), Pilicą Przedbórz (18.02.), Wartą Działoszyn
(21.02.), GKS II Bełchatów (28.02.) oraz Zawiszą Rzgów (7.03.).

Sport
Zwycięski challenge Sylwii

S

ylwia Oleśkiewicz – zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów LKS Omega zdobyła najwięcej punktów (374), decydujących o pozycji w „Challenge’u Złotej Sztangi” Polskiego Związku
Podnoszenia Ciężarów. Przypomnijmy, że w minionym roku startując w zawodach krajowych i zagranicznych ustanowiła aż 36 rekordów Polski w kategorii wiekowej do lat 15 i 17.
„Dzięki świetnym występom Sylwii na drugim miejscu w punktacji klubowej uplasowała się Omega Kleszczów! Nasz klub minimalnie przegrał z WLKS Siedlce” - czytamy na stronie www.omegakleszczow.pl.
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Sport
Siatkarki ZSP - czwarte

w hali Powiatowego Centrum Sportu
15 grudnia
się I Otwarty Turniej Siatkarski dla uczniów

odbył
szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego. W kategorii
dziewcząt zgłosiło się 6 zespołów, w tym także drużyna dziewcząt
ZSP Kleszczów. Najlepiej dysponowane w tym dniu były zawodniczki
I LO im. W. Broniewskiego w Bełchatowie. Siatkarki z Kleszczowa
zakończyły rywalizację na IV miejscu.
Skład drużyny ZSP: Patrycja Hajduk, Julia Derek, Natalia Jasek
(kapitan), Aleksandra Dworzyńska, Patrycja Sokołowska, Natalia
Jędrzejczyk, Katarzyna Mroczkowska, Kamila Krzywińska-Graczyk,
Klaudia Ołubek, Karolina Iznerowicz, Sandra Jabłońska i Agnieszka
Kuśmierek. Opiekun - Marcin Szymak.

Sport
Omega uhonorowana

Krajowe Zrzeszenie LZS podsumowało udział spor13 grudnia
towców ludowych klubów sportowych w systemie sportu

młodzieżowego. Do grona najlepszych klubów Zrzeszenia LZS
w 2014 r. zaliczono LKS Omega Kleszczów za sprawą wyników
sekcji pływackiej. Nagrody dla klubów oraz wojewódzkich zrzeszeń
wręczał m.in. przewodniczący Rady Głównej KZ LZS Wł. Kosiniak-Kamysz.

Basen, siłownia, zajęcia ruchowe w SOLPARKU
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy kompleks SOLPARK
- tak jak w ubiegłym roku - zapewni mieszkańcom gminy Kleszczów kilka różnych rodzajów zajęć rekreacyjno-sportowych,
sprzyjających utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej.
Podajemy terminy organizowania poszczególnych zajęć:
• zajęcia basenowe - pula 8 godzin w miesiącu do dowolnego
wykorzystania przez mieszkańca gminy w godzinach otwarcia basenów SOLPARKU
• aqua aerobik dla seniorów - ● wtorki w godz. 10.00-11.00,
● piątki w godz. 11.30-12.30
• joga - ● środy w godz. 17.00-18.00, ● środy w godz. 18.0019.00, ● piątki w godz. 18.00-19.00
• zumba - ● wtorki w godz.19.00-20.00 ● czwartki w godz.
19.00-20.00 ● piątki w godz. 19.00-20.00
• aerobik - ● poniedziałki w godz. 18.00-19.00, ● środy w godz.
19.00-20.00, ● piątki w godz. 17.00-18.00
• kick-boxing - ● wtorki w godz. 17.00-18.00, ● czwartki
w godz. 17.00-18.00
• zajęcia na siłowni - wejście open bez ograniczeń czasowych

Kupię działkę budowlaną
na terenie gminy Kleszczów.
Proszę o kontakt.
Tel. 500-708-840.

Sprzedam działkę
budowlaną w Łękińsku
o powierzchni 8 ar.
Tel. 604-962-510.

w godzinach otwarcia siłowni SOLPARKU - obowiązuje limit
8 wejść w miesiącu.
UWAGA:
1. Z wymienionych zajęć mogą korzystać osoby zameldowane
na pobyt stały na terenie gminy Kleszczów. Do wejścia na
basen oraz na siłownię uprawniają aktywne „karnety mieszkańca”.
2. Z zajęć dla seniorów mogą korzystać wyłącznie osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne, potwierdzone stosownym
dokumentem.
3. Dodatkowe karnety umożliwią od 15 lutego określoną liczbę
wejść w miesiącu na pozostałe (oprócz basenu i siłowni) rodzaje zajęć ruchowych. Mieszkańców gminy, zainteresowanych uzyskaniem takiego karnetu, prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta SOLPARK, ul. Sportowa 8 w terminach: pn-pt 10:00-22:00, weekendy i święta 9:00-22:00;
tel. 44/ 731 65 01, e-mail: kasy@kompleks-solpark.pl.

Sprzedam junkers gazowy
do ogrzewania wody użytkowej
firmy „Beretta” używany 1 sezon.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 513-033-518.
● usługi remontowo-budowlane
● remonty, wykończenia
● sprzedaż, transport kruszyw budowlanych
● rozbiórki, wyburzenia
● wywóz gruzu

Tel. 511 627 712
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Sport
„Nasi” w plebiscycie

stycznia potrwa esemesowe głosowanie w I turze VI Plebiscytu BELDo 31sport.pl
na Najlepszego Sportowca Powiatu Bełchatowskiego w Roku 2014.

Oddawać głosy można na 25 kandydatów, reprezentujących 17 różnych dyscyplin.
W tym gronie są zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, seniorzy oraz młodzicy. Szczegółowe zasady plebiscytu znaleźć można na stronie BELsport.pl.
Dzięki dobrym wynikom osiąganym w 2014 roku na listę trafiły trzy zawodniczki
LKS Omega Kleszczów. Portal BELsport.pl zaprezentował je tak:
● Weronika Chojka (lekkoatltyka, LKS Omega Kleszczów): Młoda lekkoatletka powoli wkracza na odpowiednie tory swojej przygody sportowej. Została wicemistrzynią
kraju na Halowych Mistrzostwach Polski jr. w biegu na 200 m, po czym potwierdziła
swój dobry występ zdobywając złoto na tym samym dystansie podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu. Niezwykle ważna część najlepszego zespołu
województwa łódzkiego w lidze lekkoatletycznej w ramach Licealiady, indywidualnie
najlepsza biegaczka na 100 m.
● Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów, LKS Omega Kleszczów): Sportowiec Roku 2014 klubu LKS Omega Kleszczów, to również kandydat do zwycięstwa
w naszym Plebiscycie. Nastoletnia sztangista trenująca pod okiem Sebastiana Ołubka
w ubiegłym roku pobiła aż 35 rekordów Polski! Do tego nie miała sobie równych w rywalizacji o Puchar Bałtyku, o Puchar Unii Europejskiej oraz na Mistrzostwach Polski
LZS w Siedlcach. Na Mistrzostwach Europy do lat 17 w Ciechanowie zajęła piąte miejsce. Zdaniem tych, którzy obserwują rozwój zawodniczki, przed Sylwią jeszcze wiele
radosnych triumfów.
● Basia Wasilewska (pływanie, LKS Omega Kleszczów): W ubiegłym roku pływaczka z Kleszczowa zdobyła kolejny medal Mistrzostw Polski. Najlepsza pływaczka
Omegi wywalczyła wicemistrzostwo kraju na dystansie 1500 metrów, uzyskując czas
16:55,74, co jest nowym rekordem okręgu łódzkiego. Ponadto jest nadal rekordzistką
województwa na dystansach 400 i 800 m stylem dowolnym. W tym roku wyjechała do
Stanów Zjednoczonych, by tam podjąć naukę i treningi na studiach w University of
North Texas.
W plebiscycie BELsport.pl w gronie kandydatów znalazł się też Patryk Chojnowski (tenis stołowy, Olimpia-Unia Grudziądz/KS Dekoglass Działdowo). Portal przypomina, że wywodzący się z Kleszczowa tenisista w ub. roku został podwójnym mistrzem
świata osób niepełnosprawnych (w grze indywidualnej i drużynowo), zdobył też złoto
w Buenos Aires w turnieju Copa Tango XII.
(s)

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

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
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
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Nagrodzeni w Chełmnie

cami pomaszerowali na miejski rynek, gdzie odbył się plenerowy
koncert kolęd i pastorałek przy ustawionym tu tradycyjnie żłóbku.
hór „Sonore” był jednym z 22 zespołów z całej Polski, któChór „Sonore” został oceniony wysoko, zdobywając „Srebrne
re zgłosiły się, by rywalizować o konkursowe Grand Prix
Pasmo”. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom i okaoraz Złote, Srebrne i Brązowe Pasma. Pięcioosobowe jury, którym
zały puchar. Warto dodać, że w ubiegłorocznej edycji konkurkierował prof. Leszek Bajon, oceniasu w Chełmnie śpiewacy
ło śpiewaków podczas konkursowych
z Kleszczowa zdobyli „Brąprezentacji w auli Zespołu Szkół Ogólzowe Pasmo”.
nokształcących nr 1. Wykonawcy mieMieszkańcy gmili za zadanie zaśpiewać minimum trzy
ny Kleszczów oraz miłoutwory.
śnicy kolędowego reperKleszczowski chór występując
tuaru z sąsiednich gmin
w 22-osobowym składzie zaśpiebędą mieli jedyną w tym
wał współczesną pastorałkę Marcisezonie okazję posłuchania
na Wawruka „Bądźmy dzisiaj wesewystępu Kleszczowskiego
li”, popularną kolędę „Gdy śliczna
Chóru Mieszanego „Sonore”
Panna”, staropolską „Pieśń o Narow niedzielę 25 stycznia. Po
dzeniu Pańskim” Wacława z Szamowieczornej Mszy św. , która
tuł, a także staropolski utwór „Wesoły
w kościele Parafii p.w. NMP
nam ten to dzień” we współczesnym
Anielskiej w Kleszczowie zaopracowaniu. O tym, jak jury oceniczyna się o godz. 17.00, chór
ło ich występ chórzyści z Kleszczowa
oraz Młodzieżowa Orkiestra
mieli dowiedzieć się dopiero późnym
Dęta Gminy Kleszczów zawieczorem, po uroczystej Mszy św. Chór „Sonore” w niekompletnym składzie zaśpiewał m.in. pod- prezentują się w koncercie
odprawionej w chełmińskiej Farze. czas grudniowego spotkania opłatkowego w Żłobnicy
kolęd i pastorałek.
Wcześniej wraz z innymi wykonaw(s)

C

Prosto z SOLPARKU
Jakie propozycje na ferie?
W okresie ferii zimowych (od 31 stycznia do
15 lutego) SOLPARK przygotował dla odwiedzających go uczniów i młodzieży specjalną ofertę. Szczegóły - na str. 9.

Poprawne zachowanie na basenie
Od 16 stycznia osoby odwiedzające
S O L PA R K
mogą oglądać ściankę
edukacyjną,
która w jasny
i zrozumiały
dla najmłodszych spoJedna z plansz edukacyjnych
sób graficzny
(komiksowy)
przekazuje 13 reguł, dotyczących poprawnego zachowania się w hali basenowej.
Ścianka ustawiona w głównym holu na parterze to kolejny element pakietu działań
prewencyjnych, które są efektem audytu
bezpieczeństwa, realizowanego w SOLPARKU.

Walentynkowa kolacja w SOLPARKU?
„Zaproś bliską Twemu sercu osobę na wyjątkowo nastrojową kolację walentynkową”
– zachęca SOLPARK. Szczegółowe informacje dotyczące kolacji organizowanej przy
świecach, a także możliwość rezerwacji
miejsc pod nr tel. 669-316-636.

Z życia OSP
Roczne podsumowania
Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Kleszczów odbędą się w najbliższych tygodniach. Ustalony
harmonogram przewiduje następującą kolejność zebrań: ● OSP Kamień 30 stycznia, ● OSP Łękińsko - 31 stycznia, ● OSP Łuszczanowice - 7 lutego,
● OSP Żłobnica - 14 lutego, ● OSP Antoniówka - 21 lutego, ● OSP Kleszczów
- 27 lutego, ● OSP Czyżów - 28 lutego, ● OSP Dębina - 14 marca, ● OSP
Wolica - 21 marca
W każdym z zebrań uczestniczyć będą przedstawiciele Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP: Kazimiera Tarkowska, Lesław Baryła i Krzysztof Zasuwa.

Prace na konkurs plastyczny
Co roku z inicjatywy Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży
Pożarnych
RP
jest
organizowany ogólnopolski konkurs
plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”.
Do etapu powiatowego Urząd
Gminy w Kleszczowie przekazał 59
prac plastycznych, w tym 56 prac
wykonanych przez przedszkolaki,
1 pracę zgłoszoną przez ucznia
szkoły podstawowej oraz dwie
prace uczennic Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych.

Propozycja pięciu szkoleń dla OSP
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą już zgłaszać swoich członków na
szkolenia, które będą organizowane w tym roku przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. W każdym z nich może brać
udział 35 strażaków - ochotników. Najwcześniej, bo już 20 lutego rozpocznie się
107-godzinne szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników. Drugie takie
szkolenie odbędzie się w lipcu i sierpniu. Na kwiecień, a następnie na wrzesień
planowane jest 31-godzinne szkolenie z ratownictwa technicznego, natomiast
w październiku odbędzie się 32-godzinne szkolenie dla dowódców OSP. Materiały
informacyjne do szkoleń oraz karty zgłoszenia można pobrać ze strony www.
kppsp-belchatow.pl, zakładka „Szkolenia OSP”.
(s)

