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WOŚP
- finał w gminie
Kleszczów
Nie tylko kwesta prowadzona przed kościołami, wielowymiarowa impreza, zorganizowana na terenie SOLPARKU, ale
również zbiórka przeprowadzona wśród zawodników i kibiców, uczestniczących
w crossowych
zawodach quadów i motocykli - takie były
najważniejsze
źródła, z których do sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy popłynęło przeszło 14,8 tys. zł
od hojnych mieszkańców gminy Kleszczów.
Więcej na str. 12

Constantia Teich
Poland inwestuje

Inwestycje realizowane w tym roku
przez spółkę Constantia Teich Poland,
działającą w Rogowcu, mają na celu znaczne zwiększenie możliwości produkcyjnych.
Powstaje nowa hala o powierzchni ok. 1200
m kw., w której zostanie uruchomiona nowoczesna maszyna laminująca o dużej wydajności. Kolejne przedsięwzięcia to nowa
kotłownia gazowa, magazyn farb drukarskich i pomieszczenia biurowe i socjalne.
Spółka zainwestuje ponad 20 mln zł.

Zmianie granic powiedzieli „NIE”!
W chwili przekazywania do
druku tego wydania „Informatora Kleszczowskiego” byliśmy na
półmetku zebrań konsultacyjnych.
Zostały one zwołane przez wójta
gminy Kleszczów „w celu zebrania opinii mieszkańców w przedmiocie wyłączenia obszaru obrębu
geodezyjnego Wola Grzymalina
z Gminy Kleszczów i włączenia go
do Gminy Bełchatów”.
Pierwsze zebranie zwołane
zostało w największym sołectwie
(Kleszczów), następne w Łękińsku, Żłobnicy, Łuszczanowicach
i Antoniówce. W każdym przypadku konsultacje przebiegały
według tego samego porządku.
Wójt Sławomir Chojnowski otwierał zebranie i informował przybyłych o liczbie obecnych, a zarazem uprawnionych do głosowania
mieszkańców sołectwa. W ustaleniu tej liczby pomocne były listy obecności podpisywane przez
przybywających na konsultacje mieszkańców. Następnie po
przedstawieniu porządku zebrania
wójt poddawał go pod głosowanie obecnych. W kolejnym punkcie

Głosowanie mieszkańców sołectwa Żłobnica

Mieszkańcy Kleszczowa głosują przeciw zmianie
granic gminy

å ciąg dalszy na str. 2

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim babciom i dziadkom,
mieszkającym na terenie gminy Kleszczów.
Życzmy dobrego zdrowia i pogody ducha,
a także licznych dowodów wdzięczności za pomoc,
jakiej udzielaliście i nadal udzielacie w wychowaniu wnucząt.
Dziękujemy za to, że jesteście ostoją tradycyjnych wartości
w swoich rodzinach.
Przewodnicząca
Rady Gminy
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wybory sołtysów i rad sołeckich
Foto: Constantia Teich Poland

Więcej na str. 5

W ciągu kilku miesięcy od przeprowadzenia wyborów samorządowych w wyborcze
szranki stają również gospodarze sołectw czyli sołtysi oraz rady sołeckie. Nowych sołtysów i rady będziemy w tym roku po raz pierwszy wybierać na dłuższą, bo 5-letnią kadencję (od stycznia 2019 do stycznia 2024 r.).
Więcej na str. 2
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Zmianie granic powiedzieli „NIE”!
å ciąg dalszy ze str. 1
mieszkańcy byli zapoznawani z przekazanym samorządowi gminy Kleszczów wnioskiem gminy Bełchatów w sprawie zmiany granic, w tym również z przyjętą w sierpniu ubiegłego roku uchwałą
Rady Gminy Bełchatów, która uruchomiła całą procedurę.

Głosowanie mieszkańców sołectwa Łuszczanowice

Przeciwko zmianie granic głosuje sołectwo Łękińsko

Teraz w porządku zebrania następował punkt 5 - „Wyrażenie
opinii przez mieszkańców sołectwa”. W tym miejscu odbyły się
dwa głosowania. W pierwszym mieszkańcy mieli odpowiedzieć
na pytanie „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Bełchatów, polegającą na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów ob-

Dowód z chipem
marcu tego roku rozpocznie się wydawanie całkowicie noW wych
dowodów osobistych. Będą one wyposażone w war-

stwę elektroniczną i dlatego uzyskały już nazwę e-dowody. Taki
dowód będzie spełniał wszystkie funkcje starych dokumentów (potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa jego posiadacza, uprawnienie do przekraczania granic niektórych państw). W warstwie elektronicznej dowodu będzie umieszczony specjalny chip. W jego
pamięci znajdą się dane identyfikacyjne posiadacza dokumentu, a
także fotografia, zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne.
E-dowód ma usprawnić kontakty obywateli z administracją
i podmiotami komercyjnymi, zwłaszcza w zakresie usług online.
Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, jaki bę-

rębu geodezyjnego Wola Grzymalina, stanowiącego część Gminy Kleszczów?” Po przeliczeniu głosów (wszyscy głosujący byli
- co oczywiste - przeciwko takiej zmianie granic) nadszedł czas,
by przedstawić w skrócie najważniejsze argumenty, które już
w rozbudowanej, obszerniejszej formie Rada Gminy Kleszczów
zawrze w uzasadnieniu swojej uchwały, odnoszącej się do „rozbiorowej” inicjatywy samorządu sąsiedniej gminy Bełchatów.
å ciąg dalszy na str. 3
dziemy wysyłać do urzędu (np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, albo zgłoszenie zameldowania), można będzie podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem
osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo,
jak użycie podpisu własnoręcznego. Zamieszczenie podpisu osobistego w e-dowodzie będzie następowało za zgodą posiadacza dokumentu.
Nie ma obowiązku starania się o e-dowód, jeśli nasz stary dokument jest ciągle ważny. Operacja wymiany starych dowodów potrwa przez 10 lat, aż do 2029 roku.
W ramach przygotowania urzędów miast i gmin do procedury wydawania nowych dowodów kupowane są specjalne czytniki, a
także oprogramowanie komputerowe. Specjalne szkolenia przejdą
pracownicy, zajmujący się wydawaniem e-dowodów.
JS

Harmonogram zebrań sołeckich
Sprawozdawczo-wyborcze zebrania sołeckie odbędą się w następujących terminach:
Antoniówka - 28.01. - I termin - godz. 17.00; II termin - godz. 17.30 - sala OSP w Antoniówce
Kleszczów - 30.01. - I - godz. 17.00; II - godz. 17.30 - sala GOK w Kleszczowie
Kamień - 31.01. - I - godz. 16.30; II - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury w Kamieniu
Czyżów - 31.01. - I - godz. 18.00; II - godz. 18.30 - Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie
Łękińsko - 04.02. - I - godz. 17.00; II - godz. 17.30 - sala OSP w Łękińsku
Dębina - 05.02. - I - godz. 16.30; II - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury w Dębinie
Rogowiec - 05.02. - I - godz. 18.00; II - godz. 18.30 - Wiejski Ośrodek Kultury w Rogowcu
Łuszczanowice - 06.02. - I - godz. 17.00; II - godz. 17.30 - sala OSP w Łuszczanowicach
Żłobnica - 07.02. - I - godz. 17.00; II - godz. 17.30 - Wiejski Ośrodek Kultury w Żłobnicy
Wolica - 08.02. - I - godz. 17.00; II - godz. 17.30 - sala OSP w Wolicy.
Zebrania będą przebiegać zgodnie z następującym porządkiem: 1. Otwarcie i przedstawienie
porządku. 2. Wybór przewodniczącego zebrania. 3. Ustalenie liczby mieszkańców uczestniczących w zebraniu na podstawie listy obecności. 4. Wybór sołtysa: ● zapoznanie z zasadami wyborów sołtysa, ● wybór Komisji Skrutacyjnej, ● zgłoszenie kandydatów na sołtysa, ● przeprowadzenie tajnego głosowania i ustalenie wyników. 5. Wybór Rady Sołeckiej: ● zapoznanie z zasadami
wyborów Rady Sołeckiej, ● wybór Komisji Skrutacyjnej, ● zgłoszenie kandydatów na członków
Rady Sołeckiej, ● przeprowadzenie tajnego głosowania i ustalenie wyników. 6. Przedstawienie zadań inwestycyjnych w sołectwie. 7. Dyskusja. 8. Wnioski przyjęte przez zebranie. 9. Sprawy różne.
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WÓJT GMINY
KLESZCZÓW

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.
j Dz.U.2018.2348 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy
ogłoszeń wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Kleszczów, gmina
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj.
łódzkie, a informacja o wywieszeniu
wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej
Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Zmianie granic powiedzieli „NIE”!

å ciąg dalszy ze str. 2

Następnie wójt Sławomir Chojnowski, prowadzący zebranie, poddawał pod głosowanie kolejne pytanie: „Czy jest Pani/Pan za tym,
by w opinii Rady Gminy Kleszczów,
odnoszącej się do zmiany granic
gmin Bełchatów i Kleszczów, zostało uwzględnione stanowisko,
przedstawione podczas konsultacji z mieszkańcami sołectwa ……...
w dniu …… 2019 roku”. Podobnie
jak w pierwszym przypadku także tu
głosujący byli jednomyślni. Przyjęte w takim trybie stanowisko mieszkańców każdego sołectwa zostanie
dołączone w formie załącznika do
protokołu z przeprowadzonych konsultacji.
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KOMUNIKATY
Podatek od środków
transportowych

Urząd Gminy Kleszczów przypomina, że 15 lutego upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz termin
zapłaty pierwszej raty tego podatku. Naliczony
podatek należy wpłacać na numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 54
8978 0008 0000 0244 2000 0160. Terminy płatności podatku od środków transportowych: ●
I rata - 15.02.2019 r., ● II rata - 17.09.2019 r.
Informujemy, że w tym roku obowiązują
zmienione deklaracje na podatek od środków transportowych. Nowe druki można
otrzymać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy.
Wójt Sławomir Chojnowski przedstawia
porządek zebrania

Terminy akcji krwiodawczych

W 2019 roku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie zaplanował przeprowadzenie pięciu akcji krwiodawczych. Wybrane zostały następujące terminy: ● 22 lutego; ●
26 kwietnia; ● 5 lipca; ● 13 września; ● 22 listopada.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją akcje odbywać się
będą w piątki, w godzinach 9:00-13:30 na terenie kompleksu SOLPARK.

Pracownia RTG w lutym

Łękińsko – dla wielu osób nie starczyło miejsca
w głównej sali domu kultury

Przypomnijmy, że zasady i tryb prowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy Kleszczów określa uchwala Rady Gminy Kleszczów z 29 listopada 2005 r. Stanowi ona m.in., że jeśli w pierwszym
wskazanym terminie zebrania na listach obecności
nie będzie podpisów co najmniej 30 proc. upraw- Mieszkańcy sołectw potwierdzali
nionych mieszkańców sołectwa, konsultacje prze- swoją obecność na liście
prowadza się w tym samym dniu w drugim terminie, wskazanym w zawiadomieniu o konsultacjach.
W odbytych dotąd zebraniach tylko w sołectwie Kleszczów zamiast w pierwszym terminie (godz. 17) konsultacje musiały rozpocząć się pół godziny później czyli w drugim terminie.
J. Strachocki

Zbliża się termin
składania wniosków o stypendia
zień 28 lutego to ostateczny termin składania wniosków o wypłatę gminnych stypendiów. Istotna zmiana w programie stypendialnym, która obowiązuje od tego roku to scedowanie obowiązku wypłaty stypendiów za wyniki w nauce na szkoły z terenu naszej gminy.
W Urzędzie Gminy w Kleszczowie będą przyjmowane natomiast:
• wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia (w zawodach sportowych lub
różnych konkursach),
• wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, składane przez uczniów zameldowanych na terenie gminy Kleszczów, a uczących się w szkołach ponadpodstawowych poza
gminą Kleszczów, a także wnioski składane przez uczniów ZSP w Kleszczowie, którzy
uzyskali średnią od 4,00 do 4,49 i nie otrzymają stypendium ze szkoły,
• wnioski o przyznanie stypendium socjalnego.
Więcej informacji o kryteriach przyznawania stypendiów motywacyjnych (za wyniki
w nauce oraz za szczególne osiągnięcia), a także stypendiów socjalnych znaleźć można
w „Aktualnościach” na gminnej stronie internetowej.
JS

D

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w lutym pracownia RTG będzie dostępna
dla pacjentów w następujących dniach: ● 4.02.
godz. 15-18, ● 7.02. godz. 15-18, ● 9.02. godz.
10-14, ● 12.02. godz. 15-18, ● 14.02. godz. 1518, ● 22.02. godz. 15-18, ● 23.02. godz. 10-14,
● 25.02. godz. 15-18.

Informacja w sprawie
dostępności sal

Aby na terenie gminy zarezerwować sale na
przyjęcia, pokazy, konferencje itp. należy kontaktować się z gospodarzami poszczególnych
obiektów tj.:
● z dyrektorami szkół (sale w szkołach),
● z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury
(sale w domach kultury),
● z prezesami jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej (sale w remizach),
● z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców
Wsi Żłobnica (sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji
o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych z podjętymi w tej sprawie uchwałami Rady Gminy Kleszczów oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów.

Apel o odśnieżanie chodników

W związku z trwającym okresem zimowym
przypominamy wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o ustawowym obowiązku odśnieżania chodników, które przylegają do nieruchomości. Należy również
usuwać sople, nadmiar śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli, aby
wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi oraz samego budynku.
(opr. JS)
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Harmonogram
pracy gabinetów
stomatologicznych
Podajemy nowy harmonogram
pracy czterech gabinetów stomatologicznych na terenie gminy Kleszczów.
Został on ustalony po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez gminę konkursu ofert na realizację programu
polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna 2019-2022”.
Mieszkańców gminy prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami (a
najlepiej ich zachowanie w formie wycinka - nie wiadomo, kiedy interwencja stomatologa może okazać się potrzebna).
1. Kleszczów (Kleszczowska
Przychodnia Salus)
dr n. med. Olga Orłowska - tel. 695737-857
- poniedziałek - 8.00-16.00 (zdjęcia
RVG 9.00-10.00)
- wtorek - 8.00-16.00 (konsultacje
protetyczne 15.00-16.00)
- środa - 9.00-18.00 (zdjęcia RVG
9.00-10.00)
- II sobota miesiąca - 8.00-14.00
dr n. med. Łukasz Biesaga
- czwartek - 8.00-16.00
- piątek - 8.00-16.00
2. Kleszczów (Szkoła Podstawowa)
lek. stom. Marzena Kabzińska - tel.
505-787-912
- wtorek - 7.30-13.30
- środa - 7.30-14.30
- czwartek - 8.00-18.00
- piątek - 8.00-13.30
- I sobota miesiąca - 8.00- 14.00
3. Łękińsko (Szkoła Podstawowa)
lek. stom. Aleksandra Cieślik - tel.
731-44-82
- wtorek - 10.00-19.00
- czwartek - 8.00-15.00
- piątek - 8.00-15.00
- IV sobota miesiąca - 8.00-16.00
4. Łuszczanowice (Przedszkole
Samorządowe)
lek. stom. Beata Kaczmarek - tel.
731-48-93
- poniedziałek - 7.00-15.00
- środa - 7.00-17.00
- I sobota miesiąca - 8.00-16.00
lek. stom. Agnieszka Skrzypczyk
- wtorek - 13.00-20.00
- czwartek - 7.00-12.00
- III piątek miesiąca - 8.00-20.00
- III sobota miesiąca - 8.00-18.00
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Gmina dofinansuje zabiegi
sterylizacji zwierząt
Zgodnie z „Programem opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kleszczów na rok 2019” samorząd
gminy Kleszczów będzie kontynuował
przyznawanie dofinansowania do zabiegów
sterylizacji lub kastracji zwierząt - psów oraz
kotów. Dofinansowanie obejmuje 50 proc.
kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt.
Jakie kolejno trzeba podjąć kroki, by uzyskać dofinansowanie do wspomnianych zabiegów?
1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia musi
dokonać zgłoszenia w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie. Wzór wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl) lub
w Urzędzie Gminy (pok. nr 26).
2. Urząd Gminy w Kleszczowie pisemnie poinformuje właściciela zwierzęcia
o przyznanym dofinansowaniu oraz

wskaże gabinet weterynaryjny, w którym
będzie przeprowadzony zabieg.��������
Właściciel lub opiekun zwierzęcia indywidualnie
ustali z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu.
3. Właściciel zwierzęcia opłaci lekarzowi
weterynarii 50 proc. kosztów zabiegu,
które wynoszą:
a) w przypadku kotów: sterylizacja - 75 zł,
kastracja - 25 zł,
b) w przypadku psów: sterylizacja - 90 zł,
kastracja - 35 zł,
Dofinansowanie
do
zabiegów
przyznawane będzie według kolejności
wpływania wniosków do Urzędu Gminy, aż do
wyczerpania limitu środków zaplanowanych
na ten cel w budżecie gminy.
Wspomniane
zabiegi
realizowane
będą w tym roku w ramach umowy, którą
Gmina Kleszczów zawarła z gabinetem
weterynaryjnym w Lgocie Wielkiej.

Zgłoś w LGD swój projekt
ierwszy, tegoroczny nabór wniosków o przyznanie dotacji ogłosiła Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Do 12 lutego w godz. 8:00-14:00 w siedzibie Biura
LGD (Osjaków, ul. Wieluńska 11) będą przyjmowane wnioski, dotyczące „renowacji i udostępnienia turystycznego różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego”.
Refundacja kosztów kwalifikowalnych wyniesie: ● do 63,63 proc. w przypadku jednostek
sektora finansów publicznych; ● do 70 proc. w przypadku podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą; ● do 100 proc. dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.
Do rozdysponowania w tym naborze Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ma 105.123 zł. Więcej szczegółów - na stronie www.krainawarty.pl.
JS
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FUNDACJA INFORMUJE
Dofinansowanie zakupu materiału siewnego
zbóż jarych i sadzeniaków

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów prowadzi zapisy rolników na zakup kwalifikowanego
materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków.
Termin składania wniosków (zapisów) upływa w dniu 1 lutego 2019 roku. Wnioski o zakup materiału siewnego i sadzeniaków rolnicy są zobowiązani składać w biurze Fundacji
(Kleszczów, ul. Sportowa 3) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Druki wniosków są do pobrania u sołtysów, w biurze Fundacji lub bezpośrednio ze strony internetowej www.frgk.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44/ 731-46-36.

Pożyczki z programu JEREMIE 2

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje przedsiębiorców o możliwości pozyskania
pożyczki inwestycyjno-obrotowej (PIO) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach
realizacji programu JEREMIE 2.
Maksymalna kwota pożyczki - 500.000 zł.
Przeznaczenie pożyczek i okresy spłat:
● pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie kapitału obrotowego,
● pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na zakup środków trwałych.
Okres udzielania pożyczek - do 120 miesięcy.
Oprocentowanie od 2,45% do 5,85%.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 44/ 731-46-37, tel. kom. 531-409577, na stronie internetowej www.frgk.pl oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
ul. Sportowa 3.
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„Firma na medal”

tarosta bełchatowski ogłasza konkurs „Firma na medal”.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dane, które przedsiębiorcy powinni przekazać w konkursowym formularzu to m.in. opis prowadzonej działalności, liczba pracowników, osiągnięcia, podjęte inwestycje, wielkość przychodów i ewentualnych strat. Przekazane
informacje oceniać będzie kapituła konkursu.
Zgłoszeni do konkursu będą rywalizować w jednej z czterech
kategorii: ● 1. firmy prowadzące działalność od 1 roku do 3 lat, ●
2. firmy prowadzące działalność powyżej 3 lat i zatrudniające do 50
pracowników, ● 3. firmy działające powyżej 3 lat i zatrudniające ponad 50 osób, ● 4. firmy rodzinne.
Przedsiębiorcy zainteresowani konkursem powinni wypełnione formularze (do pobrania ze strony internetowej powiatu bełchatowskiego www.powiat-belchatowski.pl) przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@powiat-belchatowski.pl do 15 lutego 2019 r.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Promocji bełchatowskiego starostwa. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z dekoracją laureatów odbędzie się podczas uroczystej gali.
JS

Dotacje z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy. Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pracodawca planujący skorzystanie ze środków KFS
musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z KFS od 14 lutego br. Nabór potrwa do 1 marca. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12,
w godzinach od 7:30 do 15:30 lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do
godziny 15:30 w dniu 1 marca 2019 r.
Szczegółowe informacje, dotyczące ogłoszonego naboru zainteresowani znajdą na stronie internetowej PUP w Bełchatowie.

Komunikat „ARREKSU”

W związku z sygnałami naszych Abonentów odnośnie
możliwości wygrania nagród rzeczowych w konkursie/loterii/
aukcji internetowej prowadzonej przez ARREKS, informujemy że ARR „ARREKS” S.A. nie organizuje, nie prowadzi
oraz w żaden sposób nie wspiera konkursów/loterii/aukcji
internetowych ani akcji promocyjnych prowadzonych drogą
internetową. Pojawiające się na komputerach Abonentów
informacje o wymienionych wyżej działaniach są wynikiem
„złośliwego oprogramowania” (wirusa, robaka) podczas odwiedzania „zainfekowanych” stron www lub innych portali
w sieci INTERNET.
W związku z powyższym ostrzegamy przed pochopnym
przekazywaniem danych osobowych i adresowych drogą
elektroniczną w szczególności w przypadkach opisanych powyżej. Aby zabezpieczyć swój sprzęt przed podobnymi „atakami” sugerujemy używanie najnowszych wersji programów
ochronnych, antywirusowych oraz ich ciągłą aktualizację.
Osoby które spotkały się z opisaną wyżej sytuacją
uprzejmie prosimy o zgłaszanie problemu i w miarę możliwości podanie strony www, na której pojawiał się nieprawdziwy
komunikat (najlepiej zrzut ekranu) oraz wersji stosowanego
oprogramowania antywirusowego.
Zarząd ARR „ARREKS” S.A.
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Rozbudowa
za ponad 20 mln zł
ziałająca w Rogowcu firma Constantia Teich Poland to jedna
z dwóch działających w Polsce spółek zależnych Grupy Constantia Flexibles. Specjalizuje się w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego, w tym głównie dla sektorów: mleczarskiego,
cukierniczego oraz żywności przetworzonej. Odbiorcami opakowań
wytwarzanych w Rogowcu są międzynarodowe koncerny, prowadzące produkcję spożywczą na terenie Polski i Europy. Z opakowań „made in CTP” korzystają również wiodący producenci żywności w Polsce.
„W ramach przyjętego planu rozwoju na lata 2017-2021 firma
Constantia Teich Poland rozpoczęła realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, obejmującego budowę nowej hali produkcyjnej, instalację nowoczesnej maszyny do laminacji i uszlachetniania
folii i papieru oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. Całkowita
wartość inwestycji przekracza kwotę 20 mln zł i będzie realizowana w kilku etapach” poinformowano nas
w siedzibie spółki
w Rogowcu.
Prace związane
z budową hali produkcyjnej trwają od
listopada 2018 roku
i mają się zakończyć
w połowie roku 2019.
Po oddaniu nowej
hali firmie przybędzie
Zmontowana konstrukcja nowej hali
ok. 1200 m kw. doFoto: Constantia Teich Poland
datkowej powierzchni produkcyjnej. W
tym samym czasie powstaną nowe, dodatkowe doki rozładunkowe
w istniejącej hali magazynowej, będzie też budowana nowa kotłownia gazowa, konieczna dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania fabryki na energię cieplną.
W lipcu do nowej hali produkcyjnej zostanie dostarczona i uruchomiona maszyna laminująca firmy Nordmeccanica Sp.A (Włochy). Dzięki jej wysokiej wydajności (80 mln m kw. laminatów rocznie) i dzięki znacznemu zautomatyzowaniu procesu produkcji na
nowej linii realizowane będą duże zamówienia, zlecane przez odbiorców z Europy Zachodniej oraz USA.
Kolejnym, ważnym etapem w rozwoju spółki Constantia Teich
Poland w Rogowcu będzie budowa nowego magazynu farb drukarskich oraz pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym
dla pracowników. „Inwestycja realizowana jest z troską o zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników i zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej” - podkreśla
przedstawiciel spółki.
Wszystkie te przedsięwzięcia firma zrealizuje z własnych środków.
JS

D

Firma GIZO

zatrudni pracownika
Kierowca z kat. C+E - do transportu maszyn budowlanych

po terenie woj. łódzkiego plus kilka tras w Polsce.
Kandydat powinien być punktualny i komunikatywny, posiadać
stosowne dokumenty do kierowania i transportu. Doświadczenie mile widziane, choć nie wymagane.
Miejsce pracy: strefa przemysłowa Bogumiłów.
Adres mailowy do kontaktu: belchatow@gizo.pl
Telefon kontaktowy: 604-414-235
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Szkolne wieści

TNT wysoko w rankingu

… konkursu „Multitest” wzięło udział 37 uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Właśnie zostały ogłoszone wyniki tej ogólnopolskiej rywalizacji. W klasie IV a
najlepszy wynik uzyskał Jakub Buresz - znalazł się w grupie rówieśników, sklasyfikowanych na 31 miejscu w kraju. W klasie IV b Julia Podawca i Emil Zieliński zajęli równorzędne 34 miejsce. W klasie V a Julia Dwornik, Bartosz Kowalczyk i Krystian Wiśniewski uplasowali się na 27 miejscu w kraju, a spośród uczniów klasy V b najlepszy
wynik uzyskał Julian Piecyk (30 miejsce). W klasie szóstej 22 miejsce w kraju wywalczył Maksymilian Muskała. Znakomity start odnotowali siódmoklasiści: dyplom laureata za 9 miejsce otrzymał Eryk Krzympiec, a dyplom wyróżnienia - Karolina Olczyk
(13 miejsce w kraju). Najlepszy wynik w klasie ósmej uzyskała Urszula Kapusta (23
miejsce w kraju).

łowe dane znaleźć można na portalu www.perpektywy.pl. Ranking 2019 obejmuje 1000 najlepszych
liceów i 500 najlepszych techników w Polsce. Przed
jego ułożeniem analizowano wyniki 2126 liceów
ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół
dla dorosłych).
Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie okazało się najlepszym z techników w regionie łódzkim. W klasyfikacji ogólnopolskiej TNT uzyskało znakomite czwarte
miejsce. Wśród dyplomów, jakie podczas uroczystej
gali odebrała dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz,
oprócz tego za IV miejsce, były też dyplomy za III
miejsce w rankingu maturalnym techników oraz za
zwycięstwo w regionie łódzkim.

W matematycznych zmaganiach...

Dopalaczowe zagrożenie
Warsztaty profilaktyczne, które zorganizowane zostały w grudniu dla uczniów
gimnazjum, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, poświęcone były zagrożeniom związanym z dopalaczami.

został ogłoszony najnowszy ran10 stycznia
king liceów i techników w Polsce. Szczegó-

Zajęcia ze studentkami położnictwa
Klaudia Michałek - była absolwentka LO w Kleszczowie studiuje kierunek położnictwo na trzecim roku studiów licencjackich. W grudniu odwiedziła swoją dawną
szkołę i wspólnie z koleżanką ze studiów poprowadziła zajęcia dla klas ratowniczo-medycznych. Głównym tematem była profilaktyka nowotworowa piersi oraz zdrowie
kobiety w kontekście przyszłego macierzyństwa. Słuchaczki dopytywały też o program studiów na kierunku położnictwo oraz o miejsca praktyk.

Edukacja z dokarmiania ptaków
Grudniowe zajęcia świetlicowego klubu ekologów w SP Łękińsko poświęcone były zdobyciu
informacji o ptakach, zimujących w Polsce i o ich
dokarmianiu. „Dowiedzieliśmy się jak pomagać
ptakom, gdzie najlepiej ustawić karmnik, jak go
wykonać oraz czym dokarmiać poszczególne ptaki (…) Najciekawszym punktem zajęć było wspólne zawieszanie na szkolnym placu karmy dla
ptaków. Za dostarczony pokarm dla ptaków dziękujemy lokalnemu leśniczemu”.

„Chiny nie takie odległe”
W ramach innowacji pedagogicznej „Chiny nie takie odległe” 3 stycznia grupa
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wyjechała do Warszawy. Podczas spotkania z sinologiem, a zarazem nauczycielem akademickim Marcinem Jacoby wzbogacili swoją wiedzę na temat Chin oraz chińskiego systemu edukacji. Tematem kolejnego spotkania (z Pawłem Kępą, pracującym w Chinach nauczycielem biologii
i języka angielskiego) były możliwości rozwijania własnego biznesu i pracy w Chinach. Chińskie wątki pojawiły się również w porze obiadowej, kiedy goście z Kleszczowa odwiedzili Pierogarnię Chińską.

Dzień Bezpiecznego Internetu…
... został w tym roku zaplanowany 5 lutego. „Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie
pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia” - można przeczytać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
Na tejże stronie jest dostępny krótki film, zawierający prezentację podstawowych
zasad bezpieczeństwa w internetowym świecie. Jest on, co prawda, wirtualny, ale zagrożenia jakie niesie bezrefleksyjne korzystanie z jego zasobów mają całkiem realny wymiar.

O pasji podróżowania
Marta Parada, była absolwentka SP Kleszczów odwiedziła swoją starą szkołę,
by spotkać się z uczniami klas III a i III b. Pani Marta w ciągu 17 lat odwiedziła około 45 krajów w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Dzieląc się z dziećmi wrażeniami
z tych wyjazdów prezentowała liczne fotografie.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Dyrektor ZSP w Kleszczowie w towarzystwie uczniów
FOTO: ZSP w Kleszczowie

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Kleszczowie w klasyfikacji liceów regionu łódzkiego zajęło 39 miejsce (w Polsce - 533). Najlepsze
spośród liceów w regionie łódzkim to Publiczne LO
Politechniki Łódzkiej, działające w Łodzi.
Jakie wskaźniki decydowały o konkretnej pozycji danej szkoły w rankingu? Decyzją kapituły
w „Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019” brano pod uwagę trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach
(30 proc.), matura - przedmioty obowiązkowe (25
proc.), matura - przedmioty dodatkowe (45 proc.)
W „Rankingu Techników 2019” obowiązywały cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach (20 proc.), matura - przedmioty obowiązkowe (20 proc.), matura
- przedmioty dodatkowe (30 proc.), wyniki egzaminów zawodowych (30 proc.).
JS

Zmiana terminu
gminnej imprezy

Po prezydenta Gdańska, została ogłoszotragicznej śmierci Pawła Adamowicza -

na żałoba narodowa. Obowiązywała od piątku 18
stycznia (godz. 17) do soboty 19 stycznia (godz.
19). Z tego względu organizatorzy obchodów Dnia
Babci i Dziadka w gminie Kleszczów zdecydowali o przełożeniu imprezy zaplanowanej na wieczór
18 stycznia.
Nowy termin został wyznaczony na sobotę 2 lutego (godz. 17-24). Miejsce imprezy oraz program
artystyczny nie ulegną zmianie.
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Ekumenicznie
u ewangelików

ak co roku dni pomiędzy 18 i 25 stycznia to Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym okresie (ale również
w dniach wcześniejszych i późniejszych) chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach. Kiedy spojrzymy w kalendarz obejmujący dni modlitw o jedność chrześcijan, które w tym
roku organizowane są w regionie łódzkim, to na pierwszym
miejscu, pod datą 13 stycznia figuruje tu nabożeństwo ekumeniczne w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie. Ostatnią zaś pozycję, opatrzoną datą 6 lutego, zajmuje
nabożeństwo w jednej ze zgierskich parafii rzymsko-katolickich.
„Budujemy tę naszą lepszą wizję Kościoła, budujemy z roku
na rok małymi krokami. Ażeby ją zbudować trzeba z siebie
zrzucić ciążące na nas jarzmo uprzedzenia, które budowaliśmy kilka wieków” - powiedział podczas kleszczowskiego nabożeństwa ks. Krzysztof Góral proboszcz parafii skupiającej
ewangelików reformowanych.
W Tygodniu Modlitw
o Jedność Chrześcijan w kościołach różnych wyznań ma
miejsce gościnna wymiana kaznodziei. Tak też było
podczas wspomnianego nabożeństwa, na które przybył
proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku, ks. dr
Aleksy Kowalski. Gość odczytał przeznaczony właśnie na Święto Chrztu Pańskiego fragment ewangelii św. Łukasza. W centrum jego kazania znalazła się właśnie opisana scena chrztu Jezusa w wodach rzeki Jordan.
W niedzielę 20 stycznia ekumeniczne nabożeństwo z udziałem pastora Krzysztofa Górala odbyło się w kościele w Łękińsku.
JS
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Kolędowa płyta
Scholi z Łękińska

agranie płyty CD w profesjonalnym studiu to marzenie niejednego
wykonawcy, który dopiero wkracza na artystyczną ścieżkę. Kiedy
z barwnej koperty można wyjąć srebrzysty krążek i po włożeniu do odtwarzacza usłyszeć pierwszy z zapisanych cyfrowo utworów radość jest przeogromna. W ostatnich tygodniach takiej radości doświadczyło 11-osobowe grono
dziewcząt, tworzących Scholę „Śpiewające Serca” w Parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela w Łękińsku. Nie mniejszą radość wyrażały rodziny wokalistek.
Płyta zawierająca 10 kolęd i pastorałek powstała z inspiracji proboszcza
tej parafii ks. dr Aleksego Kowalskiego. W jej profesjonalnym przygotowaniu
pomogła współpraca z Fundacją Przetwórnia Sztuki. Na nagranie, przeprowadzone w Studio Nagraniowym w toruńskim Dworze Artusa, schola wyjechała
18 listopada. Gotową płytę można było
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia nabyć w parafii w Łękińsku.
Wśród zapisanych na krążku CD
utworów znaleźć można najbardziej popularne z polskich kolęd. Obok „Wśród
nocnej ciszy”, „Z narodzenia Pana”, Gdy
się Chrystus rodzi” i „Lulajże Jezuniu”
znajdziemy również pochodzącą z okresu średniowiecza pieśń „Adeste Fideles”
(„Przybądźcie wierni”) uznawaną za jedną z najbardziej popularnych kolęd świata. Jest tu także ciesząca się niezwykle dużym wzięciem wśród dziecięcych i młodzieżowych wykonawców
pastorałka „Skrzypi wóz”, pochodząca co prawda jeszcze z I połowy XIX wieku, ale spopularyzowana przez grupę ENEJ (prawie 5,5 mln odsłon na YT).
W tym i pozostałych bożonarodzeniowych utworach, obecnych na płycie, słyszymy głosy takiego oto grona wykonawczyń: Maja Augustyńczyk,
Julia Dwornik, Katarzyna Dwornik, Wiktoria Gąsowska, Liliana Kęsy, Iza Mikołajczyk, Emilia Muskała, Maria Sosińska, Joanna Wiernicka, Zofia Wiernicka oraz Iga Wrona.
JS

Śpiewają kolędy, zdobywają nagrody

roku przed Bożym Narodzeniem
i przez parę poświątecznych tygodni następuje prawdziwy wysyp przeglądów,
festiwali i konkursów kolęd oraz pastorałek.
Są adresowano przede wszystkim do dzieci
i młodzieży. Utalentowani wykonawcy zgłaszają się na nie chętnie, a jurorzy mają trudne zadanie wyłowienia spośród setek śpiewaków tych najbardziej utalentowanych.
Podczas kilku takich imprez godne uwagi sukcesy odnieśli także wykonawcy ze
szkół gminy Kleszczów. Wiktoria Mikołajczyk, ósmoklasistka z SP w Łękińsku, wystąpiła wraz z pięcioma innymi koleżankami
w XVIII Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bełchatowie. Zdobyła tu indywidualne wyróżnienie.

W VI edycji Międzyszkolnego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Szczercowie pierwsze
miejsce wywalczył zespół wokalny, reprezentujący Szkołę Podstawową w Kleszczowie. Młodzi wykonawcy (10 osób) zostali docenieni za zaśpiewaną na dwa głosy kolędę
„Gdy śliczna Panna…”.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, którego finał jest organizowany w Będzinie, miał w tym roku 25. edycję.
Do eliminacji, przeprowadzonych jeszcze
w grudniu w Piotrkowie Tryb., przystąpiło
pięcioro uczniów ZSP w Kleszczowie: Sandra Aleksanderek, Weronika Jońska, Kinga
Kubiak, Sylwia Ornatowska i Jakub Opaliński. Jakub zdobył II miejsce, a Sandra i Kinga - I miejsca. W będzińskim finale nie udało

im się jednak odnieść sukcesu. Wysoki poziom imprezy, uznawanej za największy festiwal kolędowy w Polsce, przyciąga ok. 20
tysięcy wykonawców, którzy do eliminacji
przystępują w 37 różnych ośrodkach. Finał
w Będzinie trwa przez trzy dni.
Ponad 300 uczestników oceniało natomiast jury XVII Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Szydłowie (gm. Grabica). 11 stycznia
wystąpili tam również przedstawiciele gminy
Kleszczów. Wśród solistów ze szkół gimnazjalnych zwyciężyła Zuzanna Grzejszczak
(Gimnazjum w Kleszczowie). Jej koleżanka
Martyna Muskała została uhonorowana wyróżnieniem.
Takie wyniki cieszą.
JS
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Punkty
na mapie zagrożeń
z oddaniem do użytku zmodernizowanej droW girazŁękawa
- Kamieńsk mieszkańcy Czyżowa (a

także Łękińska) odetchnęli z ulgą. Ruch na drogach zdecydowanie się zmniejszył, po kilku miesiącach ogromnego natężenia. Kiedy z powodu przebudowy wspomnianej
drogi wyznaczono objazd, prowadzący przez teren gminy Kleszczów (przez Łękińsko i Brudzice) wielu kierowców ciężarówek skracało sobie trasę, wybierając gruntownie przebudowaną drogę przez Czyżów. Ciężkie naczepy,
obładowane m.in. kamieniem, jechały tędy
z dużą prędkością.
„Strach było dzieciaka za bramę domu
wypuścić. Te ciężarówki zasuwały chyba
stówą” - wspominają mieszkańcy wioski. W odpowiedzi na
ich apele i wezwania
Urząd Gminy doprowadził do zamontowania na jezdni progów spowalniających.
Widać, że mieszkańcy Czyżowa interweniowali nie
tylko w gminie. Naruszenia przepisów przez kierowców
ciężarówek zgłaszali do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Pokłosiem tej aktywności są widniejące na tej mapie jeszcze 14 stycznia ikonki - łącznie 11.
Zgłoszenia pochodzą z kwietnia, maja i czerwca ub. roku.
I dotyczą tylko jednego zagrożenia ��������������������
- „przekraczanie dozwolonej prędkości”. Przy tak licznej ilości zgłoszeń policja drogowa nie mogła pozostać obojętna. Jej radiowozy
częściej niż dotąd zaczęły patrolować drogi, prowadzące
przez Czyżów. Efektem były dziesiątki wręczonych kierowcom mandatów.
Nawiasem mówiąc niemal wszystkie spośród 67 zgłoszeń, które widnieją w KMZB w granicach gminy Kleszczów, odnoszą się właśnie do przekraczania dopuszczalnych prędkości. Najwięcej zgłoszeń dotyczy ulicy Długiej,
prowadzącej przez Łękińsko w kierunku Brudzic. Zgłoszenia wprowadzone zostały w maju, czerwcu i wrześniu zeszłego roku. Jest ich ponad 30. Może to sugerować, iż na
taki bilans także zapracowali kierowcy, korzystający z poprowadzonego przez Łękińsko czasowego objazdu.
Czy teraz po przywróceniu „starej” organizacji ruchu
policja zweryfikuje ikonki, naniesione na drogach przez
Czyżów i Łękińsko, oznaczające częste przekraczanie
przez kierowców dopuszczalnej prędkości?
***
Warto wiedzieć, że dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest możliwy nie tylko z komputerów
i laptopów. Od kwietnia 2018 r. działa darmowa aplikacja
Geoportal Mobile, przeznaczona do smartfonów. Jest
w niej zakładka z dostępem
do KMZB. Podczas zgłaszania zagrożenia możliwe jest
również przesłanie krótkiego opisu, a także dołączanie plików np. zdjęć.
Policja przestrzega, by z KMZB korzystać w sposób
rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła
bowiem odpowiednią reakcję policji, która będzie chciała
potwierdzić jego zgodność ze stanem faktycznym.
JS
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Oswajanie matmy i informatyki

opatrzona adresem https://tikowybelfer.blogspot.com/ była
W itryna
tworzona z myślą o wsparciu kolegów i koleżanek po fachu. Justy-

na Klimczyk - nauczycielka zajęć komputerowych, informatyki i matematyki z 20-letnim stażem pracy postanowiła dzielić się z nimi swoimi pomysłami,
a także „gotowcami”, w oparciu o które mogą poprowadzić ciekawe zajęcia
w szkole. Skąd nazwa „tikowybelfer”? Otóż skrót TIK oznacza technologie informacyjno-komunikacyjne.
Pani Justyna pracuje obecnie w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Do czerwca 2017 r. była też zatrudniona w gimnazjum
w Kleszczowie. Ma na swoim koncie m.in. współautorstwo podręcznika do informatyki dla szkół podstawowych „Informatyka Europejczyka”.
Bloga „Tikowybelfer” Justyna Klimczyk założyła w marcu 2016 roku. Zamieszcza w nim materiały, które są rodzajem przyjaznej zabawy z liczbami, matematycznymi łamigłówkami, ułatwiają naukę liczenia, podają linki do
ciekawych zasobów, związanych np. z programowaniem. Oddzielnym zagadnieniem, bardzo ważnym dla p. Justyny jest bezpieczeństwo użytkowników sieci www. Jako twórca i administrator strony internetowej podstawówki w Kleszczowie jest świadoma, że aktywność dzieci w Internecie stale się
zwiększa, a po smartfony i tablety sięgają coraz młodsi. Stąd zachęty kierowane do rodziców o odwiedzanie stron, które pozwolą im zorientować się
w aktualnym katalogu bezpiecznych stron czy też bezpiecznych aplikacji.
Dodajmy, że liczba tematów, jakie dotychczas zostały zamieszczone
przez Justynę Klimczyk na blogu „Tikowybelfer” przekroczyła 120.
JS

Podsumowali kiermasz,
zawieźli pieniądze

10 przedszkole w Łuszczanowicach, wyjechała do łódzkiej Fundacji
stycznia czteroosobowa delegacja, reprezentująca samorządowe

Gajusz, by przekazać tam pieniądze z dobroczynnej akcji, przeprowadzonej
w grudniu w Kleszczowie. Mówimy „akcji”, bo obok tradycyjnego kiermaszu
odbywały się różne działania. Oprócz sumy, którą do Łodzi dostarczono w gotówce (28.563,44 zł) bezpośrednio na konto fundacji trafiały przelewy darczyńców z gminy Kleszczów (potwierdzono 1050 zł) oraz pieniądze z rozpoczętych
podczas kiermaszu, a trwających jeszcze przez kolejne dni licytacji.
Wpływy z licytacji to co najmniej 5800 zł. Spośród sportowych gadżetów
najwyższą sumę (3650 zł) udało się uzyskać za koszulkę meczową Łukasza
Fabiańskiego z meczu Polska- Portugalia. Inny kolekcjoner za piłkę Skry Bełchatów z autografami zawodników zapłacił 2000 zł, a klubowa koszulka Łukasza Fabiańskiego poszła za 800 zł.
Dodając do tych wpływów pieniądze zebrane
przez przedstawicielki Gajusza podczas kwesty, prowadzonej pod kościołami
w dniu grudniowego kiermaszu (ponad 1300 zł) uzyskamy imponującą sumę
wsparcia, jakie w wyniku grudniowej akcji w gminie Kleszczów popłynęło
do Fundacji Gajusz – około 37 tys. zł. Tak jak organizatorzy informowali wcześniej suma ta zostanie przeznaczona na działalność otwartego przez fundację w 2018 roku Centrum Terapii i Pomocy Dziecku
i Jego Rodzinie „Cukinia”. Wystarczy na dwa miesiące pracy centrum.
Za naszym pośrednictwem organizatorzy grudniowej akcji na rzecz
Fundacji Gajusz dziękują wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę: pomagając w pozyskaniu bądź przygotowaniu artykułów na kiermasz, w transporcie i ustawianiu kiermaszowych stoisk. Dziękują uczestnikom licytacji, a także osobom kupującym wystawione na kiermasz artykuły oraz korzystającym
z „okołokiermaszowych” atrakcji i usług. Tylko suma działań wielu osób
o wrażliwych sercach może dać tak imponujący efekt.
J. Strachocki
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Poradnie specjalistyczne w lutym
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w lutym br. poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.
Lp. Poradnia specjalistyczna

Lekarz

Termin Godzina

1. Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

09.02.

9-14

2. Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

21.02.

13-18
15-18

3.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha- Banasiak

07.02.

4.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha- Banasiak

23.02.

9-14

5.

Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

25.02.

8.30-14

6.

Otolaryngologiczna

lek. med. Izabela Zawadziłło

06.02. 14.30-18

7.

Badanie słuchu

Katarzyna Kurasińska

06.02. 14.30-18

8.

Dermatologiczna

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

Dermatologiczna

12.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Jacek Błaszczyk

09.02.

9-14

05.02.

13-17

12.02.

13-17

19.02.

13-17

04.02.

16-18

13.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

18.02.

16-18

14.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

01.02.

9-14

15.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

26.02.

8-14

16.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

06.02. 13-17.30

17.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

13.02.

18.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

19.

Ginekolog. - położnicza

20.

Pulmonologiczna

21.

Neurologiczna

lek. med. Radosław Pigoń
dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska
lek. med. Beata Kostrzewa

01.02.

lek. med. Beata Kostrzewa

15.02.

9-14

20.02. 13-17.30
27.02.

9-14

28.02. 12.30-17

22.

Neurologiczna

23.

Endokrynologiczna

24.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

04.02.

25.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

21.02.

prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 08.02.

9-14
9-14

26.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

09.02.

8.30-14
12.3015.30
12.4515.45
8.15-14

27.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

23.02.

8.15-14

28.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

08.02.

9-14

29.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

28.02.

13-17
11-17

30.

Okulistyczna

lek. med. Konarska Sylwia

04.02.

31.

Okulistyczna

lek. med. Konarska Sylwia

18.02.

9-15

32.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

07.02.

13-18

33.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

21.02.

13-18

34.

Ortopedyczna

dr n. med. Przemysław Łaganowski

08.02.

8.30-13

35.

Ortopedyczna

dr. med. Łukasz Łabędzki

14.02. 15.30-18

36.

Ortopedyczna

dr. med. Łukasz Łabędzki

27.02. 15.30-18

37. Ortopedyczna dla dzieci

prof. K. Niedzielski

27.02.

14-18

38.

Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk

18.02.

11-14

39.

Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński

09.02.

9-14

40.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

11.02.

10-17
10-17

41.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

25.02.

42.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

23.02.

9-14

43.

USG

lek. Krzysztof Tyfa

5.02.

15.30-18

44.

USG

lek. Krzysztof Tyfa

12.02. 15.30-18

45.

USG

lek. Krzysztof Tyfa

19.02. 15.30-18
26.02. 15.30-18
w każdy
12-14
wtorek

46.

USG

lek. Krzysztof Tyfa

47.

Specjalista alergologii

dr. n. med. Elżbieta Dółka
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Poradnia Rehabilitacji w lutym
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w lutym Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w następujących
dniach:
Fizjoterapia dziecięca - dr n med. Michał Kaczmarek
● 1.02. godz. 8-17.30, ● 4.02. godz. 8-15, ● 5.02. godz. 8-17.30,
● 8.02. godz. 8-15, ● 12.02. godz. 8-15, ● 13.02. godz. 8-17.30, ●
20.02. godz. 8-15, ● 21.02. godz. 8-15, ● 25.02. godz. 8-17.30., ●
28.02. godz. 8-15
Fizjoterapia dorosłych - Marcin Szczepanik
● 1.02. godz. 15-18, ● 11.02. godz. 15-18, ● 13.02. godz. 15-18, ●
25.02. godz. 15-18
Poradnia Rehabilitacji - dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 09.02. godz. 8.10-14

Informacja dla właścicieli
i zarządców nieruchomości

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz.1234 z późn. zm.),
który stanowi o obowiązku ogłaszania przez Gminę w wojewódzkim
dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Urząd Gminy w Kleszczowie zwraca się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Kleszczów o przekazywanie Gminie stosownych danych.
Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą
do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy
lub jej części (Dz. U. z 2007 Nr 250 poz.1873).
Informacje, o których mowa wyżej należy składać (za pierwsze
półrocze - do końca lipca danego roku, a za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie albo drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczow@kleszczow.pl.
Wszelkie pytania należy kierować do Referatu Majątku Gminy (inspektor Faustyna Bujacz, pok. nr 5, ul. Główna 45 w Kleszczowie).
Kontakt telefoniczny 44/ 731-66-40.

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna
Gmina Kleszczów oferuje do sprzedaży DREWNO OPAŁOWE, pozyskane z terenu prowadzonych inwestycji. Sprzedaż obejmie gatunki:
 brzoza S4 - 6,61 m sześć.,
 sosna S4 - 18,98 m sześć.,
 drobnica gałęziowa M2 - 3,41 m sześć.
Drewno jest ułożone w stosy przy ul. Spacerowej w Kleszczowie.
Termin składania ofert - do 1 lutego 2019 roku do godz.14.
Więcej szczegółów, w tym cenę wywoławczą oraz wzór oferty, jaką należy złożyć, biorąc udział w przetargu, zainteresowani znajdą na stronie
www.bip.kleszczow.pl.

AUTO NAPRAWA Radosław Kacperek
● blacharstwo - lakiernictwo
● naprawy powypadkowe (rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi)
● samochód zastępczy na czas naprawy
● wulkanizacja
● wymiana opon, wyważanie kół
● opony nowe i używane
● obsługa okresowa samochodów
● wymiana olejów i filtrów
Kleszczów, ul. Wspólna 18, tel. 601-966-837
Przyjmę ucznia na praktykę
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Jakie wycieczki zaoferuje
GOK podczas ferii?
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że podczas
nadchodzących ferii zimowych zostaną zorganizowane wycieczki
dla dzieci i młodzieży. Terminy i miejsca wyjazdów:
● 12 lutego - wycieczka dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) do Bielska-Białej.
W programie: zwiedzanie studia filmów rysunkowych z multimedialną prezentacją, prawdziwymi rekwizytami i dekoracjami, dzięki
którym dzieci poznają etapy produkcji filmowej; na zakończenie 4
projekcje filmów w sali kinowej; przejazd kolejką linową na Szyndzielnię z widokiem na Tatry.
● 18 lutego - wycieczka dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i gimnazjum do Zabrza.
W programie: zwiedzanie kopalni Guido na dwóch poziomach
z multimedialnymi efektami; zjazd autentyczną szolą oraz odkrywanie trasy górniczej, jedyną na świecie udostępnioną kolejką górniczą: zwiedzanie galerii figur stalowych –inspirowanych postaciami,
z bajek, filmów science fiction, celebrytami oraz światowymi hitami
motoryzacji.
● 19 lutego - wycieczka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów do Warszawy.
W programie: pobyt w wyjątkowym miejscu TEPfactor - to nowo
otwarty, unikalny koncept w Europie (trzecia siedziba po Czechach
i Dubaju), zachęcający do aktywnego spędzania czasu.
Celem gry jest pokonanie całego labiryntu z rozwiązywaniem
różnych zadań. Miejsce gry
składa się z 25 pokoi, wykutych
w skale na powierzchni 1500
m2 .
● Wyjazdy na Górę Kamieńsk
(odbędą się tylko przy sprzyjającej aurze) w terminach: ● 11
lutego, ● 13 lutego, ● 18 lutego,
Foto: www.propertynews.pl
● 20 lutego. Wiek uczestników
wyjazdu na Górę Kamieńsk: klasy IV-VIII, gimnazjum, młodzież ponadgimnazjalna i studenci (uczący się i niepracujący).
***
Zapisy na wycieczki rozpoczną się 25 stycznia i będą prowadzone do 1 lutego w kasie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00,
we wtorki w godz. 8:00-18:00.
Informację o wysokości opłat można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Kultury. Opłaty za wyjazd są pobierane w dniu zapisu.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły dotyczące programu pobytu w każdym ze wspomnianych miejsc, a także godzin wyjazdu zostaną zamieszczone na
stronie www.gok.kleszczow.pl oraz na plakatach.

Pomyłka EKO-REGIONU
W poprzednim wydaniu „Informatora” w tekście „Kiedy odbiorą
odpady?” podaliśmy w oparciu o informacje ze strony internetowej
spółki Eko-Region, że do miejscowości Czyżów został przypisany
kalendarz nr 19, dotyczący m.in. także wsi Antoniówka, Żłobnica,
Rogowiec.
O pomyłce poinformował nas mieszkaniec Czyżowa. Okazuje się, że w tej miejscowości (tak jak w poprzednich latach) odpady
będą odbierane w tych samych terminach co Łękińsku i Wolicy (kalendarz nr 21). Dodajmy, że kalendarze dostarczone przez Eko-Region mieszkańcom Czyżowa nie zawierały błędu.
18 stycznia Eko-Region zapowiedział, że wprowadzi odpowiednią poprawkę na swojej stronie www.
JS
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Terminy wyjazdów na ferie
Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie zamieszczony został komunikat organizacyjny dla
uczniów, studentów oraz członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, którzy zostali zakwalifikowani na 7-dniowy
wypoczynek podczas nadchodzących ferii. W tym roku wszystkie
grupy wyjadą do Ochotnicy Górnej.
Terminy wyjazdów poszczególnych grup:
 9 lutego - uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 16 lutego - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 16 lutego - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i gimnazjum,
 9 lutego - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci,
 9 lutego - członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Kleszczów.
W obszernym komunikacie GOK podane zostały dokładne godziny wyjazdu i termin powrotu z ferii, główne punkty programu
zajęć, a także zalecenia co do tego, jakie wyposażenie powinni
zabrać z sobą uczestnicy zimowych wyjazdów. Prosimy rodziców
o zapoznanie się z podanymi informacjami.

Wiele sportowych grup…
… odwiedzi w styczniu i lutym Kompleks SOLPARK w Kleszczowie. Będą tu przebywać na zimowych obozach przygotowawczych, korzystając z zakwaterowania, wyżywienia oraz
obiektów treningowych i rekreacyjnych. Przyjazdy sportowców,
głównie z drużyn futbolowych, rozpoczęły się wraz z rozpoczęciem pierwszego cyklu zimowych ferii i potrwają aż do zakończenia ostatniego ich cyklu. Kraków, Leszno, Olsztyn, Warszawa, Łódź - to tylko niektóre z miejscowości, z których pochodzić
będą sportowe teamy, goszczące w kleszczowskim kompleksie.
Jeszcze przed rozpoczęciem ferii SOLPARK przyjął na kilkudniowe pobyty m.in. obóz triathlonistów z Warszawy, dwie grupy sędziów piłkarskich oraz narodową kadrę rugbistów na wózkach.
Śnieżna pogoda oraz ujemne temperatury zwiększają
zwykle zainteresowanie piłkarzy obiektami treningowymi,
wyposażonymi w podgrzewaną, sztuczną murawę. Nie inaczej
jest w tym roku. Obok kilkunastu grup piłkarskich, które będą tu
odbywać co najmniej 2 treningi dziennie, na boisku po zachodniej stronie SOLPARKU trenować będą (w ramach przygotowań
do rundy wiosennej) piłkarskie drużyny Omegi Kleszczów, przybędą także piłkarze Alfy Kleszczów oraz kilka drużyn z gmin położonych w sąsiedztwie Kleszczowa.
Do grona nowych klientów SOLPARKU dołączył w tym roku
znany piłkarz Jacek Krzynówek. W sezonie zimowym organizuje
w Radomsku we współpracy z trenerami VFL Wolfsburg obozy
piłkarskie. Trzy razy w tygodniu grupy z Radomska będą przyjeżdżać na treningi w Kleszczowie.
JS
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Sport
Podwójny sukces Omegi
Challenge’u „Złotej Sztangi” Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
W 28.
i redakcji „Sportu” zwyciężyła sztangista LKS Omega Kleszczów - Magda-

lena Karolak. Przypomnijmy, że ta zawodniczka wygrała Mistrzostwa Europy juniorek U20 w kat. + 90 kg, jest też mistrzynią Polski. Sylwia Oleśkiewicz sklasyfikowana została na miejscu 13-14, a Klaudia Ołubek - na 34-35. Omega Kleszczów
została w challenge’u uznana za najlepszy klub z kobiecą sekcją podnoszenia ciężarów.

Sport
Zapisują do trampkarzy młodszych

LKS Omega Kleszczów ogłosił dodatkowy nabór do drużyny trampkarzy młodK lub
szych (rocznik 2005-2006). Więcej informacji na ten temat udziela Michał Zientar-

ski - tel. 661 590 892.

Sport
Turniej 12-latków

K była miejscem piłkarskiego turnie-

leszczowska hala SOLPARKU

ju drużyn z rocznika 2007. Omegę Kleszczów reprezentowały trzy zespoły. Dwa
z nich wywalczyły pierwsze i drugie miejsce w turnieju. Zwycięska Omega II zagrała w składzie: Łukasz Cieślak, Julian

Gurazda, Maciej Kokosiński, Antoni Koszur, Krzysztof Kuśmierek, Sebastian Olkowski i Julian Piecyk. Omega I, zdobywca II miejsca, zagrała w składzie: Tomasz
Biegała, Marcel Gołasa, Miłosz Jańczyk,
Michał Muszyński, Adam Olczyk i Karolina Olczyk.

Sport
Pobiegli w łódzkim City Trail
aszym celem jest pokazanie, że w każdym mieście (CITY) można znaleźć naN turalne
ścieżki do biegania (TRAIL) - mówią organizatorzy cyklu zimowych

biegów przełajowych. Jeden z nich odbył się 13 stycznia w Łodzi. W gronie blisko 370
uczestników byli też zawodnicy z gminy Kleszczów. Marcel Kozłowski uczestnicząc
w biegu na 5 kilometrów zajął piętnaste miejsce, a Milena Gierach wywalczyła II lokatę
wśród kobiet. W biegu na 1 km Martyna Witkowska była druga. Takie same miejsce wywalczył na 2 km Filip Dzieciątkowski.
(opr. JS)

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

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

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

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

omaganie jest dziecinnie proste - to hasło tegorocznego 27
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem ogólnopolskiej zbiórki było zebranie środków na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych.
Dobrą tradycję Szkoły Podstawowej w Łękińsku
kontynuowali wolontariusze
z klas VI i VII. W tym roku
szkoła ta zaangażowała się
w WOŚP po raz 16. Koordynatorem akcji była Małgorzata
Jegier, a opiekę nad uczniami
W Łękińsku kwestowali (od lewej)
w dniu finału sprawowała rówBartosz Pulwert, Maria Sosińska,
nież Monika Kowalska.
Joanna Wiernicka i Maja Augustyńczyk
- Wolontariusze i opieku-

Prosto z SOLPARKU

Zimowe kino

SOLPARK zapowiada w tym roku bogatą ofertę projekcji filmowych i zaprasza wszystkich mieszkańców na trzecią odsłonę kultowej komedii „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”. Film zostanie wyświetlony w auli w sobotę 26 stycznia o godz. 17:00 i 19:15. Bilety do nabycia
w kasie basenowej. Kolejne projekcje planowane są w lutym. Można
będzie zobaczyć „Planetę Singli 3” oraz „Kobiety Mafii 2”.

Dodatkowe zajęcia dla mieszkańców
SOLPARK przypomina o zajęciach dodatkowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów. Do uczestnictwa w nich uprawnia karnet,
obejmujący 10 wejść (ważny 31 dni/30 zł) lub 5 wejść (ważny 31
dni/15 zł). Wybierać można spośród następujących rodzajów zajęć:
● AQUA AEROBIK - wtorek 10:00, czwartek 19:00, ● AQUA CYCLING - poniedziałek 19:30, środa 19:30 i 20:30, ● ZUMBA - poniedziałek 18:00, wtorek 19:30, ● BOKS - wtorek, czwartek 18:00, ●
YOGA - środa 17:30, piątek 17:00, ● AEROBIK - poniedziałek 17:00,
czwartek 17:00, ● TRENING OBWODOWY - środa 18:30, piątek
18:00, ● TRAMPOLINY - poniedziałek 19:00, ● KRAV MAGA - wtorek 20:30, czwartek 19:30, ● STRETCHING - czwartek 18:00, ●
WAKE UP - środa 8:30.

Karnety na basen i siłownię
Po wykorzystaniu standardowego karnetu mieszkańca, SOLPARK umożliwia mieszkańcom Gminy Kleszczów zakup dodatkowych wejść w promocyjnych cenach: 4 wejścia na siłownię lub basen za 15 zł/31 dni.

Walentynkowa kolacja
SOLPARK zachęca do rezerwacji stolików na walentynkową kolację 16 lutego. To propozycja dla zakochanych miłośników dobrej
kuchni. W menu znalazło się m.in. carpaccio wołowe di manzo, aksamitny krem brokułowy z krutonami ziołowymi oraz grillowany łosoś
z ziemniaczaną gratiną i królewskim bukietem warzyw.
Rezerwacja stolików jest prowadzona do 12 lutego pod nr tel.
731-65-17.
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nowie podczas zbiórki spotkali się
z pozytywnymi emocjami i miłymi
komentarzami wspomagających
- opowiada Małgorzata Jegier. Słyszeliśmy komentarze „Fajnie,
że jesteście”, „Miło Was widzieć”,
„Trzeba wspomóc”.
Uczniów z puszkami WOŚP
można było spotkać w Łękińsku
oraz Kleszczowie. Puszki zostały przekazane do sztabu WOŚP
w Pajęcznie. Po komisyjnym przeliczeniu okazało się, że efektem
zbiórki jest ponad 3466 zł.
Wolontariusze z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (przede wszystkim mieszkańcy szkolnego internatu) wspierani przez druhów z 5 DH „Niebo”
w Kleszczowie skupili swoją aktyw- W Kleszczowie kwestowały
ność na terenie kompleksu SOL- (od lewej) Zuzanna Biegańska,
Liliana Kęsy, Katarzyna Dwornik
PARK.
- Poprowadziliśmy kawiarenkę,
w której można było zakupić domowe, pyszne ciasta, był też kiermasz książek i gadżetów WOŚP - informuje Beata Wysmułek z internatu ZSP w Kleszczowie. - Zbiórkę do puszek prowadzili uczniowie: Bartosz Zych, Julia Płomińska, Daria Gajda z klasy I a oraz
Jakub Kałużny z klasy I t. Obsługą kawiarenki zajmowali się Jan
Zawadzki i Ania Jarek, a także inni uczniowie z klasy I a.
Uczniów ZSP wspomagali również inni nauczyciele i wychowawcy internatu: Ilona Bujacz, Ewelina Kuc, Szymon Madejczyk,
Milena Rudzka oraz Małgorzata Bugajska. Z inicjatywy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie został zorganizowany seans
filmowy dla dzieci. Sprzedaż biletów wstępu zasiliła konto WOŚP.
Do puszek trafiały też pieniądze ze sprzedaży przygotowanej
przez SOLPARK grochówki.
Jeden z grona wolontariuszy WOŚP, działających w SOLPARKU, wybrał się na zawody cross country, zorganizowane w Złotnikach (gm. Sulmierzyce) przez klub Motopower Kleszczów. Na imprezie rozgrywanej w kilku klasach quadów i motocykli pojawiło się
- pomimo marnej pogody - 56 zawodników wraz z rodzinami i kibicami. Co najważniejsze byli to nie tylko uczestnicy zahartowani,
ale też niezwykle ofiarni. Do puszek WOŚP zebrano w czasie tej
imprezy 4921,81 zł. Warto dodać, że pasjonaci terenowych wyścigów motocyklowych już po raz piąty z rzędu zorganizowali swoją
imprezę w dniu finału Wielkiej Orkiestry. Także w poprzednich latach zasilali konto WOŚP.
W tym roku efektem działań przeprowadzonych na terenie
SOLPARKU oraz zbiórki na imprezie Motopower Kleszczów było
zebranie łącznej kwoty 11.528,41 zł.
„Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do osiągnięcia tego wyniku. Naprawdę warto pomagać!” –
mówią organizatorzy imprezy.
J. Strachocki
Foto: Małgorzata Jegier

