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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kleszczów
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Na ten niepowtarzalny i wyjątkowy czas życzymy
Państwu wielu miłych i wzruszających chwil, które pozwolą oderwać się od powszednich
spraw i problemów, a bliskim – poświęcić więcej uwagi.
W Nowym Roku 2018 życzymy wszystkim dobrego zdrowia i jak najwięcej sił do realizacji ambitnych planów.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
MICHAŁ MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Hugo van der Goes - Boże Narodzenie

Blog pełen wspomnień
„Nie wiem który to był rok, ale szła już odkrywka na naszej wsi.
Pojechaliśmy ja, siostra i brat z żoną zobaczyć jak daleko już poszli.
Stanęliśmy nad wykopem, był to teren tartaku. Staliśmy i nikt nie powiedział nawet jednego słowa. Był to bardzo przykry widok, jeszcze
dziś widzę ten obraz – to tak jakby przekopali ci serce” – to fragment
jednego z wpisów na blogu „Wola Grzymalina – wspomnienia
z miejsca, którego nie ma”. Może w wolne, świąteczne dni zechcą
do tych zapisków zajrzeć osoby, które w jakikolwiek sposób były
związane z tą miejscowością.
Więcej na str. 5 i 12

Świąteczne dekoracje
Wiele osób zachwyca się dekoracją
kleszczowskiego ratusza i placu przed nim.
Oświetloną choinkę
opasują cztery szarfy
z kokardami. Podobną szarfę umieszczono w centralnej części
na elewacji budynku,
pod zegarem.
Więcej na str. 5

Sylwestrowy
pokaz
W ostatnim dniu roku przed północą
warto się wybrać na duży parking w pobliżu
SOLPARKU. Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zapowiedział takie atrakcje,
jak ● FLOW Visual Show – taniec ognia; ●
Widowisko pirotechniczne. Spotkaniesylwestrowo-noworoczne rozpocznie się
o godz.23.40.

Organizator apeluje do uczestników, aby
ze względów bezpieczeństwa nie przynosili
i nie odpalali petard i sztucznych ogni.
Mieszkańców pobliskiego osiedla prosimy
o zamknięcie (zabezpieczenie) zwierząt domowych na czas pokazu sztucznych ogni.

Zasłużyli na nagrody
Koniec roku to czas na podsumowania i bilanse. Kameralne spotkanie, które po południu 1 grudnia
odbyło się w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy, miało na celu uhonorowanie osób, które dzięki sukcesom
odniesionym w sporcie, twórczości
artystycznej i upowszechnianiu kultury, przyczyniały się do promocji
gminy Kleszczów.
Więcej na str. 9

Omega działa od 25 lat
W auli SOLPARKU na uroczystości jubileuszu 25-lecia LKS Omega
Kleszczów zgromadzili się sportowcy, trenerzy, działacze i przedstawiciele szkół, których uczniowie startują w barwach klubu. Na zaproszenie
obecnego zarządu Omegi przybyli
na to święto także ludzie związani
z działalnością klubu w minionych latach. Ogłoszone zostały nazwiska
najlepszych sportowców roku 2017.
Więcej na str. 13
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KRÓTKO
UrządGminybędzienieczynny
2stycznia
Informujemy, że dzień 2 stycznia (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy dla
Urzędu Gminy w Kleszczowie w zamian
za święto Trzech Króli, przypadające w sobotę.
Wykonaliponad 220szczepień
Kleszczowska Przychodnia Salus
na zlecenie Urzędu Gminy realizuje program profilaktyki zdrowotnej, polegający
na wykonywaniu profilaktycznych szczepień. Mieszkańcy gminy mogą korzystać
z jednego z pięciu rodzajów szczepień. Jak
wynika z przekazanego nam zestawienia
za okres maj – październik największą popularnością cieszą się szczepienia dla noworodków. Szczepionka „5 w 1” ma zapobiec zachorowaniu maluszka na błonicę, tężec, krztusiec, polio oraz HIB. Spora grupa
mieszkańców (61 osób) zdecydowała się
zaszczepić przeciwko rotawirusom, a 49
dziewcząt przyjęło szczepionkę, która ma
zapobiegać zachorowaniom na raka szyjki
macicy. Tylko pojedyncze osoby zainteresowały się szczepieniami przeciwko mieningokokom oraz pneumokokom.
Kleszczóww rankingu
„Rzeczpospolitej”
Ranking
Samorządów
dziennika
„Rzeczpospolita” ogłoszony został w listopadzie już po raz 13. Zostało w nim sklasyfikowanych 200 samorządów, które wyróżniają
się zrównoważonym budżetem, stale podnoszą jakość życia swoich mieszkańców,
wykazują dużą dbałość o rozwój przedsiębiorczości. Gmina Kleszczów znalazła się
na pierwszym miejscu wśród wiejskich gmin
regionu łódzkiego.
Decyzjaśrodowiskowa– później
28 listopada na tablicy ogłoszeń w gminnym BIP-ie ukazało się zawiadomienie
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy,
dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji związanej z budową zakładu termicznego przekształcania odpadów medycznych niebezpiecznych w strefie Bogumiłów. Konieczne
jest szczegółowe przeanalizowanie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko, które złożone zostało przez pełnomocnika, reprezentującego inwestora.
Technicybędątupraktykować
Od bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie (czyli w „Energetyku”) uczniowie
mogą zdobywać zawód technika pojazdów
samochodowych. W ramach zajęć kształcą
się w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej. Nowoczesna pracownia samochodowa, mieszcząca się w wyremontowanych pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego, została wyposażona w odpowiedni sprzęt za 250 tys. zł. Gmina Kleszczów przekazała na ten cel 100 tys.
zł.
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Gminne działki na sprzedaż

D

uża tablica o wymiarach 6 x 3 m,
ustawiona pod koniec listopada
przy drodze gminnej z Kolonii Łuszczanowice do Antoniówki, informuje o powstającym

tu osiedlu domów jednorodzinnych. Plan pokazuje siatkę ulic, która podzieli teren o po-

wierzchni 20 hektarów, a także przeznaczenie poszczególnych fragmentów osiedla,
zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Osoby przejeżdżające obok osiedla,
na którym rozpoczyna się pierwszy etap
uzbrajania terenu, zainteresowane gminnymi działkami dowiadują się pod jaki numer
telefonu w Urzędzie Gminy należy zadzwonić, by dowiedzieć się więcej o sprzedaży
działek.
Prace związane z uzbrajaniem terenów
budowalnych osiedla domów jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii prowadzi
firma Drog-Bud Sp. z o. o. z Lubojenki koło
Częstochowy.
JS

Nowy ciągnik dla „Komunalki”

N

owoczesne ciągniki, przeznaczone
do wykonywania prac porządkowych
na drogach, placach czy terenach trawiastych są coraz bardziej skomplikowane, ale
pozwalają z pomocą doczepianych sprzętów
wykonywać zróżnicowane prace. Gmina sfinansowała zakup takiego ciągnika komunalnego marki John Deere 3045 R z osprzętem, w którego skład wchodzi międzyosiowy
agregat koszący, zdolny do wykaszania pasa trawnika szerokiego na półtora metra.
Koszona trawa trafia do kosza o pojemności 800 l, który dzięki hydraulicznemu podnośnikowi można opróżnić np. do przyczepy
ciągnikowej.
W sezonie zimowym zakupiony ciągnik,
który trafił niedawno do Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, będzie wyposażany w posypywarkę soli i piasku z 300-litrowym zbiornikiem oraz w pług do odśnieżania o maksymalnej szerokości roboczej 1,8 metra. Swoje oferty w ogłoszonym przez gminę przetargu zgłosiły trzy firmy. Dostawę ciągnika

z wyposażeniem zrealizowała firma FHU Tomasz Bętkowski z Raciechowic za
239.481 zł. Ciągnik napędza silnik diesla
o mocy 44 KM.
Druga część tego samego przetargu dotyczyła dostawy wysokowydajnego zestawu
do odśnieżania, składającego się z ciągnika,
pługa oraz posypywarki. Tu także wpłynęły
trzy oferty. Umowa na dostawę nowego
sprzętu dla Zakładu Komunalnego „Kleszczów” została zawarta z kielecką spółką
Aebi Schmidt Polska. Do 17 stycznia 2018 r.
ma ona dostarczyć do Kleszczowa ciągnik
CLAAS z osprzętem, w którego skład wchodzi pług do odśnieżania oraz posypywarka.
Wartość tego zakupu to 999.700 zł. 11-tonowy pojazd napędzany ma być 235-konnym
silnikiem wysokoprężnym. Do zbiornika posypywarki będzie można wsypać do 5 m
sześć. mieszaniny soli z piaskiem, a pług
będzie mógł odgarniać śnieg z pasa drogowego o szerokości maksymalnej 4,3 metra.
JS

KOMUNIKAT

Powtarzają się sytuacje, w których osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości składają w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oświadczenia (związane z opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi), że osoby zameldowane w ich nieruchomości nie zamieszkują na jej
terenie. Urząd Gminy w Kleszczowie komunikuje, że takainformacjazobowiązujeorgan
gminydowszczęciazurzędupostępowaniaadministracyjnegowsprawiewymeldowania osób, które nie zamieszkują pod wskazanym adresem zameldowania.
Przypominamy, iż zapisy Ustawy z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności stanowią,
że:
• art. 27 ust. 1 – obywatel polski, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu,
licząc od dnia przybycia do tego miejsca,
• art. 33 ust. 1 – obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się,
• art. 36 ust. 1 – obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego
i czasowego,
• art. 36 ust. 2 – obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez
zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
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Listopadowa sesja
Rady Gminy

21

listopada radni gminy Kleszczów zebrali się na kolejnym posiedzeniu. W trakcie tej sesji wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020, a następnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Kolejną część posiedzenia zajęły sprawy związane z wysokością przyszłorocznych podatków. Rada podjęła uchwały odnoszące się do wysokości
podatków rolnego i leśnego. Pozostały one na takim poziomie, jak
w 2017 roku. Nie wprowadzono zmian także w odniesieniu do stawek
podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W przyszłym
roku opłaty targowe na targowisku w Kleszczowie pobierać będzie nowy inkasent – Wanda Baryła. Kolejna uchwała umożliwiła wprowadzenie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie opłacania podatków i innych opłat,
stanowiących dochody gminnego budżetu, za pomocą kart płatniczych.
Terminal do obsługi kart został już uruchomiony w kasie Urzędu Gminy.
W związku z kończącą się 31 grudnia umową na dzierżawę gminnego majątku przez spółkę Energoserwis Kleszczów (stacje i sieci elektroenergetyczne, budynki i urządzenia) Rada Gminy wyraziła zgodę
na odstąpienie od ogłaszania przetargu na tę dzierżawę. Wójt gminy
może kolejną umowę dzierżawy zawrzeć ze spółką na okres do 5 lat.
Do końca 2018 roku radni zgodzili się przedłużyć czas obowiązywania
dotychczasowych taryf za dostawy wody i odbiór ścieków. Wnioskowała o to gminna spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”.
Kolejne podjęte uchwały „w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku” oraz „w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kleszczowie” wynikają z wprowadzonej reformy oświatowej i stanowią akt założycielski obu tych placówek. W uchwałach określone zostały miejscowości, które obejmuje obwód każdej ze szkół.
Reforma systemu oświaty, obowiązująca od 1 września br., spowodowała też konieczność zweryfikowania i uaktualnienia uchwał, które
dotyczą – mówiąc najogólniej – systemu stypendiów i pomocy o charakterze socjalnym, z których korzystają uczniowie szkół z terenu gminy
Kleszczów. Wprowadzone przez radę zmiany dotyczyły lokalnych programów: wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
a także udzielania pomocy finansowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i udzielania pomocy finansowej uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Ostatnia z uchwał przyjętych na listopadowej sesji odnosiła się
do przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi. Radni zostali ponadto zapoznani z przedstawioną przez wójta gminy „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017”. Przyjęli też protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie gminnej inwestycji – rozbudowy drogi do Stefanowizny. Komisja nie zgłosiła żadnych uwag i wyraziła „pozytywną opinię do działań Urzędu Gminy w Kleszczowie w zakresie realizowanej inwestycji”.
JS

Wybory uzupełniające
na ławników
nia br. można dokonywać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
Do 31zgłogrud
szeń kandydatów na ławników. Spośród zgłoszonych kandydatur zo-

staną wybrane dwie osoby, które uzupełnią listę ławników, wybranych na kadencję
lat 2016-2019. Wyboru poprzez głosowanie dokona Rada Gminy Kleszczów. Z gminy Kleszczów zostanie wybrany jeden ławnik do Sądu Rejonowego w Bełchatowie
oraz jeden ławnik do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Do zgłoszenia należy
dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Więcej informacji (m. in. o tym, kto może zostać ławnikiem w sądzie, kto może zgłaszać kandydatów na ławników) zainteresowani mieszkańcy gminy Kleszczów znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej (www. bip. kleszczow. pl/bipkod/17193037).
JS
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Przychodnia SALUS informuje
Harmonogrampracyporadni
specjalistycznych-styczeń2018
Lp. Poradnia specjalistyczna

Lekarz

Terminy

Godzina

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek

04.01.

13.00

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek

25.01.

14.00

3.

Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

25.01.

9.00

4.

Otolaryngologiczna

lek. med. Izabela Zawadziłło

24.01.

14.30

5.

Badanie słuchu

Katarzyna Kurasińska

24.01.

14.30

6.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

13.01.

9.00

08.01.

14.00

22.01.

14.00

25.01.

12.30

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Beata
Janiszewska-Drobińska

7.

Dermatologiczna

8.

Dermatologiczna

9.

Pulmonologiczna

10.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

05.01.

9.00

11.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

19.01.

9.00

05.01.

8.30

19.01.

8.30

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

12.

Endokrynologiczna

13.

Endokrynologiczna

14.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

13.01.

9.15

15.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

20.01.

9.15

16.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

17.01.

13.00

17.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

25.01.

13.00

18.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

04.01.

13.30

19.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

18.01.

13.30

20.

Chirurgiczna

dr n. med.
Marek Staniaszczyk

22.01.

11.00

21.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

08.01.

10.00-17.00

13.01.

9.00-14.00

20.01.

9.00-14.00

08.01.

12.00-16.00

12.01.

15.15-18.15

19.01.

9.00-12.00

26.01.

15.15- 18.15

30.01.

9.30

22.

Kardiologiczna

23.

Kardiologiczna

24.

Endokrynologiczna

25.

USG

26.

USG

27.

USG

28.

Okulistyczna

dr n. med.
Magdalena Wiewióra
dr n. med.
Robert Pietruszyński
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. radiolog
Marcin Just
dr n. med. radiolog
Marcin Just
dr n. med. radiolog
Marcin Just
lek. med. Kinga Rajska

Terminy przyjęć pozostałych lekarzy specjalistów podamy
w późniejszym terminie na gminnej stronie internetowej.
Informacje na temat oferty Przychodni Salus można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Są
również publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

Harmonogrampracy
PoradniRehabilitacyjnejiFizjoterapii
FizjoterapiadziecięcamgrMichałKaczmarek
● 04.01. godz. 8.15-14.45,● 05.01. godz. 8.00-16.15, ● 08.01.
godz. 8.15-14.45, ● 09.01. godz. 8.00-16.45, ● 12.01. godz. 8.1514.45, ● 13.01. godz. 8.00-14.00, ● 16.01. godz. 8.15-14.45, ●
17.01. godz. 8.00-16.45, ● 24.01. godz. 8.15-14.45, ● 25.01. godz.
8.00-16.45, ● 28.01. godz. 8.00-15.00,
FizjoterapiadorosłychMarcinSzczepanik
● 03.01. godz. 15.00-18.00, ● 05.01. godz. 15.00-18.00, ●
15.01. godz. 15.00-18.00, ● 19.01. godz. 15.00-18.00,
Rehabilitacyjnadrnmed.AgnieszkaDobrowolska
● 13.01. godz. 8.30-13.30.
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Jakie podatki w 2018 roku?

WójtGminyKleszczów
ogłaszaprzetargnieograniczonyofertowy
na sprzedaż ogrodzenia w postaci przęseł metalowych, furtki
oraz bramy dwuskrzydłowej pochodzących z demontowanego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ilość
sztuk
Furtka metalowa 105cm x 138cm
1
Brama dwuskrzydłowa
1
metalowa 400cm x 138cm
Przęsło metalowe 185cm x 110cm
1
Przęsło metalowe 200cm x 110cm
1
Przęsło metalowe 265cm x 110cm
6
Przęsło metalowe 345cm x 110cm
1
Przęsło metalowe 390cm x 110cm
1
Przęsło metalowe 193cm x 106cm
3
Nazwa

Cenawyw.
– złza 1szt.
60,00
120,00
40,00
42,00
50,00
52,00
55,00
40,00

ogrodzenia parku przy skrzyżowaniu w Łuszczanowicach.
Składanieofertna przetarg– do dnia 21grudnia 2017r.
do godz. 12.00.
Rozstrzygnięcieprzetargu– 21grudnia 2017r.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Inwestycji
Gminnych, pok. nr 21 oraz Referat Majątku Gminy, pok. nr 5;
tel. 44 731-31-10 wew. 148 lub 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z wzorem oferty zamieszczone zostały na stronie gminnego BIP: http://www.bip.
kleszczow.pl/res/serwisy/pliki/17134496?version=1.0.

WójtGminyKleszczów
ogłaszakonkursofertna najemlokaluusługowego
w budynkuDomuKulturyw Antoniówce
Ustalasięnastępującewarunkinajmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł i zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal składa się z pomieszczenia usługowego, WC i korytarza,
o łącznejpowierzchni 70,40m². Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, CO, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni powszednie w godz. 11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu
Gminy w Kleszczowie. Wszelkich dodatkowych informacji można zaczerpnąć w pok. nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub
pod nr tel. 44/ 731 66 40 lub 44/ 731 66 10 wew. 40.
Ofertywinnyzawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem
podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Ofertyw zamkniętychkopertachz dopiskiem„LOKALW ANTONIÓWCE”należyskładaćw terminiedo 03stycznia 2018r.do
godz. 12.00włączniew KancelariiOgólnejUrzęduGminyw Kleszczowie,ul.Główna 47.
WójtGminyKleszczówzastrzegasobieprawoprowadzenia
z oferentami dodatkowych negocjacji. O wynikach konkursu
wszyscyoferencipowiadomienizostanąindywidualnie.
WójtGminyzastrzegasobieprawoodstąpieniaod konkursu
lubunieważnieniakonkursu.

stopadowej sesji Rada Gminy Kleszczów podejmowała
Na liuchwa
ły dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w roku 2018. Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku stawki podatków lokalnych nie ulegną zmianie.
● W zakresie podatku rolnego stawki podatkowe kształtują się następująco:
• od 1 hektara przeliczeniowego – 20 zł,
• od 1 hektara fizycznego – 40 zł.
● Podatek leśny w 2018 r. będzie wynosił 19,80 zł za 1 hektar fizyczny.
● Najważniejsze stawki podatku od nieruchomości pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą:
• od budynków mieszkalnych – 0,10 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
• od gruntów pozostałych – 0,10 zł za 1 m²,
• od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 20,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
• od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 0,80 zł za 1 m².
● Stawki podatku od środków transportowych pozostają niezmienione od roku 2016. Ich wysokość zależy od: ● rodzaju pojazdu, ● jego wieku, ● liczby osi, ● masy całkowitej lub masy całkowitej zespołu pojazdów, ● od wpływu na środowisko.

Będzie rozbudowa
Zakładu Komunalnego

Z

dużym zainteresowaniem biur projektowych spotkał się
ogłoszony przez gminę przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie”. W wyznaczonym terminie (do 14 listopada) oferty złożyło sześć firm projektowych: dwie z Łodzi i dwie
z Poznania, a także biura projektowe z Wrocławia i Szczecina.
Przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej potrwa 12 miesięcy i ma zakończyć się uzyskaniem kompletu pozwoleń na budowę. Prace obejmować będą nie tylko przygotowanie
map i podkładów geodezyjnych oraz wykonanie niezbędnych odwiertów. Wybrany w przetargu wykonawca ma też dokonać oceny
stanu technicznego istniejących budynków, wykonać dwie szczegółowe koncepcje, zawierające zagospodarowanie terenu, w tym projektowane budynki, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację
komputerową (minimum 4 widoki) dla każdej z koncepcji. Konieczne będzie też wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii i ich zaprojektowanie.
Kompleksowy projekt wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu i ogrodzeniem, ma dotyczyć nowych planowanych do zbudowania obiektów, z których korzystać będzie Zakład Komunalny „Kleszczów”. Będą to m.in. myjnia samochodowa, hala napraw, garaż na samochody, wiata do przechowywania sprzętu rolniczego (kombajny, ciągniki), kopuła pod którą składowana będzie sól drogowa oraz parking.
Opracowanie projektanta ma uwzględnić także rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego oraz szatni dla pracowników wraz
z kompletnym wyposażeniem wszystkich tych obiektów i budynków.
Ze względu na gabaryty pojazdów użytkowanych przez Zakład
Komunalny „Kleszczów” (głównie autobusów) myjnia będzie musiała być wyposażona w tzw. balkony, a hala napraw w odpowiednio
duże podnośniki. Nowy budynek garażowy ma mieścić m.in. minimum dwa autobusy.
Postępowanie przetargowe na wybór firmy projektującej rozbudowę Zakładu Komunalnego „Kleszczów” jeszcze trwa. Ceny, zaproponowane w złożonych ofertach są bardzo zróżnicowane. Najniższa, przedstawiona przez jedną z firm poznańskich opiewa
na 221,4 tys. zł, zaś najwyższa (zaproponowana przez biuro projektowe z Wrocławia) wynosi 848,7 tys. zł.
JS
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Rozświetlone place i budynki

P

rzygotowania do wyboru firmy odpowiedzialnej za świąteczne dekoracje rozpoczęły się w Urzędzie Gminy w sierpniu.
Wybór padł na propozycje przedstawione przez spółkę Multidekor
z Piastowa. Bożonarodzeniowe oświetlenie zostało na przełomie listopada i grudnia ustawione (bądź zawieszone) na rondach w Kleszczowie, Łękińsku i Czyżowie, a także na przykościelnych placach
w Kleszczowie i Łękińsku, w kleszczowskim parku, na placu
przed Urzędem Gminy i na siedzibie urzędu. Widokiem tych dekoracji będziemy cieszyć się co najmniej do 20 stycznia przyszłego roku.
Przy kościele w Łękińsku możemy oglądać postaci trąbiących
aniołów – dwóch stojących na ziemi i dwóch… na wysokościach.
Trzy inne skrzydlate postaci z trąbami dekorują lampy uliczne w pobliżu kościoła parafii ewangelicko-reformowanej. Dodatkowym elementem świątecznego wystroju są tu światełka zamontowane
na dwóch świerkach.

1

W kleszczowskim parku, w sąsiedztwie kościoła także znajdziemy drzewa, rozjarzone blaskiem dziesiątek LEDowych lampek. Są
tu również duże przestrzenne ozdoby, przypominające bombki
(fot. 1). Dodatkową, świąteczną dekoracją w tej części Kleszczowa
jest ustawiona bliżej kościoła szopka betlejemska z konturami postaci. Umieszczone na latarniach dekoracje zdobią też fragment ulicy
Głównej w Kleszczowie.
Łączna kwota za montaż (i późniejszy demontaż) oraz za dzierżawę dekoracji, będących własnością spółki Multidekor z Piastowa,
a także za ewentualne naprawy oświetlenia po wystąpieniu awarii,
wyniesie 153.750 zł.
O piękne udekorowanie swoich siedzib zadbały też gminne instytucje. Zdobią one m.in. budynek przedszkola w Łękińsku (fot. 2)
oraz domów kultury w Łękińsku i Kleszczowie.
JS

2

„Wola Grzymalina...”
– blog pełen wspomnień
Wola Grzymalina – nieistniejąca wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim w powiecie bełchatowskim, w gminie Kleszczów.
Osada wchodziła w skład sołectwa Wolica. W latach 1975-1998
miejscowość należała administracyjnie do województwa piotrkowskiego.
Na początku lat 80. XX wieku Wola Grzymalina zniknęła z powierzchni ziemi – jej tereny zajęła odkrywka Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Znajdujący się we wsi zabytkowy kościółek został
przeniesiony do Białej, położonej pod Pajęcznem.
(Wikipedia. pl)

Do września 2016 roku była to główna internetowa informacja
o wsi, która przestała istnieć ponad 30 lat temu. Jej byli mieszkańcy
rozproszyli się po innych powiatach i miejscowościach. W nowych
miejscach zaczęli nowe życie.
Tęsknią jednak do miejsca urodzenia i do czasów, kiedy stanowili jedną społeczność. Z tej tęsknoty biorą się np. takie pomysły, jak
wspólna wycieczka do gminy Kleszczów. W maju 2016 roku zebrała
się grupa byłych mieszkańców Woli Grzymalinej. Dzięki organizacyjnym talentom Lidii Szymańskiej – dyrektor Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej odwiedzili Kleszczów podczas gminnego święta i spędzili trochę czasu w miejscach, które kiedyś dobrze znali, a które od lat 80. przeszły naprawdę wielkie przeobrażenia.

Przeszłośćnabierakolorów

Grupa byłych mieszkańców Woli
Grzymalinej na dziedzińcu SOLPARKU

Przychodzą takie chwile, kiedy wracamy pamięcią do miejsca urodzenia, do rodzinnego domu wraz z obejściem. Przypominamy nieobecne osoby z naszej rodziny i zdarzenia, w których kiedyś uczestniczyliśmy i które ciągle, mimo upływu wielu
lat, budzą w nas emocje. Bywa też, że spotykamy naszych
dawnych sąsiadów. W rozmowie obok standardowych pytań
o zdrowie, dzieci i wnuki nieuchronnie pojawiają się odwołania
do lat młodości. A ta – nawet jeśli była szara, uboga, naznaczona ciężką pracą – zawsze obrasta we wspomnieniach w wątki
piękne, beztroskie, radosne…
Na takie wątki natrafiamy też w blogu „Wola Grzymalina – wspomnienia z miejsca, którego nie ma”. Pierwszy, króciutki wpis na internetowej stronie http://wolagrzymalina.blogspot.com pojawił się 24 września 2016 roku. Była mieszkanka
tej wsi napisała: „Witam, pomysł pisania wspomnień o naszej
ciągdalszynastr.12
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Do obywatelskich projektów
dołoży „Marszałkowo”

S

amorząd województwa łódzkiego po raz pierwszy w historii
zaprosił mieszkańców regionu do decydowania o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu. Wydzielając „budżet obywatelski” dokonano podziału województwa na pięć subregionów. Powiaty bełchatowski, piotrkowski, radomszczański i łódzki wschodni zostały zaliczone do Subregionu Południowego (obejmującego też
Piotrków Trybunalski).
Milionzłotychna subregion
W każdym z subregionów przeznaczono milion złotych na realizację tych projektów, które w głosowaniu otrzymają największe poparcie. Propozycje wartych sfinansowania zadań mogli do Urzędu
Marszałkowskiego zgłaszać mieszkańcy subregionów. Można było
zaproponować każdą inicjatywę obywatelską o charakterze ponadlokalnym, która mieściła się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa. Przed zgłoszeniem każda propozycja musiała
zebrać poparcie minimum 50 osób, mieszkających w danym subregionie.
Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania
nie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł. Urząd
Marszałkowski podpowiadał, żeby zgłaszać szczególnie projekty
społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne oraz ekologiczne. Z 300 projektów zgłoszonych łącznie
w pięciu subregionach ponad 200 przeszło pomyślnie wstępną ocenę. Na te 200 projektów można było za pośrednictwem Internetu oddać swój głos.
Zgłoszoneprojekty
Mieszkańcy Subregionu Południowego mieli do wyboru 34 projekty, na które można było oddawać głosy. Były wśród nich takie np.
pomysły, jak: ●1. System informatyczny usprawniający rejestrację
pacjentów do poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim
w Bełchatowie; ●2. Kulinarna karuzela regionu łódzkiego w rytmach
disco polo dance; ●3. Nie bójmy się ratować życia – cykl kursów
pierwszej pomocy; ●4. Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe Aktywny Senior; ●5. Zakup sprzętu ratowniczego dla poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze
Zalewu Sulejowskiego; ●6. Piotrków Trybunalski doda Ci skrzydeł
– szkolenia lotnicze dla mieszkańców.
Trafiądo realizacji
Głosowanie przesądziło o tym, że w naszym subregionie z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi skorzysta sześć
obywatelskich pomysłów. Obok wymienionych wcześniej pozycji
nr 4, 5 i 6 będą to także: ● Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny
(zewnętrzna siłownia, zbudowana za prawie 300 tys. zł przy szpitalu im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim); ● Folk Festiwal
– jednodniowa impreza plenerowa, z udziałem grup folklorystycznych, orkiestr dętych, kapel miejskich (miejsce i termin jeszcze nie
ustalone, koszt realizacji: 147.930 zł); ● Promocja czytelnictwa i bibliotek, realizowana w 10 bibliotekach powiatu piotrkowskiego
– koszt realizacji: 59.000 zł.
Na stronie https://bo.lodzkie.pl znaleźć można więcej informacji o budżecie obywatelskim oraz bardziej szczegółowe opisy projektów, które wybrane zostały w internetowym głosowaniu. Już teraz
można szukać tu inspiracji, zasługujących na zgłoszenie w przyszłorocznej edycji obywatelskiego budżetu. Jest bardzo duża szansa
na to, że Urząd Marszałkowski ją ogłosi. Rok 2018 to przecież rok
samorządowych wyborów!
JS

Sprzedam działki budowlane
0.1030 ha i 0,0997 ha
w Łuszczanowicach (Huby).
Tel. 782 006 324.
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Liczą na Szlachetną Paczkę

O

gólnopolska akcja charytatywna Szlachetna Paczka miała swe początki w 2001 roku. Stopa bezrobocia sięgała wtedy poziomu 17
procent. Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, więc rynki
pracy na Zachodzie nie były dla nas otwarte. W dramatycznym położeniu
znajdowały się nie tylko rodziny wielodzietne, utrzymujące się z groszowych zapomóg. Wielu seniorów nie było stać na zakup opału na zimę czy
wykupienie lekarstw w aptece.
Ciąglesąpotrzebujący
W ciągu kilkunastu lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Dzisiaj bezrobocie wynosi poniżej 7 proc., a regularne transfery od osób pracujących
m.in. w Niemczech, Wlk. Brytanii, krajach Beneluksu i Skandynawii
wspierają warunki bytowania członków rodzin, pozostałych w Polsce.
Drugi rok działa program Rodzina 500+, rosną płace, w ofertach pracy
można teraz przebierać. Czy oznacza to już pełny dobrobyt i zniknięcie
sfery ubóstwa? Nic bardziej mylnego.
O ile znacząco poprawiła się sytuacja rodzin z dziećmi w wieku do 18
lat, to ciągle mówi się o niedostatecznym wsparciu rodzin, w których żyją
osoby niepełnosprawne i z przewlekłymi chorobami. Nie do pozazdroszczenia jest też sytuacja wielu seniorów. Właśnie oni należą do tej grupy
mieszkańców, których najczęściej dotyka problem „ubóstwa energetycznego”. Z tego powodu, że wydatki na przyzwoity standard ogrzewania
przekraczają ich finansowe możliwości, żyją w stale niedogrzanych domach, bądź mieszkaniach.
Prosząo węgieli kuchnie
„Wśród najważniejszych potrzeb pan Aleksy wskazuje węgiel (1,5 tony), nie stać go na jego kupno. Rodzina prosi o kuchnię gazową, gdyż
obecna ma już 20 lat i jest w złym stanie technicznym”.
„Wśród najważniejszych potrzeb pan Kazimierz wskazuje kuchnię
węglową, dotychczasowa jest przepalona i popękana oraz
węgiel (1,5 t), palą drzewem i gałęziami. Potrzebna jest też
wersalka, z obecnej wystają sprężyny, wyłożona jest kołdrami, by móc na niej jakoś spać”.
„Rodzina w swoich głównych potrzebach wskazuje
na nowe okna, ponieważ stare są nieszczelne i nie nadają
się do naprawy. Utrzymanie ciepła w domu jest dużym wyzwaniem. Rodzina nie ukrywa, że potrzebuje również ubrań zimowych
oraz środków czystości”.
To tylko kilka przypadkowych wpisów, wybranych z portalu Szlachetna Paczka. Pokazują one najpilniejsze potrzeby niektórych rodzin, które
przez wolontariuszy zostały wskazane jako potrzebujące wsparcia.
SzlachetnaPaczkaw akcji
Od 2001 roku, kiedy został uruchomiony system wsparcia dla rodzin
w potrzebie Szlachetna Paczka, do 2016 roku włącznie pomoc z tego źródła otrzymało 14.608 rodzin. Pod koniec listopada 2017 r. na stronie portalu wskazywano, że obecnie czeka na wsparcie 2077 rodzin w potrzebie
(z tego 139 w regionie łódzkim).
Potrzebujący pochodzą z różnych miast i powiatów. O tym, że znaleźli się na liście, zdecydowała ocena ich sytuacji, dokonana przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. „Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi.
Przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy
dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny
do projektu. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. SZLACHETNA PACZKA tworzy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny
człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Paczki przygotowane przez
Darczyńców Wolontariusze dostarczają rodzinom podczas FINAŁU, nazywanego WEEKENDEM CUDÓW.” – czytamy na stronie www.szlachetnapaczka.pl.
W tym roku „weekend cudów” wyznaczono na 9-10 grudnia. Dla tych,
którzy nie zdążyli pospieszyć ze wsparciem pozostaje albo wziąć udział
w innych akcjach, które jeszcze są prowadzone, albo przygotować Szlachetną Paczkę w 2018 roku. Informacje o tym, jak można przekazać
wsparcie dla konkretnej rodziny, znajdziemy na wspomnianej stronie. Dane wskazanych tam rodzin są anonimowe. Ze szczegółowego opisu dowiemy się, jakie są imiona i wiek członków rodziny, poznamy ich sytuację
materialną, a także zdarzenia, które doprowadziły do tego, że dzisiaj są
w sytuacji wymagającej zewnętrznego wsparcia.
JS
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Studenci odebrali stypendia

W

nioski o przyznanie stypendiów, złożone do 10 listopada
przez studentów, zostały rozpatrzone. O przyznanie stypendiów motywacyjnych wnioskowało w sumie 111 osób, w tym 109
za wyniki w nauce w roku akademickim 2016/2017 oraz 2 za szczególne osiągnięcia w promowaniu gminy Kleszczów. Dwa spośród
złożonych wniosków rozpatrzono negatywnie, bo nie spełniły wymagań zawartych w stosownej uchwale Rady Gminy. Wartość 109 stypendiów motywacyjnych, zatwierdzonych do wypłaty, wyniosła łącznie 245.600 zł.
Siedmioro studentów złożyło również wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2017/2018.
Po zweryfikowaniu informacji zawartych we wnioskach podjęta została decyzja o wypłaceniu wsparcia dla wszystkich wnioskujących.
Stypendia socjalne przyznane 28 listopada wyniosły łącznie 6500 zł.
Wypłata studenckich stypendiów rozpoczęła się 7 grudnia.
W tym samym dniu zostały także zlecone przelewy na konta tych
studentów, którzy wybrali taką właśnie formę płatności.
JS

7

Rozbudowa zakładu
Kersten Europie

N

ajnowsza inwestycja spółki Kersten Europe, która specjalizuje
się w gięciu profili stalowych, składa się z kilku elementów.
Podstawowym jest zakup specjalnej giętarki ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym. To właśnie na to zadanie firma z kapitałem holenderskim pozyskała ok. 2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

1

nalnego. Nowoczesna giętarka, zbudowana przez brytyjską firmę Inductaflex Limited stanie w hali nr 2, która specjalnie dla tej maszyny jest powiększana o 1000 m kw. (fot. 1).
– Ta nowa inwestycja ma strategiczne znaczenie nie tylko dla naszego zakładu w Kleszczowie, ale dla całej grupy Kersten, bo będziemy

2

AgencjaRozwojuRegionalnego
„ARREKS”S.A.wKleszczowie
przyjmujezapisynakursy:
1. Obsługa kas fiskalnych - 8 godz. - 123 zł
2. Język angielski - poziomy A1, A2, A3
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
6. Kadry i płace - 70 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”,
Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WójtGminyKleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147. ze zm.) informuje, że
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został
wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów i stronie internetowej
www.kleszczow.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Łuszczanowice, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Więcejinformacjimożnauzyskaćw siedzibie
UrzęduGminyw Kleszczowie,ul.Główna 47, II p.pok. 26lubtelefonicznie 44 731 66 31i 44 731 66 55.

wdrażać całkowicie nową technologię gięcia na gorąco, gięcia indukcyjnego – podkreśla dyrektor Bartłomiej Baudler. – W związku z uruchomieniem tej technologii musieliśmy rozbudować naszą sieć energetyczną, postawić nową stację trafo (fot. 2).
Dla powodzenia planów inwestycyjnych spółki Kersten Europe, rozwijającej swój potencjał w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2,
istotna była pomoc ze strony gminy. Po to, by do istniejącej na tym terenie gminnej stacji transformatorowej można było podłączyć dwie nowe
linie zasilające, została rozbudowana rozdzielnica średniego napięcia.
Ta część inwestycji została sfinansowana z budżetu gminy.
JS
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Szkolne wieści
Postawilina życzliwość
Społeczność szkoły w Łękińsku dzień 21
listopada obchodziła pod znakiem życzliwości i pozdrowień. Dominował optymistyczny
kolor żółty.

W każdej klasie odbyły się zajęcia poświęcone życzliwości, tolerancji, szacunkowi. Był też konkurs „Zakręceni na żółto”,
w którym nagradzano uczniów z żółtymi akcentami w ubiorze. Wskazane było obdarować kolegę lub koleżankę specjalnie przygotowanymi na ten dzień pozdrowieniami.
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodziło również gimnazjum
w Kleszczowie. Uczniowie mogli napisać listy do swoich kolegów, koleżanek, bądź nauczycieli i wrzucić je do „Skrzynki Życzliwości”. Listy zostały przekazane adresatom.
„Wystarczy uśmiech, dobre słowo, podanie

NR 23/472

ręki. Naprawdę niewiele trzeba, by być życzliwym dla drugiego człowieka” – czytamy
na gimnazjalnej stronie www.
DzieńPatronaw SPŁ
23 listopada upłynął pod znakiem obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej
w Łękińsku. Patronem tej placówki jest – jak
wiemy – Mikołaj Kopernik. Przygotowane
przez klasę VI przedstawienie „Mikołaj Kopernik o planetach” zawierało mnóstwo informacji o Układzie Słonecznym i teorii heliocentrycznej. Ogłoszone zostały wyniki wcześniejszych konkursów. Uczniowie klas I i II
wykonywali prace plastyczne lub kolorowanki tematycznie związane z M. Kopernikiem.
Dla klas III i IV przeznaczony był quiz wiedzy
o Koperniku, zaś klasy V-VII głowiły się
nad krzyżówką, w której pytano np. o to, kim
dla polskiego astronoma był Łukasz Watzenrode, co symbolizują konwalie znajdujące
się na jednym z najbardziej znanych portretów M. Kopernika, a także jaki rodzaj zabezpieczenia miasta Olsztyna podczas wojny
z Zakonem Krzyżackim wymyślił nasz znakomity astronom. Wyjątkowym wydarzeniem
był koncert muzyków Filharmonii Narodowej
„Na narodową nutę”. Na zakończenie Dnia
Patrona odbyła się degustacja toruńskich
pierników.
Europejskawspółpracaszkół
Uczennice klasy I A liceum w Kleszczowie biorą udział w projekcie realizowanym

w ramach programu eTwinning. Celem projektu „I Feel Very European Today!” jest motywowanie do nauki języka angielskiego
oraz używanie go w codziennym życiu.
Uczniowie mogą nawiązywać kontakty z rówieśnikami z innych państw i komunikować
się z nimi, jednocześnie doskonaląc umiejętności językowe. Na stronie www.zspkleszczow.pl można obejrzeć przykłady prezentacji, przygotowanych w ramach pierwszego
etapu projektu.
Gimnazjaliściz awansem
W tym roku szkolnym w Gimnazjum im.
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie przeprowadzono konkursy przedmiotowe z dziesięciu różnych przedmiotów. Łącznie wzięło
w nich udział 66 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: • Daria Gajda (III c)
– wiedza o społeczeństwie; • Brunon Kukieła (III c) – wiedza o społeczeństwie; • Oliwia
Ciesielska (III c) – wiedza o społeczeństwie,
język angielski; • Filip Anszperger (III a)
– wiedza o społeczeństwie • Anna Brząkała
(III c) – język angielski, biologia;• Kinga Wysocka (III c) – biologia; • Marta Gąciarek
(II c) – język angielski; • Zuzanna Grzejszczak (II c) – matematyka. Koordynatorem
eliminacji szkolnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych, prowadzonych na terenie gimnazjum, była Ilona Ziemba.
ciągdalszynastr.10

Julia i Jakub ze stypendiami premiera
dział Zarządzania UŁ zostali 17 listopada zaproszeni
Na Wy
uczniowie, którym prezes Rady Ministrów – Beata Szydło

przyznała stypendium. Mogą je otrzymać uczniowie szkół, w których
nauka kończy się egzaminem maturalnym, o ile spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: ● otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75
oraz ocena bdb. z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen, ● wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.
Stypendium może otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły
od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, a zatwierdza rada pedagogiczna szkoły.
W gronie 230 uczniów naszego regionu, uhonorowanych przez
premiera, znalazło się dwoje przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: Julia Urbaniak z kl. III a LO oraz Ja-

kub Dudziński z kl. IV t TNT. Dyplomy wręczyli im wojewoda łódzki
Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. W ramach
uroczystości jej uczestnicy mogli też wysłuchać wykładu dr Joanny

Witkowskiej z Instytutu Psychologii UŁ „O rozwijaniu własnych zdolności, wyobraźni, twórczości”.
JS

„Wirtualne życie, prawdziwy nałóg” …

...

to temat prelekcji dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, którą wygłosił neuropsycholog Michał
Szulc. Mówił o zagrożeniu uzależnieniem w świecie cyfrowych mediów społecznościowych i o innych konsekwencjach zbyt długiego
korzystania z Internetu.
Internet dla wielu osób staje się miejscem ucieczki od rzeczywistości. Skutkiem mogą być narastające problemy rodzinne, małżeńskie, problemy w szkole lub w pracy oraz izolacja społeczna. Osoby
dorosłe są na nią mniej narażone niż dzieci i młodzież, bo w swoim
życiu kontaktowały się z innymi przede wszystkim w świecie realnym. Młode pokolenie coraz częściej potrzebę kontaktu z rówieśnikami zaspakaja w świecie wirtualnym.
Wykładowca poświęcił też uwagę tematowi depresyjnego oddziaływania mediów społecznościowych. Codziennie śledzimy np.

na Facebooku naszych „znajomych”, ich sukcesy, utrwalone na zdjęciach podróże czy interesujące spotkania. Nabieramy przekonania,
że nasze życie jest gorsze, mniej atrakcyjne. Taka konstatacja sprawia, że „łapiemy doła”.
„Jako rodzice również musimy dbać o to, aby spędzać z dziećmi
czas w sposób kreatywny, pielęgnować więzi, dawać dobre wzorce.
(...) Powinniśmy ograniczyć korzystanie z Internetu, zachęcać do poszukania alternatywnych sposobów na spędzenie czasu wolnego
i poprawienia jakości kontaktów z ludźmi w realnym świecie. Internet
uzależniania tak samo jak alkohol, narkotyki, dlatego korzystajmy
z niego świadomie i z rozwagą” – czytamy w relacji ze spotkania rodziców z neuropsychologiem, zamieszczonej na stronie www.spkleszczow.pl.
JS
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Górnicze święto w Kleszczowie

2

grudnia w gminie Kleszczów uroczyście obchodzono Dzień
Górnika. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przygotował
z tej okazji dla górniczej braci oraz mieszkańców gminy występ satyryka Grzegorza Poloczka, bliżej znanego z kabaretu RAK. Artyście
towarzyszyła wokalistka Katarzyna Piowczyk. Śląski humor oraz
wspólne śpiewanie zostały ciepło przyjęte przez publiczność.

Po zakończeniu części artystycznej około godz. 16.00 uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę dętą KWB Bełchatów, przeszli
na dziedziniec kościoła w Kleszczowie. Tu pod figurą górniczej patronki – św. Barbary krótką modlitwę w intencji górników poprowadził
metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Uroczystości w kościele p. w. NMP Anielskiej w Kleszczowie rozpoczął

we tańczyły oraz śpiewały piosenki nawiązujące do górniczego święta. Życzyły świętującym bezpiecznej i spokojnej pracy w kopalni.
Przed rozpoczęciem eucharystii delegacja pracowników kopalni,
witająca ks. arcybiskupa w Kleszczowie, poprosiła w imieniu zebranych koleżanek i kolegów o celebrowanie Mszy św. i wygłoszenie
pasterskiego słowa, a także o modlitwę za łaskę życia i zdrowia oraz
za pomyślną przyszłość dla branży.
W słowie skierowanym do braci górniczej arcybiskup Wacław
Depo przypomniał, dlaczego przywołujemy postać św. Barbary
– męczennicy żyjącej w III wieku. Wywodząca się z pogańskiej rodziny Barbara została chrześcijanką. Zmuszona do wyparcia się wiary wybrała śmierć. W kazaniu metropolita częstochowski podkreślał,
że miłość św. Barbary okazała się potężniejsza od przemijania, potężniejsza od ludzkiego czasu. „Miliardy ludzi przemijają przez świat,
a my dzisiaj wspominany św. Barbarę. Miłość Boga jest fundamentem naszego życia i ani śmierć, ani kłamstwo nie zdołają nas oddzielić od jego miłości” – mówił metropolita częstochowski.
Po Mszy św. podziękowania za sprawowanie eucharystii złożył
dyrektor KWB Bełchatów – Marian Rainczuk. Natomiast w imieniu
mieszkańców gminy Kleszczów podziękowania na ręce metropolity
za wspólną modlitwę i kontynuowanie tradycji obchodzenia górniczego święta złożył wójt Sławomir Chojnowski. Wójt zwrócił się także
do górników. Życzył im zdrowia, sukcesów i pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym, a także satysfakcji z ciężkiej pracy. Powinna być ona doceniana przez wszystkich, którzy korzystają z jej owoców.

ks. proboszcz Benedykt Stanek, który serdecznie powitał arcybiskupa Wacława Depo, poczty sztandarowe, górników z rodzinami,
przedstawicieli władz spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A., dyrekcję Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz
przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji, a także kleszczowskiego
samorządu.
W barbórkowy nastrój wprowadził wszystkich zebranych występ
dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach. Przebrane w stroje ludo-

Tradycją barbórkowych uroczystości w kleszczowskim kościele
jest wystawienie relikwiarza z relikwiami św. Barbary. Na zakończenie eucharystii relikwiarz jest podawany wiernym do ucałowania.
Tegoroczne obchody Dnia Górnika w gminie Kleszczów współorganizowali: proboszcz Parafii NMP Anielskiej w Kleszczowie – ks.
Benedykt Stanek oraz Zarząd Stowarzyszenia Górników Gminy
Kleszczów „Gwarek Brunatny”.
MSz

Nagrodzeni za sport i działalność artystyczną

Z

zaproszonymi spotkał się wójt Sławomir Chojnowski oraz
zastępca wójta Joanna Guc. Oprócz podziękowań za promowanie gminy (nie tylko w Polsce, ale i za granicą), były gratulacje
za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzenia kolejnych sukcesów
w przyszłości. Osoby, których zainteresowania obracają się wokół
muzyki i twórczości artystycznej oraz wyróżniający się sportowcy
i ich trenerzy otrzymali listy gratulacyjne. W tym samym dniu mogli
odebrać w kasie przyznane im nagrody pieniężne.
Nagrodami indywidualnymi zostało uhonorowanych łącznie 9
osób: Sylwester Czank (instruktor Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Kleszczów), Marta Dudzińska (instruktor MODGK), Bogusława Gajzler (twórca i nauczyciel plastyki), Wiktoria Kierasińska
(za sukcesy w tańcu towarzyskim), Beata Komór (instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, twórca rękodzieła), Karolina Pa-

cak (instruktor GOK w Kleszczowie, twórca rękodzieła), Sławomir
Szafrański (kapelmistrz MODGK oraz instruktor Kleszczowskiego
Chóru Mieszanego SONORE), Grzegorz Sołtyszewski (twórca ceramiki artystycznej, zdobywca II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie
Ceramicznym), Krzysztof Urbański (za sukcesy w tańcu towarzyskim).
Listami gratulacyjnymi i nagrodami pieniężnymi wójt uhonorował
ponadto uczestniczki warsztatów z tkaniny artystycznej (Alicja Bujacz, Jadwiga Cieślak, Teresa Domagała, Janina Gawor, Jadwiga
Jańczyk, Zofia Kochel, Urszula Michałek, Halina Skoczyńska, Krystyna Stokłosa) oraz prowadzącego te zajęcia Józefa Jakubczyka.
Przypomnijmy, że w tym roku gobeliny, stworzone przez uczestniczki tkackich warsztatów, były prezentowane we Francji.
ciągdalszynastr.11
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Szkolne wieści
ciągdalszyzestr.8
Budowasercai okaniejest
dlanichtajemnicą
20 listopada uczniowie klas II i III Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
wyjechali do Wrocławia. Tu, w centrum nauki
Humanitarium. Ogrody Doświadczeń obejrzeli interaktywną wystawę, poświęconą
głównie przetwarzaniu energii.
Brali też udział w warsztatach sekcyjnych. Przy użyciu chirurgicznego skalpela
rozcinali serce i poznawali jego budowę. Kolejnym wyzwaniem było sprawdzenie, jak
jest zbudowana gałka oczna. Te warsztaty
z pewnością dostarczyły wielu wrażeń…
Byłytrzeciew kulinarnymkonkursie
W V edycji konkursu kulinarnego dla
gimnazjalistów „I ty możesz zostać masterchefem!”, zorganizowanego w Bełchatowie
brały udział 3 drużyny z gimnazjum w Kleszczowie. Daria Gajda i Kinga Karasińska zajęły III miejsce. Jurorzy docenili ich przepis
na dyniowe babeczki.
GrandPrixna festiwalu
30 listopada odbył się Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci 2017, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Kleszczowskie szkoły i przedszkola także zaznaczyły w nim swoją obecność. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie otrzymało wyróżnienie w kategorii
przedszkoli i klas „0”, a Szkoła Podstawowa
w Kleszczowie, której uczniowie zaprezentowali spektakl, zdobyła Grand Prix w kategorii szkół podstawowych.
Po raz pierwszy w bełchatowskim festiwalu brał udział zespół reprezentujący SP
w Łękińsku – grupa teatralna „Fleciki”, złożona z uczennic klasy IV a.
UczciliDzieńPrawDziecka
20 listopada przypadła kolejna rocznica
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbyły się liczne zajęcia poświęcone tematyce praw dziecka, m.in.
przeprowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. Powstała okolicznościowa
gazetka, przygotowana przez zespół terapeutyczny, a podczas specjalnego apelu
społeczność szkolna wysłuchała wykładu nt.
praw dziecka.
Tydzieńprofilaktykiw gimnazjum
Profilaktyczne zajęcia, przeprowadzone
w listopadzie w gimnazjum, koncentrowały
się głównie na tematach cyberprzemocy
i bezpieczeństwa w korzystaniu z portali
społecznościowych. Odbył się m.in. konkurs
na plakat promujący bezpieczne korzystanie
z mediów społecznościowych. Gimnazjaliści
obejrzeli też spektakl grupy teatralnej „Kurtyna”, poświęcony ważnym dla nastolatków tematom: aktywna postawa w obliczu życiowych problemów, ocenianie konsekwencji
swoich zachowań, kształtowanie takich
umiejętności jak radzenie sobie ze stresem,
rozwiązywanie konfliktów. Pracując w zespołach uczniowie tworzyli projekty pozytywnych memów, tworzyli wywiad z hejterem,
pisali rymowane teksty, propagujące etyczną
obecność w Internecie. Spotkanie profilaktyczne z rodzicami było poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci w wirtualnym
świecie. Odbyło się również szkolenie dla
członków rady pedagogicznej „Cyberprzemoc, wiem jak przeciwdziałać”. Szkolny tydzień profilaktyki koordynowała pedagog
szkolny – Magdalena Szczęsna.
Jesiennemanewryratowników
„Pierwsza pomoc na co dzień w domu
i na drodze” – to hasło towarzyszyło jesiennej edycji manewrów ratowniczych, które
odbyły się 25 listopada w Bełchatowie. Brały w nich udział trzy drużyny reprezentujące
ZSP w Kleszczowie. Impreza służyła propagowaniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dała też szansę sprawdzenia umiejętności uczniów w dziedzinie
ratownictwa.
ZwycięskadrużynaZSPw Kleszczowie
W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa odbyły się w Bełchatowie (ZSP nr 3) III Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców. 24 listopada w ramach Jarmarku Sportowego
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Młodych Krwiodawców rywalizowały drużyny z kilku szkół. Odbyło się m.in. strzelanie
z karabinu pneumatycznego, wyścigi rzędów, bieg z manekinem, zwis na drążku

na czas, strzał do bramki w narkogoglach.
Rywalizację wygrała drużyna z ZSP
w Kleszczowie: Magdalena Wójcik, Julia Kowalska, Bartłomiej Dąbrowski i Bartosz Pieniążek.
15uczniówz tytułamiratownika
Licealiści z klasy III C (ratowniczo-medyczna) uczestniczyli w stacjonarnym obozie ratowniczo-medycznym. Od 13 do 17 listopada pod okiem ratowników medycznych
i lekarzy przygotowywali się do egzaminu
na ratownika w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Młodzież codziennie
od godz. 8 do 20 zmagała się z różnymi
przypadkami, w których konieczne było
udzielenie pierwszej pomocy. Intensywny
kurs został sfinansowany przez Fundację
Rozwoju Gminy Kleszczów. Uczestnicy
szkolenia uzyskali uprawnienia z zakresu
pierwszej pomocy na trzy lata.
Obajna podiumkonkursu
recytatorskiego
W konkursie recytatorskim, poświęconym twórczości Czesława Miłosza, wzięli
udział dwaj uczniowie ZSP w Kleszczowie:
Tomasz Janich (kl. I T) i Bartek Dąbrowski
(II C). Rywalizowali z uczniami innych szkół
powiatu bełchatowskiego. Bartek za interpretację wiersza „Przedmowa” zdobył pierwszą nagrodę, a Tomasz (recytował „Piekło”)
wywalczył trzecią nagrodę. Organizatorem
konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Szczercowie
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć, zamieszczanych
na internetowych stronach szkół
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Nagrodzeni za sport i działalność artystyczną
Nagrody dla członków Kleszczowskiego Chóru Mieszanego SONORE (19 osób) to nie tylko docenienie udziału chórzystów w uroczystościach gminnych, kościelnych i patriotycznych, ale też za zdo1

2

Janina Gawor jest uczestniczką
warsztatów tkackich
4

pełnosprawnych (drużynowo) oraz w grze pojedynczej i podwójnej
na mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych); Milena Gierach
– lekkoatletka (III m. na 1500 m w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS);
3

Listy gratulacyjne odebrali Sylwia Oleśkiewicz oraz Wiktor Blada
5

S. Szafrański odebrał 3 listy:
indywidualny oraz dla orkiestry i chóru

bycie nagrody „Srebrnego Pasma” w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Z kolei członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów (46 osób), których kilka razy w ciągu roku słuchamy i oglądamy podczas lokalnych wydarzeń i świąt, zaprezentowali swoje umiejętności m.in. w IX Ogólnopolskim Przeglądzie
Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach, gdzie zdobyli pierwszą nagrodę za musztrę paradną.
Łączna wartość nagród, wypłaconych 84 osobom działającym
w kręgu kultury i zajmującym się twórczością artystyczną, wyniosła 153.200 zł.
W grupie sportowców z gminy Kleszczów, którzy w mijającym roku mogli pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, było dziesięć
osób: Wiktor Blada, specjalizujący się w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (zdobywca tytułu mistrza Polski młodzików oraz dwóch
złotych medali podczas Międzynarodowych Mistrzostw „Baltic
Cup 2017”); Weronika Chojka – lekkoatletka (II m. w sztafecie 4x100 m na mistrzostwach Polski AZS); Patryk Chojnowski – tenisista stołowy (złote medale na mistrzostwach świata dla osób nie-

Sala rozbrzmiała dźwiękami instrumentów dętych

Karolina Iznerowicz – lekkoatletka (I m. na 3 tys. m w mistrzostwach
Polski LZS; III m. na MP juniorów U20); Mateusz Roczek – futbolista
(II m. w finale akademickich mistrzostw Polski w piłce nożnej); Sylwia Oleśkiewicz – sztangistka (III m. w podrzucie na ME juniorek; I m. na MP juniorów); Klaudia Ołubek – sztangistka (III m.
na MP juniorów); Oskar Ołubek – sztangista (III m. na mistrzostwach
Polski LZS); Wiktoria Wziętal – sztangistka (III m. na MP LZS).
Grono osób uhonorowanych 1 grudnia przez wójta uzupełnia
trzech trenerów LKS Omega Kleszczów, „współodpowiedzialnych”
za sukcesy odnoszone przez lekkoatletki (Tomasz Bednarski i Mateusz Urbaniak) oraz zawodników sekcji podnoszenia ciężarów (Sebastian Ołubek). Łączna kwota nagród pieniężnych, które otrzymali
sportowcy wraz z trenerami, to 90.500 zł.
Miłym akcentem piątkowej uroczystości był krótki występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która wybierając się na cotygodniową próbę do domu kultury w Łękińsku, dała w sali konferencyjnej próbkę
swoich możliwości.
J. Strachocki

Sprzedam
choinki cięte
-srebrnyświerk,
bardzotrwałe.
Cenaod50zł.
LgotaWielka,
ul. Radomszczańska 42.
Tel. 798-773-103

Kupię działkę
budowlaną
o powierzchni do 15
ar – Kleszczów,
Łękińsko,
Łuszczanowice.

Tel. 576-844-927
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„Wola Grzymalina...” – blog pełen wspomnień
wiosce i jej mieszkańcach wypłynął od Helenki S. Zachęcamy
wszystkich chętnych z naszej wioski do udziału w tych wspomnieniach. Pozdrawiam. Zosia Dec (Wróbel)”.
Niecały miesiąc później pojawia się kolejny wpis Zofii Wróbel:
„Moje ukochane miejsce na ziemi to Wola Grzymalina, tam się urodziłam i dorastałam. Nigdzie już nie byłam tak szczęśliwa jak tam. To
była niewielka wioska licząca ponad 60 domów. Ja mieszkałam
na kolonii liczącej 15 domów. Najbliżsi sąsiedzi przez drogę to rodzina Władysława F. Nasza wieś należała do parafii Łękińsko, ale mieliśmy swój kościółek i cmentarz. Kościółek był zabytkowy. Chodziła
po wsi legenda, że został zbudowany przez dziedzica jako wotum
dziękczynne za szczęśliwy powrót z jakiejś wojny. Mówiono, że ukazała mu się Matka Boska na pniu modrzewiowym, z którego to drzewa został zbudowany. Dziś ten kościółek jest w Białej Szlacheckiej.
Został przeniesiony, gdy na naszych terenach powstawała Kopalnia
Bełchatów”.
„Witajcie. Blog ten poświęcony jest wspomnieniom grona przyjaciół, którzy niegdyś mieszkali w niewielkiej wsi WOLA GRZYMALINA. Niestety, w jej miejscu od wielu lat znajduje się wyłącznie wielka dziura czyli KOPALNIA BEŁCHATÓW. Podzielimy się naszymi
wspomnieniami na znak, że wieś zniknęła ale ludzie nie. Żyjemy, pamiętamy i WSPOMINAMY” – tak w paru zdaniach została zdefiniowana rola, jaką ma spełnić internetowy blog „Wola Grzymalina – wspomnienia z miejsca, którego nie ma”.

Wigiliaw WoliGrzymalinej
O wspomnienia szczególnie łatwo przy wigilijnych stołach, kiedy
– jak w tekście „Kolędy dla nieobecnych” Szymona Muchy – „nieobecnych pojawią się cienie”. Nic dziwnego, że wiele wpisów zamieszczonych dotąd w blogu „Wola Grzymalina…” dotyka tematów
świąt.
„Wigilia – zbierała się cała rodzina, mama zajmowała się gotowaniem w kuchni, my natomiast ubieraniem choinki i przystrajaniem
stołu, natomiast tata oprzątkiem zwierząt. Musiały być napojone i najedzone, bo o północy przemawiały ludzkim głosem, ale żeby tego
nie słyszeć co te zwierzęta wygadywały na swoich gospodarzy to
gospodarze udawali się o północy na Pasterkę.
Stół musiał być przykryty białym wyprasowanym obrusem,
a pod stołem był snopek słomy i siano. Zapachu tej słomy i siana brakuje mi dzisiaj. Dzieci wyglądały pierwszej gwiazdki, aby zasiąść do wieczerzy.
Na centralnym miejscu na talerzu, przykrytym białą serwetką, był
opłatek. Na stole znajdowały się pyszne pachnące dania. Zapach
pieczonych, suszonych grzybów, których używano do kaszy i zapach
suszonych, gotowanych owoców z kompotu, który się piło przez całą Wigilię jest chyba niezapomniany przez całe życie. Wigilię rozpoczynał ojciec modlitwą. Wszyscy musieli stać i oddać hołd świętom.
Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem, składając życzenia. Na stole musiał być obowiązkowo jeden talerz więcej dla strudzonego gościa. Pod stołem stało naczynie, gdzie pierwsze łyżki każdej potrawy były wrzucane dla zwierząt. Tam, do tego naczynia wkładano też
kolorowy opłatek. Po spożyciu kolacji obowiązkowo był śpiew kolęd.
Ja nie umiałam śpiewać, więc byłam zwolniona.
A teraz to jest moda: wyjadę na święta do pensjonatu, tam mi
wszystko zrobią. Wigilia wśród obcych osób i po przyjeździe z takich
świąt przechwalanie się w pracy, na co to mnie stać.”
Tą, skądinąd gorzką refleksją, kończy się jeden z wpisów na blogu Wola Grzymalina, zamieszczony pod datą 10 stycznia 2017. To
zapiski byłej mieszkanki wsi Wola Grzymalina, Zofii Wróbel.

BabkaFeliskai koszteleu Słoka
Z czasem (szczególnie dynamicznie w roku 2017) blog zaczął
się wypełniać przesyłanymi wspomnieniami i zdjęciami. W pamięci
piszących odżywały obrazki z dziecięcych, szkolnych lat – droga
do szkoły, zimowe zabawy, nazwiska nauczycieli i uczniów, opisy
świąt, spędzanych w rodzinnym domu. Odżywały też postaci charakterystyczne dla wioski, np. Feliksa Frukacz, nazywana babką Feli-

ską, która opiekowała się zabytkowym kościółkiem i karciła dzieci,
jeśli zbytkowały podczas nabożeństw. Jej karcenie przynosiło tylko
doraźne efekty, bo – jak czytamy w kolejnym ze wspomnień – „po różańcu chodziliśmy na jabłka do cudzych sadów, najlepsze były
u Słoka kosztele”.
Na blogu pojawiają się też ilustracje – zdjęcia członków rodziny,
zdjęcia grup klasowych ze szkół w Woli Grzymalinej oraz w Łękińsku.

Zabytkowy kościółek z 1584 r. przeniesiony z Woli do Białej
Źródło: www.wikipedia.pl

Statystyka dobitnie pokazuje, że wspominkom i poszukiwaniu
starych dokumentów sprzyjają jesienne i zimowe dni. W 2016 roku
w blogu umieszczono 8 wpisów, a w styczniu 2017 – aż 10. Oto jeden z nich:
„Ale co to za święta bez naszej kochanej Woli Grzymalinej, gdzie
w każdym domu pachniała zielona choinka. Jeżeli nie było jej gdzie
postawić, to ojciec wieszał przy suficie. Była to kara dla dzieci, bo
choinka ubrana była w cukierki, pieczone ciastka i jabłka, własnoręcznie robione łańcuchy, parę bombek i świeczki, które trzeba było
zapalać, więc często choinka już we wigilię się spaliła. Po świętach
na choince, jeżeli się nie spaliła, zostawał łańcuch, bombki i papierki po cukierkach.
Pamiętam, że jednego roku brat Kazik łasuch na cukierki wstał
w nocy i zaczął myszkować na choince za cukierkami w pewnej
chwili wielki rumor, choinka urwała się od sufitu i wszystko zostało
zdemolowane. Ojciec wstał i bez słowa wyrzucił ją na podwórko
na śnieg. U nas było już po świętach.”
J. Strachocki
(dokończenie w następnym wydaniu)
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Podsumowali ćwierć wieku i rok

Na

jubileuszową galę LKS Omega
Kleszczów przybyli przedstawiciele organizacji sportowych, w tym głównie
struktur LZS (m. in. Marek Mazur – przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia
LZS, Kamil Ładziak – przewodniczący Zarządu Powiatowego ZLZS, Adam Kaźmierczak – prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, Stanisław Sipa – prezes OZPN w Piotr-

1

2

kowie Tryb.). Samorząd gminy reprezentował wójt Sławomir Chojnowski oraz spora
grupa radnych z przewodniczącym Rady
Gminy Michałem Michałkiem (fot. 1).
Jan Gurazda (fot. 2), kierujący zarządem
LKS Omega Kleszczów w 35-minutowym
wystąpieniu nie tylko dokonał podsumowania ćwierćwiecza działalności klubu. Wspomniał też o tym, jak sportowa aktywność wyglądała w gminie w latach 60. i jakimi sukcesami zawodnicy Omegi mogą się pochwalić
obecnie. Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja kilkudziesięciu fotografii, dokumentujących minione wydarzenia i zawody
z udziałem kleszczowskiego klubu.
Po tym powrocie do historii nastąpiło
podsumowanie roku sportowego 2017. Najpierw statuetkami zostali uhonorowani najlepsi sportowcy LKS Omega Kleszczów
(fot. 3). Dziesięć pierwszych miejsc zajęli: 1.
Sylwia Oleśkiewicz – podnoszenie ciężarów, 2. Karolina Iznerowicz – lekkoatletyka, 3. Klaudia Ołubek – podnoszenie ciężarów, 4. Przemysław Gawrysiak – pływanie, 5. Oskar Ołubek – podnoszenie ciężarów, 6. Milena Gierach – lekkoatletyka, 7.
Błażej Miara, Krzysztof Kociniak, Paweł Pajęcki – piłka nożna, 8. Agnieszka Kuśmierek
– lekkoatletyka, 9. Patryk Kusiak, Oliwia Widera, Ewa Więckowska – karate, 10. Aleksandra Kopka – podnoszenie ciężarów.
Wyjątkowo liczna okazała się grupa zawodników, wyróżnionych za wyniki sportowe
uzyskane w 2017 roku (fot. 4). W tej grupie
znaleźli się: Filip Dzieciątkowski (sport ma-

sowy); Sergiusz Urbaniak, Marcel Kozłowski, Paulina Kupc, Kamil Kałużny (lekkoatletyka); Wiktoria Wziętal, Dawid Kopka, Oskar
Bujacz (podnoszenie ciężarów); Mateusz
Karasiński, Natasza Karczewska, Daria Gołasa (karate); Antonina Nowak, Oliwier
Krzyszkowski (pływanie); Julia Malasiewicz,
Aleksandra Kamińska, Marcel Gołasa (tenis
stołowy); Łukasz Więckowski, Michał Piróg,
Dawid Dyła, Tomasz
Bujacz, Maksymilian
Muskała, Szymon Podawca, Krzysztof Kuśmierek, Antoni Koszur, Wiktor Witkowski,
Jakub Pierzak, Juliusz
Mądrzyk (piłka nożna).
Uhonorowani też
zostali najlepsi trenerzy 2017 roku: Tomasz 3
Bednarski (lekkoatletyka) oraz Sebastian
Ołubek (podnoszenie
ciężarów).
Dalsze
statuetki
i odznaczenia trafiły
do rąk tych osób, które
miały znaczący wpływ
na
funkcjonowanie
i osiągnięcia LKS
Omega
Kleszczów
w minionym 25-leciu.
Uhonorowanych zosta- 4
ło ponad 40 osób,
w tym także pierwsi
prezesi zarządu Omegi: Ryszard Szymczyk
i Andrzej Zbroja, nauczyciele i współpracownicy klubu: Jolanta
Posmyk, Jolanta Muszyńska i Stanisław
Różycki, a także Wiesław
Grzegorczyk
– nauczyciel i działacz, 5
który wiele ze swojego
długiego życia poświęcił dla rozwoju sportu w gminie Kleszczów.
Odznaczenia Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej otrzymali: Kazimiera Tarkowska,
Adam Niedbała i Marcin Zimoch, a medale
za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej OZPN w Piotrkowie: Sławomir Chojnowski i Wojciech Węglarski. Złotą Honorową Odznaką OZPN w Piotrkowie nagrodzeni zostali: Przemysław Ciemniewski, Krzysztof Kowalski, Łukasz Kuc i Witold Sowała.
Na scenę w auli SOLPARKU zaproszono też przedstawicieli tych podmiotów, które
w minionych latach wspierały (finansowo
i rzeczowo) działalność kleszczowskiej
Omegi. W tym gronie znaleźli się: Wójt Gminy Kleszczów, Rada Gminy Kleszczów, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, SOLPARK Kleszczów, Colep Polska, Zakład Komunalny „Kleszczów”, Bank Spółdzielczy
w Kleszczowie, Kersten Europe, Gminna
Spółdzielnia
„Samopomoc
Chłopska”
w Kleszczowie, firma Robert Jędrzejczyk

Had Imperium oraz Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych PEUK S.A. w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczestniczący w jubileuszu goście pospieszyli z gratulacjami i życzeniami na kolejne lata sportowej działalności Omegi
(fot. 5). W imieniu władz gminy Kleszczów
podziękowania i gratulacje, a także okolicznościową statuetkę i wiązankę kwiatów

przekazali zarządowi klubu wójt gminy, Sławomir Chojnowski oraz przewodniczący Rady Gminy – Michał Michałek.
Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że
klub Omega wrósł w historią gminy Kleszczów. „Skutecznie pomaga promować gminę
Kleszczów nie tylko poprzez sukcesy zawodników, ale także jako organizator imprez
o ogólnopolskim zasięgu, takich jak: Kleszczów na Piątkę czy Kleszczowska Dziesiątka”.
Atrakcyjnym przerywnikiem jubileuszowej gali był popis Łukasza Chwieduka – niedawnego półfinalisty programu „Mam Talent”. Jego specjalność to football freestyle
– w tej dyscyplinie był 2 razy mistrzem Europy i mistrzem Polski.
Na zakończenie jubileuszowego spotkania jego uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.
J. Strachocki
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Patryk Chojnowski
odznaczony

3

grudnia prezydent Andrzej Duda spotkał się z paraolimpijczykami – medalistami Polski oraz ich trenerami. Zawodnicy ci
występując na igrzyskach sportowców
niepełnosprawnych w Brazylii wywalczyli 39 medali (w tym dziewięć złotych).
Wśród sportowców odznaczonych przez
prezydenta RP znalazł się również Patryk Chojnowski – wywodzący się
z Kleszczowa tenisista stołowy. Otrzymał (już po raz drugi) Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia sportowe oraz za promowanie Polski na arenie międzynarodowej. W gronie odznaczonych w Pałacu Prezydenckim było pięcioro zawodników – m. in. Natalia Partyka (Krzyż Komandorski OOP) i Rafał Wilk
(Krzyż Oficerski OOP) – oraz czterech trenerów.
JS

Warto się ruszać!

Ch

łodna i wilgotna aura zachęca raczej do siedzenia w ciepłym mieszkaniu,
przed odbiornikiem TV, komputerem lub przy książce. Skłania nas więc
do bezruchu. Kiedy jednak uświadomimy sobie, jakie są korzyści z fizycznej aktywności właśnie w porze jesiennej i zimowej, może spróbujemy podzielić wolny czas pomiędzy wspomnianym bezruchem i zdrową aktywnością?
Czy wiesz, że:
● spacer trwający 1 minutę dziennie wydłuża nasze życie o 1,5-2 minuty
● codzienny 20-minutowy spacer pozwala nam spalić ponad 3 kg tłuszczu rocznie
● 30 minut spaceru dziennie aż o 36 proc. zmniejsza objawy depresji
● 45 minut dziennie na spacerze o 50 proc. zmniejsza ryzyko przeziębienia
Codzienne spacery:
● redukują stres, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu ● poprawiają sylwetkę i kondycję fizyczną ● zmniejszają ryzyko chorób wieku podeszłego (np. demencji) ● redukują ryzyko zachorowania na cukrzycę, nowotwory, osteoporozę ● dotleniają organizm, przyspieszają metabolizm, relaksują
Źródło:zdrowie.pap.pl,everybodywalk.org
Tegoroczna jesień, choć wilgotna, jest cieplejsza od przeciętnej. Zima ma być bez
większych mrozów i dużych opadów śniegu. W takich warunkach codzienny spacer to
najprostsza, codzienna aktywność. Oprócz wymienionych powyżej zalet da nam gwarancję, że kiedy nadejdzie wiosna będziemy mogli chwalić się szczupłą sylwetką i dobrą kondycją.
Pomocne kijki
Jak wiemy nordic walking to technika marszu, do której są wykorzystywane specjalne kijki z zapięciami. Tę formę aktywności uprawiać może każdy, niezależnie od wieku i płci. Zastosowanie kijków pomaga uaktywnić różne partie mięśni i zharmonizować pracę rąk i nóg.
Dzięki kijkom nawet długie trasy pokonujemy łatwiej.
Raźniej idzie się w grupie. Przekonują się o tym
regularnie członkowie Kleszczowskiego Klubu Kija
(taką nazwę wybrały osoby uprawiające regularnie
nordic walking). Spotykają się w każdy poniedziałek
Maj 2015 – przed siedzibą GOK.
o godzinie 17.00 na parkingu koło leśniczówki w ŁęZajęcia z trenerką nordic walking kińsku.
Nie tylko zumba
Zumba to połączenie sportu z tańcem. Nic dziwnego, że najczęściej korzystają
z niej kobiety. Dynamiczne zajęcia dają im nie tylko okazję do ruchu. Są dobrą zabawą,
często w grupie koleżanek. Kondycja rośnie, a endorfiny dostarczane uczestniczkom
zajęć zwiększają ich optymizm. Podobne zalety ma każda, regularnie uprawiana aktywność fizyczna. W warunkach niepogody, kiedy trudno przełamać niechęć do spacerowania w padającym deszczu lub przy silnym wietrze, można schronić się w SOLPARKU. Do wyboru jest nie tylko zumba, ale również kilka innych rodzajów zajęć ruchowych.
Zaopatrując się w karnet (to opcja tańsza, niż wykupywanie jednorazowych wejściówek),
możemy zadbać o swoje zdrowie i figurę.
JS
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Sport
Drugie miejsce trampkarzy

T

rampkarze Omegi Kleszczów wystąpili w turnieju halowym,
rozegranym w Alwerni. Zwyciężali w czterech rozegranych
tam meczach, w jednym zremisowali i jeden mecz przegrali. Nasi
trampkarze okazali się lepsi od swoich rówieśników ze Śląska Wrocław, Fabloku Chrzanów oraz Triumfu Alwernia (I i II). Turniej wygrał
zespół LKS Szaflary. To drużyna, z którą Omega przegrała 0: 1.
Trampkarze z Kleszczowa, trenowani przez Dawida Perońskiego,
zajęli drugie miejsce.

Sport
Dwie Omegi na podium

3

grudnia w hali SOLPARKU odbył się piłkarski turniej trampkarzy z udziałem 8 drużyn: Omega Kleszczów 2003, Omega
Kleszczów 2004, Astoria Szczerców, Zjednoczeni Gmina Bełchatów,
Grabka Grabica, UKS Concordia Piotrków, Skalnik Sulejów, Unia
Sulmierzyce.
Drużyny podzielone na dwie grupy walczyły w eliminacjach. Finałowy mecz został
rozegrany pomiędzy
dwoma zespołami
Omegi. 2: 0 wygrała
Omega 2003.
Składy obu drużyn: ● Omega 2003:
Dawid Borowiecki,
Dawid Dyła, Patryk
Gal, Hubert Kowalczyk, Bartłomiej Kowalski, Mikołaj Michalczyk, Przemysław Nowicki, Michał
Piróg, Maciej Roczek, Łukasz Więckowski; ● Omega 2004: Kacper Bogacz, Szymon
Cieślak, Adrian Chrząszcz, Michał Koszur, Patryk Kowalczyk, Eryk
Krzympiec, Igor Michałek, Paweł Molenda, Mikołaj Sokołowski, Mateusz Zagórski. Trenerem obu tych zespołów jest Dawid Peroński.

Sport
Prowadzą w tabeli

P

ingpongiści Omegi grają obecnie w V lidze tenisa stołowego.
Ich rywalami są zawodnicy z drużyn: KTS Sieradz,
UMLKS II Radomsko, ULKS III Moszczenica, GLKS II Szczerców,
TKS Kamieńsk, LKS Brzustowiec oraz STS ZS Nr 1 Pong Wieluń.
Z tym ostatnim zespołem Omega zmierzyła się w meczu szóstej kolejki 18 listopada i wygrała 7: 3.
2 grudnia rywalem naszych tenisistów był sąsiad zza miedzy
– TKS Kamieńsk (wicelider tabeli). Ten mecz zakończył się remisem 5: 5. Nasz zespół utrzymał pierwsze miejsce w tabeli i ma 13
punktów.

Sport
Dwie piątki P. Gawrysiaka

P

rzemysław Gawrysiak, zawodnik sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów uczestniczył 25 i 26 listopada w kolejnych zawodach z cyklu GRAND PRIX Pucharu Polski. Rywalizował w Poznaniu na trzech dystansach. Uzyskał takie wyniki: ● 5. m na 50 m
st. dowolnym (0’22”39); ● 5. m na 50 m st. motylkowym (0’24”06);
● 17. m na 100 m st. dowolnym (0’50”70). W poznańskiej imprezie
udział brało 777 zawodników ze 117 klubów.
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Sport
Polubią szczypiorniaka?

8

listopada uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w Łękińsku wzięli udział w nietypowej lekcji WF. Poznawali podstawowe zasady i technikę gry w piłkę ręczną. Trening zakończyli rozegraniem meczu. Dwugodzinne zajęcia poprowadził Jerzy Bończak
– piłkarz ręczny, trener i wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt „Zręczne uczniaki” ma zachęcić dzieci do grania w piłkę ręczną. Na zakończenie zajęć każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Finał projektu odbędzie się już w grudniu.

Sport
Starsi też grają w ręczną
listopada w hali sportowej SOLPARKU odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce

nej chłopców, zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
20 wręczKlesz
czowie. W zawodach rywalizowało pięć zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Drużyna kleszczowskiego ZSP zajęła w finale drugie miejsce.

Sport
Na podium halowych igrzysk

M

oszczenica była 26 listopada miejscem Halowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS Województwa Łódzkiego. Gminę Kleszczów reprezentowała drużyna
w barwach LKS Omega Kleszczów. Wystąpili w niej m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce w rozgrywkach szachowych mężczyzn uzyskał Michał Kruszyński (III T). W rzucie lotką wygrała Milena Gierach (II C), a Weronika Komandera (II T) była druga w szachach kobiet.
Na torze sprawnościowym trzecie miejsce
wywalczył Bartosz Pieniążek (II C).
Rywalizacja odbywała się w dziewięciu
konkurencjach: szachy, warcaby, tenis stołowy, biegi przełajowe, podnoszenie odważnika, przeciąganie liny, rzut lotką, wielobój
oraz tzw. blok integracyjny. Gmina Kleszczów była jedną z 14 drużyn, które walczyły
w tych igrzyskach. Walkę o pierwsze miejsce przegrała nieznacznie (2 pkt. różnicy)
z Zelowem, który zakończył swój start zdobyciem 98 pkt. Trzecia lokata przypadła
w udziale drużynie z Woli Krzysztoporskiej.
Warto podkreślić, że w ciągu 2 lat Kleszczów znacząco poprawił swoje wyniki.
W 2015 r. listopadowy start w igrzyskach w Moszczenicy nasza reprezentacja zakończyła na odległym 6 miejscu (na 10 uczestniczących drużyn).
(opr. JS)

Gdzie zgłaszać awarie?
• 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
– w spółce „Energoserwis Kleszczów” – tel.
(44) 735-17-67 lub 607354 226 lub (44) 73540-34 (wew. 29).
• Awarie w sieci gazowej – na numer POGOTOWIA GAZOWEGO – tel. 992.

• 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) 731-3713.
• 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
Przygotowaniedo druku: SIGMA Jacek Jakubowski, Łódź, ul. Srebrzyńska 91/24
Druk: TOP DRUK sp. z o. o., s. k., Łomża, ul. Nowogrodzka 151a
Cenniknettoreklami ogłoszeńw „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
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
983
Informacja telefoniczna TP SA
118 913
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka w Kleszczowie
731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie 633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33
731-31-32
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 731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne
731-36-32
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie
635-00-48
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
635-00-24
Państwowa Straż Pożarna
632-83-12
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
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
635 85 34
Izba Przyjęć główna
Urząd Gminy
Centrala 731-31-10, 731-66-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20, 731-66-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
632-49-02
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
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Kalendarz na nowy rok
Jak co roku Urząd Gminy
w Kleszczowie wydał promocyjny
kalendarz. O ile jego format (A2)
jest podobny do tych z ostatnich lat,
to część ilustracyjna już nie. Tym
razem zamiast fotografii, związanych z różnymi miejscami naszej
gminy, zostały w kalendarzu wykorzystane prace malarskie doświadczonej plastyczki z Bełchatowa,
Małgorzaty Podrackiej. Przygotowała ona cykl Ilustracji w technice
mieszanej (akwarela + pastele),
na których są pejzaże, bądź charakterystyczne budowle z terenu
naszej gminy, także przemysłowe.

PROSTO Z SOLPARKU
Wigilijnedaniana wynos
Wzorem roku ubiegłego SOLPARK oferuje przygotowanie tradycyjnych dań wigilijnych. Staranność wykonania, domowe smaki
sprawią, że zamówione potrawy będą idealnym uzupełnieniem rodzinnego stołu wigilijnego. Pełna lista potraw dostępna w aktualnościach na stronie www.solpark-kleszczow.pl. Zamówienia można
składać drogą mailową: gastronomia@kompleks-solpark.pl lub telefonicznie 44/ 731 65 82 do 18 grudnia.
Godzinyotwarciaw święta
SOLPARK informuje, iż w okresie świąteczno-noworocznym będzie pracować według następującego harmonogramu: ● Wigilia
– cały obiekt nieczynny; ● I dzieńŚwiąt – cały obiekt nieczynny;
● II dzieńŚwiąt – Basen 9:00-22:00, Strefa SPA 12:00-22:00, Strefa Gier 14:00-22:00, Siłownia 10:00-18:00; ● Sylwester- Basen
i Strefa SPA 9:00-16:00, Siłownia 10: 00-16:00; ● NowyRok – Basen, Strefa SPA, Strefa Gier 14: 00-22:00, Siłownia 14:00-21:30, Bistro 14:00-20:00; ● Trzech Króli – Basen 9:00-22:00, Strefa
SPA 12:00-22:00; Strefa Gier 14: 00-22:00, Siłownia 10:00-18:00.
Sezonłyżwiarski
Dzięki niskim temperaturom powietrza 3 grudnia rozpoczął się
kolejny sezon łyżwiarski na lodowisku SOLPARKU. Lodowisko jest
czynne codziennie*: poniedziałek – piątek 16: 00-21: 00, weekendy
i święta 10: 00-21: 00. Dla dzieci nie lada atrakcją jest sprzęt do nauki jazdy na łyżwach, tzw. pingwinki. Wszystkich amatorów jazdy
na łyżwach SOLPARK serdecznie zaprasza. Możliwość wypożyczenia łyżew na miejscu.
* Dostępność lodowiska uzależniona jest od sprzyjającej aury pogodowej, prosimy więc o jej potwierdzenie przed przyjazdem pod nr tel. 44/ 731
65 01.
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Na mikołajkowej imprezie

Po

raz kolejny odbyły się Mikołajki Gminne, zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Było gwarno i radośnie dzięki wielu atrakcjom, które czekały na dzieci i młodzież. Mikołajkowa impreza rozpoczęła się od wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Fabryka Świętego Mikołaja”. W konkursie wzięła udział rekordowa liczba 285 osób. Na 32 małych plastyków, wyróżnionych za konkursowe prace, czekały nagrody, wręczane przez wójta gminy. Wystawę wszystkich prac można zobaczyć w GOK w Kleszczowie.
Dla osób, które przybyły w niedzielne popołudnie do auli SOLPARKU, wystąpił Kielecki Teatr Tańca z niesamowicie barwnym i dynamicznym widowiskiem „Alicja w Krainie Czarów”. Swój talent zaprezentował też iluzjonista „Pan Magiczny”.
Każde z dzieci, uczestniczących w gminnych Mikołajkach, mogło własnoręcznie udekorować ciasteczko w kąciku kulinarnym, pomalować koszulkę lub dostać fantazyjną opaskę z balonów. Na najmłodszych uczestników czekał kącik zabaw oraz malowania buziek,
a na nieco starszych – gry wirtualne.
Wszystkim uczestnikom GOK dziękuje za przybycie i zaprasza
na kolejną imprezę już za rok.

