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Spotkania opłatkowe
w gminie Kleszczów

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Kleszczów na spotkania opłatkowe, które odbędą się według
następującego harmonogramu:
l Rogowiec, świetlica - 16 grudnia, godz. 16.00
l Kamień, sala OSP - 16 grudnia, godz. 18.00
l Dębina, dom kultury - 16 grudnia, godz. 19.30
l Antoniówka, sala OSP - 17 grudnia, godz. 16.00
l Żłobnica, sala OSP - 17 grudnia, godz. 18.00
l Łuszczanowice, sala OSP - 18 grudnia, godz. 16.00
l Czyżów, świetlica - 18 grudnia, godz. 18.30
l Łękińsko, sala OSP - 19 grudnia, godz. 16.00
l Wolica, sala OSP - 19 grudnia, godz. 18.00
l Kleszczów, foyer SOLPARKU - 20 grudnia, godz. 17.00
W te szczególne przedświąteczne dni spotkajmy się
razem, aby przełamać się opłatkiem i spędzić czas w serdecznej atmosferze.
Liczę na Państwa obecność!
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski

Na ten wyjątkowy czas
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom
Gminy Kleszczów
życzymy wielu radosnych
chwil, a także głębokich
przeżyć. Życzymy też, by
Nowy Rok przyniósł Wam
zdrowie, pomyślność
i spełnienie wielu marzeń.
Przewodniczący
Rady Gminy
HENRYK MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Powitanie Nowego Roku
Nowy 2014 Rok można będzie powitać na plenerowej imprezie „Kosmiczna noc”, organizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Dwugodzinna impreza rozpocznie się 31 grudnia na parkingu przy internacie SOLPARKU o godz. 23.00. Uczestnikom zagra do tańca zespół KOSMA, a tuż po północy rozpocznie się podniebne widowisko sztucznych ogni. Plenerowa impreza na powitanie Nowego Roku zakończy się o godz. 1.00.
Organizatorzy proszą, by ze względów bezpieczeństwa na placu nie były odpalane petardy i fajerwerki przynoszone przez uczestników imprezy.

Mikołajkowe
spotkanie
W spokojny, bezwietrzny, ale śnieżny
i lekko mroźny dzień 8 grudnia Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił
na mikołajkowe spotkanie do SOLPARKU dziesiątki dzieci z rodzicami, a także
niemałe grono młodzieży.
Więcej na str. 8.

Nowości na
placach zabaw
Jesienią tego roku na trzynastu placach zabaw zostały zamontowane nowe
urządzenia zabawowe. W trzech miejscach piaszczysto-trawiaste nawierzchnie
placów zostały zastąpione bardziej praktycznymi nawierzchniami z kolorowego
poliuretanu.
Więcej na str. 2.

Puchar
od marszałka
Sukcesem zakończyli swój udział
w XIV Turnieju Halowym o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego piłkarze
LKS Omega Kleszczów z rocznika 2002.
Wywalczyli III miejsce przegrywając tylko
z Widzewem Łódź.
Więcej na str. 14.
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Sprzęt dla Zakładu
Komunalnego „Kleszczów”

Estetyczniej
przy przedszkolu

edną z mniejszych inwestycji, realizowanych tej jesieni,
była przebudowa części ogrodzenia przy przedszkolu samorządowym w Kleszczowie. W ramach prac, wykonywanych
przez MPM GROUP Marcin Pieczonka z Buska Zdroju, zostały zdemontowane: stary fundament, brama, trzy furtki i wszystkie przęsła od strony ulic Szkolnej
i Tylnej.
Pracownicy firmy wykonali nową
podmurówkę z prefabrykowanych
betonowych elementów, ustawili
60 ocynkowanych
i pomalowanych
na brązowy kolor
słupków ogrodzenia, do których zamontowano 59 gotowych, prefabrykowanych
przęseł w takim samym kolorze. Ogrodzenie zostało uzupełnione trzema nowymi furtkami i przesuwną bramą.
(s)

mijającego roku gminna spółka Zakład Komunalny
W ciągu
„Kleszczów” została wyposażona w nowe sprzęty, które

pozwolą jej lepiej realizować różne usługi. Zostały one zakupione w wyniku przetargów, przeprowadzonych przez Urząd Gminy.
Jednym z takich sprzętów jest specjalistyczny zestaw transportowy (ciągnik z zamontowaną kabiną i ładowaczem czołowym oraz
jednoosiową przyczepą-wywrotką), służący do przewozu osadów i skratek z gminnych oczyszczalni ścieków.
Wyjątkowo przydatnym i już sprawdzonym w działaniu wyposażeniem jest dla „Komunalki” nowa kołowa koparko-ładowarka
marki CAT 444 F. Może kopać na głębokość do 6,20 m i została wyposażona w specjalistyczne łyżki o różnej szerokości. Ten
potężny sprzęt o wadze sięgającej 9,7 tony kosztował prawie
450 tys. zł. Mówiąc o tegorocznych zakupach dla Zakładu Komunalnego „Kleszczów” warto wspomnieć, że wyposażenie firmy
wzbogaci się też o trzy nowe kosiarki bijakowe.
Wiosną przyszłego roku (zgodnie z umową najpóźniej do
27 kwietnia) Zakład Komunalny otrzyma dwa nowe autobusy wysokopokładowe. Dostawcą będzie Scania Polska S.A., a wartość
umowy wyniesie 2,67 mln zł brutto.
(s)

Więcej atrakcji
List intencyjny podpisany w Złoczewie
gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski jest jednym z 16 sygnatariuszy lina placach zabaw W ójt
stu intencyjnego, podpisanego 25 listopada w Złoczewie. List dotyczy współpra-

U

mowa na dostawę nowych urządzeń na place zabaw w kilku sołectwach gminy Kleszczów obejmowała dostawę i montaż 36 nowych sprzętów,
z których przy odpowiedniej pogodzie
będą mogły korzystać dzieci. Wśród zamontowanych urządzeń są m.in. te najbardziej popularne: huśtawki, karuzele,
piaskownice i „bujaki”. W kilku miejscach
zostały też ustawione wielofunkcyjne zestawy zabawowe dla najmłodszych oraz
ścianki wspinaczkowe dla starszych dzieci.
Nowe urządzenia pojawiły się na następujących placach zabaw: ● Antoniówka (przy domu kultury), ● Czyżów, ●
Kleszczów (przy ul. Wysokiej), ● Kleszczów (os. Zacisze), ● Kleszczów (przy ul.
Tulipanowej), ● Łękińsko (przy ul. Północnej), ● Łękińsko (przy ul. Poprzecznej),
● Łuszczanowice (przy przedszkolu), ●
Łuszczanowice (przy blokach nr 44 i 45),
● Rogowiec, ● Wolica. ● Żłobnica (przy
rondzie), ● Żłobnica (przy domu kultury).
Umowa obejmowała też zastąpienie
nawierzchni piaszczysto-trawiastych nawierzchnią z poliuretanu na placach zabaw w Łękińsku (przy ul. Północnej),
w Wolicy oraz w Żłobnicy (przy domu kultury). Wykonawcą inwestycji, której wartość brutto wyniosła 1 975 503 zł była gliwicka spółka cywilna An Archi Group.
(s)

cy kilkunastu samorządów w zakresie tworzenia Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej oraz
wykorzystania planowanej linii kolejowej Rogowiec - Złoczew - Wieluń do podniesienia
efektywności systemu transportowego województwa łódzkiego.
Jak powiedział uczestniczący w uroczystości marszałek województwa Witold Stępień podpisanie listu ma związek z planami rozpoczęcia eksploatacji przez KWB Bełchatów złoża węgla brunatnego „Złoczew”. Dzięki tej inwestycji praca największego
w Polsce kompleksu górniczo-energetycznego zostanie przedłużona do 2055 roku.
Główną rolą uczestniczących w porozumieniu samorządów będzie uwzględnienie
w studiach uwarunkowań oraz w kierunkach i planach zagospodarowania przestrzennego budowy szlaku kolejowego, który połączy planowaną linię kolejową Bełchatów - Wieluń z linią obsługującą odkrywkę węgla brunatnego „Złoczew”.
List intencyjny podpisały powiaty sieradzki, wieluński i zduńskowolski, miasta Zduńska Wola i Wieluń oraz gminy: Złoczew (to koordynator działań), Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Kleszczów, Klonowa, Lututów, Ostrówek, Sędziejowice, Widawa i Zduńska Wola.
(s)

S

Odbył się audyt nadzoru

ystem Zarządzania Jakością wprowadzony w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
w 2005 roku wymaga corocznego sprawdzenia czyli audytu. Co trzy lata jest to
sprawdzanie o poszerzonym zakresie czyli tzw. audyt recertyfikacyjny, w pozostałych
latach – audyt nadzoru. Taki właśnie audyt został przeprowadzony w urzędzie 26 listopada. Po jego zakończeniu Ewa Działdowska - przedstawicielka warszawskiej jednostki certyfikującej Zetom-Cert Sp. z o.o. sporządziła pozytywną rekomendację w sprawie
utrzymania certyfikatu SZJ, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
Decyzję w tej sprawie wyda po przeanalizowaniu dokumentacji sporządzonej przez audytora zewnętrznego Komitet Techniczny Zetom-Cert.
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, który od ośmiu lat posiada Urząd Gminy w Kleszczowie stanowi potwierdzenie, że w zakresie realizacji zadań publicznych
i świadczenia usług administracyjnych gminna administracja spełnia wymagania wspomnianej normy ISO.
(s)
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Projekt budżetu na 2014 rok

listopada wójt gminy Kleszczów wydał zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
projektu budżetu gminy Kleszczów na 2014 rok. W tym dokumencie dochody
gminy zaplanowane zostały na poziomie 264 i pół miliona zł. Planowane wydatki to 285
i pół miliona zł. Różnica między dochodami a planowanymi wydatkami będzie pokryta
z nadwyżki uzyskanej przez gminę w poprzednich latach.
Na zadania inwestycyjne gmina zamierza wydać ponad 112 milionów zł. Priorytetem nadal pozostaną inwestycje na drogach gminnych i powiatowych. Wydatki planowane na ten cel mają wynieść ponad 29 mln zł. Najwięcej będzie kosztować prowadzenie kompleksowej przebudowy dróg w miejscowości Czyżów.
Na zadania związane z energetyką gmina planuje wydać 19,5 mln zł. Największe
wydatki z tego zakresu związane będą z przebudową sieci energetycznych wzdłuż ulicy
Głównej w Kleszczowie. Przy tej ulicy będą też przebudowywane wszystkie stare sieci podziemne.
„Janosikowe”, które gmina będzie musiała odprowadzić do budżetu państwa wyniesie w 2014 roku prawie 47 milionów zł. Taką samą kwotę gmina odda ze swojego budżetu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Podobnie jak w poprzednich latach gmina Kleszczów chce pomagać finansowo sąsiednim samorządom. Na ten cel utworzona została rezerwa 3 miliony zł. Będzie przeznaczona na wsparcie inwestycji drogowych, na ochronę środowiska, bądź na unowocześnienie szkół w kilku gminach sąsiednich powiatów.
Projekt budżetu trafi wkrótce do rozpatrzenia przez komisje Rady Gminy Kleszczów
i prawdopodobnie na sesji w styczniu zostanie przyjęty.
(s)

„Zielone” dotacje

2013 roku w gminie KleszW ciągu
czów realizowany był program do-

towania zakupu sadzonek roślin, przeznaczonych do wykonywania ozdobnych
nasadzeń na terenie posesji położonych
w obrębie gminy. W sumie mieszkańcy
złożyli w Urzędzie Gminy 98 wniosków
o przyznanie dofinansowania, z czego 95
zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łączna

P

kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 110 772,23 zł, a średnia kwota dotacji dla pojedynczego wniosku - 1166,02 zł.
Najczęściej kupowanymi gatunkami były: żywotniki zachodnie, cyprysiki Lawsona, berberysy Thunberge’a, hortensje ogrodowe, wrzosy oraz lawenda.
W sierpniu, wrześniu i październiku komisja oceniająca wnioski, dotyczące dofinansowania sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, skontrolowała 82
posesje, na których zostały wykonane nasadzenia. Kontrola dotyczyła
zarówno tych posesji, których właściciele podpisali umowy o dofinansowanie w ubiegłym roku, jak też w roku
bieżącym.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej http://eko.kleszczow.
pl/ (zakładka BĄDŹ EKO), na której
znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące zasad udzielania dofinansowania.
(s)

Przetarg na drogę w Żłobnicy

onad 750 metrów liczy droga, która z centrum wsi Żłobnica prowadzi na teren
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 3. Stanowi ona łącznik między drogą
powiatową 1901E a kleszczowską obwodnicą. Rozbudowa tej drogi będzie jedną
z pierwszych przyszłorocznych inwestycji. W Urzędzie Gminy prowadzony jest właśnie
przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca tego zadania.
Wspomniany odcinek drogi gminnej zostanie wyposażony w podziemną infrastrukturę: kanalizację deszczową, kanalizację teletechniczną oraz oświetlenie, na które złoży się 21 lamp.
Oferty na ten przetarg przyjmowane będą do 19 grudnia.
(s)
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KOMUNIKATY
Urząd nieczynny w Wigilię

Informujemy, że w dniu 24 grudnia Urząd Gminy
w Kleszczowie będzie nieczynny. W zamian za
ten dzień Urząd Gminy będzie otwarty dla Klientów w sobotę 21 grudnia w godz. 7.30-15.30.

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że dnia 31 grudnia upływa
termin uregulowania opłaty za IV kwartał.
Opłatę można uiścić:
• w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
• u inkasenta,
• przelewem na rachunek bankowy wskazany
w książeczce opłat.

Gdzie po pojemniki na odpady?

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że od
28 listopada br. dystrybucją pojemników na odpady komunalne z ramienia firmy EKO-REGION
Sp. z o.o. w Bełchatowie zajmuje się ponownie
pani Dorota Fryś. Będzie ona uzupełniać oraz
wymieniać pojemniki. Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę wymiany bądź dostawienia pojemnika w Urzędzie Gminy, lub bezpośrednio u pani
D. Fryś - nr tel. 661 179 876. Będzie też można samodzielnie odbierać lub wymienić pojemniki z posesji, zgłaszając się na ulicę Źródlaną 15
w Kleszczowie (osiedle Zacisze).

Kontrole instalacji OZE

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że
w związku z udzielanym dofinansowaniem do zakupu i montażu instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii, są przeprowadzane
sukcesywnie kontrole na poszczególnych posesjach. Kontrole przeprowadzają członkowie komisji, powołanej specjalnie do tego celu w Urzędzie Gminy. W ramach kontroli wykonywana
jest fotograficzna dokumentacja zamontowanych
na terenie posesji urządzeń wykorzystujących
OZE. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie
tych urządzeń z budżetu gminy wyrazili zgodę
na wykonywanie takiej dokumentacji, akceptując
obowiązujący regulamin dofinansowania.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że w II połowie grudnia Gminny Punkt Zbiórki
Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych
w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
l 16, 17, 23, 24, 27, 28, 30, 31 grudnia - 8.0016.00
l 18, 19, 20, 21 grudnia - 8.00-18.00

Zdjęcia RTG zębów
– w gabinecie w Kleszczowie

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje mieszkańców gminy, że pojedyncze stomatologiczne zdjęcia rentgenowskie zębów mogą bezpłatnie wykonywać w gabinecie stomatologicznym,
działającym w GOZ Kleszczów w następujących
terminach:
l wtorek - godz. 19.00-20.00
l środa - godz. 8.00-9.00
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Informacje Gminnego Klubu HDK
Nie wszyscy oddali krew
6 grudnia, w ostatniej z zaplanowanych na ten rok akcji honorowego krwiodawstwa mógł paść rekord, bo zgłosiło się aż 70 krwiodawców. Osiem osób nie zostało zakwalifikowanych z przyczyn
medycznych, a kilkanaście innych nie zdążyło oddać krwi w zaplanowanym czasie. Dlaczego?
– Tego dnia odbyły się kontrolne badania sterylności pobierania
krwi - wyjaśnia przedstawiciel Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie, Marek Kaczmarczyk. – To bardzo spowolniło cały proces pobierania krwi. Takie badania przeprowadzane są co jakiś czas i nigdy nie są wcześniej zapowiadane. Ich cel to
sprawdzenie czy krew jest pobierana w warunkach idealnej sterylności. O tym, jak jest to ważne tak dla dawców, jak i biorców nikogo nie
trzeba przekonywać.
Ekipa pobierająca krew nie była w stanie „obsłużyć” wszystkich
chętnych. Warto tu zaznaczyć, że limit czasu od chwili pobrania krwi
od dawcy do momentu przekazania jej do Działu Preparatyki jest
ściśle określony. To dlatego „wyjazdowe” akcje krwiodawcze prowadzone są w dokładnie ustalonych godzinach.
Kontrola sterylności przeprowadzona podczas akcji 6 grudnia
wypadła pomyślnie - zarówno dla ekipy z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak i dla organizatorów akcji.
– Pragniemy przeprosić wszystkich tych, którzy nie zdołali oddać
krwi - mówi M. Kaczmarczyk. – Pewnych sytuacji nie da się przewidzieć.
W ostatniej tegorocznej akcji krwiodawczej udział wzięło ostatecznie 45 osób. Efektem akcji jest 20,25 litra krwi. Ten niezastąpiony lek został, zgodnie z apelami rodzin osób chorych, przekazany
na potrzeby leczenia chorej z Koźniewic, chorego z Oświęcimia oraz
ucznia II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie.

Brali udział w „Wampiriadzie”
W dniach 25-29 listopada Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie we współpracy z Urzędem Gminy w Kleszczowie włączył się
do współorganizacji „Wampiriady” w II LO im. J. Kochanowskiego
w Bełchatowie. Ta kilkudniowa akcja odbyła się z okazji Międzynarodowego Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa i Tygodnia Zdrowia.
Kleszczowski klub zorganizował w ramach tej imprezy „Szpikomanię” czyli kolejną akcję rejestracyjną potencjalnych dawców szpi-

Kulinarne ćwiczenia

wszystkich dziesięciu sołectw gminy mieli okaM ieszkańcy
zję wziąć udział w kulinarnych warsztatach „Pysznie, zdro-

wo, kolorowo”, poprowadzonych przez Urszulę Stala z Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Instruktorka uczyła, jak przyrządza się i podaje takie potrawy, jak: sałatka curry na ciepło, kolorowa
surówka z kapusty pekińskiej, zupa meksykańska, kurczak z warzywami zapiekany w cieście, roladki waflowe z mięsem mielonym, proste ciasto z jabłkami.
Dania do ćwiczeń zostały wybrane z broszury z wieloma
przepisami. Każda uczestniczka warsztatów otrzymała na
własność taką broszurę.
Zajęcia, które kończyły się
degustacją przygotowanych
dań, zostały przeprowadzone
Kulinarne warsztaty w Kamieniu w terminie od 29 października do 22 listopada. Na warsztaty w poszczególnych miejscowościach przybyło: Rogowiec - 27
osób, Łękińsko - 22, Kleszczów - 30, Kamień - 17, Czyżów - 21,Wolica - 18 , Antoniówka - 34, Dębina - 29, Łuszczanowice - 34, Żłobnica - 24.
(s)

ku. W jej trakcie zarejestrowano 27 potencjalnych dawców - głównie
uczniów II LO, a także dwie osoby z Kleszczowa. W tej „Szpikomanii” przekroczona została liczba 500 zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku kostnego. Obecnie liczba ta wynosi 513 osób.
Osobom, które zarejestrowano pod numerami 499, 500 i 501 przekazane zostały specjalne gratulacje w formie dyplomów oraz drobne upominki, ufundowane przez Urząd Gminy w Kleszczowie oraz
SOLPARK Kleszczów.
Podczas „Wampiriady” odbył się także „Jarmark Sportowy” dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego. Drużyna LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie (klasa sportowa) w składzie: Lidia Kowalska, Martyna Szmigielska, Bartosz Grabny i Łukasz
Danielski, zajęła II miejsce i otrzymała puchar ufundowany przez
starostę bełchatowskiego.

Kalendarz akcji ‘2014
Opracowany został terminarz siedmiu akcji krwiodawczych, które Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi przeprowadzi w Kleszczowie w roku 2014. Odbędą się one w następujące piątki:
• 7 lutego
• 4 kwietnia
• 6 czerwca
• 8 sierpnia
• 12 września
• 10 października
• 12 grudnia
Akcje odbywać się będą - jak zwykle - w
SOLPARKU w godzinach 11.00-14.00.

Idą Święta Bożego Narodzenia, zbliża się Nowy Rok. Z tej okazji pragniemy życzyć wszystkim krwiodawcom oraz osobom
i instytucjom nas wspomagającym, a także całej społeczności
gminy Kleszczów, wszystkiego co dobre, zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia oraz spokojnego, szczęśliwego Nowego 2014 Roku.
Zarząd Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie
Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łuszczanowicach

zatrudni na czas zastępstwa

osobę na stanowisko starszy woźny
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dokumentację należy składać do dnia 20.12.2013 r.
w siedzibie przedszkola (tel. 44/ 731 47 33).

Serdeczne podziękowanie
składam wszystkim wyborcom,
którzy oddali na mnie swój głos
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
w dn. 24.11.2013 r.
Jednocześnie życzę wszystkim mieszkańcom Kleszczowa
i Gminy zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2014.
Z poważaniem
Marek Kuśmierek
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Kiedy nadchodzi pora świąt Bożego Narodzenia w polskich domach i kościołach śpiewa się kolędy. Repertuar najpopularniejszych z tych pieśni obejmuje 20-25 tytułów. Aż trudno uwierzyć, że w XIX wieku znanych było około sześciuset kolęd i pastorałek.

Hej kolęda, kolęda

Nazwa „kolęda” pochodzi od łacińskiego calendae (pierwszy
dzień miesiąca w kalendarzu juliańskim). W starożytnym Rzymie
szczególnie uroczyście obchodzone były kalendy styczniowe, oznaczające początek nowego roku. Rzymianie składali sobie życzenia
(czasem w formie pieśni) i rozdawali podarki. Starorzymska tradycja znalazła swój ślad w językach nowożytnych, wiążąc przekształcony wyraz calendae z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Życzeniom świątecznym towarzyszył śpiew pieśni, które przyjęto nazywać
kolędami.
Jedną z pierwszych okazji do śpiewów Bożonarodzeniowych były
prawdopodobnie szopki ustawiane w kościołach przez św. Franciszka z Asyżu. Początkowo słów kolęd nie spisywano, przekazując je
sobie ustnie. Pierwszy drukowany zbiór kolęd pochodzi z roku 1521.

Kolędy polskie

Najstarsza polska kolęda „Zdraw bądź krolu anielski” pochodzi
z XV wieku. Jej tekst umieszczony w kazaniach na Boże Narodzenie
z 1424 roku odnaleziony został przez Aleksandra Brücknera w Petersburgu. Oprócz niej zachowało się osiem innych, anonimowych
kolęd. Są w nich opisane motywy biblijne, głównie narodziny Jezusa. Z czasem do kolęd przedostają się wątki pasterskie, a także motywy zwierząt.
W XVI wieku powstało około stu kolęd. Tworzone były głównie
w klasztorach franciszkańskich, benedyktyńskich i bernardyńskich.
Wiele z nich podpisanych zostało przez autorów. Stąd wiemy, że ich
twórcami byli np. Baltazar Opeć, Marcin Laterna, Sebastian Grabowiecki. Do twórców kolęd zaliczany jest też Jan Kochanowski. Z XVI
wieku pochodzi bodaj najstarsza z wykonywanych dziś kolęd „Anioł
pasterzom mówił”.
W XVII wieku powstała kolęda „W żłobie leży”, której autorem
jest Piotr Skarga. Wiele znanych dziś kolęd pochodzi z XVIII stulecia: „Gdy śliczna Panna”, „Jezus Malusieńki”, „Ach, ubogi żłobie”,
„Tryumfy Króla Niebieskiego”. W okresie oświecenia powstała jedna
z najchętniej śpiewanych w Polsce kolęd „Bóg się rodzi, moc truchleje”, napisana przez Franciszka Karpińskiego. Warto wiedzieć, że to
z jego dorobku pochodzą też tak znane religijne pieśni jak „Kiedy ranne wstają zorze” i „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.
Teofil Lenartowicz - znany XIX-wieczny polski poeta
romantyczny jest zaś
twórcą kolędy „Mizerna, cicha, stajenka licha”. To utwór długi,
bo liczący 11 zwrotek.
Tak jak w przypadku
innych kolęd śpiewamy najczęściej tylko 3-4 początkowe zwrotki.

Nie tylko kolędowa klasyka

P

omimo bogatych zasobów kolęd i pastorałek, których już w XIX
wieku doliczono się około 600, „kolędowa” twórczość nie ustała w XX wieku. Jedną z powstałych w pierwszej połowie tego stulecia
kolęd jest „Nie było miejsca dla Ciebie”. Została napisana przed II wojną w klasztorze Ojców Jezuitów w Nowym Sączu. Za jej autora uchodzi o. Mateusz Jeż, muzykę skomponował zaś J. A. Gwoździowski.
We współczesnych szkolnych jasełkach i bożonarodzeniowych
koncertach pojawiają się nie tylko kolędy sprzed dziesiątków i setek lat.
Poszukując oryginalności wykonawcy odkrywają nawiązujące do biblijnych wydarzeń, bądź świątecznego kontekstu utwory wybitnych poetów XX-wiecznych. Dzięki napisanej przez Zbigniewa Preisnera muzyce nowej wymowy nabrał wiersz Mariana Hemara „Całą noc padał
śnieg”. Na płycie „Moje kolędy na koniec wieku” zaśpiewała go Beata
Rybotycka. Dobrze pamiętamy tę pieśń, której pierwsza strofa brzmi:

Znamy tylko niewielką część twórców kolęd. Większość z nich
to utwory anonimowe, których treści często nawet nie zapisywano,
przekazując ją ustnie z pokolenia na pokolenie. O udokumentowanie
tekstów kolęd postarali się m.in. Jan Żabczyc, Tomasz Stefanowicz
i ks. Michał Marcin Mioduszewski. Pierwszy z nich opracował zbiór
„Pieśni Anielskie albo Kolęda” z 1630 roku, drugi - „Kapela generalna” (1721), trzeci zaś w 1843 roku najbardziej do dziś znany zbiór
„Wielki śpiewnik kościelny”, w którym wyraźnie został wprowadzony
podział pieśni bożonarodzeniowych na kolędy i pastorałki. Główny
wyróżnik pastorałek to wesoła i skoczna ludowa melodia, a główny
motyw - pokłon pasterzy przy żłóbku narodzonego Jezusa.

Bliskie sercu, bo swojskie

Polskie kolędy otrzymywały różne formy muzyczne. Znamy takie, które brzmią jak podniosłe hymny, inne zaś – jak skoczne mazurki. Komponowane były kolędy w rytmie poloneza, marsza, krakowiaka.
Kiedy Polska była pod zaborami, na melodię starych kolęd układano pieśni patriotyczne. Powstawały też kolędy „ku pokrzepieniu serc”:
„do stajenki Polacy przybyli i pytają Pana: Czy się też odrodzi ojczyzna kochana? Dzieciątko się śmieje, więc miejmy nadzieję.” Podobnie działo się też w latach II wojny światowej, a nawet w okresie stanu wojennego.
Znany badacz polskiego folkloru Zygmunt Gloger charakteryzując kolędy podkreślał, że ich największym przymiotem i wdziękiem
jest poufałość, z jaką mówią o narodzeniu Jezusa. Sceny ewangeliczne są w nich opisywane z wielką prostotą. Swojski język kolęd
i pastorałek, opisane w nich zwyczaje, uczucia, sposób mówienia sprawiają takie wrażenie, jakby Chrystus mógł przyjść na świat w każdej polskiej chacie.
W jednym ze swoich wykładów, poświęconym
kolędom, wygłoszonym na emigracji, w College de
France Adam Mickiewicz powiedział: „Nie wiem, czy
jaki inny kraj może pochwalić się zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności”.
O polskich kolędach pięknie pisała też Zofia Kossak w „Roku polskim”:
„Stary czy młody, wierzący czy obojętny
religijnie - gdzież jest Polak, dla którego melodie: „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”,
„W żłobie leży” - nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie
z polskością, której są wykwitem, a mogą
być słusznie dumą.
Każdy naród chrześcijański posiada swoje pieśni bożonarodzeniowe, nigdzie jednak nie wyrosła ich podobna mnogość, nigdzie
też nie są równie bezpośrednie i tkliwe”.
(s)
Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki.
Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki,
jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki
i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki.
Inny, pochodzący z tego albumu utwór do słów Szymona Muchy bije rekordy popularności w internetowych wyszukiwarkach. Daleko mu do radości, którą naznaczone są święta Bożego Narodzenia.
To „Kolęda dla nieobecnych”, wykonywana także przez B. Rybotycką.
A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.
å ciąg dalszy na str. 8
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kleszczowie
Uchwały Nr XXXV/332/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwałowiska wewnętrznego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna
47, 97-410 Kleszczów, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwałowiska wewnętrznego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47 i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski
mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47,
97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na
adres e-mail kancelaria@kleszczow.pl
w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Kleszczów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wolica
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXXVIII/382/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2009
r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wolica
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2013 r. do 8 stycznia
2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w godzinach urzędowania tj. pn., śr.
czw. pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-16.00, (pokój nr 28).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert
na najem lokalu handlowo-usługowego
w budynku komunalnym w Kleszczowie,
ul. Główna 112

Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalonym przez
Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy co najmniej 1 rok.
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 2.000 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia socjalnego,
WC, magazynu, pomieszczenia handlowego, korytarza, o łącznej powierzchni
39,61 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej
i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, 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 zasięgnąć w pokoju
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10
w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem
podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL ul. Główna 112
w Kleszczowie” należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. do
godziny 12°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami
dodatkowych negocjacji. O wynikach konkursu wszyscy oferenci
powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub
unieważnienia konkursu.
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22
stycznia 2014 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. Jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej
wymienionej ustawy.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5
w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1235) wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości
informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą
oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta
Gminy Kleszczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym
postępowaniu jest Wójt Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski
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3

grudnia dziennik „Rzeczpospolita” opublikował coroczną listę
2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów. Lista bazuje na wynikach finansowych firm z roku 2012. Na tej obszernej liście znajdujemy także przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Kleszczów, bądź mające tu swoje zakłady produkcyjne. Oto one:
Miejsce
na
liście

Nazwa
firmy

Przychody
ze
sprzedaży

Dynamika
przychodów

Zysk
netto
(w mln zł)

(w proc.)

Colep
Polska

641

Wielkość
zatrudnienia

(w proc.)

(w mln zł)

614

ROE stopa
zwrotu z
kapitałów

508,5

122,5

29

23,9

436

Sempertrans
Bełchatów

487

106,7

61,5

27,7

342

1038

Knauf
Warszawa

285,7

92,4

17

31,9

70

1139

Ramb

254,1

134,7

12,3

27,02

1317

1486

Constantia
Teich
Polska

193,2

127,5

23,7

39,9

197

1629

Izolbet
Gostynin

174,6

103,4

3,2

30,9

b.d.

Dwie z wymienionych firm – Sempertrans oraz Constantia Teich Poland znalazły się w elitarnym gronie 50 firm nominowanych
do nagrody „Dobra Firma”. O nominacji zadecydowały takie czynniki jak efektywność, dynamika dotychczasowego rozwoju oraz zdolność do dalszego rozwoju.
(s)
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
w Kleszczowie zaprasza do udziału w planowanych
od miesiąca STYCZNIA 2014 r. kursach:

1. kurs „PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY”

Kurs obejmuje 70 godz. dydaktycznych zajęć teoretycznopraktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kleszczowie
w godz. popołudniowych, jeden raz w tygodniu.
Cena kursu 700 zł + VAT (cena brutto 861 zł).
Możliwość opłaty w dwóch ratach.
Ilość miejsc ograniczona.

2. kurs dla KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD
NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
Termin: rozpoczęcie - 18.01.2014 r., zakończenie 23.02.2014 r.
Sześć sobotnio-niedzielnych spotkań oraz dwudniowa
powtórka przed samym egzaminem w Ministerstwie
Skarbu Państwa.
Miejsce szkolenia - SOLPARK Kleszczów.
CENA SZKOLENIA - 3.150 zł + VAT (BRUTTO 3.874,50 zł).
Proponowany termin egzaminu w MSP – marzec 2014 r.
(cena 850 zł).
Wykładowcy to prawnicy i ekonomiści z Ministerstwa
Skarbu Państwa, specjaliści z zakresu funkcjonowania
Rad Nadzorczych, eksperci w swoich dziedzinach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
siedziby
Agencji „ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów,
w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego.
Ponadto bliższe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu (44 ) 731 37 10, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź
na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
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Chcą przetwarzać gips
do 2050 roku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
18 listopada
oraz Knauf INTERNATIONAL GmbH i Knauf Bełchatów Sp.

z o.o. podpisały list intencyjny. Dotyczy on dalszej współpracy w zakresie zagospodarowania gipsu syntetycznego, który jako produkt
uboczny powstaje w trakcie odsiarczania spalin w elektrowniach
(Bełchatów, Opole, Dolna Odra, a w przyszłości także Turów). Wieloletnia współpraca ma sięgać roku 2050, przy czym największym
dostawcą gipsu do 2035 roku pozostanie Elektrownia Bełchatów.
Później wykorzystywane mają być zapasy gipsu składowane na terenach zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
(s)
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
informuje,
iż z dniem 15 grudnia 2013 r.

wznawia przyjmowanie wniosków o udzielanie
pożyczek z Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego.
O pożyczkę z FPP ubiegać się mogą:
• firmy z terenu gminy Kleszczów,
• mieszkańcy gminy Kleszczów rozpoczynający działalność gospodarczą,
• akcjonariusze Agencji „ARREKS”.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji „ARREKS”
S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów. Ponadto bliższe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu (44) 731 37
10, bądź na stronie www.arreks.com.pl.
ZAPRASZAMY !

Zmiana nazwy KWH Pipe

nie ma już nazwy KWH Pipe Poland. W efekOd 28cie listopada
połączenia dwóch dużych firm z Finlandii – Infrastruc-

ture Solutions (należącej do grupy Uponor) i KWH Pipe (jednej
z pięciu spółek KWH Group) powstała spółka Uponor Infra.
Uponor jest dużym dostawcą instalacji wodociągowych i grzejnikowych oraz ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. KWH
Pipe, która uruchomiła swój zakład na terenie gminy Kleszczów w II
połowie lat 90., jest znana z produkcji rur polietylenowych o dużych
średnicach.
(s)
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Mikołajkowe impresje

klimat imprezy wpisanej już na dobre w kalendarz gminnych atrakcji

ne dla dzieci, a dorośli pod ich okiem uczyli
się tworzyć niebanalne ozdoby świąteczne.
Wiele pięknych i oryginalnych dekoracji świątecznych, a także ręcznie
wykonanych kartek i drobiazgi nadające się na prezenty można było
zakupić na organizowanym już tradycyjnie podczas mikołajkowego
spotkania charytatywnym kiermaszu
na rzecz Fundacji Gajusz.

wprowadzała uczestników sceneria dziedzińca – ustawiona w pobliżu oświetlonej
choinki zagroda dla reniferów, a w niej dwa
zwierzaki z zaprzęgu, którym podróżuje św.
Świąteczne klimaty widać
było także na specjalnej wystawie, prezentującej plon przeprowadzonego przez GOK konkursu
na najbardziej oryginalną ozdobę
choinkową. Na scenie w auli laureaci odebrali dyplomy i nagrody,
wręczone przez wójta gminy Sławomira Chojnowskiego. Na tej
samej scenie odbyły się w niedzielne popołudnie przedstawienia baletowe. Artyści Kieleckiego

Mikołaj. Dzieci chętnie fotografowały się ze
świętym siedzącym na saniach, korzystały
też z możliwości napisania listu z wykazem
upragnionych prezentów.
Tłumy osób zapełniły dolny i górny hol
oraz aulę SOLPARKU. W każdym miejscu
można było znaleźć inną atrakcję. Pracownicy GOK prowadzili warsztaty plastyczTeatru Tańca zaprezentowali II
akt baletu „Dziadek do orzechów”
Piotra Czajkowskiego, zatytułowany „W Krainie Słodyczy”. Na
tej samej scenie odbył się na finał
koncert rapera GrubSona.
W programie mikołajkowej
imprezy znalazły się też inne
atrakcje: pokazy filmów 3D, zabawa na wielkim symulatorze
jazdy, turniej gier komputerowych, warsztaty i pokazy tańca
break-dance.
(s)
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Nie tylko kolędowa klasyka
å ciąg dalszy ze str. 5
(…) Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat,
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.
Teksty współczesnych kolęd nabierają często kontekstu społecznego. Przykłady? Choćby „Bardzo smutna kolęda” Magdy Czapińskiej,
śpiewana przez Magdę Umer:
Moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak
W stajence leży Boży Syn, bezbronny jak te wszystkie dzieci
Które zmieniają się w anioły wśród wojen,
głodu i zamieci, w oczach ich matek ból i troska
a każda z nich jak Matka Boska.
O tym trzeba dziś pamiętać, bo w tym jest mądrość tego Święta.
„Złota Jerozolima i biedne Betlejem” - utwór wykonywany m.in.
przez Skaldów zaczyna się tak:
Zawieja i beznadzieja/ Złota Jerozolima,/ a w biednym Betlejem
Pani/ Syneczka w grocie powiła./ Zima się ludzi trzyma,/ Złote denary wszędzie,/ bieda straszna w Betlejem/ Tam tylko Pan przybędzie!
Społeczny kontekst miała też kolęda „Uciekali”, która pojawiła się
w musicalu „Metro”. To utwór, którego pierwszy fragment brzmi: Tej
nocy anioł przyszedł do Józefa:/ „Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi,/ Judea dziś to niebezpieczna strefa/ i policzone małych chłopców dni”.
Bardzo radosną atmosferę niosą utwory pastorałkowe w wykonaniu dziecięcych zespołów. Do dziś tysiące wiernych fanów mają utwory wykonywane przez zespół „Arka Noego”, zarejestrowane na płycie

Okres świątecznonoworoczny w SOLPARKU
W święta Bożego Narodzenia i przed Nowym Rokiem będzie
więcej czasu na skorzystanie z relaksu w kompleksie SOLPARK. W jakich godzinach dostępne będą różne atrakcje?
l 24.12. (Wigilia) - dostępny tylko basen od 10.00 do 14.00
l 25.12. - obiekt nieczynny
l 26.12. - dostępne wszystkie atrakcje od 10.00 do 22.00
l 31.12. - dostępne wszystkie atrakcje od 10.00 do 18.00
l 1.01.2014 - dostępne wszystkie atrakcje od 12.00 do 22.00

Szanowni Państwo
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji,
dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
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wydanej w roku 2000. Bez wątpienia jednym z przebojów tej dziecięcej
grupy stała się piosenka „Świeć, gwiazdeczko, świeć”.
Muzycy i piosenkarze świadomi tego, że przed Bożym Narodzeniem poszukiwane są nowe wykonania i odkrywcze aranżacje nagrywają i wydają na płytach kolejne wersje klasycznych kolęd i pastorałek. Jakie efekty dają takie poszukiwania artystów możemy przekonać
się słuchając na przykład pastorałki „Północ już była” w pięknym
wykonaniu Michała Bajora.
Bardzo wielu z nas lubi
kolędy w prostym, utrwalonym w tradycji brzmieniu,
bez aranżacyjnych udziwnień. Wzorcem najbardziej
klasycznych wykonań najpiękniejszych polskich kolęd
są koncerty Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”. Zaledwie dwa lata temu mieszkańcy gminy Kleszczów mieli
szansę uczestniczyć w bożonarodzeniowym koncercie tego zespołu w kościele kleszczowskiej parafii p.w.
NMP Anielskiej.
Współczesne refleksyjne teksty poetyckie, pisane
z okazji Bożego Narodzenia odwołują się także do scen z Ewangelii.
Zamiast jednak wzywać do powszechnej, może bezmyślnej świątecznej radości, każą nam zastanawiać się nad tym, jak płonna jest nadzieja na to, że ludzie zmienią swoje postępowanie. Weźmy pod uwagę
choćby ten fragment:
Dwa tysiące razy, maleńki, kochany,/ Kładli Cię w stajence w kolędowy czas,/ Nocne echa niosły „wybrany, czekany”/ Twardy świt
przemieniał miękkie siano w głaz./ Dwa tysiące razy otwierałeś serce,/ W nieludzkim zdumieniu przygwożdżonych rąk,/ Wisiałeś na krzyżu w uśmiechniętej męce,/ Zdany na szyderstwo, zdany na nasz sąd./
Rodzisz się Dziecino, umierasz Dziecino,/ Serca nam przepełniasz
nadzieją i łzą,/ W Kanie Galilejskiej zmieniasz wodę w wino,/ A ludzie
nie wierzą, a ludzie wciąż kpią…
To „Kolęda na koniec wieku”, której tekst napisał Jan Nowicki,
muzyką opatrzył Z. Preisner, a zaśpiewał Jacek Wójcicki. Zachęcam
w nadchodzące święta do odszukania tego nagrania, pochodzącego
z płyty „Moje kolędy na koniec wieku” i do chwili refleksji w przerwie
świątecznego zgiełku i tłumnych odwiedzin.
J. Strachocki
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Zebrali papier, uratowali las

Od

czerwca 2012 roku do maja 2013 roku trwał powiatowy
konkurs zbiórki makulatury. Dzięki tej inicjatywie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przedszkolaki i uczniowie zebrali
łącznie 130 ton makulatury. Konkursowa formuła zbiórki zachęcała
do rywalizacji. Udział wzięły 53 placówki z terenu powiatu. Na uroczystym podsumowaniu konkursu nagrody i wyróżnienia wręczali starosta Szczepan Chrzęst i wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jacek Zatorski.
Wśród najbardziej aktywnych zbieraczy makulatury znalazły się
placówki z terenu gminy Kleszczów: przedszkole w Łękińsku, które zajęło II miejsce w kategorii przedszkoli (3920 kg zebranej makulatury; 47,23 kg na osobę) oraz przedszkole w Kleszczowie, które
w tej samej kategorii znalazło się na III miejscu (3933 kg makulatury; 34,81 kg na osobę). Dodajmy, że zwycięzca - przedszkole nr 4
w Zelowie uzyskało imponujący wynik prawie 86 kg na osobę.
Przedszkolaków i uczniów z terenu gminy Kleszczów znajdujemy również wśród zdobywców indywidualnych nagród za zbiórkę makulatury. W tym gronie są: Julia
Podawca, Wiktoria Przybyła i Krzysztof
Kacperek z przedszkola w Łękińsku,
a także Małgorzata Załoga, Weronika
Różańska i Julia Hejak ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
W notatce z podsumowania powiatowego konkursu znajdujemy taką oto
informację: Papier może być poddawany recyklingowi aż 6-7 razy. Recykling
1 kg papieru obniża emisję CO2 o 1,5
kg w porównaniu do produkcji z użyciem surowców pierwotnych.
Wyprodukowanie 1 kg papieru gazetowego z papieru przetworzonego obniża zużycie energii o 70 proc. Połowa surowców używanych do produkcji papieru i kartonów na całym świecie pochodzi
z recyklingu. Wykorzystanie makulatury chroni także kolejne drzewa przed wycięciem i przetworzeniem ich na papier. Zebrane przez
najmłodszych mieszkańców powiatu 130 ton makulatury uratuje
na tej zasadzie ponad 2.200 drzew.
(s)
Firma Z.P.R. „RUBOR”
poszukuje do pracy w Żłobnicy
ul. Milenijna 5
pracowników w następujących zawodach:
1. Ślusarz – monter konstrukcji stalowych
- dobra znajomość rynku technicznego
- doświadczenie w pracy na stanowisku montera – trzy
lata
- obsługa palnika ręcznego
- wykonywanie spoin szczepnych
- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych
zadań
2. Spawacz
- aktualne uprawnienia metodą 135 (spawanie
półautomatem)
- doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza – trzy
lata
- znajomość rynku technicznego
- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu 0
3. Malarz – (branża konstrukcje stalowe)
- doświadczenie w pracy na stanowisku malarza – dwa
lata
- umiejętność pracy w zespole
- malowanie pistoletem pneumatycznym
Szczegółowych informacji udziela:
Waloch Katarzyna, tel. 44 731 49 23

M

Wojewódzka Karta
Rodzin Wielodzietnych

ieszkańcy regionu łódzkiego, a więc także uprawnione rodziny z gminy Kleszczów mogą już składać wnioski o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. To jedna z form
wsparcia, na którą zdecydował się Zarząd Województwa Łódzkiego. Karta przyznawana jest rodzinom które posiadają trójkę lub
więcej dzieci, w wieku do 18. lub, w przypadku studentów, do 25.
roku życia.
Przy wydawaniu kart nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Rodziny wielodzietne, które otrzymają kartę mogą korzystać ze
zniżek w instytucjach, które podlegają i są nadzorowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego (np. Teatr Wielki, Filharmonia Łódzka, Teatr Jaracza, Łódzki Dom Kultury). Zniżka ma obejmować
także bursy przy szkołach, których organem prowadzącym jest zarząd. Wnioski o wydanie karty można pobierać ze strony internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (http://
www.rcpslodz.pl/Dokumenty_do_pobrania/137/1/. Wnioski należy
składać w siedzibie RCPS przy ulicy Snycerskiej 8 i tam w ciągu
15 dni od złożenia wniosku wydawana jest karta.
Zachęcamy, by kartą zainteresowały się studiujące w Łodzi
osoby z wielodzietnych rodzin gminy Kleszczów.
(s)

GOK informuje i zaprasza
Piaskowe animacje
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na „Piaskowe
animacje – przedstawienie bożonarodzeniowe” w wykonaniu ukraińskiej artystki Weroniki Syworotkiny.
Piaskowe animacje (ang. sand animation) jest to sztuka malowania piaskiem, którą do perfekcji opanowało kilkoro artystów
z Ukrainy. Przy użyciu zwykłego piasku są w stanie opowiedzieć
niemal każdą historię. Malowanie piaskiem szerszej publiczności w Polsce zaprezentowano po raz pierwszy podczas programu
„Mam Talent ‘2013”.
Opowiedziana przy pomocy piaskowych animacji historia związana z Bożym Narodzeniem rozpocznie się o godz. 11 w niedzielę 22 grudnia w kościele parafialnym p. w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.

„Kraina lodu” w 3D
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci na projekcję filmu w technice 3D „Kraina lodu”. Pokaz odbędzie się we
wtorek 31 grudnia od godz. 15.00 w auli SOLPARKU. Bilety w cenie
7 zł są do nabycia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Pokaz filmu odbędzie się w ramach współpracy z „SOLPARK
KLESZCZÓW” Sp. z o. o.

Nagrodzeni w konkursie
Na konkurs mikołajkowy ogłoszony 25 listopada przez GOK
nadesłano 39 prac – oryginalnych ozdób bożonarodzeniowych. 8
grudnia trzyosobowe jury wyłoniło laureatów. W poszczególnych
kategoriach zostali nimi:
• Przedszkole: ● I. Igor Hertel, ● II. Adrianna Witasik, ● III. Amelia
Witasik.
• Klasy I-III: ● I. Miłosz Dylak, ● II. Zosia Wiernicka, ● III. Emilia
Muskała.
• Klasy IV-VI: ● I. Wiktor Sulikowski, ● II. Amelia Ochnio, ● III.
Paweł Oleszczyk.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody w postaci gier planszowych,
edukacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz słodkości i pamiątkowych dyplomów. Pozostali uczestnicy zostali obdarowani dyplomami i słodkimi upominkami.
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Notatki z historii
Nasza szkoła

ięki Stanisławowi Hejakowi, który niestrudzenie poszukuje ciekawych informacji i fotografii z przeszłości gminy Kleszczów, trafiło do nas znakomicie zachowane zdjęcie, na którym przed szkołą w Faustynowie pozują do wspólnego zdjęcia uczniowie
i nauczyciele. Dzięki ówczesnym uczniom tej szkoły – Elżbiecie Stępień i Janowi Stępniowi oraz ich fenomenalnej pamięci udało się odtworzyć nazwiska osób uwiecznionych na fotografii. Mamy nadzieję, że - jak inne stare fotografie - szkolne zdjęcie sprzed lat uruchomi
falę wspomnień o osobach, których dzisiaj nie udałoby się już zebrać w komplecie. Data wykonania tej fotografii to 1 czerwca 1960 r.
Podajemy nazwiska poczynając od dziewczynki widocznej po lewej stronie, w najniższym rzędzie. W nawiasach umieszczone zostały te ze znanych państwu Stępniom nazwisk, które panie przyjęły po zmianie stanu cywilnego.

1. Bogumiła Stępień (Nagodzińska), 2. Henryka Pulwert, 3. Halina Janus (Matusiak), 4. Grażyna Spalińska, 5. Władysława Jadwiga Binek (Kozłowska), 6. Elżbieta Kotowska, 7. Andrzej Matyszkiewicz, 8. Halina Michalska, 9. Teresa Pabich, 10. Romualda Pietryniak (Wieczorkiewicz),
11. Janina Pietryniak (Stachera), 12. Sabina Markiewicz, 13. Halina Spalińska (Dopytała), 14. Bożena Piestrzyńska (Smużna), 15. Teresa Watała (Słabiak), 16. Stanisława Kierasińska (Marchewka), 17. Zdzisława Wolska, 18. Franciszek Matyszkiewicz, 19. Anna Skupińska, 20. Ryszard
Płochocki, 21. Maria Czyżewska, 22. Henryka Czechowicz (Szcześniak),
23. Teresa Paciorek, 24. Danuta Siewiera, 25. Alina Niewieczerzał, 26.
Różena Jancyk, 27. Leokadia Ryplewicz (Janecka), 28. Marek Płochocki, 29. Mirosława Koch, 30. Henryk Pietryniak, 31. Henryka Koch (Komór),
32 Krystyna Ziółkowska, 33. Halina Staszczyk, 34. Jadwiga Czyżewska,
35. Barbara Włodarczyk (Kukwa), 37. Barbara Konefał (Sobczak), 38. Jadwiga Melka, 39. Jerzy Kotowski, 40. Tadeusz Miller, 41. Eugeniusz Zagórski, 42. Henryk Piestrzyński, 43. Zdzisław Konefał, 44. Alicja Pietrzyk,
45. Krystyna Dydoń (Trętkiewicz), 46. Honorata Bartoszewska (Kwarta),
47. Bogumiła Urbańska, 48. Wiesława Wójcik, 49. Krystyna Pietrzyk, 50.
Henryk Stępień, 51. Marian Spaliński, 52. Henryk Piestrzyński, 53. Henryk Woźniak, 54. Tadeusz Stępień, 55. Jan Matyjaszkiewicz, 56. Grzegorz
Kacprzykowski, 57. Krzysztof Foryś, 58. Jan Kowalczyk, 59 Bogdan Łąkiewski, 60. Jan Stępień, 61. Marian Dydoń, 62. Bogumił Siedlarczyk, 63.
Piotr Pietryniak, 64. Jan Woźniak, 65. Czesław Urbański, 66. Kazimierz
Świtała, 67. Krzysztof Wolski, 68. Henryk Włodarczyk, 69. Władysław Staszewski, 70. Zygmunt Niewieczerzał, 71. Franciszek Kierasiński, 72. Stefan Włodarczyk.
(s)

W merze z 1899 ropoświątecznym nu-

ku wydawany w Guberni Piotrkowskiej „Tydzień”
informował także o takich
wydarzeniach:

Choinka

W Woli Wydrzynej, własności hr. Romana Ronikiera,
urządzona została staraniem hrabianki Teresy Ronikierówny choinka dla służby dworskiej. 107 dzieci należących
do 31 rodzin obdarowanych zostało książkami, łakociami
i ubraniem. Miły to objaw spójni między dworem a ludem,
godzien uznania dowód pamięci o pracownikach dworskich.

Z ochrony nr 2

Zawdzięczając ofiarności ludzi dobrej woli, w dniu 19
grudnia w ochronie nr 2 rozdano ubrania 85-iu i zabawki 25-iu najbiedniejszym dzieciom. W dniu zaś gwiazdkowym 23 grudnia obdzielono 110 dzieci struclami i inszemi świątecznemi przysmakami, nadesłanemi w części
w naturze na ręce opiekunki ochrony, a w części zakupionemi z ofiarowanych na ten cel datków pieniężnych za co
serdecznie „Bóg zapłać” składa ofiarodawcom i poleca nadal biedną dziatwę dobrym ich sercom.
Opiekunka ochrony H. Strahlerowa
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Szkolne wieści
Wymiana świątecznych kartek
„Christmas Cards Exchange” - to tytuł projektu, do którego - w ramach unijnego programu edukacyjnego eTwinning - przystąpiła
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie. We współpracy z grecką szkołą
podstawową z Aten rozpoczęła projekt, którego celem jest poznawanie kultury i zwyczajów krajów europejskich związanych ze świętami
Bożego Narodzenia.
- Uczniowie wykonywali samodzielnie kartki świąteczne, w których
przesyłali życzenia w języku polskim i angielskim swoim rówieśnikom
- mówi nauczycielka języka angielskiego Anna Kuśmierek. - Kolejnym
zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej bożonarodzeniowe zwyczaje. Dzięki temu uczniowie będą
mogli poznać tradycje krajów uczestniczących w projekcie, porównać
różnice kulturowe, a także rozwijać swoje umiejętności językowe.
Finalnie do projektu przyłączyły się również szkoły z Hiszpanii,
Włoch, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Rumunii.

Szkolne akcje charytatywne
Grudzień to pora licznych akcji charytatywnych. Społeczność gimnazjum w Kleszczowie sama uczestniczyła i zachęcała mieszkańców
naszej gminy do uczestniczenia w akcjach:
• „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” – prowadzona w dniach
2-13 grudnia akcja zbiórki pieniędzy na zakup darów, które trafią
do najbardziej potrzebujących,
• zbiórka odzieży dla domu dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
W akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” prowadzonej w Szkole Podstawowej w Łękińsku od 25 listopada do 6 grudnia zbierane
były słodycze dla dzieci z domu dziecka.
Z kolei w Szkole Podstawowej w Kleszczowie akcja „I ty możesz
zostać świętym Mikołajem”, prowadzona do 17 grudnia, polega na
zbiórce darów takich jak żywność, odzież dla dzieci i dorosłych (także
używana), ręczniki, pościel, koce, zabawki, przybory i pomoce szkolne, książki, środki do higieny osobistej oraz środki czystości. Zebrane dary mają być przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom
z gminy Kleszczów, a także mieszkańcom Bełchatowskiego Centrum
Pomocy Bliźniemu Monar-Markot.
Od 2 do 6 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbywała się akcja charytatywna, polegająca na zbiórce
pieniędzy oraz darów rzeczowych (kosmetyki, ubrania, zabawki,
książeczki, produkty spożywcze) przeznaczonych na wsparcie podopiecznych Domu Małego Dziecka w Częstochowie.

Stypendyści premiera
28 listopada podczas uroczystości zorganizowanej w Piotrkowie Trybunalskim wręczono stypendia prezesa Rady Ministrów najlepszym
uczniom. Wśród stypendystów jest także dwoje uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, którzy w roku szkolnym
2012/2013 osiągnęli najwyższą średnią ocen w szkole. Są to Dajana
Mielczarek (kl. II LO) oraz Maciej Szymczak (kl. III TNT).

Testowali wiedzę o prawie pracy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie uczestniczy w realizowanym wspólnie z łódzką Państwową Inspekcją Pracy programie „Kultura bezpieczeństwa”. Główny cel tego programu to lepsze
przygotowanie młodzieży do podjęcia pierwszej pracy. Program
obejmuje bezpłatne szkolenie nauczycieli ZSP w Kleszczowie,
dostarczenie szkole bezpłatnych pomocy edukacyjnych w formie
wydawnictw PIP oraz udział uczniów w konkursie wiedzy o prawie
pracy. Szkolny etap tego konkursu odbył się 25 listopada. Szesnastu
uczniów klas I-IV rozwiązywało test z zakresu prawa pracy, złożony
z 25 pytań. Do drugiego, regionalnego etapu konkursu przejdą dwaj
zwycięzcy etapu szkolnego.

Tydzień wolontariatu
Od 2 do 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowane zostały obchody „Tygodnia wolontariatu”. Tematowi bezinte-

resownego wspierania bliźnich poświęcone były zajęcia w każdej z klas. Ponadto uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie
plastycznym „Wolontariat w oczach dziecka”, a ich koledzy ze
starszych klas – w konkursie na hasło promujące ideę wolontariatu. Przy współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi w
Kleszczowie zorganizowano spotkanie uczniów klas I-III i IV-VI
na temat wolontariatu. Poza tym
pedagog szkolny zorganizowała
akcję charytatywną na rzecz dzieci z Afryki, polegającą na zebraniu
przyborów szkolnych i ubrań. Akcja
jest organizowana przy współpracy
ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie.
Zbiórka potrwa do końca grudnia.

Obchody Dnia Praw Dziecka
20 listopada, w rocznicę przyjęcia przez Polskę „Konwencji o prawach dziecka” w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowane zostały zajęcia, poświęcone tej konwencji. Tematykę praw
dziecka omawiano na godzinach wychowawczych, w drugich
i trzecich klasach odbyły się warsztaty poświęcone sprawom
agresji i przemocy, a w klasach najstarszych dla sprawdzenia
znajomości praw dziecka przeprowadzony został test. Najlepiej wypadła klasa V c. Zdobywając maksymalną ilość punktów
uczniowie zapewnili sobie prawo do jednego dnia „bez pytania”.

Rajdowe wyjazdy
Członkowie Koła PTSM działającego w SP Kleszczów w trakcie
roku szkolnego wyjeżdżają na kilka imprez rajdowych. W połowie
listopada sześcioro uczniów było na I Pieszym Rajdzie „A może
byśmy tak… do Tomaszowa”. W konkursach miejsca na podium
wywalczyły: M. Szafrańska (II m. w konkursie wiedzy o PTSM)
i K. Wysocka (III m. w konkursie ekologicznym). Interesującym
punktem rajdu była gra miejska, w trakcie której zwiedzano Groty
Nagórzyckie i rezerwat Niebieskie Źródła oraz wykonywano zadania związane z wierszami Juliana Tuwima.
Warto dodać, że 2 miesiące wcześniej pięcioro przedstawicieli
Koła PTSM w Kleszczowie uczestniczyło w XV Rajdzie Turystycznym Po Ziemi Szczercowskiej „Linią Obrony 30 DP”.

Wznawia działalność Koło PTSM w gimnazjum
2 stycznia w kleszczowskim gimnazjum wznawia swoją działalność Szkolne Koło PTSM. Nauczycielka Ilona Ziemba zachęca:
- Zapraszamy do wstąpienia w jego szeregi wszystkich uczniów,
którzy propagują zdrowy i aktywny tryb życia oraz wykazują zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem. Zapisy prowadzone
będą do 18 grudnia.

Uczestniczą w kulturze
Odnotować warto dwa listopadowe wyjazdy uczniów najstarszych
klas Szkoły Podstawowej w Łękińsku połączone z udziałem w teatralnym spektaklu i filmowym seansie. W Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie młodzież obejrzała sztukę „Tajemniczy
ogród”, opowiadającą o przyjaźni trojga bardzo od siebie różnych
dzieci, które potrafią przełamać swoje uprzedzenia.
Obejrzany w piotrkowskim kinie film „Mój biegun” to opowieść
o Jaśku Meli, najmłodszym w historii zdobywcy dwóch biegunów,
a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu. To historia rodziny, która radzi sobie z serią tragicznych wydarzeń - śmiercią młodszego syna, a potem ciężkim
wypadkiem nastoletniego Jaśka. Chłopiec walcząc o powrót do
normalnego życia, odnajduje w sobie siłę charakteru obcą niejednemu dorosłemu.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

16 - 31 XII `2013		
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Turystyczna Barbórka
kologiczny Rajd „Barbórka w Kleszczowie” przez kilka lat,
w których był organizowany, zyskał sporą popularność wśród

1
członków szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w regionie łódzkim. Bywało, że na kleszczowskiej imprezie
zjawiało się nawet 230 młodych turystów wraz z opiekunami.
W tegorocznej, ósmej edycji rajdu uczestniczyło 180 osób (fot.
1), reprezentujących siedem szkół podstawowych (Golesze Duże,

2
nr 1 w Tomaszowie Maz., Łaznów, Ręczno, Straszów, Brzoza,
Kleszczów) oraz dziewięć gimnazjów z terenu byłego województwa
piotrkowskiego (Lubochnia, nr 3 i nr 7 Tomaszów Maz., Wolbórz,
Szczerców, Ręczno, Rozprza, Popielawy, Kleszczów). Organizatorami imprezy były: Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie oraz Oddział PTSM w Piotrkowie Trybunalskim.
Program dwudniowej imprezy przewidywał przeprowadzenie
kilku konkursów. Odbyły się też piesze wycieczki uczestników rajdu: do figury św. Barbary przy kleszczowskim kościele (fot. 2) i na
taras widokowy na skraju odkrywkowej kopalni węgla. Patronat nad
tegorocznym rajdem objął wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski. On też dokonał otwarcia turystycznej imprezy (fot. 3).
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Obok dydaktyczno-wychowawczych funkcji imprezy dla organizatorów rajdu ważne były takie cele, jak promocja krajoznawczo-turystycznych walorów gminy Kleszczów (zwłaszcza zasobów służących rekreacji i uprawianiu sportu) oraz promocja szkoły
podstawowej w Kleszczowie. To zadanie zostało zrealizowane
m.in. poprzez prezentację programu artystycznego, przygotowanego przez członków szkolnego koła teatralnego wraz z pokazem zdjęć odkrywkowej kopalni
węgla.
Konkursy zaplanowane
w programie rajdu odbyły się
w piątkowe popołudnie. W dziedzinie wiedzy o gminie Kleszczów najlepsi okazali się: Filip
Gągorowski z podstawówki nr 1
w Tomaszowie Maz. oraz Bartek
Wroński z gimnazjum w Ręcznie. Zadanie literacko-poetyckie
4
polegało na napisaniu krótkiego
wiersza, którego tematem była
gmina Kleszczów i jego okolice.
Najlepiej poradzili sobie: Julia Dramińska z SP Golesze Duże i Damian Kołodziej z gimnazjum w Popielawach.
Konkurs plastyczny wymagał stworzenia pracy rysunkowej
lub wyklejanki (fot. 4), pokazującej sportowe zajęcia, związane
z programem rajdu w Kleszczowie. W kategorii szkół podstawowych z tego zadania najlepiej wywiązał się Jakub Rajszczak z SP
w Brzozie, a wśród gimnazjalistów - Julia Jagodzińska z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz. Turystyczny test w języku angielskim najmniej trudności sprawił Szymonowi Rusieckiemu (SP nr 1
z Tomaszowa Maz.) oraz Kamilowi Olczykowi z tomaszowskiego
Gimnazjum nr 3.
Ogłoszenie wyników tych konkursów i wręczenie nagród (m.in.
karimaty za zajęcie pierwszych czterech miejsc, a w konkursie wiedzy o gminie Kleszczów - turystyczne śpiwory za trzy pierwsze
miejsca) odbyło się tuż po śniadaniu, w sobotę 30 listopada. Potem
była autokarowa wycieczka po
gminie i dłuższy przystanek
w SOLPARKU, gdzie chętni
mogli przystąpić do rywalizacji
w zawodach pływackich.
O ile w poprzednich konkursach uczniowie z Kleszczowa zdobywali miejsca II,
III i dalsze, to w pływaniu wywalczyli aż trzy pierwsze i jedno trzecie miejsce. Zwycięstwa
w swoich kategoriach odnieśli:
Rozalia Piskorska (SP Kleszczów, Nikodem Podsiadły (SP
5
Kleszczów) i Krystian Śmiertka
(Gimnazjum w Kleszczowie).
Wśród gimnazjalistek najlepsza w zawodach pływackich okazała
się Jagoda Sass (Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.). Nagrody
za zdobycie najlepszych lokat w rywalizacji uczestników tej części
rajdu ufundowała spółka SOLPARK, a wręczenia nagród dokonał
prezes zarządu - Piotr Stawski (fot. 5).
(s)

Tanio sprzedam nowy

grzejnik płytowy „Purmo”
3

typu „V” VKO Radiator 600x1800
V-11. P max. – 10 bar.
Tel. 783 996 382.
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Sport
Awans unihokeistów

Sport
Pingpongiści ZSP

pięć drużyn chłopięcych i pięć drużyn dziewczę3
18 listopada
cych ze szkół powiatowych wzięło udział w powiatowym

turnieju unikokeja. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie
zajęli pierwsze miejsce i zakwalifikowali się na zawody rejonowe.
Kolejne miejsca zajęły: II - SP 4 Zelów; III - SP 4 Bełchatów; IV SP 3 Bełchatów; V - SP 2 Zelów. Drużyna unihokeistek z Kleszczowa zajęła piąte miejsce.

Sport
ZSP promuje
aktywność fizyczną

br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
W listopadzie
w Kleszczowie przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć

każdy może”. Przyznawany przez ministra edukacji narodowej tytuł
„Szkoła w Ruchu” stanowi wyróżnienie dla tych szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Szkoły uczestniczące w akcji podejmują więc
różne działania związane z rozwijaniem aktywności fizycznej. To
nie tylko tradycyjnie rozumiane zajęcia z wychowania fizycznego,
ale także edukacja zdrowotna, pozalekcyjne zajęcia sportowe i aktywny wypoczynek.
Kolejny aktywizacyjny projekt z udziałem kleszczowskiego ZSP
to „WF z klasą”, zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu
Sport.pl. Biorąc pod uwagę statystyki jest to zdecydowanie najbardziej popularna z inicjatyw CEO. O ile do dwóch pierwszych edycji „Szkoły z klasą” przystąpiło odpowiednio 607 i 582 placówki,
to „WF z klasą” zainteresował 886 szkół. Uczestnicy zamieszczają swoje informacje w serwisie blogowym pod adresem http://blogiceo.nq.pl.
(s)

Sport
Halowa piłka w grze

J

ak już informowaliśmy do rozgrywek II edycji SOLPARK Football League przystąpiło dziesięć drużyn: Oldboy Kleszczów, Kersten Europe, Caparol, Aga-Trans, Energoserwis, Solpark,
Eko Centrum, Colep, Constantia Soccer Club i Łęksa City.
Czas każdego niedzielnego meczu to 2x12 minut. Składy drużyn - 6-osobowe (pięciu zawodników w polu plus bramkarz). Rozgrywki zaczynają się o godz. 18.00, a wstęp dla kibiców na widownię hali sportowej SOLPARKU jest bezpłatny. Jedyna dłuższa
przerwa w halowej lidze nastąpi w okresie świąteczno-noworocznym. 29 grudnia nie będzie meczów.
Po dwóch kolejkach liderem tabeli został zespół Eko Centrum,
który wraz z zajmującą drugie miejsce drużyną Constantia Soccer
Club miał na koncie 6 zdobytych punktów. Po trzeciej kolejce oba
te zespoły umocniły się na prowadzeniu zwiększając dorobek do 9
pkt., przy czym Eko Centrum znacznie poprawiło swój bilans bramkowy po wysokiej wygranej z Aga-Trans 7:2. Najlepszym strzelcem
å ciąg dalszy na str. 16

Tanio sprzedam używany
zestaw wypoczynkowy: kanapy (3, 2)
rozkładane z funkcją spania
i pojedynczy fotel.
Tel. kontaktowy 782 088 719.

grudnia dwie drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie brały udział w Mistrzostwach Powiatu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym. Drużyna dziewcząt (Justyna Kluba, Marta Kłodawska, Patrycja Hajduk) zajęła piąte miejsce (na 7 drużyn), a chłopcy (Michał Szczekocki, Marcin Kuliberda,
Dawid Berg) wywalczyli czwarte miejsce (na 8 drużyn).

Sport
Sukces szczypiornistów

20

listopada piłkarze ręczni ZSP Kleszczów wystąpili w zawodach rejonowych w piłce ręcznej. Okazali się najlepsi
w rywalizacji ze szkołami z Piotrkowa i Radomska. W meczu z faworytami zawodów (ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim) wygrali
15:12, a w meczu z rówieśnikami z Radomska - 12:8. Wywalczyli
awans na zawody wojewódzkie, w których będą reprezentować powiat bełchatowski i rejon piotrkowski.
Skład zwycięskiej drużyny: Dawid Berg - bramkarz, Michał Kowalski, Mateusz Roczek, Łukasz Danielski, Arkadiusz Mazurczyk,
Michał Kuliberda, Dominik Stępień, Krzysztof Miller, Bartosz Grabny, Krystian Sobieraj, Przemysław Aleksandrowicz, Miłosz Dąbrowski, Radosław Klewin, Kacper Lipertowicz - bramkarz, Przemysław
Dawid. Opiekunami byli: Marcin Szymak i Robert Pawlicki.
W tym samym dniu o awans na zawody wojewódzkie walczyła
też drużyna dziewcząt z ZSP w Kleszczowie. W pierwszym meczu
dziewczęta wygrały z I LO w Radomsku 5:4, a w drugim przegrały
7:13 z ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb.
– Ten wynik nie odzwierciedla przebiegu meczu - mówi jeden
z opiekunów, M. Szymak. – Po prostu nasze dziewczęta miały bardzo małą skuteczność.

Sport
Liga wojewódzka siatkarek

1

grudnia w Skierniewicach odbył się III turniej rundy zasadniczej kadetek w piłce siatkowej. W grupie „F”, w której grają
kadetki LKS Omega Kleszczów, rozegrano trzy mecze:
•
LKS Omega - Koluszki 2:3
•
LKS Omega - Skierniewice 3:2
•
Skierniewice - Koluszki 3:2
Jak widać wszystkie zespoły uzyskały taki sam bilans punktów
i setów. Dzięki lepszemu bilansowi tzw. małych punktów Omega zajęła pierwsze miejsce i uzyskała awans do grupy „E”. W zespole
z Kleszczowa zagrały: N. Jasek, A. Dworzyńska, B. Rudzka, A. Pielużek, M. Wojtania, M. Balcerowicz, P. Woch, P. Sokołowska, A. Frączek, N. Kowalczyk, D. Kita, P. Cieślak. Trener - M. Kwieciński.

Sport
Młodzi piłkarze na podium

piłkarze LKS Omega Kleszczów (rocznik 2002) brali
M łodzi
udział w XIV Turnieju Halowym o Puchar Marszałka Woje-

wództwa Łódzkiego. Już w fazie eliminacyjnej sprawili sporą niespodziankę, eliminując faworyta rozgrywek - GKS Bełchatów. Obok
Omegi do finałowej grupy awansowały zespoły Mazovii Tomaszów
Maz. i Ceramiki Opoczno. W turnieju finałowym, rozegranym w Zgierzu zespół Omegi wywalczył III miejsce po przegraniu półfinałowego
meczu z Widzewem Łódź 1:2. Widzew zwyciężył w turnieju, a drugie
miejsce zajęła drużyna ŁKS.
W drużynie Omegi wystąpili: Bartosz Winkler, Michał Olas, Marcel Nowak, Filip Zatorski, Jakub Miarka, Wiktor Bujacz, Sebastian
Krakowski, Bartłomiej Dziadowiec, Łukasz Więckowski, Patryk Gal
i Mateusz Miarka. Trenerem drużyny jest Przemysław Ciemniewski
Zdjęcia z finałowego turnieju można znaleźć na stronie http://
www.lzpn.org.
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Zapisy do sekcji
podnoszenia ciężarów

ekcja podnoszenia ciężarów przy LKS Omega Kleszczów prowadzi nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Treningi odbywają się we wtorki i soboty od godz. 16 w siłowni klubu. Zajęcia prowadzi trener Sebastian Ołubek. Telefon
500 289 774.

Sport

Wojewódzkie igrzyska w hali

w hali sportowej szkoły
24 listopada
podstawowej w Moszczenicy odbyły

się Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego. Drużyny rywalizowały w szachach, warcabach,
tenisie stołowym, biegach przełajowych,
rzucie lotką, podnoszeniu odważnika 17,5
kg, wieloboju sprawnościowym oraz przeciąganiu liny. Odbyły się też zawody dla
niepełnosprawnych.
W zawodach uczestniczyło 14 drużyn
reprezentujących powiaty, gminy i kluby
LZS województwa łódzkiego, a wśród

nich reprezentacja gminy Kleszczów.
Osiem czołowych miejsc w igrzyskach wywalczyły: ● I. Gm. Rozprza,
● II. Gm. Gorzkowice, ● III. Gm. Zelów,
● IV. Gm. Bełchatów, ● V. Gm. Kleszczów, ● VI. Gm. Wola Krzysztoporska,
VII. Powiat Łódź - Wschód, ● VIII. Gm.
Moszczenica.
Organizatorami imprezy były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Urząd
Marszałkowski w Łodzi, Rada Gminna
Zrzeszenia LZS w Moszczenicy i GLKS
„Włókniarz” Moszczenica.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim sportowcom i sympatykom klubu
życzy Zarząd i pracownicy
LKS Omega Kleszczów.
Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

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

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w
F.H.U. „APIS”, tel. 695-122-863 lub
692-130-780.

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

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Ciężary w SOLPARKU

urniej o Puchar SOLPARKU w podnoszeniu ciężarów, rozegrany 24 listopada zgromadził ponad 30 zawodników i za-

wodniczek. Turniej był rozgrywany według punktacji Sinclair’a (decydowała waga zawodnika oraz ilość podniesionych kilogramów).
W rywalizacji kobiet wygrała Sylwia Oleśkiewicz - obecnie zawodniczka LKS Omega Kleszczów, wcześniej - LKS Dobryszyce.
Dodajmy, że trzy miesiące temu Sylwia zdobyła mistrzostwo Europy
juniorek w kategorii do 40 kg.
W kleszczowskim turnieju
czternastoletnia zawodniczka
Omegi okazała się lepsza od
starszej o 6 lat Justyny Zawadzkiej z Gryfu Bujny i Katarzyny Ordzińskiej z tego samego klubu.
Wśród mężczyzn dwa czołowe miejsca zajęli zawodnicy
AZS Częstochowa: Łukasz
Grela i Piotr Mizera. Trzeci był
Łukasz Krawczyk z Budowlanych Opole.

Na podium w Blachowni

1

grudnia w Blachowni odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznika 1999. Drużyna LKS Omega
Kleszczów zajęła w nim trzecie miejsce. W fazie grupowej wygrała
wszystkie mecze (przeciwnicy to Płomień Borowe, Kamienica Polska, AS Lubliniec i Polonia Bytom) nie tracąc nawet jednej bramki.

Halowa piłka w grze

å ciąg dalszy ze str. 14

po III kolejce był Paweł Kurek - zawodnik Eko Centrum, strzelec 4 bramek.
Trzecie miejsce w tabeli
zajmowała drużyna Colep
- tylko dwa punkty gorsza
od liderów.
Na zdjęciu udostępnionym przez SOLPARK
- organizatora rozgrywek
prezentujemy zespół Eko
Centrum.
(s)

W półfinale turnieju Omega trafiła na gospodarza - drużynę Orlika
Blachownia. Po remisie 0:0 nastąpiło strzelanie karnych. Zakończyło się dopiero po 8 seriach wygraną Blachowni 5:4.
– W finale pocieszenia wygraliśmy
ponownie z Asem
Lubliniec 1:0, zdobywając puchar za III
miejsce – mówi trener drużyny, Jacek
Drzewiecki.
Omegę w tym
turnieju reprezentowali: Patryk Niedbała, Patryk Kusiak,
Patryk
Klimczyk,
Piotr Kaczmarczyk,
Hubert Gawłowski,
Mateusz Zając, Sebastian Popiołek, Bartłomiej Saternus, Miłosz
Podsiadły, Paweł Pajęcki, Mateusz Knysiak, Michał Piotrowski,
Krzysztof Kociniak, Bartosz Pieniążek, Mateusz Jędrzejczyk, Mateusz Morawski i Adam Łakomy.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
składamy najserdeczniejsze
życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Niech radosny dzień
Narodzin Pana
przyniesie
Nam Wszystkim
pokój i nadzieję na Nowy Rok.
życzą
Zarząd i Pracownicy ARR
„ARREKS” S.A.

