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Spektakl, kiermasz, kolędy…
W piątek 15grudniasalasportowaSzkołyPodstawowejim.J.
Korczakaw Kleszczowiewypełniłasięniemaldo ostatniegomiejsca.
Tegodniazorganizowano czwartą
edycję przedświątecznejakcjicharytatywnej,którejcelem było wsparcie
działalnościprowadzonej przez Dom
Dziecka w Dąbrowie
Rusieckiej.
Oprócz bożonarodzeniowegokiermaszuodbyłsiępokazprzedstawienia„Bógsięrodzi…w Człowieku”.
Więcejna str. 7

W świątecznej atmosferze
Od 7grudniaw sołectwachgminyKleszczówmieszkańcywspólnie z samorządowcami i księżmi z parafii spotykali się w salach
WOK i świetlicach wiejskich na wigilijnych spotkaniach. Klimat
i oprawęzbliżającychsięświątBożegoNarodzeniatworzyłyprzygotowanespecjalniena tęokazjędekoracjeświąteczne.

Betlejemskie światełko
dotarło do Kleszczowa
Grupaharcerzyz 5
Drużyny Harcerskiej
„Niebo”w Kleszczowie
z drużynowymKrystianemŚmiertkąna czele
dzieliłasięprzedświętamiBożegoNarodzenia
Betlejemskim
ŚwiatełkiemPokoju.To
symbolpokoju,miłości
i jedności. Światełko
z rąknaszychharcerzyodebrałnietylkowójtgminy,aletakżeszefowiegminnychfirmorazszkół.

Znów rekordowy wynik
W niedzielę 3grudniaw kleszczowskimkompleksieSOLPARK
jużpo razósmyodbyłsięcharytatywnykiermasz,z któregodochód
zostanieprzeznaczonydlapodopiecznychFundacjiGajuszw Łodzi.
Organizatoramitegoprzedsięwzięciabyła– takjakw poprzednich
latach– RadaRodzicówsamorządowegoprzedszkolaw Łuszczanowicachorazpracownicytejplacówki.W prowadzeniusprzedaży
dekoracyjnychartykułówświątecznych,słodkichwypieków,wyrobównadającychsięna niepowtarzalneprezentypomagałyprzedstawicielkiFundacjiGajusz.

Więcejna str. 2

Uchwalony budżet na 2018 rok
Ostatnia w 2017 roku sesja Rady Gminy Kleszczów odbyła
się 19grudnia.O omawianychna tymposiedzeniutematachnapiszemyobszerniejw kolejnymwydaniu„IK”.Do wiadomościmieszkańcówchcemynatomiastprzekazaćwiadomośćo uchwaleniubudżetugminyna rok 2018.Na przyszłyrokzaplanowanezostałydochodyw łącznejwysokości 271.424.620,25 zł.Wydatkiwynieśćmają 347.754.496,47 zł,z czegoponad 152mlnzłsamorządprzeznaczyna inwestycje.
Różnicapomiędzyplanowanymidochodamia wydatkami(ponad 76,3mlnzł)zostaniepokrytaz nadwyżkiwypracowanejw poprzednichlatach.

Więcejna str. 7

Wygodniej zapłacić kartą
Płatnościbezgotówkowez wykorzystaniemkartpłatniczychsą
od 3styczniamożliwerównieżw kasieUrzęduGminyw Kleszczowie.Na przeprowadzanietakichtransakcjipozwalazainstalowanytu
terminalpłatniczy.UmowazespółkąFirstDataPolskaz Warszawy
zostałazawartana ponaddwalata.Zgodniez zapisamiurządnie
będzieponosiłopłatza akceptacjępłatnościbezgotówkowychz wykorzystaniemterminala,natomiastklienciniebędąobciążaniprowizjąza opłatęz użyciemkartypłatniczej.
JS
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Na opłatkowych spotkaniach

Ciągnik
– gigant już
w Kleszczowie

20

grudnia, a więc prawie miesiąc
wcześniej niż zakładała umowa,
zostałdo Kleszczowaprzywiezionyciągnik
CLAAS 830 Axion, przeznaczony przede
wszystkim do zimowego utrzymania dróg
na tereniegminyKleszczów.Proceduraodbioruzakupionejprzezgminęmaszynyodbyłasięna placuw ZakładzieKomunalnym

„Kleszczów”,a więcw firmie,którabędzie
ten nowoczesny i wydajny sprzęt użytkować.
Potężne tylne koła ciągnika mają ponad 2metryśrednicy.Dlaskutecznegoporuszaniasiępo ośnieżonychi śliskichdrogach,zostałyonedodatkowodociążonebalastemo łącznejwadze 1,2tony.Zewzględuna gabarytymaszyny,a przedewszystkimjejwysokość,transportdo Kleszczowa
odbyłsięna przyczepieniskopodwoziowej.
Ciągnikjestnapędzany 235-konnymsilnikiemwysokoprężnym.Wyposażeniesłużącedo prowadzeniaakcjizimowejtobardzo szeroki pług oraz posypywarka, która
może jednorazowo zabrać do 5 m sześć.
mieszaninysoliz piaskiem.
JS

OGŁOSZENIE
WójtGminyKleszczówna podstawie
art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997rokuo gospodarcenieruchomościami(t.j.Dz.U. 2016.2147.zezm.)informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowieprzy ulicyGłównej 47zostałwywieszonyna tablicyogłoszeńoraz
opublikowanyna stronieBiuletynuInformacjiPublicznejUrzęduGminyKleszczów
i stronie internetowej www.kleszczow.pl
wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży,położonychw miejscowości
Kolonia Łuszczanowice, gmina Kleszczów,pow.bełchatowski,woj.łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać
w siedzibieUrzęduGminyw Kleszczowie,
ul.Główna 47, II p.pok. 26lubtelefonicznie 44 731 66 31i 44 731 66 55.

S

potkania opłatkowe w poszczególnych sołectwach rozpoczynały się
od wspólnej modlitwy, prowadzonej przez
księdzai od poświęceniaopłatka.Życzenia
świątecznei noworoczneskładałzebranym
mieszkańcom wójt Sławomir Chojnowski.
Życzeniami i opłatkiem dzielili się później
pozostaliuczestnicytychspotkań.Po przełamaniusięopłatkiemuczestnicyzasiadali
do udekorowanych stołów, aby posilić się

swojewokalnei muzyczneumiejętnościdoskonaląna zajęciachwokalnychi podczas
nauki gry na keyboardzie w Gminnym
OśrodkuKultury.W niektórychsołectwach
w kolędowym repertuarze zaprezentowała
sięmieszkańcomrównieżMłodzieżowaOrkiestraDętaGminyKleszczóworazKleszczowskiChórMieszanySonore– wszyscy
w strojachgalowych.Zostalibardzociepło
przyjęciprzezuczestnikówspotkań.

daniami, które niemal w każdym, polskim
domukojarząsięz Wigilią.
Za sprawą dzieci i młodzieży szkolnej
rozpoczynało się śpiewanie kolęd. Okazję
do publicznegowystępumiałyosoby,które

Miejmy nadzieję, że ta ciepła i pełna
życzliwości atmosfera przetrwała w rodzinachuczestnikówopłatkowychspotkańaż
doświątecznychdniBożegoNarodzenia.
MSz

Podsumowanie „zielonych” dotacji
roku w Urzędzie Gminy rozplenice japońskie oraz turzyce. Dużym
W 2017
w Kleszczowie zostało złożo- zainteresowaniemcieszyłysiętakżebonsai
nych 180wnioskówo dofinansowaniezakupuroślinozdobnych. 179zostałorozpatrzonychpozytywnie,a łącznakwotaudzielonegodofinansowaniawyniosłaok. 350tysięcy
zł.Oznaczato,żeśredniawysokośćdotacji
przypadająca na jednego wnioskującego
wyniosła 1955,31 zł.
Najczęściejkupowanymiroślinamibyły:
żywotniki zachodnie, surmie bignoniowe,
brzozy,magnolie,berberysy,hortensje,rododendrony,azalie,tawułyorazlawendy.
Zgodniez trendamipanującymiw ogrodnictwie,bardzoczęstosadzonoteżtakierośliny,jakprzeróżnetrawyozdobne,np.imperaty cylindryczne, miskanty, kostrzewy,

i formyszczepionez sosen,świerków,żywotnikówi jałowców.
Od lipcado listopada 2017rokupowołanaw UrzędzieGminyKomisjaOcenyWnioskówds.dofinansowaniasadzonekdrzew
i krzewówozdobnychskontrolowałaok. 125
posesji,na którychzostałydokonanenasadzenia zgodnie z umowami zawartymi
w latach 2015, 2016i 2017.
Zachęcamydo odwiedzaniastronyinternetowej http://eko.kleszczow.pl/, na której
znajdująsięszczegółoweinformacje,dotycząceprocedurystaraniasięo gminnądotację.
EC

Konkurs na dziennych opiekunów

22

listopadawójtgminyogłosiłotwarty konkurs ofert na wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3. Wybrane
w konkursieosobybędąmogływ okresie 1
stycznia– 31grudnia 2018rokuopiekować
się na terenie gminy Kleszczów dziećmi
w tzw.wiekużłobkowym,powierzonymiim
przezrodziców.
Szczegółowewymagania,jakiespełniać
mająopiekunowiedzienni,zostałyzamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,a takżena tablicyogłoszeń.Oferty
byłyprzyjmowanew siedzibieUrzęduGminydo 14grudniawłącznie.
19 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu.Na dziennychopiekunówsprawu-

jącychopiekęnad dziećmiw wiekudo lat 3
na terenieGminyKleszczówzostaływybraneofertynastępującychopiekunek:●KamilaBujacz,●IlonaGórazda,●AldonaGuryl,
●KatarzynaJabłońska,●JustynaKrężoch,
● Joanna Kurdek, ● Katarzyna Kusiak, ●
BarbaraMatuszczak,●JoannaMuskała,●
GabrielaNapieraj,●MartaSusmęd,●AgataUrbańska,●AnetaZakrzewska.
Na sfinansowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 planowane jest wydanie
z budżetugminyw 2018roku 750tys.zł.Ta
kwota obejmuje zarówno wynagrodzenie
opiekunów z tytułu umów zleceń, jak też
składki odprowadzane do ZUS i składki
na FunduszPracy.
JS
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Ważny etap inwestycji drogowej

S

pośród wielu inwestycji drogowych,
którezbliżająsiędo końca(Żłobnica)
i którenadaltrwają(Wolica,Łękińsko,Klesz-

Od pewnegoczasuna dużymfragmenciegruntownieprzebudowywanejdrogizamiastwykopów,nierównorozłożonegotłucznia i wystających studzienek widać równą

czów– ul.Główna,Łuszczanowicei Łuszczanowice Kolonia) uwagę mieszkańców
gminyskupiaszczególnietaostatnia.Prowadzona jest bowiem w gęsto zabudowanymterenie,copowodujena codzieńrozliczne utrudnienia dla mieszkających tu
osób.

warstwęasfaltui wykonanechodniki.Choć
od zakończeniawszystkichrobótdzieląnas
jeszczemiesiącetogładkienawierzchniebitumicznei utwardzonewjazdyna terenposesjibezwątpieniaciesząmieszkańcówtej
częścigminy.
JS

Propozycja obozów letnich
– GOK prowadzi zapisy

Dla

uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnychi młodzieżystudiującej(niepracującej) z gminy Kleszczów Gminny Ośrodek
Kulturyw Kleszczowieprzygotowałpropozycjęwakacyjnychwyjazdów.
W lipcu 2018rokuzaplanowano:
I. wypoczynekletnidlauczniówszkółpodstawowychklas I-III:
•14-dniowyobózedukacyjno-rekreacyjny
nad Morzem Bałtyckim z elementami
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•7-dniowyobózprzyrodniczo-turystyczny
w górach– wędrówkigórskie.
II. wypoczynekletnidlauczniówszkółpodstawowychklas IV-VI:
•14-dniowyobózedukacyjno-rekreacyjny
nad Morzem Bałtyckim z elementami
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•14-dniowyobózedukacyjno-rekreacyjny
na PojezierzuMazurskimlubPojezierzu
Suwalskim z elementami samoobrony
(uproszczonesztukiwalki).
III. wypoczynekletnidlauczniówgimnazjum
orazklasy VII szkołypodstawowej:
•14-dniowyobózedukacyjno-rekreacyjnynad MorzemBałtyckimz elementami
udzielaniapierwszejpomocyprzedmedycznej,
•14-dniowyobózedukacyjno-rekreacyjnyna PojezierzuMazurskimlubPojezierzuSuwalskimz elementamisamoobrony(uproszczonesztukiwalki).
IV. wyjazdszkoleniowo-rekreacyjnynad MorzeBałtyckiedlaczłonkówMłodzieżowej
OrkiestryDętejGminyKleszczów.
V. wypoczynek letni dla młodzieży szkół
średnichi studentówniepracujących.

• 14-dniowy obóz edukacyjno-turystyczny
w Słowacji,połączonyz poznawaniemkulturyi historiiregionu.
UWAGA:
1.Każdyz uczestnikówmożeskorzystaćtylkoz jednejformyobozu,
2.W oboziemogąbraćudziałdziecii młodzież:
•uczącasię,niepracująca,
•posiadająca stałe zameldowanie oraz
stale zamieszkująca (wraz z rodzicem
lub prawnym opiekunem) na terenie
gminyKleszczów– conajmniej 1rokdo
dniazapisu,
3.Zgłoszeniadziecii młodzieżyna poszczególne formy obozów są przyjmowane
w siedzibieGOKw Kleszczowiew następującychdniach:
•poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od godz. 8:00do godz. 15:00,
•wtorekod godz. 8:00do godz. 18:00.
Osoby dokonujące zapisu we wtorek
w godzinachpopołudniowych(15.00-18.00),
zobowiązane są do wcześniejszego uiszczeniawpłatyna wskazanyprzezGOKrachunek bankowy i przedłożenia dowodu
wpłatypodczaszapisu.
4.Przy dokonaniuzapisuprosimyo:
•podaniedanychosobowychuczestnika,
•przedłożenie legitymacji uczniowskiej
lubstudenckiej,
•złożenieoświadczeńrodzicalubprawnegoopiekuna,
•uiszczenieopłatywpisowejlubprzedłożeniedowoduwpłaty,
•złożenie prawidłowo wypełnionej karty
kwalifikacyjnej.
5.Karty kwalifikacyjne i oświadczenia do
odebraniaw sekretariatachszkółi siedzibieGOKw Kleszczowie,na stronieinterciągdalszynastr.8
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SALUSinformuje
KleszczowskaPrzychodniaSalusuzupełniłainformacjędotyczącąstyczniowychterminówpracyporadnispecjalistycznych:
•pediatrycznaz alergologią– drn.med.Violetta Gołąbek – 4 stycznia od 13.00, 25
styczniaod 14.00
•pediatryczna– drn.med.AnnaSocha-Banasiak – 5 stycznia od 13.00, 20 stycznia
od 9.00
•ginekolog.– położnicza– drn.med.Dorota
Wyrwas– 8i 22styczniaod 8.00-14.00
•ginekolog.– położnicza– drn.med.Robert
Skalski– 12 16i 26styczniaod 8.00-13.00
•ginekolog. – położnicza – lek. med. RadosławPigoń– 3, 10i 24styczniaod 13.00
Terminzapłatyza odbiórodpadów
UrządGminyw Kleszczowieprzypomina
wszystkim właścicielom nieruchomości oraz
zobowiązanymdo uiszczeniaopłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi,iżtermin
zapłaty IV ratyopłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymito 2stycznia 2018roku.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu
Gminyw Kleszczowie,●u inkasenta,●przelewem na rachunek bankowy wskazany
w książeczceopłat.
ZimowyapelZakładuKomunalnego
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca
się do mieszkańców gminy z apelem, by
po opadach śniegu nie parkowali samochodów na jezdniach dróg gminnych i powiatowych.Ustawionena jezdniachpojazdybardzo
utrudniająprzejazdpługówodśnieżającychulice.Dużefragmentyulicpozostająwtedynieoczyszczone.ZakładKomunalny„Kleszczów”
prosi także, by mieszkańcy nie odrzucali
na jezdnię śniegu usuwanego z wjazdów
na własneposesje.

Trwają zapisy
na półkolonie

K

olejną turę cieszących się wielkim
powodzeniempółkoloniizorganizuje
podczaszbliżającychsięferiiSzkołaPodstawowaim.JanuszaKorczakaw Kleszczowie.Zajęciaw ramachtygodniowychpółkoloniibędąprowadzonew kompleksieSOLPARK, przede wszystkim w salach zajęć
gimnazjum.Stacjonarnepółkoloniesąprzeznaczonedladzieciz klas I-III szkółpodstawowych, mieszkających na terenie gminy
Kleszczów.
Zajęciaorganizowanew ramachpółkoloniibędąprowadzonew dnipowszednie,
w godzinach 6.30-16.30,a opłataza udział
w półkoloniachzostałaustalonana poziomie 100 złza jednodziecko(z KartąDużej
Rodziny– 50zł).Szczegółoweinformacje
dotycząceprogramupółkoloniiorazgodzin
zajęć będą podane przez organizatora
w późniejszymterminie.
Deklaracje uczestnictwa dziecka
w półkoloniach będą przyjmowane wyłączniedo środy 10stycznia 2018r.w sekretariacieSzkołyPodstawowejw Kleszczowiew godz.7.30-15.30.
JS
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Bezpieczny odbiór
i transport azbestu

Jeśli znowu
na początku stycznia tematem dominującym
Rok tew mmeu,diachbyłsmog.Mroź
na,wyżowapogodaw pierw-

dachachdomówi budynkówmieszkalnychw naszejgminie
Na jestco
razmniejpokryćeternitowych,zawierającychszko-

dliwewłóknaazbestu.Prowadzonacorokuakcjausuwanianiebezpiecznychpokryćdachowychprzynosiefekty.Poprzedziłojąprzygotowanie„Programuusuwaniawyrobówzawierającychazbestz terenuGminyKleszczówna lata 2011-2032”orazprzeprowadzenie
szczegółowejinwentaryzacjiwyrobówzawierającychazbest.
Gmina finansuje odbiór i przekazywanie tych odpadów do
unieszkodliwiania.Specjalistycznafirmazabezpieczajedo transportui odstawiana składowiskoodpadówniebezpiecznych.W ciągu
ostatnichczterechlatusuniętow tensposóbz terenugminyponad 190tonodpadów,zawierającychazbest.
Poniższatabelapokazuje,z iluposesjiusuniętezostałyteodpadyi jakąkwotęna ichodbiórwydanoz gminnegobudżetu:
Rok

Ilość(tony)

2014

51,30

Kosztbrutto(zł) Liczbaposesji
21.330,54

21

2015

71,67

24.999,37

26

2016

41,09

19.969,74

21

2017

38,75

13.182,75
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Groźne skutki
spalania śmieci
„Spalanieśmieciw domowychpiecachdajezłudneoszczędności.Płaciszzdrowiem!Trujeszdzieci,skazującjena chorobygórnychdrógoddechowych,astmęi alergie.
Corokuumierana świecie 7mln,a w Polsce 45tyśz powodu
zanieczyszczonegopowietrza.(RaportŚwiatowejOrganizacjiZdrowia(WHO)i Międzynarodowejorganizacjanon-profitHEAL).
Podczasspalaniaśmiecipowstajątlenkiwęglai azotu,dwutleneksiarki,cyjanowodór,metaleciężkie,a takżerakotwórczedioksynyi furany.SubstancjetezanieczyszczająTwojenajbliższeotoczenie,wodygruntowei ziemię.Spalającplastikowebutelkii foliewytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy
kwassolny– kwaśnedeszcze.Dlategospożywaszzatrutemleko,
jajka, warzywa i owoce” – to fragment informacji, podawanych
na ulotkach,któreod niedawnapojawiłysięna terenienaszejgminy.Dwustronnymulotkomtowarzyszątakżeplakaty.Ichwspólnym
łącznikiemjestznaneod lathasło„Kochaszdzieci– niepalśmieci”.
AkcjaedukacyjnajestprowadzonadziękinawiązaniuwspółpracyprzezGminęKleszczówz FundacjąARKA.Zachęcamynietylko
do zapoznaniasięz treściąulotek,alerównieżdo zawartychw niej
zaleceń.Stawkąjestzdrowienietylkonaszychdzieci,alerównież
naszei pokoleniaseniorów.Jeśliwidzimynagannezachowaniasąsiada,którynicsobienierobiz rozpowszechnianychw mediach
apelio niepalenieśmieci,miejmyodwagępowiedziećmucomyślimyo takiejpostawie!
JS

Język niemiecki - nauka
Tel. 788-636-195
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą w Kleszczowie lub w pobliżu.
Tel. 793-259-026

szychdniach 2017rokuspowodowałaustaniewiatrui lokalniedużą
kumulacjęzanieczyszczeńpowietrza,pochodzącychprzedewszystkimz niskiejemisji:samochodowychspalinorazdymuz kominów.
Sytuacjatasprawiła,żemediazaczęłyregularnieinformować
o staniepowietrzai o wpływiezanieczyszczeńna naszezdrowie,
a myzaczęliśmysięgłębiejinteresowaćtakimitematamijakpyłzawieszony(PM)i jegostężenia.W śladza dyskusjąi apelamiekologówpojawiłysiępierwszezdecydowanedeklaracje,a nawetdziałaniawładz,którychcelemmabyćzmniejszeniepoziomuzanieczyszczeń(dotacjedo wymianypieców,zmianaparametrówwęglaopałowego,dopuszczonegodo sprzedażyitp.).
NietylkoPM,takżeSO2,NO2
Pozostałościąpo „smogowej”sytuacjizestycznia 2017sąpodawanecodzienniew niektórychmediachinformacjeo jakościpowietrza.Powstałyteżspecjalneserwisy.W poszukiwaniuwskazańjakościpowietrzamożnazajrzećna stronęhttp://powietrze.gios.gov.pl.
Umieszczone tu zostały dane aktualne i archiwalne, zakładka
z ostrzeżeniami,mapy,linkdo aplikacjimobilnej„Jakośćpowietrza
w Polsce”.
Z koleina stroniewww.powietrze.lodzkie.plznajdziemyinformacjepobieraneautomatyczniezestacjipomiarowychWojewódzkiego
InspektoratuOchronyŚrodowiskaw Łodzi.StacjaWIOŚzlokalizowananajbliżejKleszczowadziaław Parzniewicach.Podajeaktualnewskazaniatakichparametrów,jakpoziomzanieczyszczeniapowietrzazwiązkamiSO2,NO2,O3.Kolejnastacjajestw Radomsku
(podajewskaźnikiSO2,NO2,CO,PM10),innaw PiotrkowieTrybunalskim(SO2,NO2,CO,O3,PM10).
Sprawdzającprognozępogodyna internetowychportalachwartozwrócićuwagęna zakładkitematyczne.Np.w portaluhttps://pogoda.interia.pl)znajdziemylogo,któreprzekierujenasdo serwisu
https://map.airly.eu/pl.Stądjużprostadrogado odczytuaktualnych
wskazań dwóch czujników, monitorujących jakość powietrza np.
w Bełchatowie. 14grudniao godz. 14odczytytychczujnikówbyły
opatrzonezielonymkolorem,informowaływięc,żejakośćpowietrza
jestwspaniała.Na ulBerylowejwskaźnikstężeniapyłuPM2.5wynosił 14μg/m3(tj. 56proc.dopuszczalnejnormy),a pyłuPM10– 19
μg/m3(38proc.dopuszczalnejnormy).Wskazaniaczujnikana ul.
Piłsudskiego 15byłyidentyczne.
19grudniaprzy wyżowej,bezwietrznejpogodzieo godz. 14o jakościpowietrzainformowałjużtylkoczujnikna ul.Piłsudskiego.Tym
razemwskaźnikPM2.5wynosił 168proc.,a PM10– 150proc.dopuszczalnej normy. „Bywało lepiej… To nie jest najlepszy dzień
na aktywnośćpozadomem”– tokomentarzdo sytuacjiw Bełchatowie.W TomaszowieMaz.,gdzieprzekroczeniabyłyznaczniewyższe,możnabyłoprzeczytać:„Złajakośćpowietrza!Lepiejzostań
dzisiajw domu”.
Czywiesz,że...
Pyłzawieszony(PM) tomieszaninacząstekstałychi kropelekcieczyw powietrzu.W naszychwarunkachklimatycznychjest
toefektemisjiz fabryk,ogrzewaniapomieszczeńmieszkalnych,
spalin,pyłudrogowegoitp.Immniejszei lżejszecząstki,tymdłużejpozostanąonew powietrzu.
•PM2.5 tozanieczyszczeniapowietrzao średnicy 2,5mikrometra(jednatysięcznamilimetra)lubmniej.Tecząstkipozostajązawieszonew powietrzu,którymoddychamyi nie
rozpraszająsię.Mogąprzenikaćprzezpłucado naszego
krwiobiegu.
•PM10 tocząstkio rozmiarze 10mikrometrów.Zewzględu
na ich niewielkie rozmiary mogą penetrować najgłębsze
partiepłuc.
Wielelatzaniedbań
Efektemstyczniowejfalismogunad Polskąbył– jakinformują
niektóremedia– wzrostliczbyzgonówo ok. 30proc.Todramatyczniewysokacena,płaconaza latazaniedbań.
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Jednymz ważnych,a lekceważonychźródełemisjizanieczyszczeńjestzbiorowyi indywidualnytransportpracownikówElektrowni
Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (zwłaszcza
na trasieBełchatów– Rogowiec).Jeżdżącetędycodziennietysiące
auti setkiautobusów(w większości„przechodzonych”diesli)emitujądo atmosferyogromneilościzanieczyszczeń.Dziwbierze,żeorganizacjaGreenpeacedotądniezajęłasiętąsprawą.Jejaktywiści
woląprotestowaćprzeciwkodymieniukominówelektrowni(które
dzięki 300-metrowejwysokościrozpraszająjednakemitowanespalinyi dwutlenekwęglana znacznymobszarze),podczasgdynieinteresujeich,żetoksycznespalinyz rurwydechowychrozpościerają
sięna niewielkiejwysokościw pasiedrogowymi przy bezwietrznej
pogodziecodziennietrujątysiąceosób,jeżdżącychtędydo i z pracy.Średniorozgarniętyinżynier,a nawettechnikmógłbyspróbować
policzyć,jakieilościzanieczyszczeńz tegoźródłatrafiłydo atmosferyprzezponad 40lat– botylelatminęłojużod rozpoczęciabudowykopalnii elektrowni.
Brakekologicznegotransportu
W szerokimpasiedrogowymz Rogowcado Bełchatowa,gdzie
w latach 90.znalezionomiejscedlarurogrzewającychpowiatowe
miasto,a po roku 2000miejscedlaścieżkirowerowej,z pewnością
dałobysięwygospodarowaćmiejscenp.dlaszybkichtramwajów,jeżdżącychod Przytorzado „Pentagonu”,albonawetdlawymagającychmniejszychnakładówtrolejbusów.Przeztyledekadjakośnie
myślanoo ekologicznymtransporciedlafirm,którychdziałalnośćbyłazaplanowanana pokolenia…
Jeśli tej zimy znowu zdarzą się takie dni ze smogiem, jak
w styczniu 2017 roku, to stanowczo odradzamy przejazd trasą
z elektrownido Bełchatowapo godz. 15.30.Jazdaw gęstychoparachspalin,wiszącychnad jezdnią,todoprawdyciężkiedoznanie
nawetdlazdrowychpłuci serca…
Kilkaradna smog
Jeślichodzio stopieńzanieczyszczeniapowietrzaPolskanależydo czołówkikrajówUniiEuropejskiej.Minieconajmniejkilka(?)
lati trzebabędziewydaćmiliardy,zanimsytuacjazmienisięw odczuwalnysposób.Przed wyjściemna zimowyspacersprawdzajmy
więc dla własnego dobra jakie jest stężenie pyłu zawieszonego
w naszejokolicy.Jeślibędziezbytwysokielepiejsobiedarowaćwyjściena tzw.świeżepowietrze.
Czymożemycośzrobićwewłasnymzakresie,bydo powietrza
trafiałomniejszkodliwychzanieczyszczeń?Z pewnościątak.Warto
m.in.:●korzystaćz komunikacjizbiorowej;●z kolegamiz pracy
umawiaćsięna wspólnepodróżowanie;●stosowaćw paleniskach
domowychodpowiedniejjakościpaliwo;●nauczyćsięoszczędzaniaenergiicieplnejw domachi pracy.
JS
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Zanim otworzysz firmę
stępny sposób omówić najważniejsze
Jak wspraprowyistywyi zprzy
wania,którestająprzed osobądecydującą

się na samodzielnie poprowadzenie działalności gospodarczej?
Czasemdziejesiętona specjalnychszkoleniachorganizowanych
np.przezurzędypracybądźinstytucjez otoczeniabiznesu.Zanim
znajdziemymiejscei termintakiegoszkoleniawartoodwiedzićportalBiznes.gov.pl.Zostałonuruchomionyz inicjatywyMinisterstwa
Rozwojuw ramachrealizacjizałożeń„Strategiina RzeczOdpowiedzialnegoRozwoju”.Maza zadanienietylkopomagaćpoczątkującymprzedsiębiorcom,alepokazaćim,którez formalnościmożna
załatwićdrogąelektroniczną.
Jużna głównejstroniedowiadujemysięo zawartościportalu.
Kolejnezakładkikryjąodpowiedzina takiekwestie:●jakprzygotowaćsiędo założeniai prowadzeniadziałalnościgospodarczej,●
w jakisposóbi na jakichzasadachotworzyszfirmę,●poznajrodzajepodatkóww Polscei sposobyichrozliczania,●dowiedzsię,gdzie
znaleźćśrodkina starti rozwójfirmy,●jakzarządzaćfirmą,zatrudniać pracowników, budować relacje z klientami, ● jak zamknąć,
sprzedaćlubzawiesićfirmę.
Sąponadtoopisyusługonlineorazporadnikzwiązanyz działalnością gospodarczą za granicą. W „Aktualnościach” znajdziemy
tematy,któremogąnajbardziejinteresowaćosoby,prowadzącebiznes:●nowezasadyopłacaniaskładekZUSod stycznia 2018r.,
●elektronicznaewidencjaVATwysyłanaw formieJednolitegoPliku
Kontrolnegoitp.
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością portalu Biznes.
gov.pl.
JS

Firmy sięgną po medale

S

tarostwoPowiatowew Bełchatowieorganizuje X edycjękonkursu„Firmana medal”.Wyróżnianiefirmz powiatubełchatowskiego służy promocji działalności gospodarczej, opartej
na sprawnymzarządzaniui innowacjachtechnologicznych.Punktowanesądziałaniaproekologiczne,nowoczesnemetodypromocji,
a takżesięganiepo funduszezewnętrzne.
Konkurszostanierozstrzygniętyw trzechkategoriach:●firmy
działające od roku do 3 lat, ● funkcjonujące dłużej z podziałem
na 50pracownikówi powyżej 50.Po to,bywziąćudziałw rywalizacji,należyopisaćprowadzonądziałalność,wypełniającspecjalny
formularz.Zgłoszeniasąprzyjmowanedrogąelektroniczną(adres:
mnowak@powiat-belchatowski.pl)do 10stycznia 2018r.
Rozstrzygnięcie konkursu to zadanie dla kapituły, złożonej
z przedstawicieliświatabiznesuorazinstytucjiwspierającychdziałalnośćgospodarczą.Wynikizostanąogłoszonena III ForumGospodarczymPowiatuBełchatowskiegow marcuprzyszłegoroku.
JS

EnergoserwisKleszczów Sp.z o.o.
zatrudniosobydo pracyna stanowisku:

INŻyNIERABUDOWy
którydocelowobędziepełniłfunkcjęKIEROWNIKABUDOWy.
Wymagania:
•wykształceniewyższeo specjalnościumożliwiającejuzyskanie
uprawnieńbudowlanychdo kierowaniarobotamibudowlanymi
bezograniczeńw specjalnościinstalacyjnejw zakresiesieci,
instalacjii urządzeńelektrycznychi elektroenergetycznych;
•kierunekstudióww zakresie:elektrotechniki,inżynieriielektrycznej,elektroenergetyki;
•oczekiwaneuprawnieniaelektryczneE i Dgr. I bezograniczeń;
•preferowane 2-letniedoświadczeniena ww.stanowisku.
Osobyzainteresowaneproszonesąo składanieofertw siedzibieEnergoserwisKleszczów Sp.z o.o.,ul.Instalacyjna 2, 97-427Rogowieclubza pomocąe-mail:esk@es-k.pl.

PRZyZAKŁADOWySKLEPEPICOM
–papiertoaletowyiręcznikizagrosze!
W każdyczwartekw godzinachod 14: 00do 16: 00 firmaEpicomprowadzisprzedażwyrobówgotowych II gatunku,czyliręcznikówpapierowych
orazpapierutoaletowego.Sprzedażodbywasięw przyzakładowymsklepie,
mieszczącymsięw Bogumiłowieprzy ul.Ekologicznej 8(gmina Kleszczów).
Ręcznikipapieroweorazpapiertoaletowymożnazakupićw opakowaniachzbiorczychzawierającychod 5do 30 kgwyrobu.Cena sprzedażywynosi 6,09 złza kilogram.
Osobychcącezakupićjednocześniewięcejniż 30 kg
wyrobu powinny złożyć zamówienie drogą e-mailową
pod adresemrecepcja@epicom.com.pllubtelefonicznie
pod numerem +48 533 339 674 najpóźniej na 2 dni
przed planowanymzakupem.Epicommaprawoodmówić zakupu ilości powyżej 30 kg bez podawania przyczyn.
Dostępnośćposzczególnychrodzajówproduktuuzależniona jestod aktualnegostanumagazynowegosurowca.

ZAPRASZAMyWSZySTKICHSERDECZNIE!
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Szkolnewieści
Drużyna z Łękińskalepszaod rywali
KasiaDwornik,KarolinkaOlczyki Eryk
Krzympieczeszkoływ Łękińsku 12grudnia
wzięli udział w III Powiatowym Konkursie
Wiedzy„Żyjzdrowo,wesołoi kolorowo”,którydotyczysprawzdrowia,racjonalnegożywieniai aktywnościfizycznej.W tymrokutematykakonkursuwiązałasięgłówniez wodą.Drużyna z Łękińskaprzygotowałapięknąetykietęna butelkęwodyorazdotyczący
wodyutwórw stylurap.Z powodzeniembrałateżudziałw innychkonkurencjach,zdobywającna koniecpierwszemiejsce.Przedstawicielkafirmy„BEWA”opowiedziaładzieciomo tym,jakwodaz podziemnegoźródła
trafiado butelek.

Awansowałw OlimpiadzieGeograficznej
ZSPw Kleszczowiebędziemiałswojego
przedstawicielaw wojewódzkimetapieOlimpiady Geograficznej, który odbędzie się
w Łodzi 11i 12lutego.AwansuzyskałWojciechPalusińskiz klasy II t.
Najlepsiw konkursachkuratoryjnych
W listopadzie uczniowie podstawówki
w Kleszczowiewzięliudziałw szkolnycheliminacjach kilku wojewódzkich konkursów
przedmiotowych.Abyawansowaćna szczebel rejonowy należało uzyskać co najmniej 80proc.możliwychdo zdobyciapunktów.AntoniBujacz(VII a)awansowałdo kolejnegoetapukonkursuz językaangielskiego,a WiktorMichałek(VI b)– z językapolskiego.
Magdazwyciężaw konkursie
„AzymutzawódII”
UczniowieGimnazjumim.Wł.St.Reymontaw Kleszczowiewzięliudziałw konkursie „Azymut zawód II”, zorganizowanym
przezCentrumEdukacjii PracyMłodzieży
OHPw Łodzi.Celkonkursutouświadomienie, że żyjemy w epoce, w której zanikają
jedneprofesje,a pojawiająsięzupełnienowe,o którychjeszczekilkalattemuniktnie
myślał.Uczestnicyprzygotowywali(indywidualnielubzespołowo)prezentacjemultimedialne dotyczące wybranych zawodów.
Uczniowiez naszegogimnazjumzajęlinastępującemiejsca: I m.– Magdalena Pękala
(II a);wyróżnienie– Zuzanna Grzejszczak
(II c)i BartłomiejBednarz(II c);wyróżnienie
– DariaGajda(III c).Uroczystewręczenie
nagródodbyłosię 5grudniaw AkademiiHumanistyczno-Ekonomicznejw Łodzi.
Zachęcają,byzostaćwolontariuszem
W SzkolePodstawowejw Kleszczowie
zostałyogłoszonewynikikonkursów,promującychdziałaniew roliwolontariusza.Zada-
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niemuczniówmłodszychklasbyłoułożenie
wierszao pomaganiu.W tejkonkurencjinajwyżej oceniono pracę Aleksandry Frach
(III a).DrugąnagrodęzdobyłaBiankaCybulska(III d),zaśtrzecią– MiłoszKulczyński

(III c). Konkurs dla starszych klas polegał
na zaprojektowaniulogotypudlaszkolnego
wolontariatu.WybranyzostałprojektopracowanyprzezMarięNajmrodzką(VI b).
Odwiedzili„swoją”uczelnię?
Jakinformowaliśmy,największympowodzeniemwśróduczelniwybieranychprzez
absolwentówTNT w Kleszczowie cieszyła
się w tym roku Politechnika Łódzka. Tą
– byćmoże„swoją”– szkołąwyższąodwiedzili 11grudniauczniowieklasy I t.W InstytucieObrabiareki TechnologiiBudowyMaszynuczniowiezapoznawalisięz programowaniemrobotów,awwarsztacie–z obrabiarkami(wiertarki,tokarki,frezarki,szlifierki),którestanowiąjegowyposażenie.
„EuropejskiDzieńJęzyków”…
…toinicjatywa,ogłoszonaprzezRadę
Europy.MazachęcaćEuropejczykówdo nauki języków obcych. Ich znajomość we
współczesnym świecie jest niezwykle ważna. 12grudniaw ZespoleSzkółPonadgimnazjalnychz okazjiEDJodbyłasięuroczystaakademia.Program,któregoleitmotivem
było podróżowanie, skupiał się głównie
na czterechjęzykach,nauczanychw ZSP:
angielskim,niemieckim,hiszpańskimi francuskim. Uczniowie prezentowali śmieszne
scenki językowe, relacjonowali podróże
po Europiei AmerycePołudniowej,prezentowali„Lokomotywę”J.Tuwimapo angielsku,śpiewali.Odbyłsięteżkonkursjęzykowy „Postaw na język”. Największą wiedzą
o krajachanglo- i niemieckojęzycznychpochwaliłsięuczeńkl. III a – TomaszDłubak.

ciągdalszynastr.8

Grand Prix
dla SP Kleszczów

W

kolejnej edycji Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci 2017
uczestniczyło 12przedszkolii 10szkółpodstawowych(łącznie 365wykonawców).Festiwaljestorganizowanyz inicjatywyStarostwaPowiatowegow Bełchatowie.Prezentacja zgłoszonych zespołów trwała przez
dwadni(29i 30listopada),a rozstrzygnięciekonkursunastąpiło 8grudnia.
Kleszczowskieszkołyi przedszkolatakżezaznaczyłyswojąobecnośćw imprezie,
która dotyczy ważnych spraw środowiska
naturalnego.SzkołęPodstawowąw Łękińskureprezentowałagrupateatralna„Fleciki”. Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Kleszczowieotrzymałowyróżnieniew kategoriiprzedszkolii klas„0”,a SzkołaPodstawowa w Kleszczowie, reprezentowana
przezgrupęteatralną„Otwarcina Innych”
– GrandPrixza spektakl„Kap,kap,kap…
zmieniamświat”.

– Celem naszego teatralnego przekazu
było pokazanie, jak wielką rolę w przyrodzie
pełni woda, każda jej kropla, której może
na co dzień nie doceniamy, a która ratuje
życie – mówiRenataFrach,opiekunkagrupy.– Zestawiliśmy z sobą dwa kontrastujące obrazy: życie przeciętnego Kowalskiego,
czyli szczęśliwą rzeczywistość człowieka,
który nie przywiązuje wagi do tego, co się
wokół niego dzieje. I rzeczywistość człowieka żyjącego w Somalii, w miejscu, w którym
brakuje wody pitnej, w świecie, w którym
dzieci nie mogą chodzić do szkoły, bo muszą wyruszać na wielogodzinne wyprawy
w poszukiwaniu wody. Śmiech, radość,
gwar zatłoczonego miasta, a z drugiej strony smutek, choroba, chroniczne zmęczenie.
Z jednej strony butelki z wodą lądujące
w koszu, z drugiej rozpacz matki, która nie
ma siły, aby dostarczyć do domu kolejne
wiadra z wodą.
Dekoracje i oryginalne rekwizyty do
przedstawieniakleszczowskiejgrupywykonała nauczycielka techniki Barbara Najmrodzka, a oprawę techniczno-muzyczną
– informatykKrzysztofKątny.Nagrodąrzeczowądlagrupyteatralnejbyłaparatfotograficzny.
JS
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Wsparli działalność Gajusza
poprzednichlatachorganiTak jakw
zatorzy mikołajkowego kierma-

szucharytatywnegozaapelowalido mieszkańców gminy Kleszczów o pomoc oraz
udział w kiermaszu. Apel trafił nie tylko
do wrażliwych osób, ale też do instytucji.
Wolontariusze przygotowywali świąteczne
gadżety do sprzedaży (ozdoby bożonarodzeniowe,wyrobyrękodziełaartystycznego,
okolicznościowekartki),zaopatrywalidziałającąprzezcałyczaskawiarenkęw słodkie
wypieki,a takżew chlebzeswojskimsmalcemi ogórkami,zapewnialipomocw transporciei przygotowaniukiermaszowychstoisk.

wechoinki,przeznaczonena kiermasz.Styropianoweformyoklejałyzielonymmchem,
a potemzdobiłycałośćłańcuchami,kokardkami,bombkamii dzwoneczkami.Specjalne
zajęciaz myśląo charytatywnymkiermaszu
zorganizowała też Gminna Biblioteka Publiczna i jejfilie.
Niezawiodłyosoby,któreod latwspółpracująz organizatoramikiermaszu.Pojawili
sięteżnowiwspółpracownicyi nowepomysłyna zwiększeniewpływówz dodatkowych
stoisk,towarzyszącychkiermaszowi.

Do takiegomalowaniaustawiła
siękolejka…buziek

Bardzoszybkosprzedałysiętechoinki

Wymienianiewszystkich,którzyprzyczynilisiędo powodzeniacharytatywneimprezy
zajęłobywiele,wielewierszytekstu.Wspomnijmy zatem tylko o niektórych inicjatywach.Oto 20listopadaw łuszczanowickim
przedszkoluodbyłysięwarsztaty,na których
dzieciwłasnoręczniewykonywałyminiaturo-

Przed każdąkolejnąimpreząorganizatorzyinformowali,na jakiobszardziałalności
FundacjiGajuszzostanąprzeznaczonezebranefundusze.W kolejnychlatpieniądze
z kleszczowskiejimprezywspierałym.in.:
zakupwyposażenia,zabaweki pomocyedukacyjnych dla małych pacjentów oddziału

onkohematologii;praceremontowe,zakup
wyposażeniai meblido pokoiw hospicjum
stacjonarnym,prowadzonymprzezFundacjęGajusz;zakuplekóworazfinansowanie
zabiegów rehabilitacyjnych dla podopiecznychfundacji.Pieniądzepozyskaneza sprawąkiermaszuw 2016rokubyłyprzeznaczone na funkcjonowanie Interwencyjnego
Ośrodka PreadopcyjnegoTuli Luli, prowadzonegoprzezfundację.
W każdymkolejnymrokukwotazebrana podczaskleszczowskiejimprezybyławyższaniżw rokupoprzednim.W 2016roku
po razpierwszyznaczącoprzekroczyłagranicę 20tys.złi wyniosłaprzeszło 27tys.zł.
Z
podsumowania przeprowadzonego
w przedszkoluw Łuszczanowicachwynika,
żełączniez siedmiudotychczasowychedycjikiermaszuwKleszczowieFundacjaGajuszotrzymałana swojądziałalnośćok. 94
tys.zł.Ileotrzymapo tegorocznejakcji?
Informacja z 21 grudnia, przekazana
namprzezJustynęGurazdęz przedszkola
w Łuszczanowicach, mówi o kwocie
30.440,22 zł.A niejesttokoniec,borachunekbankowyRadyRodziców,przeznaczony
na wpłatyz dopiskiem„DlaFundacjiGajusz”
miałbyćotwartydo końcaroku 2017.
Przypomnijmyjeszczecel,któryzostał
ustalony dla tegorocznej imprezy charytatywnej.„Wszystkiezebraneśrodkizostaną
przekazane na zajęcia arteterapeutyczne
i pomocpsychologicznąna oddzialeonkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UniwersytetuMedycznegow Łodzi”– toinformacjaz plakatu,zapowiadającegomikołajkowąakcję.
Jerzy Strachocki

Dopisali kupujący, dzieci się ucieszą
po otwarciucharytatywnejimprezyprzezMariolęŚwiderTuż ską
-Kulka, dyrektora SP Kleszczów, Lidia Szymańska

kierującaDomemDzieckapoinformowałazebranąna salipubliczność,w jakisposóbzostaływykorzystanepieniądzez ubiegłorocznegokiermaszu(12.587,46zł).Złożyłapodziękowaniaorganizatoromi uczestnikom,nieomieszkałateżżyczyćwszystkimzdrowych
i radosnychświątBożegoNarodzenia.
Jakwiemyprzedświątecznaakcja„Otwarcina Innych”w kleszczowskiejpodstawówcenieograniczasięwyłączniedo sprzedaży
dekoracji,karteki ciast.Towarzyszyjejprzygotowywanyprzezparę
tygodnispektakl,któregogłównymtematemjestBożeNarodzenie,
ale pojawiają się też bardzo współczesne wątki. W tym roku
w przedstawieniu„Bógsięrodzi…w Człowieku”,wyreżyserowanym
przezRenatęFrachi DanutęKuczagralizarównodorośliaktorzy-amatorzy,jaki uczniowie.W roliMaryiwystąpiłaAgnieszkaKułak,
w roliJózefa– MariuszMieszała.ByliteżdwajMikołaje(Agnieszka
Wietek-Białeki WitoldGawryś),ZamożnaKobieta(EwelinaGodek)
i jejmąż(MateuszOchocki),MłodyChłopak(MarcelPierzak),Kolejarz(MiłoszDylak),reporterkistacjiradiowych(MałgorzataZałoga
i WiktoriaŻebrowska),Archanioł(FilipAnszperger).Kilkorouczniów
wystąpiłow rolachnarratorów,aniołkówi dzieci.Wokalnetalentyzaprezentowali:EmiliaStobiecka,MariaNagoda,AnaMayaBento,LenaLasota,ZuzannaKamińskai KrzysztofSzafrański.

Z przykrościąwypadazauważyć,że– czytoz powoduzbytdużejliczbyosóbna sali,czyteż(cobardziejprawdopodobne)braku
szacunkuczęściwidzówdlapracytwórcówprzedstawienia– gwar
rozmów,prowadzonychw trakciespektaklubardzoutrudniałdokładne usłyszenie aktorskichdialogów,a także tekstów śpiewanych pieśni. Wręcz
odbierałpowagębardzo słusznemu i zasługującemu na wysłuchanie
przez
wszystkichprzesłaniu
przedstawienia.Cóż,
dlaczęściuczestnikówcharytatywnaimprezastałasięokazjądo towarzyskichpogaduch.Znamylepszemiejscadlarozmówz dawno
niewidzianymiznajomymi…
Ogłoszona po przedstawieniu przerwa została wykorzystana
na intensywnehandlowaniena kiermaszowychstoiskach.Można
byłona nichznaleźćwieledekoracjiświątecznych,a takżeświątecznekartki(efektświetlicowegokonkursuplastycznego),zapachowe
mydełka(tworzoneprzezuczniówklas VII w szkolnejmydlarni).
ciągdalszynastr.12
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Szkolnewieści
ciągdalszyzestr.6
Odwiedzilidrukarnię
Cykl lekcji języka polskiego w klasach IV a i IV bSPw Łękińsku,poświęconychtworzeniuksiążki,zakończyłsięwizytą
w Drukarni Kamińskich w Radomsku. 11
grudniaszesnaściorouczniówzwiedzałohalęprodukcyjnąorazintroligatornię.Pracownik oprowadzający uczniów po zakładzie
opowiedział,jakzmieniłasiępracadrukarzy
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na przestrzeni wieków, od czasów, kiedy
w zecerniz pojedynczychczcionekskładany
byłtekst,którynastępnienależałoprzygotowaćdo tworzeniakońcowegodruku.
ObchodziliDzieńPatrona
Dzień 4grudniaupłynąłw SPKleszczów
na obchodachDniaPatrona– JanuszaKorczaka. W trakcie uroczystego apelu odbył
sięwystęp…nauczycieli.PedagodzyrecytowalipoezjępoświęconąJ.Korczakowi,prezentowalijegodokonaniai osobę,opowiadalio prawachdzieci.DyrektorMariolaŚwi-

derska-Kulkazaśpiewaławzruszającąpiosenkęo StarymDoktorze.W drugiejczęści
apeluuczniowieodebralidyplomyza udział
w konkursach, związanych z obchodami
DniaPatrona.Uczniowieklas I-III malowali
portretJ.Korczaka,klasy IV-V tworzyłylisty
do niego, klasy VI-VII projektowały wymarzonyplaczabaw,bądźprojektokładkiwybranejksiążkiJanuszaKorczaka.
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć, zamieszczanych
na internetowych stronach szkół

Rajd „Barbórka w Kleszczowie”
XII edycjiekologicznegorajduwzięłoudział 270uczniówi 32
W opie
kunów.Uczestnicy(drużynyzłożonez 6uczniów)repre-

zentowali 18 szkół z terenu kilku powiatów: szkoły podstawowe
Brzoza,Czarnocin,Drużbice,Gazomia,Kleszczów,Komorniki,Łaznów,Milejów,Ręczno,Stobnica,Straszów,Szynczyce,Wolbórz
i SPnr 11TomaszówMaz.orazgimnazjaCzarnocin,Ręczno,Wolbórzi Kleszczów.
W dwudniowejimprezie(24-25listopada)organizowanejprzez
działającew kleszczowskiejpodstawówceSzkolneKołoPTSMpomagalinauczycielei pracownicySPw Kleszczowie,a patronatobjął
wójtgminyKleszczów.WójtSławomirChojnowskiwrazzeswojązastępczyniąJoannąGuc,wiceprzewodniczącymRadyGminyKleszczów Pawłem Karasińskim, a także występującym w górniczym
mundurze pracownikiem PGE GiEK S.A. Mariuszem Rożniatowskim,uczestniczyliw otwarciubarbórkowegorajdu.OtwarciadokonaładyrektorSPKleszczówMariolaŚwiderska-Kulka.

Otwarcie XII rajdu„Barbórkaw Kleszczowie”

Jedenz celów,jakipostawiliprzed sobąorganizatorzyrajdu,to
popularyzacjaPolskiegoTowarzystwaSchroniskMłodzieżowychjakoorganizacjiumożliwiającejtaniei atrakcyjnespędzanieczasuwolnego.Uczestnicymogliteżposzerzyćswojąwiedzęo tejczęściregionułódzkiego,którakojarzysięz górniczo-energetycznągminą
Kleszczów.Z koleipropagowanieaktywnościruchoweji rozwijanie
różnorodnychzainteresowańuczniówtocelzgodnyz misjąSzkół
PromującychZdrowie– do tejsiecinależySzkołaPodstawowaim.
J.Korczakaw Kleszczowie.
W programie rajdu oprócz kilku konkursów znalazły się takie
atrakcjejak:zawodyw pływaniu,wycieczkapieszapo Kleszczowie;
dyskoteka;wycieczkaautokarowapo gminieKleszczów;zwiedzanie
kompleksu„SOLPARK”,połączonez korzystaniemz jegowodnych
atrakcji.
Na otwarcierajdugrupateatralna„Otwarcina Innych”,działającaw kleszczowskiejpodstawówce,zaprezentowałaprzedstawienie
o tematyceekologicznej„Kap,kap,kap…zmieniamświat”.Konkurs
wiedzyo gminieKleszczówdotyczyłtakichzagadnień,jakochrona
przyrody,historiai walorykrajoznawczo-turystyczne.Uczestnicyrywalizacjiliterackiejukładalirymowankiekologiczne,a w konkursie
plastycznymnależało– wykorzystującpromocyjnefolderyi ulotki
– zaprojektowaćwidokówkęz Kleszczowai okolic.Odbyłsięteżtest
turystycznyz językaangielskiegooraztestwiedzyo PolskimTowarzystwieSchroniskMłodzieżowych.

NagrodzonawidokówkaDominikiGrela(SPMilejów)

Żelaznympunktemkleszczowskichrajdówbarbórkowychsąwycieczki:pod figuręśw.Barbaryprzy kościeleorazna taraswidokowykopalni„Bełchatów”.Rozrywkowąi integracyjnąfunkcjęmiała
piątkowadyskoteka,podczasktórejzabawyi wróżbyandrzejkowe
poprowadziliharcerzez 5.drużyny„Niebo”.
W sobotnieprzedpołudniepo śniadaniuuczestnicyrajduodbyli
piesząwycieczkędo kompleksuSOLPARK.Tuodbyłysiępozostałepunktyprogramu:turniejpływacki,zwiedzaniekompleksu,podsumowaniekonkursów,wręczenienagród,upominkówi pamiątekdla
uczestnikówimprezy.
– Kolejnyrajdbarbórkowyw Kleszczowieumożliwiłmłodymludziomaktywnei atrakcyjnespędzanieczasuwolnegoi poznanie
częściwalorówkrajoznawczychnaszejgminy– mówikierownikrajdu,opiekunSzkolnegoKołaPTSMAgnieszkaSzczęsna.– Uczniowiemielimożliwośćpoznaćciekaweformyspędzaniawolnegoczasurobiącto,colubią,czymsięinteresująi pasjonują.Programrajdu
byłtakułożony,bykażdyjegouczestnikmógłznaleźćcośdlasiebie.
Wyjątkowo licznie uczestniczyli w imprezie przedstawiciele
kleszczowskichszkół.Szkołępodstawowąreprezentowało 62członkówSzkolnegoKołaPTSMz klas IV-VII oraz 16gimnazjalistów.
JS
ciągdalszyzestr.3

Propozycja obozów letnich
netowejGOK(www.gok.kleszczow.pl/aktualnosci).
6.Odpłatnośćza obozyw kwocie:
•150 zł– obózkrajowy 14-dniowy
•100 złobózkrajowy 7-dniowy
7.Zapisywyłączniedo dnia 08.01.2018roku– zapisypo terminie
ustalonymprzezGOKniebędąbranepod uwagę.
UWAGA:w dniu 29.12.2017r.zapisyniebędąprzyjmowane.
8.Warunkiem zorganizowania poszczególnych form obozów jest
zgłoszeniesięprzynajmniej 20osóbna danyobóz.
9.Konkretnyterminorazmiejscaorganizacjiobozówpodanezostanąpo rozstrzygnięciuprzetargu.
10.Bliższeinformacjedotycząceobozuudzielanesąw siedzibie
GOKw Kleszczowielubpod numeremtelefonu 44/ 731-32-30.
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„Wola Grzymalina…” – blog pełen wspomnień (2)
gu„WolaGrzymalina– wspomnieniaz miejsca,którego
Na blo
nie ma”, założonym we wrześniu 2016 r. pod adresem

http://wolagrzymalina.blogspot.com pojawiają się wpisy byłych
mieszkańcówtejwioski,którazniknęłaz powierzchniziemi.
Szkolnakronikai staremapy
Po styczniu 2017rokuaktywnośćblogerówz WoliGrzymalinej
znaczącospadła.Byłynawetmiesiącebezżadnejnowejnotki.Ożywienieprzyszłow sierpniu.Bardzoważnąrolęw rozwojublogaodegrał Jarosław Rogoziński, który swój pierwszy wpis zamieścił 13
czerwca.Na początekpochwaliłideę(„Pomysłna założeniebloga
o WoliGrzymalinejtostrzałw dziesiątkę”),a potemodnotowałkrótki,alebardzoobrazowyopisrodzinnejwsi:
„Byłemmieszkańcemtejmiejscowościprzez 15lat,czyliod momentunarodzin,ażdo chwiligdywysiedliłanaskopalniaBełchatów
w listopadzie 1984roku.Tobyło 15wspaniałychlatmojegodzieciństwa.WolaGrzymalinatobyłatakawioskajakichdzisiajjużniema.
Pamiętamżyczliwychludzi,zaradnychgospodarzy,zadbaneposesje,oborypełnezwierząt,łanyzbóż,podwórkaotwartena ludzizżytychzesobąod pokoleń.Niebyłodomofonówi wysokichżywopłotów,niebyłonapisówprzy wejściu<uwagazłypies>,alebyłaotwartośći gotowośćdo wzajemnejpomocy.Jaktomiłosobiepowspominaćtamtestare,dobreczasy”.
DużezainteresowaniemusiaływywołaćzeskanowaneprzezJ.
Rogozińskiegoi sukcesywniezamieszczanena blogukartkiz historiąszkoływ WoliGrzymalinej.Topisanaodręcznieprzezkolejnych
kierownikówtejplacówkiszkolnakronika.Stanowiłanietylkodoskonałeuzupełnieniewcześniejszychszkolnychwspominków.Dałaokazjędo uzupełnieniahistoriiwsi.W tymmiejscuprzypomnę,żemateriał historyczny oparty na tej samej kronice opublikowaliśmy
w dwóchwydaniach„InformatoraKleszczowskiego”– w ostatnim
z 2007i pierwszymz 2008roku.Ukazałsiępod tytułem„Zamknięty
rozdział”.Wydania„IK”z tamtychlatniezostałydotychczasudostępnionew formaciePDFna stronieinternetowejgminy.Możnapo nie
sięgnąćnp.w gminnejbibliotece.
Początekszkolnejkroniki
„Dziejewsi.Po prawejstroniedrogido Bełchatowapołożonabyła wieś Wola Grzymalina, gdzie obecnie znajduje się cmentarz.
W środkuwsistałkościółdrewniany,którypozostałdo dziśi jest
pod ochroną,jakozabytek.Domybyłytakżedrewniane.W obecnym
nadleśnictwiebyłmajątekdziedzica,u któregoludziepracowali.NazywałsięGrzymała.Wieśstopnioworozbudowywałasiępo przeciwnejstroniedrogina ziemiogólno-wiejskiej.
W 1918r. 4marcacaławieśspłonęłaza wyjątkiemsześciudomów.Pożarwyszedłz majątku.W 1919r.odbudowanotrzyzabudowaniagospodarskie,alejużpo przeciwnejstroniedrogi.

W 1922r.wyznaczonoplacepo komasacjigruntówpod budowę
domów,któreobecniestoją.Po wojniezbudowanoz cegłydomy
i dużoprzebudowanozestarych,drewnianychna murowane.Wieś
jestmała,liczy…..Obecniepozostałyczterydomystarei niskie”
– takieinformacjezapisanepod datą 20września 1960r.zanotowałaówczesnakierownikszkoływ WoliGrzymalinej,JaninaOwczarek.
O tym,ileosóbzamieszkiwałowieśw 1960rokuz kronikisięniedowiemy.Miejscez wielokropkiemniedoczekałosięnigdyuzupełnienia.
Wolaw latachokupacji
Dalszyciągszkolnejkroniki,zatytułowany„O szkolepo wyzwoleniu”jestmałoczytelny.Prawdopodobniewyblakłyatramentnieodbiłsiędośćwyraźniepodczasrobieniakserokopii.Z fragmentów,
którenadająsiędo odczytaniawynika,żew okresieokupacjimieszkańcyWoliGrzymalinejzostaliw dużejczęściwysiedleni.Ci,którym
udałosięuniknąćwywózkido pracyw niemieckichgospodarstwach
rolnychpołożonychna tereniePrus,musielinadalpracowaćna roli,
alew gospodarstwachzajmowanychprzezNiemców,ściągniętych
na tenterenz Rumunii.WolaGrzymalina,podobniejakwiększość
wiosekdzisiejszejgminyKleszczówleżaławtedyw obrębieKraju
Warty– jednostkiadministracyjnejnależącejdo Rzeszy.Granica
KrajuWartyi GeneralnejGuberniprzebiegałaniezbytdaleko– na liniiWidawki,przepływającejm.in.przezPiaski.
Podczasokupacjiszkoław WoliGrzymalinejsłużyławyłącznie
edukowaniuniemieckichdzieci.Po wyzwoleniuwznowiłaswojądziałalnośćjakoszkołaczteroklasowa.Nieczytelnejestnazwiskonauczyciela,któryjakopierwszypodjąłtupracę.Dalszezapiskisąjuż
czytelne.Dowiadujemysięz nich,żew latach 1947-1950w szkole

Marzec 1966– grupauczniówkl. VI i VII
przed rozbudowanąszkołą

uczyła nauczycielka o nazwisku Bartosik. Na kolejne cztery lata
szkołazostałazamknięta.Uczniowiemusielichodzićdo Łękińska.
ciągdalszynastr.10

Jest 6-tysięczny mieszkaniec

G

minaKleszczówprzekroczyła 6tysięcystałychmieszkańców.
Tę okrągłą liczbę swoich obywateli osiągnęła dokładnie 6
grudniaprzed południem. 6-tysięcznymieszkaniectoKrzysztofStępień(rocznik 1992).Do tejpory był mieszkańcem Brudzic.
Pan Krzysztof ożenił się
w Kleszczowie.ŚwiętaBożegoNarodzeniabyłydlaniego
pierwszymiw nowymmiejscu
zamieszkania.
K.Stępieńjestz wykształcenia kucharzem, ale teraz
pracuje na magazynie w jednejz firmw Radomsku.
Poziom 5 tysięcy stałych
mieszkańców nasza gmina
osiągnęław roku 2012,takżew grudniu.Jakpokazywałystatystycznesprawozdaniarok 2012zakończyłsięliczbą 5009mieszkańców.
JS

Gminny konkurs kolęd

13

grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie gościł
uczestników V KonkursKolędi Pastorałek„KolędowaćMałemu”.OrganizatoremtejśpiewaczejrywalizacjibyłoPublicznePrzedszkoleSamorządowew Kleszczowie.Każdyzezgłoszonychsześciolatkówbądźuczniówklaspierwszychmógłzaprezentowaćjedną,dowolnąkolędęlubpastorałkę.
Wszystkichwykonawcówoceniałojury,złożonez osóbzajmującychsię
działalnościąw sferzemuzycznej(SławomirSzafrański,WojciechKołatek,TomaszStępień).
Nagrodyi wyróżnieniaotrzymali:
•w kategorii„PRZEDSZKOLA”: I m.– RoksanaPartyka(Łuszczanowice),JuliaKotlicka(Łękińsko); II m.– HannaSzluga(Kleszczów); III m.
– WeronikaGuryl(Łuszczanowice);wyróżnienia– AdriannaZiajkiewicz(Kleszczów),BlankaKowalczyk(Łękińsko).
•w kategorii„SZKOŁYPODSTAWOWE”: I m.– PolaJarząbkowska(SP
Kleszczów),NataliaWojtan(SPŁękińsko); II m.– UrszulaPałczyńska
(SPKleszczów); III m.– MartaGorząd(SPKleszczów);wyróżnienia
– VanessaKiełbik(SPŁękińsko),LenaTrajdos(SPKleszczów).
JS
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ciągdalszyzestr.9

„Wola Grzymalina…” – blog pełen wspomnień (2)
W 1954r.w WoliGrzymalinejponownieotwartoszkołę,alejakotrzyklasowąfilięszkoływ Łękińsku.Byłw niejzatrudnionyjedennauczyciel.PrzezdwalatapracowałatuTeresaOkońska,a kiedyodeszła
na urlopmacierzyńskizastąpiłjąJacekOrganiściak.
Dziękibudowienowejszkoływ 1956r.placówkę w Woli Grzymalinej można było powiększyć
do pięciuoddziałów.„Wreszciemieszkańcyzbudowali własny budynek szkolny swoim wysiłkiem
i za swoje pieniądze, więc mogli cieszyć się, że
dziecibędąmiaływygodę”– zanotowałapod datą 28września 1960r.JaninaOwczarek.Kolejne
wpisyna kartachkronikiszkoływ WoliGrzymalinej
znaleźćmożnana stronachomawianegobloga.
Pozostałśladna mapach
Po zakończeniupublikacjiszkolnejkronikiJarosławRogozińskizacząłprezentowaćna bloguwycinkihistorycznychmap,pokazującychm.in.Wolę
Grzymaliną.Większywycinekdawnejmapygminy
Kleszczów,któryzamieszczamyobok,zostałnam
udostępnionyprzezAdrianaKułakaz Kleszczowa,
studiującegow częstochowskiejAkademiiim.Jana
Długosza.Mapazostaławykorzystanaw jegopracy
inżynierskiej,poświęconejoddziaływaniuKWBBełchatówi ElektrowniBełchatówna środowisko.
Widaćwyraźnie,żeWolęGrzymalinąoddzielałyod Kleszczowa
i Łękińskapodmokłetereny,na którycheksploatowanozalegającetu
pokładytorfu.Starymmieszkańcomgminy,zwłaszczawłaścicielom
póluprawnychw tejokolicyprzypomnąsięnazwytakiejak:Bucyna,
Szerokie,RokityczyŚwiętojanka.
Wróćmyjeszczedo bloga,poświęconegoWoliGrzymalinej.KolejnyrozbudowanyprzezJ.Rogozińskiegowątekhistorycznydoty-

„Mały Ratownik RWSK”
w przedszkolu

R

atownicyzeStowarzyszenia„RatownictwoWodneSolpark
Kleszczów” 12grudniagościliw przedszkoluw Sulmierzycach.Przeprowadzilituzajęcia„MałyRatownikRWSK”w trzechróżnychgrupachwiekowych.W sumiewzięłow nichudział 61dzieci.
Podczaszajęćprzypomnianoprzedszkolakomnumeryratunkowei sposóbpowiadamianiasłużbo zdarzeniu.Ratownicypokazali,
jak należy sprawdzać czynności
życiowe poszkodowanego, jak
układasięgow „pozycjibezpiecznej”,jakwykonujesięmasażserca.
Dziecimiałyokazjęćwiczyćrazem
z ratownikami.
Stowarzyszenie RWSK działa
w Kleszczowieod niespełnadwóch
lat.Zajęciaprzeprowadzonew Sulmierzycachbyłyjednąz szereguakcji,organizowanychprzezstowarzyszenie.Promująonezdrowystylżycia,bezpieczeństwoi zasadyudzielaniapierwszejpomocy.
(opr. JS)

ROLETY NA WYMIAR
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=DG]ZRġ

609-556-290

czyfolwarkuModrzewieci dziejówKonstantegoBorzęckiego,wywodzącegosięz miejscowej,ziemiańskiejrodziny.Topostaćbarwna
i ciekawa,która– coprawda– niezaistniaław historiiPolski,ale
za tojestwymienianawśródhistorycznychpostaciz czasówTurcji
Wycinekmapyz WoląGrzymalinąi jejokolicami

osmańskiej.K.Borzęckizaciągnąłsiębowiemdo armiitureckieji doszedłw niejdo stopniagenerałajakoMustafaDżelaleddin.
Z zainteresowaniembędziemyzaglądaćdo blogao WoliGrzymalinej,liczącna to,żewpisyróżnychosób,którebędąsięchciały
podzielićswoimiwiadomościami,wprowadzątamkolejne,ciekawe
wątki.
J. Strachocki

Sport
„Zręczne uczniaki”
niaw SzkolePodstawowejw Łękińskuodbyłsięturniej
13 nagrudpod
sumowanieprojektu„Zręczneuczniaki”.Uczniowie
z pięciuszkółwojewództwałódzkiego(SPGidle,SPMakowiska,SP
Sędziejowice,SPZapolice,SPŁękińsko)rywalizowaliw 3konkurencjach:piłkaręczna,dwaogniei rzutydo celu.Założeniemprojektu,któregotwórcąjestbyłypiłkarzręcznyi trenerJerzyBończak,
jestzwiększeniezainteresowaniadziecigrąw piłkęręczną.W impreziew SPŁękińskobrałateżudziałPaulinaCieślak– skrzydłowa
MKSPiotrkoviaz PiotrkowaTrybunalskiego.
W turniejuwygraładrużynaSPMakowiska,a SPŁękińskozajęłoczwartemiejsce.Drużynęz Łękińskatworzyli:WiktorFryś,Wiktor
Kałka,MiłoszKęsy,BartoszKowalczyk,KrystianWiśniewski,Dominik Stawski, Michał Moreń, Adam Olczyk, Julian Piecyk, Michał
Grącki, Szymon Borowiecki, Julia Sobocińska, Mateusz Bielecki
orazdziewczyny:HalszkaPyka,MałgorzataPodlejskai NikolaSiwczyk.

Sport
W szkolnym sporcie
Trzeciw tenisie.Drużynydziewcząti chłopcówreprezentowałyZSPw Kleszczowiew mistrzostwachpowiatuw tenisiestołowym.
Odbyłysięone 14grudniaw Zelowie.Obydwazespołyzakończyły
zawodyzdobyciemtrzecichmiejsc.Przy stołachtenisowychgrały:
NataliaKurczewska,KarolinaMarszał,JoannaBeśka,ŁukaszŁyszkowicz,MateuszGałczyńskii MichałPiotrowski.
Lekkoatleciw Spale.W lekkoatletycznychhalowychzawodach
LZSwoj.łódzkiegow Spaleaż 18uczniówreprezentowałoSzkołę
Podstawowąw Łękińsku.Rywalizowaliz 286innymizawodnikami.
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Sport
Mikołajkowe pływanie

M

ikołajkowyTurniejPływackizostałzorganizowanyna pływalniw kompleksieSOLPARK.Udziałbralizawodnicyz roczników 2004-2010.Wśróddziewczątnajlepiej
spisały się: Julia Tesla (r. 2009-2010); Antonina Nowak (r. 2007); Maja Żarnowska
(r. 2006);DariaGołasa(r. 2004-2005).W groniechłopcówpierwszemiejscazajęli:Alex
Michalski(r. 2009);AntoniKoszur(r. 2008);OliwierKrzyszkowski(r. 2007);SamuelPiskorski(r. 2006);MichałKoszur(r. 2004-2005).

Sport
Halowe turnieje piłkarzy
ZespółtrampkarzyOmegiKleszczówwystąpiłw turniejuw Szczercowie.Wśród 12
drużynOmegawywalczyłapiątemiejsce.TreneremdrużynyjestDawidPeroński.
***
Osiemdrużynpiłkarskichz rocznika 2007rywalizowałow SOLPARKU.Turniejzorganizował LKS Omega Kleszczów oraz rodzice naszych piłkarzy. Zawodnicy trenowani
przezWojciechaWęglarskiego,wywalczylipiątemiejsce.
***
W Moszczenicy,w turniejuConcordiaCupwalczylitrampkarzeprowadzeniprzez D.
Perońskiego.Zajęlidrugiemiejscewśródsześciuuczestniczącychdrużyn.

Sport
Laury dla Omegi i jej zawodników
lowieodbyłosiępodsumowanierokusportowegoRadyPowiatowejZrzeszenia
W Ze
LZS.W plebiscyciena najlepszychsportowcówpierwszemiejscezajęłaSylwia
Oleśkiewicz, drugie Karolina Iznerowicz,
a trzecie – Klaudia Ołubek. Przemysław
Gawrysiakbyłpiąty.W kategorii„sportowe
odkrycie 2017roku”zostaliwyróżnieniFilip
Dzieciątkowskii SzymonPodawca.
PodczaspodsumowaniarokusportowegoRadyWojewódzkiejZrzeszeniaLZS
w ŁodziOmegaKleszczówzajęłatrzecie
miejsce we współzawodnictwie najlepszych rad gminnych i miejsko-gminnych
ZrzeszeniaLZS.SylwiaOleśkiewiczuzyskała szóste miejsce wśród najlepszych
sportowcówLZSw naszymwojewództwie.Za wysokiemiejscaw sportowejrywalizacji
szkółuhonorowanezostałyszkołyz naszejgminy– zarównoSPKleszczów,SPŁękińsko,Gimnazjumw Kleszczowie,jaki ZespółSzkółPonadgimnazjalnychw Kleszczowie.
(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 (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 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: UrządGminyKleszczów, 97-410Kleszczów,ul.Główna 47.
Redaguje: JerzyStrachocki(tel. 44 731 31 22),e-mail:jerzys@kleszczow.pl
Przygotowaniedo druku: SIGMAJacekJakubowski,Łódź,ul.Srebrzyńska 91/24
Druk: TOPDRUKsp.z o.o.,s.k.,Łomża,ul.Nowogrodzka 151a
Cenniknettoreklami ogłoszeńw „IK”: •czarno-białe 1cm2– 0,12zł/netto
•z dodatkowymkolorem 1cm2– 0,24zł/netto•kolorowe 1cm2– 0,36zł/netto
Redakcjazastrzegasobieprawodo przesunięciapublikacjizleconychreklamdo kolejnegowydania„IK”.Za treśćzamieszczonychogłoszeńi reklamredakcjanieponosiodpowiedzialności.
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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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Malowali
„Fabrykę św. Mikołaja”

T

ematemmikołajkowegokonkursuplastycznego,zorganizowanegoprzezGminnyOśrodekKulturyw Kleszczowie,była„Fabrykaśw.Mikołaja”.O dużymzainteresowaniudzieciświadczy
fakt,żena konkurswpłynęłoaż 285malunków.Wielezajęciamiało
więcjury,któreoceniałokonkursoweprace.W groniejurorówzasiedli:JoannaGuc– zastępcawójtagminyKleszczów;SławomiraMrozowicz– dyrektorGminnegoOśrodkaKulturyw Kleszczowie;Michał
Szatan– inspektords.promocjiw UrzędzieGminyw Kleszczowie.
W grupieprzedszkolnejwyróżnieniaotrzymalinastępującyautorzy:
Kategoria I (3-latki):AleksanderFrukacz,AntoninaBlada,KatarzynaSzataniak,ZuzannaGrochulska,ZuzannaZatorska.
Kategoria I (4-latki):AdamOlejnik,AmeliaHejak,JowitaTokarska,LenaMatuszczak,WiktorNowicki(fot. 1).
Kategoria I (5latki): Ada Łyczkowska,DanielSobociński,Magdalena Bielecka, Oliwier Okoń, Zofia
Mazur.
Kategoria I (6latki): Alan Klimczyk, Bartosz Kępa, Hanna Gro1
chulska,LauraMasłowska,LenaKołtunik.
W dwóchpozostałychkategoriachocenianebyłypraceuczniów
szkółpodstawowych.Tuopróczwyróżnieńjuryprzyznałoteżnagrody.
Kategoria II
(klasy I-III): I m.
– Szymon Białek; II m.– Bianka
Olas; III m.– Ania
Baran. Wyróżnienia:GabrielaŚnieżko, Maja Gaik,
Szymon Łuczkowski.
Kategoria III
2
(klasy IV-VII): I m.
– Miłosz Małofiej
(fot. 2); II m.– ZofiaSujata; III m.– JuliaJurczyk.Wyróżnienia:AmeliaSujata,KarolinaOlczyk,MichałMoreń.
JS
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Przedszkola w internecie

Z

amiastopasłychksiążkowychkronik,do którychwklejałosię
zdjęciai zamieszczałoopisynajważniejszychwydarzeń,placówkioświatowei różneinstytucjedo dokumentowaniaswojejhistoriiwykorzystująterazz regułyinternetowestrony.Jednąz podstawowychzalettakiejmetodyjestprzedewszystkimwygoda,nieograniczonawręczpojemnośćtychżestron,łatwośćpublikowaniabogatychgaleriii opisówwydarzeń,a takżefakt,żedostępdo takichwirtualnych kronik uzyskuje jednocześnie bardzo duże grono osób,
przebywającychw różnychmiejscach.
Od parulatz możliwościtakiegodokumentowaniaswojejdziałalnościkorzystałyteżsamorządoweprzedszkolagminyKleszczów.
Dla dziadków i rodziców przedszkolnych dzieci zawartość takich
stronwwwbyła bezcennym
zbiorem informacjio prowadzonychw placówce zajęciach, o organizowanych
wycieczkach
i spotkaniach,a takżedziałaniachartystycznychz udziałemdzieci.
Przedszkolnestronyinternetowemająkolorowąoprawęgraficznąi jednegowspólnegoadministratora,którymjestłódzkafirmaWikom.Niedawno– niestety– zmieniłonwyglądstroni przebudował
ichzawartość.Kuwielkiemurozczarowaniurodzicenieznajdąjuż
archiwum z wydarzeniami z poprzednich lat. Kto nie kopiował
na bieżącowiadomościi zdjęćdotyczącychzajęćgrupy,do której
uczęszczajegodziecko,niemajużna toszans.„Noweżycie”internetowychwitrynrozpoczęłosięwrazz bieżącymrokiemszkolnym.
Odwiedzając przedszkolne strony www znajdziemy zakładki:
„O nas”,„Grupy”,„Wydarzenia”,„Zajęciadodatkowe”,„Rekrutacja”,
„Dlarodziców”,„Kontakt”.
Podajemyaktualneinternetoweadresyprzedszkoli:
•www.ppskleszczow.wikom.pl
•www.ppsluszcz.wikom.pl
•www.ppslekinsko.wikom.pl
JS
ciągdalszyzestr.7

Dopisali kupujący...
O zawrótgłowymogłaprzyprawićilośćsprzedawanychciast.
Przeprowadzonoteżlicytacjędwóchkoszuleksportowych:siatkarskiejdrużynyPGESkraBełchatów(poszłaza 350zł)i tenisistystołowegoPatrykaChojnowskiego(stałasięwłasnościąSPKleszczów
za zebraną wśród wszystkichuczestnikówkiermaszu
kwotę 2136,41zł).Końcowa
częśćcharytatywnejimprezy
upłynęła wśród dźwięków
kolęd i pastorałek, śpiewanych m.in. przez laureatów
piątejedycjigminnegokonkursu„KolędowaćMałemu”.
Do 20grudniaorganizatorzyniepodawalidokładnychefektów
tegorocznejzbiórki,bowiemuczniowiei ichrodzicemoglijeszcze
do świątkupowaćozdobyi dekoracje,którepozostałypo kiermaszu.
Wiadomojednak,żemieszkańcynaszejgminyokazalisięjeszcze
hojniejsi niż przed rokiem i głębiej sięgnęli do kieszeni. Zebrana
kwotaz pewnościąprzekroczy 19tys.zł.
„Pragniemy serdecznie podziękować za hojność i dobre serce
wszystkim uczestnikom kiermaszu i zaangażowanym w przygotowanie tej niezwykłej uroczystości”– czytamyw informacji,zamieszczonej 19grudniana internetowejstronieSPKleszczów.
J. Strachocki

