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Świętowali
pracownicy edukacji
Dzień Edukacji Narodowej to w szczególności czas podziękowań pracownikom oświaty za zaangażowanie, trud i profesjonalizm w pełnieniu trudnej misji, związanej z wychowaniem
dzieci i młodzieży. Nauczyciele i pracownicy szkół prowadzonych przez gminę Kleszczów
zebrali się 11 października w auli
SOLPARKU na
gminnym święcie edukacji. Jednym z głównych
punktów uroczystości było m.in.
wręczenie nagród, przyznanych
przez wójta gminy
Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego.
Więcej na str. 6

Dwie dekady
i milion przyjętych aut
Dla spółki CAT Polska rok 2019 jest rokiem wyjątkowym. Firma świętuje 25-lecie obecności w Polsce oraz 20-lecie działalności największego centrum dystrybucyjnego, które ulokowane zostało w Rogowcu. Dwa jubileusze zbiegły się z przyjęciem
w tymże centrum milionowego pojazdu. Z tej okazji na tytułowej
stronie firmowego newslettera Grupy CAT ukazało się załączone
niżej zdjęcie.
Więcej na str. 5

Doniosły jubileusz
Wtorek, 15 października był dniem wyjątkowym w dziejach
Rzymskokatolickiej Parafii pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie.
Tego dnia odbyło się uroczyste nabożeństwo, wieńczące obchody setnej rocznicy istnienia parafii. Do obchodów jubileuszu wierni przygotowywali się przez kilka ostatnich miesięcy. Jubileusz poprzedziły misje święte, zorganizowane od 6 do 13 października.
Więcej na str. 7

Przybędzie 8 mieszkań
W trwającym właśnie przetargu nieograniczonym gmina chce
wybrać wykonawcę dwóch nowych, wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. W każdym z nich mają się znaleźć 4 mieszkania
o charakterze socjalnym. Dodatkowo powstanie budynek gospodarczy. Nowa inwestycja będzie realizowana przy ulicy Tulipanowej w Kleszczowie.

Wizualizacja elewacji – Pracownia Projektowa MAJEWSKI

Więcej na str. 3

Barbórkowy koncert

W sobotę 30 listopada o godz. 14.30 Gminny Ośrodek Kultury organizuje okolicznościowy koncert z okazji święta Barbórki.
Wykonawcami będą członkowie śląskiego zespołu „Wesoły Masorz i Przyjaciele”. Miejsce koncertu - sala widowiskowa GOK
Kleszczów.
Bezpłatne wejściówki na koncert będą do pobrania w kasie
GOK Kleszczów od 4 listopada w dni robocze w godz. 8:00-15:00,
a we wtorek w godz. 8:00-18:00.
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KRÓTKO
Wykonawcy chcą więcej

W pierwszym przetargu na naprawę uszkodzonego
fragmentu gminnej obwodnicy oferty potencjalnych wykonawców przyjmowane były do 5 września. Okazało
się, że wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez konsorcjum tych samych firm, które były pierwotnymi wykonawcami odcinka Kleszczów - Czyżów (Himmel
i Papesch sp. z o.o. z Opola + Drog-Bud sp. z o.o. z Lubojenki). Postępowanie zostało unieważnione, bowiem
oczekiwania wykonawcy były o prawie 400 tys. zł wyższe niż kwota, którą na naprawę uszkodzonej konstrukcji przepustu oraz jezdni przygotowała gmina (3.262.000
zł). W powtórnym przetargu oferty były zbierane do 17
października. Tym razem zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców: Himmel i Papesch (ponad 3,43 mln
zł) oraz konsorcjum firm z Dolnego Śląska: PBW Inżynieria Jacek Garbacz + Dromosttor s.c. Paweł Chapiński, Ireneusz Chapiński (3,6 mln zł).

Sprzedano kolejne działki budowlane

W październiku zostały przeprowadzone dwa kolejne przetargi na sprzedaż kompleksowo przygotowanych działek budowlanych na osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii. W każdym z tych przetargów nabywców
znalazły 4 parcele budowlane. Za sprzedaż działek
o numerach 672, 673, 674 i 677/1 do budżetu gminy
wpłynęło 301.436,10 zł brutto, natomiast za działki o numerach 753, 750, 758 i 754/1 nabywcy zapłacili łącznie
334.921,62 zł brutto.

Konsultacje z sektorem pozarządowym

Od 21 do 29 października w Urzędzie Gminy były prowadzone konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Projekt ten został udostępniony 11 października na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Młodzież z Łękawy odwiedziła kleszczowski DPS

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Przygotowali dla nich
głośne czytanie jednej z najbardziej wzruszających nowel
Bolesława Prusa „Katarynka”.
Jeden z chłopców zaprezentował też swoje
wykonanie utworów na gitarze.

Udana akcja adopcyjna

Bełchatowskie schronisko dla zwierząt przeprowadziło 6
października akcję adopcji „za złotówkę”. Osoby, które
w tym dniu odwiedziły placówkę mogły obejrzeć przebywające w schronisku zwierzaki, a także zapytać specjalistów o sprawy dotyczące opieki nad nimi. Nowe domy
i nowych właścicieli znalazło 24 podopiecznych schroniska: 13 psiaków, 5 szczeniaków, 3 koty dorosłe i 3 małe
kotki. Część osób pamiętała o tym, by zaopatrzyć schronisko w karmę dla zwierząt oraz zabawowe gadżety.
JS
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Otrzymają
prawie
20 stypendiów

Urząd Gminy przyjWe wrześniu
mował wnioski o przyznanie

dwóch rodzajów stypendiów: socjalnego
(dla uczniów szkół ponadpodstawowych
na pierwsze półrocze trwającego roku
szkolnego) oraz szkolnego (dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020). W
obowiązującym terminie wpłynęło 11
wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 8500 zł.
Wnioski o stypendia szkolnego złożyło ośmioro wnioskodawców. Łączna
kwota przyznanego im wsparcia wyniesie 15.872 zł.
Stypendia socjalne zostały wypłacone w październiku, natomiast szkolne będą wypłacone w listopadzie, po
uprawomocnieniu się wydanych decyzji i przedstawieniu przez wnioskodawców dokumentów o wydatkowaniu środków finansowych na cele edukacyjne
uczniów. Jest to niezbędny warunek wypłaty przyznanego stypendium szkolnego.
JS

Kleszczów
liderem inwestycji
mina Kleszczów zajęła pierwsze miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych za lata 2016-2018 w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. Średnie wydatki inwestycyjne z ostatnich trzech
lat wyniosły w naszej gminie 13.504,99 zł. Prezentacja wyników rankingu miała
miejsce podczas XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbywającego
się na początku października
w Katowicach. Nagrodę dla
Gminy Kleszczów w imieniu
władz samorządowych odebrali skarbnik gminy Agata Karbownik oraz sekretarz
gminy Kazimierz Hudzik.
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów jest
jednym z najważniejszych
zestawień, pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Jego autorem jest prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii gmin na drugim miejscu
znalazła się gmina Rząśnia (4684,09 zł),
a sąsiednia gmina Sulmierzyce zajęła dziewiątą lokatę z kwotą 2530,12 zł.
MSz
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W Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”...
… Gmina Kleszczów została sklasyfikowana na czwartym miejscu. Łącznie ocenianych było około 50 wskaźników pozyskanych dzięki danym z bazy Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o informacje udzielone przez samorządy
w specjalnej e-ankiecie. Głównym założeniem corocznego rankingu dziennika „Rzeczpospolita”jest weryfikowanie skuteczności działań władz samorządowych w kształtowaniu
zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Analizowane wskaźniki mieszczą się w następujących strategicznych kategoriach: trwałość ekonomiczna, trwałość środowiskowa,
trwałość społeczna oraz jakość zarządzania.
W tegorocznej XV edycji rankingu kapituła oceniała samorządy w podziale na 3 kategorie. Wśród gmin wiejskich pierwszą pozycję zajęła Wielka Wieś (woj. małopolskie), z dorobkiem 29,89 pkt. Następna była gmina Strawczyn z woj. świętokrzyskiego (28,25 pkt.), gmina Wisznice z woj. lubelskiego (27,68 pkt.) oraz gmina Kleszczów (27,61 pkt.).
W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwycięskie miejsce zajęła Morawica
(woj. świętokrzyskie), przed Podkową Leśną (woj. mazowieckie) oraz miastem Puławy (woj.
lubelskie), natomiast w kategorii miast na prawach powiatu zwycięzcą został Sopot.
W uroczystej gali, połączonej z ogłoszeniem wyników rankingu gminę Kleszczów reprezentował zastępca wójta, Michał Michałek.
JS

Stowarzyszenie „Kleszczów Forte”
składa serdeczne podziękowania sponsorom wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Kleszczów na 30. Jubileuszowy Shanghai Tourism Festival:
- Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
- Elbis Sp. z o.o.
- Zakład Komunalny „Kleszczów”
- Plastiks Sp. z o.o.
- Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
- prywatni darczyńcy
Dzięki tym sponsorom został sfinansowany koszt wyjazdu grupy mażoretek.
Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Kleszczów oraz Radzie Gminy Kleszczów za przychylność i pomoc (nie tylko finansową) przy organizacji wyjazdu na festiwal.
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Wrześniowa sesja
września odbyła się XIII sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 20182023. Na początku tego posiedzenia radni zajęli się wyborem ławników
sądowych. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania na ławnika Sądu Rejonowego w Bełchatowie na kadencję 2019-2023 została wybrana Ewa Kurzydlak, a do
orzekania w tymże sądzie w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - Agata
Tazbir. W kolejnym głosowaniu wybrano ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2019-2023. Zostali nimi Renata Kowalczyk oraz
Karol Podawca.
Kolejne przyjęte przez radnych uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Na przebudowę drogi gminnej w Drużbicach wsparcie w kwocie 200 tys. zł otrzymała Gmina Drużbice. Przyznana Gminie
Zelów 300-tysięczna kwota ma być przeznaczona na rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w mieście i na terenie gminy Zelów. Pomoc finansowa przyznana
dla miasta Bełchatów (500 tys. zł) zostanie wykorzystana w ramach budowy węzła
przesiadkowego w pobliżu szpitala wojewódzkiego.
Następnie Rada Gminy uchwaliła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczów na lata 2019-2022 oraz dokonała zmian w budżecie Gminy
Kleszczów na 2019 rok. W trakcie wrześniowego posiedzenia radni przyjęli ponadto uchwały, dotyczące:
● pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi publicznej (dwie drogi gminne
w okolicach wsi Kamień po wyłączeniu z użytkowania zostaną w części zajęte pod
wyrobisko górnicze KWB Bełchatów),
● stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na obszarze Gminy Kleszczów,
● wyrażenia zgody na zamianę działek w Czyżowie, należących do Gminy
Kleszczów na działki osoby fizycznej,
● określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Jednym z najważniejszych tematów wrześniowej sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów. Takie stypendia, przyznawane przez Wójta Gminy Kleszczów jako
miesięczne świadczenie obowiązywałyby od 1 października do 30 czerwca w każdym roku akademickim. Maksymalną miesięczną wysokość stypendium ustalono
na 500 zł. Załącznikiem do uchwały jest szczegółowy regulamin, który zawiera takie rozdziały, jak „Uprawnieni do korzystania ze stypendium”, „Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendium”, „Tryb realizacji stypendium”, „Warunki
zwrotu stypendium”. Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Więcej informacji podamy Czytelnikom po uprawomocnieniu się tej uchwały.
W porządku wrześniowej sesji znalazło się ponadto przekazanie radnym przez
wójta gminy informacji o stanie realizacji tegorocznego budżetu. Informacja ta przesłana wcześniej do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi
uzyskała 17 września pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO.
JS
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Nowa inwestycja mieszkaniowa
ażdy z dwóch nowych budynków komunalnych, które powstaną w Kleszczowie, pomieści dwa mieszkania jednopokojowe oraz dwa dwupokojowe. W każdym lokalu znajdzie się wiatrołap, pralnia, łazienka, pokój z aneksem kuchennym, a w lokalach dwupokojowych również odrębna sypialnia.
Parterowe budynki nie będą mieć podpiwniczenia. Jak można przeczytać
w przetargowej specyfikacji SIWZ domy te będą przykryte „dachami płaskimi o zaakcentowanych połaciach, z wysuniętymi okapami”. Niewielka powierzchnia lokali
socjalnych oznacza, że sumaryczna powierzchnia użytkowa każdego budynku nieznacznie tylko przekroczy 170 m kw. Budynek gospodarczy, z którego korzystać
będą wszyscy lokatorzy będzie miał ponad 68 m kw. powierzchni.
Oprócz wymienionych obiektów w ramach inwestycji powstaną zewnętrzne instalacje (wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa wraz z przyłączami), parking, ogrodzenie oraz zadaszona wiata na odpady. Po wykonaniu zagospodarowania terenu, otaczającego nowe budynki przy ul. Tulipanowej, zadaniem wykonawcy będzie
jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zakładany w SIWZ termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2021 roku.
Oferty wykonawców są przyjmowane w Urzędzie Gminy do 6 listopada br.
JS
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KOMUNIKATY
Plan urządzenia lasów wyłożony do wglądu

4 listopada to dzień wyłożenia do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy
Kleszczów. Plan jest dostępny w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pokój nr
29, piętro II, w godz. od 8 do 15 (we wtorki od 9 do 17). W terminie
do 3 grudnia br. zainteresowani właściciele lasów mogą składać
zastrzeżenia i wnioski do planu. Uwagi należy składać na piśmie
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia
podatku leśnego.

Zostań kucharskim mistrzem

Długie jesienne wieczory to pora na czytanie książek, towarzyskie
spotkania, oglądanie telewizji. Zachęcamy do poświęcenia
jednego z listopadowych późnych popołudni na kulinarną
edukację, ale nie przed telewizorem tylko np. w kuchni najbliższej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z inicjatywy Urzędu
Gminy zostanie zorganizowany cykl edukacyjnych zajęć, objętych
wspólnym tytułem „Kulinarny zawrót głowy”. Oto harmonogram
warsztatów kulinarnych dla kobiet:
12.11. (wtorek) Kamień
Zaplecze kuchenne OSP
od 15.30
Dębina
w Kamieniu
13.11. (środa) Czyżów
Zaplecze kuchenne świetliod 15.30
cy w Czyżowie
14.11. (czwartek) Wolica
OSP w Wolicy - kuchnia
od 16.00
15.11. (piątek) Rogowiec
Zaplecze kuchenne świetliod 15.30
cy w Rogowcu
18.11. (ponie- Łękińsko
Dom Kultury w Łękińsku działek) od 16.00
zaplecze kuchenne OSP
19.11. (wtorek) Kleszczów
Szkoła Podstawowa
od 16.00
w Kleszczowie - kuchnia
20.11.(środa)
ŁuszczanowiceOSP Łuszczanowice - kuchod 16.00
nia
21.11. (czwartek) Antoniówka OSP w Antoniówce - kuchod 15.30
nia
26.11. (wtorek) Żłobnica
Sala Stowarzyszenia Mieszod 16.00
kańców Wsi Żłobnica - zaplecze kuchni

Ostatnia pula dotacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił ostatni w tym roku
nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej. W ramach projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)”
PO WER o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby młode do
30. roku życia. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 23
tys. zł. Wnioski przyjmowane będą od 4 do 20 listopada.
Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania dotacji
udzielane są w siedzibie PUP w Bełchatowie (pokój nr 22) lub telefonicznie: 44/ 631-40-70.

Pracownia RTG w listopadzie

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w listopadzie
pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 05.11.
godz. 14-18, ● 07.11. godz. 14-18, ● 14.11. godz. 14-18, ● 16.11.
godz. 10-14, ● 19.11. godz. 14-18, ● 21.11. godz. 14-18, ● 28.11.
godz. 14-18, ● 30.11. godz. 10-14.

Planowane terminy polowań

Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak” z Woli Grzymalinej
poinformował o planowanych terminach polowań zbiorowych.
W listopadzie tego roku myśliwi planują zorganizować dwa
polowania. Odbędą się one 3 i 11 listopada w godz. 8.00-14.00
w okolicach Łuszczanowic Kolonii.
Osoby postronne prosimy o zachowanie ostrożności.
(opr. JS)
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Poradnie specjalistyczne w listopadzie

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w listopadzie br. poradnie
specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.0018.00, tel. 44/ 731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.
Poradnia
Lp. specjalistyczna
Pediatryczna
1.
z alergologią
Pediatryczna
2.
z alergologią
3.
Pediatryczna
4.
Pediatryczna
5.
Urologiczna
6. Otolaryngologiczna
7. Badanie słuchu
8. Dermatologiczna
9.

Dermatologiczna

10. Dermatologiczna
11. Dermatologiczna
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza

Lekarz

Termin Godzina

dr n. med. Violetta Gołąbek

18.11.

14-18

dr n. med. Violetta Gołąbek

29.11.

14-18

dr n. med. Anna Socha-Banasiak
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
lek. med. Janusz Nowak
lek. med. Izabela Zawadziłło
Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna WyrzykowskaRabe
dr n. med. Katarzyna WyrzykowskaRabe
dr n. med. Katarzyna WyrzykowskaRabe

14.11.
30.11.
25.11.
06.11.
06.11.
06.11.

15.30-18
9-14
8.30-14
14.30-18
14.30-18
9-14

05.11.

13-17

19.11.

13-17

26.11.

13-17

dr n. med. Jacek Błaszczyk

04.11.

16-18

dr n. med. Jacek Błaszczyk

18.11.

16-18

dr n. med. Dorota Wyrwas

06.11.

8-13

dr n. med. Dorota Wyrwas

22.11.

9-13

lek. med. Radosław Pigoń

06.11. 13.30-18

lek. med. Radosław Pigoń

13.11.

9-14

lek. med. Radosław Pigoń

20.11.

13-18

lek. med. Radosław Pigoń

27.11.

9-16

dr n. med. Beata Janiszewska20. Pulmonologiczna
Drobińska
21. Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
22. Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
23. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

08.11.
15.11.
22.11.

24. Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

04.11.

25. Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

21.11.

dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Sylwia Konarska
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
prof. dr hab. n. med. Kryspin
Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Robert Pietruszyński
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena Wiewióra
dr n. med. Magdalena Wiewióra
lek spec. Krzysztof Tyfa
lek spec. Krzysztof Tyfa
lek spec. Krzysztof Tyfa
lek spec. Krzysztof Tyfa

16.11.
30.11.
27.11.
15.11.
29.11.

9-14
9-14
9-14
12.3015.30
12.4515.45
8.15-14
8.15-14
9-16
9-14
9-14

27.11.

14-18

26.
27.
28.
29.
30.

Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna

31.

Ortopedyczna

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Chirurgiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
USG
USG
USG
USG
Specjalista
alergologii

45.

dr n. med. Elżbieta Dółka

28.11. 12.30-17

07.11. 13-18
14.11. 10-14
21.11. 13-18
18.11. 11-14
16.11. 8.30-14
04.11. 10-17
25.11. 10-17
12.11. 9-15
28.11. 9-15
05.11. 15.30-18
12.11. 15.30-18
19.11. 15.30-18
26.11. 15.30-18
w każdy 12-14
wtorek

SALUS - rehabilitacja w listopadzie
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 4-8.11. urlop, ● 12.11. godz. 8-17.30, ● 13.11. kwalifikacja pacjentów godz. 8-15, ● 15.11. godz. 8-15, ● 19.11. godz. 8-15, ● 20.11.
godz. 8-17.30, ● 21.11. godz. 8-15, ● 25.11. godz. 8-15.35, ● 27.11.
kwalifikacja pacjentów godz. 8-15, ● 28.11. godz. 8-17.30, ● 29.11.
godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 4.11. godz. 15-18, ● 8.11. godz. 15-18, ● 18.11. godz. 15-18, ●
22.11. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 16.11. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii Piotr
Szałański
● wtorki i czwartki godz. 8-16.
FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska, Mariusz Kopala
● codziennie godz. 8-18.

Czego nie wolno wrzucać
do kanalizacji sanitarnej?

agłośniona na całą Polskę awaria kolektora, doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie, powinna
uprzytomnić mieszkańcom każdego miasta i wsi, że w sposób niezamierzony mogą się przyczyniać do zatorów, jakie powstają w rurach, tworzących sieć kanalizacji sanitarnej.
Bezmyślne traktowanie tej sieci jako podręcznego śmietnika
może powodować nie tylko zmniejszanie przekroju rur kanalizacyjnych, ale wręcz ich
całkowite zatykanie.
Dzieje się tak, ponieważ w miejscach,
gdzie przepływ ścieków jest wolniejszy,
a ścianki rur nie są
idealnie gładkie, płynące pieluchy czy
podpaski mogą zahaczać o nierówności i tworzyć zatory.
W tym roku Zakład Komunalny
„Kleszczów” apelował już o to, by
mieszkańcy naszej
Tak wyglądały zdemontowane kosze ssawne
gminy nie traktowa- pomp, które tłoczyły ścieki do oczyszczalni
li kanalizacji jako „Czajka”
śmietnika na wszelFot. Wody Polskie
kie odpady. Raz
jeszcze przypominamy, czego nie należy wrzucać do kanalizacji:
● Resztki żywności - powodują zatory i sprzyjają namnażaniu
się szczurów,
● Pieluchy jednorazowe, podpaski, tampony, patyczki higieniczne, nawilżane chusteczki, ścierki, gazety - zbijają się
w zwartą masę lub tworzą sploty, uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków,
● Odpady budowlane, żwir - opadają na dno rur kanalizacyjnych, tworzą zwarte, trudne do usunięcia zatory.
● Środki chemiczne, farby, leki, papiery - zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą pożytecznym mikroorganizmom, które
oczyszczają ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
● Tłuszcze i oleje - tężeją w rurach, a przez to zmniejszają ich
średnicę.
Dla uniknięcia uciążliwych awarii sieci kanalizacyjnej pamiętajmy o stosowaniu się do tych kilku wskazówek.
(opr. JS)
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CAT Polska ma powody do świętowania
- Zaczynaliśmy od niecałych 10 hektarów i obsługi jednego producenta - przypomina dyrektor operacyjny CAT Polska, Robert Skibiński. - W 20-lecie naszej działalności na terenie gminy Kleszczów
weszliśmy z placami o powierzchni ponad 23 hektary. Dziś obsługujemy dziewięciu producentów aut.
Spółka CAT Polska została zarejestrowana 4 czerwca 1994
roku. Pięć lat później w oparciu o nie wykorzystywane bocznice linii kolejowej, prowadzącej przez Rogowiec, rozpoczęło działalność
centrum dystrybucyjne tej spółki. Na plac trafiły pierwsze samochody marki Renault.

Przełomowe daty

Świadczenie usług dla producentów konkurujących z firmą Renault stało się możliwe dopiero wtedy, gdy ta marka pozbyła się swoich udziałów we francuskiej spółce CAT. Miało to miejsce w roku
2003. Odtąd ten operator logistyczny mógł zacząć samodzielną
działalność na rynku.
Ogromne znaczenie miało następnie zawarcie umowy na obsługę marki KIA. W 2004 roku kiedy to nastąpiło koreański producent
znajdował w Polsce nabywców dla zaledwie 4,5 tys. swoich aut rocznie. Transportowane były z fabryk, ulokowanych w Korei Południowej. Uruchomienie fabryk na terenie Słowacji i wprowadzenie na rynek nowych modeli KIA pozwoliło zwiększyć sprzedaż na terenie
Polski do ok. 29 tys. aut rocznie.
Istotne zmiany, mające spory wpływ na funkcjonowanie spółki
CAT, nastąpiły po wejściu Polski do unijnej strefy Schengen. Do tego
czasu zdecydowana większość transportu nowych samochodów do
centrów dystrybucyjnych (zdaniem dyrektora R. Skibińskiego - ponad 90 proc.) była realizowana koleją. W tym czasie nie było rozwiniętej sieci dróg, a odprawy ciężarówek na poszczególnych, jeszcze
nie wspólnych granicach, były czasochłonne. Od czasu wejścia Polski do unijnej strefy Schengen transport drogowy zaczął dominować.

Jak rósł Rogowiec?

Centrum dystrybucyjne w Rogowcu nadal pozostaje najważniejszym miejscem działalności spółki CAT. Początkowo zajmowało powierzchnię 10 hektarów, przy czym na magazynowanie dostarczanych tu aut przeznaczono 6 hektarów. Mogło na nich stać
jednocześnie 2,5 tys. pojazdów.

Warto zadbać
o drożny komin

budynków mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów
Cz ęść
nadal ogrzewana jest piecami na paliwa stałe. Oznacza to,

że w procesie spalania do przewodów kominowych oprócz dymu
trafia też sadza.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego zwrócił się do właścicieli i zarządców budynków, przypominając:
„Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego
powierzchnię, może też być niezwykle groźny.
Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet
1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów, spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń
ogrzewczych.”
W komunikacie znalazło się również następujące przypomnienie: „Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko
formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków
ubezpieczenia domu”.
JS

Teraz po kilkuetapowej rozbudowie spółka CAT dysponuje na
terenie gminy Kleszczów powierzchnią ponad 23 hektarów (z czego
17 ha w Rogowcu). Ile pojazdów można zmieścić na tych placach?
Maksymalną pojemność sprawdzono w lipcu tego roku, kiedy zaparkowano tu 14,5 tysiąca aut.
Centrum w Rogowcu jest dziś miejscem pracy dla 160 osób. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że średni
staż pracy w spółce CAT Polska wynosi obecnie 9,8
roku. To bardzo
dobry wynik, pokazujący przywiązanie do pracodawcy.
Warto jeszcze dodać, że w Rogowcu nadal pracuje
15 osób zatrudnioUczestnicy okolicznościowego spotkania (od lewej): Filip
nych przed 20 laty.
9 września br. Składanek, Marek Przedpełski, Dominika Bojko, Aleksancentrum dystrybu- dra Sobieska, Alejandro Forbes, Jean-Michel Floret, Stuart
cyjne CAT w Ro- Warren, Robert Skibiński, Dorota Wasińska, Tomasz Kresa.
gowcu zanotowało przyjęcie milionowego samochodu.
- Z tej okazji odbyła się u nas mała gala - informuje dyrektor Robert Skibiński. - Odwiedziła nas dyrekcja Grupy CAT, był też okolicznościowy tort. Milionowym samochodem okazał się nowy scenic,
wyprodukowany przez firmę Renault. To zbieg okoliczności, ale podkreśla on bardzo mocno nasze związki z tym producentem, z tą marką, z której wyrosła spółka CAT.

Renault ciągle najważniejszym partnerem

Rok 2019 jest dla polskiego oddziału z Grupy CAT ważny nie tylko przez zbieg kilku jubileuszy. W lipcu spółka CAT Polska wygrała
przetarg na obsługę Grupy Renault przez kolejne 3 lata.
- To jest nasz najważniejszy obecnie klient - podkreśla Robert
Skibiński. - Zapewnia nam 48 proc. z łącznej ilości samochodów, jakie przyjmujemy w Polsce. Przez kolejne trzy lata będziemy realizować dostawy samochodów Renault oraz Dacia z fabryk i portów,
a także ich obsługę w naszych trzech centrach w Polsce oraz dystrybucję tych samochodów do dilerów nie tylko z Polski, ale też krajów nadbałtyckich i Ukrainy. W przypadku przegrania tego ważnego przetargu musielibyśmy znacznie zredukować wielkość naszych
centrów w Polsce.

Renault nie opuści Rogowca

Renault pozostanie jednym z dziewięciu producentów samochodów, obsługiwanych przez spółkę CAT Polska. Utrzymanie współpracy z Grupą Renault przesądziło też o tym, że auta tej marki nadal
są obsługiwane w centrum dystrybucyjnym w Rogowcu. Wcześniejsze plany zakładały (pisaliśmy o tym także w „Informatorze”), że
obsługą Renault zajmować się będą wyłącznie centra w Gliwicach
i Krzywej (w pobliżu zachodniej granicy).
å ciąg dalszy na str. 10

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
zatrudni nauczyciela logopedę
od dnia 01.12.2019 r.
Wymiar zatrudnienia 0,55 etatu - 12/22 godzin
w tygodniu. Umowa zawarta na czas określony
w celu zastępstwa nauczyciela w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna
20, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
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Gminne święto edukacji

U

roczyste spotkanie rozpoczęło się od powitania dyrektorów
szkół wraz z pracownikami i emerytowanymi nauczycielami. W słowie skierowanym do uczestników uroczystości wójt gminy
dziękował za codzienny trud i poświęcenie, wkładane w edukację
oraz wychowanie młodzieży szkolnej, dziękował za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.
Podczas uroczystości życzenia oraz wyrazy wdzięczności
przekazała także przewodnicząca Rady Gminy, Katarzyna Biegała. Dziękowała za trudną, codzienną pracę, wytrwałość i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia.
Nagrodę wójta gminy Kleszczów za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które przekładają się m.in. na wysokie wyniki w nauce i sukcesy uczniów oraz
za działalność dla rozwoju gminnej oświaty otrzymało w tym roku
32 nauczycieli z następujących placówek wychowawczo-oświatowych:
● Przedszkole w Łękińsku - Magdalena Fryś, Dorota Paciorek,
● Przedszkole w Łuszczanowicach - Ewa Frach, Elżbieta Pulwert,
Ewa Bindas,
● Przedszkole w Kleszczowie - Aleksandra Musiał-Krupska, Małgorzata Szluga,
● Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku - Małgorzata Jegier, Agnieszka Kowalczyk, Izabela Marcinkowska,
Nina Podlejska, Jolanta Roczek, Grażyna Szczęsna, Katarzyna
Bębnowska,
● Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Patrycja Bukowy, Justyna Klimczyk, Ewa Michalczyk, Mariusz
Mieszała, Barbara Najmrodzka, Paulina Ochocka, Ilona Paciorek, Anna Parada, Agnieszka Szczęsna, Katarzyna Syrówka,
Mariola Świderska-Kulka,

NR 20-21/516-517

Szkolne wieści
Wolontariusze w akcji
„Drodzy Państwo! Wielu z Państwa chcąc uczcić Święto DEN wręcza swoim dzieciom kwiaty bądź czekoladki dla nauczycieli. Jest to
bardzo miły gest za który z góry dziękujemy. Wzorem ubiegłego roku
postanowiliśmy jednak w nieco inny sposób uczcić nasze święto. Zamiast kwiatka prosimy Państwa (oczywiście kto ma życzenie) o zakup
cegiełki o wartości 10 zł. Zebrane fundusze wpłacimy na fundację Gajusz w Łodzi opiekującą się przewlekle chorymi dziećmi” - z takim apelem zwrócił się do rodziców uczniów Szkolny Klub Wolontariatu, działający w szkole w Łękińsku. Apel trafił na podatny grunt, bo udało się
zgromadzić 2700 zł. Zasilą one fundację Gajusz.
***
„Mały Wolontariat”, działający w Szkole Podstawowej w Kleszczowie ogłosił niedawno zbiórkę na rzecz Domu Małego Dziecka w Łodzi. Do 20 listopada u wyznaczonych osób, których nazwiska zostały
podane w komunikacie na szkolnej stronie internetowej, można składać pomoc materialną: artykuły higieniczne dla małych dzieci, przybory plastyczne oraz gry planszowe.

Piękne czytanie na głos
Czworo przedstawicieli SP w Łękińsku brało udział w Festiwalu
Pięknego Czytania, który odbył się w Radomsku. Uczestnicy konkursu, podzieleni na dwie kategorie wiekowe, prezentowali się w przeróżnych utworach - wesołych, poważnych, lekkich lub nastrojowych.,
napisanych przez polskich autorów. Jakub ze szkoły w Łękińsku za
odczytanie „Raz, gdy chciałem być szlachetny…” Hanny Ożogowskiej
otrzymał nagrodę specjalną
dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi, a Zosia za fragment
„Idy sierpniowej” Małgorzaty
Musierowicz - nagrodę specjalną dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomsku. Po części konkursowej oraz poczęstunku na
uczniów czekały warsztaty,
prowadzone przez pisarza
Kazimierza Szymeczkę.

Ilu Koperników przyjdzie na święto patrona?

● Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - Aleksandra Ignasiak-Smela, Ewelina Kuc, Wojciech Rosiak, Katarzyna
Woźniak, Paulina Szczepaniak, Ewa Szczepaniak-Sieradzka,
Agnieszka Nagoda-Gębicz.
W trakcie uroczystości poinformowano, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie A. Nagoda-Gębicz
otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Święto pracowników oświaty uświetnił program artystyczny
w wykonaniu kabaretu K2.
MSz

Sprzedam
komplet wypoczynkowy (3+2)
skóra + lite drewno - Łuszczanowice.
Tel. 793-259-026.

Pełną parą ruszyły przygotowania do corocznego Święta Patrona
szkoły w Łękińsku. Odbędzie się ono 27 listopada. Jedną z atrakcji jest
ogłoszony właśnie konkurs na najciekawsze przebranie za postać Mikołaja Kopernika. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie
internetowej SP w Łękińsku.

Cenne rady mundurowych
Pierwsze dni nauki w szkole są stresujące dla pierwszoklasistów, a także ich rodziców. Dzieci muszą stać się bardziej samodzielne, a także uważne. Dotyczy to np. bezpiecznego korzystania z chodników, dróg i przejść dla pieszych. Niezwykle pomocne okazują się
dla szkolnych debiutantów rady, przekazywane przez funkcjonariuszy policji. 27 września 37 uczniów SP w Łękińsku dowiadywało się
o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Dzieci dowiedziały się o znakach drogowych, ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię, usłyszały też
o tym, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Na zakończenie spotkania z policjantem mogły obejrzeć filmiki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sukces w konkursie #OSEWyzwanie
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie jako jedyna podstawówka z powiatu bełchatowskiego została laureatem konkurs #OSEWyzwanie. Nagrodą jest mobilna pracownia multimedialna.
Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50
å ciąg dalszy ma str. 8
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Frekwencja
przekroczyła 64 proc.

niedzielę 13 października już od godz. 7 czynne były loW pogodną
kale wyborcze, w których można było oddać głos na wybranego

kandydata do Sejmu oraz Senatu RP. Jak wyglądała frekwencja w gminie
Kleszczów? W OKW nr 1 w Żłobnicy do głosowania stawiło się 57,7 proc.
uprawnionych wyborców. W OKW nr 2 (Kleszczów) frekwencja wyniosła
63,78 proc. Jeszcze lepiej było w Łękińsku (OKW nr 3), gdzie na głosowanie przyszło 65,52 proc. wyborców.
Rekordową frekwencją popisali się wyborcy z OKW nr w Łuszczanowicach. Tu wskaźnik frekwencji przekroczył 66,13 proc. Najmniejszym
obwodem głosowania był Dom Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie. Tu komisja wyborcza wydała karty wszystkim 26 osobom, uprawnionym do głosowania. Można więc uznać, że ten obwód wykazał się
100-procentową frekwencją, ale też bardzo wysokim wskaźnikiem głosów
nieważnych. Aż w 7 przypadkach na karcie do głosowania nie postawiono żadnego krzyżyka.
Wyborcy, mieszkający na terenie Gminy Kleszczów, po przyjściu do
lokalu wyborczego mogli oddać głos na jednego z 89 kandydatów, których
nazwiska znalazły się na łącznie pięciu listach.
Poszczególne listy otrzymały w gminie Kleszczów następującą liczbę głosów:
● Lista nr 1 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 207 (7,18 proc.)
● Lista nr 2 - KW Prawo i Sprawiedliwość - 1681 (58,33 proc.)
● Lista nr 3 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 318 (11,03 proc.)
● Lista nr 4 - KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 339 (11,76
proc.)
● Lista nr 5 - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 337
(11,69 proc.)
Jak te wyniki wyglądają na tle wszystkich głosów oddanych przez wyborców z okręgu wyborczego nr 10, do którego należała również gmina
Kleszczów? Przypomnijmy, że okręg ten obejmuje powiaty: bełchatowski,
opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski oraz miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice. Oto listy, ułożone według skali poparcia:
● KW Prawo i Sprawiedliwość - 194.658 głosów - 56,21 proc.
● KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 54.160 głosów 15,64 proc.
● KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 37.930 głosów - 10,95 proc.
● KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 36.151 głosów - 10,44 proc.
● KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 23.427 głosów - 6,76
proc.
W okręgu nr 10 było do objęcia 9 mandatów poselskich. Uzyskało je 6
osób, kandydujących z listy PIS (Małgorzata Janowska, Grzegorz Lorek,
Antoni Macierewicz, Anna Milczanowska, Robert Telus, Grzegorz Wojciechowski) i po jednym kandydacie z trzech kolejnych list: Cezary Grabarczyk (Koalicja Obywatelska), Dariusz Klimczak (PSL) oraz Anita Sowińska (SLD).
W wyborach do drugiej izby polskiego parlamentu (Senat RP) wyborcy z okręgu wyborczego nr 28, obejmującego powiaty: bełchatowski,
piotrkowski, radomszczański oraz miasto na prawach powiatu Piotrków
Trybunalski mogli postawić krzyżyk przy nazwisku jednego z trzech kandydatów.
Uprawnieni wyborcy z terenu gminy Kleszczów oddali następującą
liczbę głosów na kandydujących do Senatu:
● Arkadiusz Ciach (KW SLD) - 591
● Wiesław Dobkowski (KW PIS) - 1684
● Stanisław Witaszczyk (KW PSL) - 542
W tym okręgu został wybrany jeden senator. Większość głosów wyborcy oddali na dotychczasowego senatora - Wiesława Dobkowskiego.
Na koniec jeszcze kilka danych z naszego powiatu. W powiecie bełchatowskim frekwencja wyniosła 63,88 proc. Jeśli chodzi o gminy to najwięcej uprawnionych zgłosiło się do lokali wyborczych w gminie Bełchatów (67,17 proc.). W mieście Bełchatów do urn poszło 64,89 proc.
uprawnionych, a w gminach Kleszczów i Szczerców frekwencja przekroczyła 64 proc. W naszym powiecie poniżej frekwencyjnego pułapu 60
proc. uplasowała się jedynie gmina Zelów (59,38 proc.).
JS
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100-lecie parafii
w Kleszczowie
aproszenia do udziału w jubileuszowych misjach zostały dostarczone do wszystkich domów i mieszkań na
terenie parafii. Wcześniej, na ogrodzeniu kościoła oraz w kilku innych miejscach pojawiły się banery informujące i zapraszające do świętowania jubileuszu. Podczas kolejnych dni misji wierni odnawiali przyrzeczenia chrzcielne, uczestniczyli
w nabożeństwie pokutnym, odnawiali przyrzeczenia małżeńskie. Dzieci przyjmowały błogosławieństwo. Podczas procesji
na cmentarz modlono się za zmarłych, osoby chore i cierpiące otrzymały namaszczenie. W ostatnich dniach modlitw parafia została zawierzona Matce Bożej Fatimskiej i Sercu Jezusowemu.
Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył metropolita częstochowski, ks. abp Wacław Depo. Na początku spotkania liturgicznego arcybiskup podkreślił, że modlitwa dziękczynna za 100 lat parafii przypada w dniach świętowania „Dni
Papieskich”, obchodzonych w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Chociaż od dnia wyboru kardynała Karola
Wojtyły na papieża minęło 41 lat, to treść jego przekazu nadal
pozostaje aktualna.
Ks. abp Wacław Depo skupił uwagę wiernych na rozważaniu pytania zawartego w Pierwszej Księdze Królewskiej:
„Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi, skoro niebo najwyższe, ziemia i całe przestworza nie zdołają ogarnąć tajemnicy
wszechobecności Boga?” Nawiązując do postawionego pytania przypomniał o tragicznych wydarzeniach związanych ze
zniszczeniem świątyni w Jerozolimie kilkadziesiąt lat po narodzeniu Chrystusa. Podkreślił aktualność tego pytania także
w naszych czasach, w których nie brakuje aktów profanacji dokonywanych wobec krzyża.

Z

Jubileusz parafii w Kleszczowie był okazją do wyrażenia
wdzięczności wszystkim tym, dzięki którym parafia powstała
i istnieje po dzień dzisiejszy. Ks. proboszcz Sławomir Bednarski przywołał zapiski z księgi parafialnej, mówiące o powstaniu
parafii. Odnotowano wówczas, że w pierwszej mszy świętej,
która sprawowana była w warunkach polowych uczestniczyło około 2500 osób, przybyłych z całej okolicy. Parafianie wyrażali wtedy obawy, że budowa nowej świątyni będzie dla nich
sporym obciążeniem finansowym, z którym mogą sobie nie
poradzić. Po latach okazało się, że sprostali temu zadaniu.
Jubileuszową uroczystość uświetnił Kleszczowski Chór
Mieszany „Sonore”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Kleszczów oraz poczty sztandarowe. Na zakończenie spotkania liturgicznego popłynęły życzenia wielu łask Bożych, składane przez przedstawicieli parafii, władz samorządowych, placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń działających
na terenie gminy. Życzenia dla całej wspólnoty parafialnej
w imieniu wójta gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego
i władz samorządowych złożył jego zastępca Michał Michałek. Mówiąc, że historia, którą napisali wspólnie przez stulecie
kleszczowscy parafianie to piękna karta dziejów, a zarazem
piękny początek nowego rozdziału, życzył, by to właśnie w tej
świątyni wierni mogli doświadczać przez kolejne dekady łask
pokoju, jedności i miłości.
MSz
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Obchody XIX
Dnia Papieskiego
asłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa „Wstańcie, chodźmy”. Tak zwrócił się Jezus do apostołów śpiących
w Ogrodzie Oliwnym. Taki był również tytuł przedostatniej książki św. Jana Pawła II. Głównym punktem obchodów XIX Dnia Papieskiego w naszej
gminie była uroczysta
Msza św., odprawiona
13 października w kościele Parafii pw. NMP
Anielskiej w Kleszczowie. Poprzedziło ją złożenie kwiatów
oraz zapalenie zniczy
przez przybyłe delegacje pod pomnikiem św.
Jana Pawła II.
Zgromadzeni wierni mogli obejrzeć okolicznościowy montaż słowno-muzyczny „Jan
Paweł II - Wstańcie, chodźmy”, przygotowany specjalnie na ten
dzień przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Przytoczono w nim fragmenty nauczania Papieża - Polaka.
Obchody Dnia Papieskiego to nie tylko wspólna modlitwa, ale
również towarzyszące wystawy i konkursy.
Wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkursów „papieskich”
(konkursu wiedzy i konkursu plastycznego) ogłoszono po zakończeniu mszy świętej. Prace plastyczne wykonane przez dzieci można było obejrzeć na wystawie. Nagrody zostały wręczone laureatom
przez dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Agnieszkę Nagodę-Gębicz oraz przewodniczącą Rady Gminy Kleszczów, Katarzynę Biegała. Ostatnim, słodkim punktem uroczystości była degustacja kremówek papieskich na stoisku przygotowanym przez
kleszczowski Gminny Ośrodek Kultury.

H

Uroczystą oprawę nabożeństwa zapewniły Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz poczty sztandarowe Gminy Kleszczów i samorządowych szkół. Organizatorem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego był Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Gminny Ośrodek
Kultury w Kleszczowie, a patronat nad wydarzeniem objął wójt Sławomir Chojnowski.
MSz

NR 20-21/516-517

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 6
tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna.
Program OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Szkoły, które uczestniczą w OSE
będą mogły do 2027 roku korzystać z bezpłatnego dostępu do łącza
o przepustowości minimum 100 Mb/s. Odpowiedzialny za uruchomienie OSE, a następnie jej utrzymanie jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

„Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
17 października w SP Kleszczów odbyły się szkolne eliminacje IX
Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo!”. Jego celem jest propagowanie idei zdrowego stylu życia
w tym racjonalnego odżywiania oraz podkreślenie znaczenia świadomych wyborów żywieniowych. Zadaniem zespołu składającego się
z dwóch uczniów oraz opiekuna było opracowanie ulotki informacyjnej oraz przygotowanie konkursowego dania obiadowego. W eliminacjach rywalizowało pięć dwuosobowych grup. Uczestnicy musieli
zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne produkty oraz
sprzęt kuchenny, niezbędny
do wykonania potrawy. Na
wykonanie zadania młodzi
kucharze mieli dwie godziny
i piętnaście minut.
Czteroosobowe jury postanowiło nagrodzić następujące zespoły: I miejsce
- Kornelia Spaleniak, Julia
Woźniak, II miejsce - Martyna Bujacz, Zuzanna Rudzka, III miejsce - Patrycja
Szymanek, Karolina Załoga.

Wymiana polsko-niemiecka
Od 18 do 24 września gościła w Kleszczowie grupa młodzieży ze
szkoły w niemieckiej miejscowości Ettenheim. Organizatorem programu wizyty był Zespół Szkół Ponadpodstawowych. Goście uczestniczyli w szkolnych zajęciach, odwiedzili Urząd Gminy w Kleszczowie,
przebywali na terenie odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a w trakcie weekendu korzystali z propozycji przygotowanych
przez rodziny polskich rówieśników, w domach których zamieszkali na czas pobytu. Odbyła się także wycieczka do Muzeum Auschwitz
Birkenau w Oświęcimiu oraz zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Krakowa.

Edukacja liderów młodzieżowych
W Wojewódzkim Zjeździe Liderów Młodzieżowych, zorganizowanym od 7 do 11 października w Załęczu Wielkim przez Samorząd Województwa Łódzkiego brała udział młodzież i opiekunowie z 23 szkół
średnich z całego województwa. Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie reprezentowały uczennice klasy II a LO: Daria Gajda,
Julia Płomińska i Aleksandra Krawczyk oraz pedagog szkolny - Beata Wysmułek.
„Młodzież po raz czwarty spotkała się nad Wartą aby dyskutować
na temat autorytetów w różnych dziedzinach naszego życia np. w muzyce, sporcie, nauce itp. Odbywały się zajęcia integracyjne, sportowe,
taneczne, muzyczne... Był wieczór filmowy, koncert rapowy, spotkanie profilaktyczne typu Open Space, a na zakończenie imprezy ognisko połączone z dyskoteką. Przez tydzień młodzież poszerzała swoje horyzonty w różnych dziedzinach, poszukiwała swoich autorytetów
i próbowała odnaleźć wartości, którymi warto się kierować w życiu” możemy przeczytać na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie.
Przygotował JS na podstawie informacji
i z wykorzystaniem zdjęć, publikowanych
na stronach www szkół Gminy Kleszczów
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GMINNY OŚRODEK KULTURY w Kleszczowie zaprasza

Zajęcia i warsztaty artystyczne
PONIEDZIAŁEK:
Mażoretki
Instruktor: Magdalena Kazior
godz. zajęć:
● 16.30-17.30 - grupa I-III SP
● 17.30-18.30 - grupa juniorki
● 18.30-19.30 - grupa starsza
WTOREK:
Robotyka
Instruktor: Konrad Strzelecki
● godz. zajęć: 16.30-18.00
(grupa starsza od VI kl. SP)
Taniec towarzyski
Instruktor: Sławomir Grzybek
godz. zajęć:
● 16.00-16.45 - grupa młodsza
● 16.45-17.45 - grupa starsza
Koło teatralne
Instruktor: Dominika Szwed-Kipigroch
● godz. zajęć: 15.30-17.30
Mażoretki
Instruktor: Magdalena Kazior
godz. zajęć:
● 18.00-19.00 grupa juniorki
● 19.00-20.00 grupa starsza
Gra na keyboardzie
Instruktor: Tomasz Stępień
● godz. zajęć: 15.30-19.30
Gra na gitarze
Instruktor: Daniel Tyszkiewicz
● godz. zajęć: 15.00-20.00

Taniec break-dance
Instruktor: Grzegorz Sztandera
godz. zajęć:
● 16.00-17.00 - grupa I
● 17.00-18.00 - grupa II
● 18.00-19.00 - grupa III
Gra na keyboardzie
Instruktor: Rafał Jędrzejka
● godz. zajęć: 15.00-20.00

Zajęcia plastyczne
Instruktor: Agnieszka Zarzycka
godz. zajęć:
● 15.30-16.15 - grupa młodsza
● 16.15-17.00 - grupa starsza
Rysunek i malarstwo dla młodzieży
godz. zajęć:
● 17.00-18.00 - grupa młodsza
● 18.00-19.30 - grupa starsza

Tkactwo artystyczne
Instruktor: Józef Jakubczyk
● godz. zajęć: 9.00-11.00 (dorośli)

Zajęcia - perkusja
Instruktor: Paweł Stępień
● godz. zajęć: 15.00-20.00

Taniec hip-hop
Instruktor: Aleksandra Jerzyk
godz. zajęć:
● 16.00-17.00 - grupa młodsza
● 17.10-18.10 - grupa starsza

PIĄTEK:
Zajęcia sensoryczno-plastyczno-muzyczne
Instruktor zajęć muzycznych: Aleksandra
Klepaczka, instruktor zajęć plastycznych:
Agata Krzyżanowska
godz. zajęć w grupach wiekowych:
● 16.00-16.30 (1-2,5 roku)
● 16.35-17.15 (3 lata)
● 17.20-18.10 (4 lata)
● 18.15-19.00 (5 lat)

Taniec ludowy
Instruktor: Marta Szataniak
godz. zajęć:
● 16.00-17.00 - grupa starsza
● 17.00-17.30 - grupa młodsza

Zajęcia - gitara
Instruktor: Daniel Tyszkiewicz
● godz. zajęć: 15.00-20.00

Rękodzieło - zajęcia cykliczne (cz. 1)
WOK w Czyżowie
Decoupage
Piątek godz. 16.30-19.30

ŚRODA:
Robotyka
Instruktor: Konrad Strzelecki
● godz. zajęć: 16.30-18.00
(grupa młodsza IV - V kl. SP)

WOK w Antoniówce
Foamiran
Piątek godz. 16.00-19.30
• I i III - dzieci
• II i IV - dorośli

Zajęcia wokalne
Instruktor: Marta Kołatek
● godz. zajęć: 15.00-20.00

Rysunek i malarstwo dla dorosłych
Instruktor: Józef Jakubczyk
● godz. zajęć: 11.00-13.00

CZWARTEK:
Modelowanie modeliny
Instruktor: Katarzyna Szablowska
godz. zajęć:
● 16.00-16.45 - grupa młodsza
● 17.00-17.45 - grupa młodsza
● 18.00-19.00 - grupa starsza

Gra na perkusji
Instruktor: Paweł Stępień
● godz. zajęć: 15.00-20.00

Zarządzanie multimediami w internecie
Instruktor: Konrad Strzelecki
● godz. zajęć: 18.05-19.35
(grupa od VI kl. SP)

Taniec towarzyski
Instruktor: Sławomir Grzybek
● godz. zajęć:18.15-19.30 - grupa starsza

WOK w Żłobnicy
Haft na kanwie plastikowej
Środa godz. 15.00-17.00
Malowanie na jedwabiu
Piątek godz. 17.00-19.00
Papieroplastyka
Piątek godz. 14.30-16.30

WOK w Łuszczanowicach
Kanzashi
Środa godz. 16.30-19.30
WOK w Wolicy
Wiklina papierowa
Środa godz. 17.00-19.00
WOK w Rogowcu
Quilling
Czwartek godz. 17.00-19.00
WOK w Kamieniu
Pirografia/Malarstwo kropkowe
Piątek godz. 16.00-19.00
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CAT Polska
ma powody do świętowania
å ciąg dalszy ze str. 5

- W przetargu zaoferowaliśmy atrakcyjną cenę za transport części samochodów koleją do Rogowca. Było to możliwe, bo pod koniec
2017 roku grupa CAT kupiła drugą pod względem wielkości w świecie grupę logistyczną z branży samochodowej o nazwie STVA. Ta
firma posiada kilka tysięcy wagonów kolejowych. Są one wykorzystywane do transportowania na południe, do portu Koper w Słowenii, aut marki Hyundai z fabryki w Czechach. Ładunek powrotny dla
wagonów należących teraz do grupy CAT stanowią auta z grupy Renault, produkowane w fabrykach tureckich i marokańskich, dostarczane statkami do portu w Koprze.

Jaka przyszłość?

Zmiany technologiczne, wprowadzane przez producentów samochodów sprawiają, że pracownicy takich firm jaka CAT Polska
muszą ciągle zdobywać nowe kwalifikacje. W najbliższych latach coraz więcej tematów na szkoleniach będzie związane z obsługą aut
z napędem elektrycznym.
- Musimy też analizować przyszłe trendy na tym rynku, także ten,
związany z pojawieniem się pojazdów autonomicznych - mówi dyrektor Robert Skibiński. - Ich upowszechnienie jest zapewne kwestią
co najmniej 10 lat, ale trzeba to brać pod uwagę już teraz, planując
dalsze funkcjonowanie i rozwój firmy.
Jerzy Strachocki

Prosto z SOLPARKU

Andrzejki w SOLPARKU

W kompleksie SOLPARK przygotowana została specjalna oferta na Andrzejki. Szczegóły Pakietu Andrzejkowego, który obejmuje m.in. wykwintną kolację oraz relaks w Strefie SPA &
Wellness znaleźć można na profilu FB.

Nowa strona www
W kolejne dziesięciolecie swojej działalności kompleks SOLPARK Kleszczów wchodzi z odnowioną stroną internetową. Oferta jest prezentowana w przejrzysty sposób w czterech językach
(polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Niektóre usługi (np. „Pakiet
pobytowy jesienny”, albo „Romantyczny weekend SPA”) można
zamówić online poprzez nową stronę.
Seria dobrych jakościowo zdjęć prezentuje poszczególne obiekty bądź ich
wyposażenie. Nie
brakuje również widoków SOLPARKU
z zewnątrz.

Do 8 listopada można rezerwować stoisko
na świątecznym jarmarku
SOLPARK Kleszczów będzie 14 i 15 grudnia miejscem Jarmarku Świątecznego. Zainteresowani rezerwacją stoisk kupcy
i wystawcy, w szczególności twórcy ludowi, miłośnicy rękodzieła
artystycznego, producenci oryginalnych i nietuzinkowych przedmiotów oraz specjaliści od świątecznych kulinariów mogą zgłaszać się telefonicznie (tel. 44 731 65 18) lub zgłaszać poprzez e-mail marketing@kompleks-solpark.pl. Zgłoszenia SOLPARK
przyjmuje do 8 listopada.

Jak pracuje SOLPARK 11 listopada?
Listopadowe Święto Niepodległości, które przypada w poniedziałek, można będzie spędzić aktywnie na zajęciach w SOLPARKU. Oto godziny otwarcia: - Basen 9:00-22:00; - Strefa SPA
12:00-22:00; - Strefa Gier 14:00-22:00; - Siłownia 10:00-18:00.
Nie będzie czynne studio urody.
(opr. JS)
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Sport
Udany występ karateków
Omegi Kleszczów brali udział w turnieju zorganizoK aratecy
wanym przez Czeską Fe-

derację Okinawa Karate Kobudo
w mieście Havlickuv Brod (Czechy).
Oto miejsca wywalczone przez podopiecznych trenera Zbigniewa Berłowskiego w klasyfikacji indywidualnej w kategorii kata: Daria Gołasa
- I miejsce, Anna Rutkowska - II m.,
Mateusz Karasiński - II m., Oliwia
Kowalczyk - III m., Natasza Karczewska - IV m. W kategorii kata
kumiwaza nasi karatecy (Daria Gołasa, Anna Rutkowska, Mateusz Karasiński) zajęli drużynowo pierwsze
miejsce.

16 X - 15 XI `2019
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Sport
W szkolnym sporcie
Udany występ w Licealiadzie. 27
września drużyny złożone z uczennic
i uczniów ZSP w Kleszczowie rywalizowały w zawodach lekkoatletycznych, rozgrywanych w Bełchatowie na szczeblu powiatowym. Zawody składały się z dziesięciu
konkurencji (biegi na 100 m, 200 m, 400
m, 800 m, 1500 m, skok w dal i wzwyż,
pchnięcie kulą, rzut oszczepem i sztafeta
4 x100 m). Dziewczęta z Kleszczowa zajęły trzecie miejsce, a chłopcy dzięki wygranej zdobyli awans do półfinału wojewódzkiego. Na tym szczeblu uzyskali drugie
miejsce i awans do finału wojewódzkiego.
Sukces w sztafetowych biegach
przełajowych. Dzięki dobrej postawie na
zawodach powiatowych do półfinałów wojewódzkich w sztafetowych biegach przełajowych awansowała drużyna dziewcząt
oraz drużyna chłopców z ZSP
w Kleszczowie. Po odniesieniu
kolejnego
zwycięstwa
nasi przełajowcy dotarli do wojewódzkiego
szczebla.
23 października
w Sieradzu zdobyli tytuł wicemistrza województwa łódzkiego. Na ten sukces zapracowali: Jakub Kokosiński, Igor Świątek, Dawid

Miarka, Sergiusz Urbaniak, Dawid Drzazga, Filip Dzieciątkowski, Mikołaj Słowiński i Marcel Kozłowski. Rezerwowymi byli
Kacper Szymoniak i Kamil Kałużny.
Całe podium dla dziewcząt z ZSP.
W zawodach strzeleckich zorganizowanych 12 października w Sulmierzycach
uczennice ZSP w Kleszczowie zajęły trzy
pierwsze miejsca w konkurencji amator karabin pneumatyczny 10 strzałów. Oto
kolejność miejsc na podium: 1. Wiktoria
Chomen - 85 pkt.; 2. Klaudia Marszał - 84
pkt.; 3. Julia Nowak - 83 pkt.
Jan Stochniałek mistrzem Polski.
Uczeń liceum w Kleszczowie Jan Stochniałek wystąpił w turnieju o randze Mistrzostw Polski ICO w Kickboxingu „Bitwa
Mławska”. Startując w kategorii juniorów
wywalczył 3 medale (złoto w K1- light- 80
kg, złoto w kick light- 80 kg i złoto w pointfighting- 185 cm). Wystąpił także w walkach
przerywanych seniorów zdobywając srebro w kategorii wzrostowej 185 cm.
Awans pływaków. W mistrzostwach powiatu bełchatowskiego w pływaniu drużynowym rywalizowały 6-osobowe reprezentacje szkół. Zawodnicy mieli
do przepłynięcia 50 m stylem dowolnym
w sztafecie + po 50 m jednym stylem pływackim indywidualnie. Drużyna uczniów
ZSP w Kleszczowie (Wiktor Kośmider, Jakub Lizurej, Igor Świątek, Szymon Profic, Tomasz Profic, Antoni Włodarczyk, rezerwowy - Jakub Muszyński) zwyciężyła
i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Dziewczęta z Kleszczowa zajęły drugie miejsce.
(opr. JS)

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

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

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

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

uż w połowie listopada w poszczególnych placówkach
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie rozpoczną
się zajęcia, związane z przygotowaniem bożonarodzeniowych
ozdób. W czasie warsztatów uczestnicy poznawać będą różne
techniki artystyczne m. in. filcowanie na sucho, foamiran, kanzashi,
malowanie kropkowe, decoupage.
Wykonane na zajęciach ozdoby można będzie wykorzystać do
świątecznej dekoracji domu, albo do obdarowania bliskich.
Oto harmonogram i tematy warsztatów:
● WOK Łękińsko - 14.11. (czwartek) „Bombki zdobione - technika foamiranu”
● WOK Kamień - 14.11. (czwartek) „Ozdoby świąteczne - technika kanzashi”
● WOK Kleszczów - 15.11. (piątek) „Zdobienie bombek - malarstwo kropkowe”

● WOK Antoniówka - 16.11. (sobota) „Zdobienie bombek - technika foamiranu”
● WOK Wolica - 20.11. (środa) „Ozdoby świąteczne - wianki”
● WOK Dębina - 21.11. (czwartek) „Ozdoby świąteczne - wianki”
● WOK Łuszczanowice - 22.11. (piątek) „Zdobienie bombek - filcowanie na sucho”
● WOK Rogowiec - 23.11. (sobota) „Zdobienie bombek - filcowanie na sucho”
● WOK Żłobnica - 27.11. (środa) „Zawieszki zdobione techniką decoupage”
● WOK Czyżów - 03.12. (wtorek) „Ozdoby choinkowe - haft na
kanwie plastikowej”.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w tych samych godzinach - od 16.00 do 19.00.

Jak zostać bywalcem
internetowej czytelni?

„Mała książka - wielki człowiek”

Ł

atwy dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw umożliwia serwis IBUK LIBRA. Jak informuje Gminna Biblioteka Publiczna
w Kleszczowie w tej czytelni internetowej jest obecnie możliwy dostęp
do ponad 1670 publikacji. W tej puli są np. książki polskiej noblistki
Olgi Tokarczuk i innych polskich autorów.
Aby móc skorzystać z wirtualnej czytelni należy zalogować się,
korzystając z indywidualnego kodu PIN.
„Wszystkie PINY aktywne do października 2019 r. zostały przedłużone na kolejny rok. Dzięki temu czytelnicy, którzy taki PIN otrzymali, nie muszą już pobierać nowego
kodu” - informuje kleszczowska biblioteka.
Dostęp do książek w IBUK Libra uzyskujemy po
wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl z dowolnego
miejsca, w którym mamy dostęp do Internetu. Szukamy wybranej książki przy pomocy wyszukiwarki, wprowadzając odpowiednie filtry. Po kliknięciu na wybrany tytuł zobaczymy informacje o książce wraz z podglądem treści.
W celu skorzystania z zaawansowanych funkcji pracy z książką
należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK”, a następnie utworzyć swoje osobiste konto myIBUK. Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu znajduje się w działach POMOC oraz FAQ (prawy dolny róg na stronie libra.ibuk.pl).
(opr. JS)

G

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolejny
przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mała książka - wielki
człowiek”. Głównym celem jest zachęcenie rodziców do regularnego
czytania dzieciom książek oraz do wspólnego przychodzenia z maluchami do bibliotek.
W tegorocznej edycji z oferty gminnej
biblioteki mogą skorzystać dzieci z roczników 2013-2016. Przygotowano dla nich
specjalne „Wyprawki czytelnicze”, zbieranie naklejek za każdą wypożyczoną książkę oraz imienne dyplomy (takie, jak ten
prezentowany przez Karolinkę).
Zainteresowanych akcją rodziców zachęcamy do kontaktu z GBP w Kleszczowie.
JS Fot. GBP w Kleszczowie

Konkurs plastyczny
„Przyjaciele św. Mikołaja”

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych do rywalizacji w corocznym, plastycznym konkursie mikołajkowym. Zadaniem uczestników
będzie przygotowanie prac w formacie A3 w kompozycji poziomej,
przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe, kredki ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydrapywanka, itp.). Zgodnie z regulaminem prace z użyciem elementów
gotowych bądź wypukłych nie będą brały udziału w konkursie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Rysunki należy dostarczać do 20 listopada do świetlicy GOK w Kleszczowie (ul. Główna 74) w godzinach pracy
świetlicy, tj. 12.30-19.30. Należy pamiętać o dołączeniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka, biorącego
udział w konkursie. Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl.
Jury konkursu przyzna:
● w kategorii „Przedszkola” - 20 równorzędnych nagród, po 5 w każdej podgrupie wiekowej (1a - 3 lata, 1b - 4 lata, 1c - 5 lat, 1d - 6 lat),
● w kategorii „Klasy I-III” - nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia,
● w kategorii „Klasy IV-VIII” - nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Wszyscy
uczestnicy zostaną uhonorowani upominkami za udział. Wręczenie
nagród odbędzie się w niedzielę 15 grudnia podczas gminnej imprezy mikołajkowej. Prace przekazane na konkurs można będzie obejrzeć na wystawie.
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