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Opiekunowie
dzienni…

… to forma opieki nad dziećmi w wieku
żłobkowym (do lat 3), która w naszej gminie
stanowi uzupełnienie oferty, jaką jest działalność gminnego żłobka. Rodzice małych
dzieci powierzając swoje pociechy opiekunom dziennym zyskują większą mobilność
zawodową. Z kolei osoby spełniające wymogi stawiane opiekunom dziennym (także w zakresie komfortu i wyposażenia lokalu, w którym sprawowana będzie opieka)
mają szansę zarabiania na utrzymanie swojej rodziny.
W roku 2018 wydatki z gminnego budżetu na pracę opiekunów dziennych wyniosły ponad 1,04 mln zł. Znacząco zmniejszyły się po uruchomieniu gminnego żłobka
- do końca października 2019 r. kwota wydatków na ten cel sięgała 424,8 tys. zł. Na
2020 rok w gminnym budżecie na wynagrodzenia opiekunów dziennych zaplanowano pół miliona zł. Rozstrzygnięty niedawno konkurs wyłonił osiem kandydatek, które
w br. będą mogły zajmować się opieką nad
dziećmi do lat 3.
Więcej na str. 2

Solidarnościowy fundusz już działa

W roku 2020 ponad 12,72 mln zł z budżetu Gminy Kleszczów trafi do sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego. List intencyjny, dotyczący zasad korzystania z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, podpisali przedstawiciele dwunastu samorządów.
Z inicjatywą utworzenia tego funduszu wystąpił wójt Sławomir Chojnowski. 2 grudnia
przedstawiciele sąsiednich gmin i miast, zaproszeni do Urzędu Gminy w Kleszczowie poznali założenia solidarnościowego projektu. Rada Gminy Kleszczów 17 grudnia podjęła
uchwałę „w sprawie wyrażenia intencji udzielania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego” i uchwaliła budżet na rok 2020, w którym została zabezpieczona wspomniana kwota.

Więcej na str. 3

Modernizacja ujęcia wody…

… w Łękińsku, rozpoczęta wiosną ubiegłego roku, ma bardzo złożony charakter. Jeśli
w szczegółach przejrzy się wykaz robót, rozpisany w specyfikacji przetargowej, to widać,
że w całym obiekcie nie znajdzie się praktycznie takiego urządzenia, instalacji czy fragmentu budowli, które w trakcie tej inwestycji gminnej nie zostaną wymienione albo odnowione.

Szlachetny cel
kiermaszu

Ta impreza integruje nie tylko społeczność Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie, ale bez mała całą społeczność gminy. Kiermasz połączony z jasełkowym spektaklem i śpiewaniem kolęd to już
dobrze ugruntowana tradycja. Także w tym
Wnętrze głównej hali w czerwcu i grudniu ub. roku

Więcej na str. 4

Dominują ogniwa PV i pompy ciepła

W całym 2019 roku w Urzędzie Gminy zostało złożonych 288 wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu wspomnianych urządzeń. Na czele listy najpopularniejszych
znalazły się ogniwa fotowoltaiczne. Aż 88 złożonych i zrealizowanych wniosków dotyczyło tych właśnie urządzeń. Z budżetu gminy przeznaczono na nie 1.756.903,97 zł dotacji,
a łączna moc zainstalowanych paneli PV to blisko 508 kWp.
roku kleszczowska szkoła zaprosiła mieszkańców do uczestniczenia w przedświątecznym wydarzeniu. Uczniowie, rodzice
oraz nauczyciele zaprezentowali spektakl
„Starcie dwóch mocy”, którego treścią była
walka sił dobra toczona z siłami zła.
Więcej na str. 10
Więcej na str. 2
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KRÓTKO
Piotrkowska firma zbuduje socjalne

Przetarg na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z budynkiem gospodarczym
przy ul. Tulipanowej w Kleszczowie wygrał wykonawca z Piotrkowa Trybunalskiego - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINŻBUD Łukasz Stępień. Umowa na budowę dwóch domów, które pomieszczą osiem mieszkań o charakterze socjalnym została zawarta 6 grudnia. Termin realizacji tej
gminnej inwestycji ustalono na 31 sierpnia 2021 roku.

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Na podstawie wniosków złożonych przez zarząd LKS
Omega Kleszczów oraz Komisję Spraw Społecznych
i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów, 20 zawodnikom i trenerom, reprezentującym gminę Kleszczów,
przyznano nagrody, dotyczące osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego. Łączna wartość nagród wyniosła 123.000 zł.

Nagrodzona działalność w sferze
kultury

Jak co roku przyznano również nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Nagrodzone zostały
72 osoby, w tym członkowie Kleszczowskiego Chóru Mieszanego SONORE (17 osób) i Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów (45 osób). Nagrody indywidualne odebrało 10 osób. Łączna wartość
wypłaconych w grudniu nagród wyniosła 137.800 zł.

W Kleszczowie działają dwa
paczkomaty

Grudzień był - jak co roku - ogromnym wyzwaniem
dla firm kurierskich oraz listonoszy, doręczających
setki tysięcy przesyłek, w tym wiele paczek. Jak informują media już co trzecią paczkę odbieramy w automatach lub kioskach. Posługują się nimi Poczta
Polska, kilka firm kurierskich oraz firma InPost,
która zastrzegła sobie
na wyłączność nazwę
paczkomat.
O tym, że korzystanie z tych urządzeń staje się coraz bardziej powszechne świadczy fakt,
że po kilku latach funkcjonowania jedynego paczkomatu w Kleszczowie
(stał na parkingu obok SOLPARKU) obecnie działają dwa takie urządzenia. Jedno z nich ulokowane zostało obok sklepu przy ul. Łącznej, drugie - przy myjni samochodowej (ul. Sportowa 53).

Tylko 7 handlowych niedziel…

… czeka nas w polskim handlu w roku 2020. Do
ograniczeń w pracy placówek handlowych w niedziele przyzwyczajamy się od stycznia 2018 roku. Przez
rok 2018 sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią
niedzielę miesiąca. Od 2019 roku handel dopuszczono wyłącznie w ostatnią niedzielę danego miesiąca. W 2020 roku można planować zakupy w następujące niedziele: ● 26 stycznia, ● 5 kwietnia, ●
26 kwietnia, ● 28 czerwca, ● 30 sierpnia, ● 13 grudnia, ● 20 grudnia.
(opr. JS)
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Więcej mocy, mniej zanieczyszczeń

rawie 4,9 mln zł dotacji z budżetu
gminy odebrali właściciele budynków mieszkalnych, instalujący urządzenia,
przyczyniające się nie tylko do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ale również do
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Te - mówiąc w uproszczeniu - urządzenia grzewcze, prądotwórcze i wentylacyjne
pozwolą też właścicielom budynków podnieść komfort mieszkańców oraz zaoszczędzić setki złotówek.
Jak już wspomnieliśmy liderem wśród
montowanych urządzeń nadal były ogniwa
fotowoltaiczne. Na drugim miejscu najpopularniejszych instalacji znalazły się dwufunkcyjne pompy ciepła, pozwalające podgrzewać zarówno domowe grzejniki, jak i ciepłą
wodę użytkową. Dotacja do 62 złożonych
i zrealizowanych wniosków wyniosła 1,549
mln zł, a moc zainstalowanych w 2019 roku
pomp wyniosła niemal 678 kW.
W nowo budowanych domach nadal
chętnie instaluje się urządzenia wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła. O dotację na takie właśnie urządzenia wystąpiło
i przeprowadziło ją 57 właścicieli budynków
mieszkalnych. W tym przypadku kwota dotacji osiągnęła ponad 1,137 mln zł. Dość
liczna grupa (38 właścicieli) kupiła nowoczesne piece gazowe. Gminna dotacja do
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ich zakupu wyniosła 304 tys. zł. Piece węglowe na ekogroszek to kolejna pozycja na
liście urządzeń, kupowanych z wykorzystaniem gminnej dotacji. W tym przypadku gmina dopłaciła 11 wnioskodawcom 88 tys. zł.
Ostatnie miejsca na liście zajmują kotły na pelet (4), kolektory słoneczne (2) oraz
pompa ciepła CWU (1). W sześciu przypadkach złożone wnioski spotkały się z odmową dofinansowania, a sześć wniosków zostało wycofanych w ciągu roku 2019.
Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na to, w których miejscowościach naszej gminy zrealizowano najwięcej proekologicznych przedsięwzięć z gminnym
dofinansowaniem. Palmę pierwszeństwa
dzierży Kleszczów (71), ale zaraz za nim
uplasowało się Łękińsko (70). Następne są
Łuszczanowice (44), Czyżów (29), Łuszczanowice-Kolonia (17), Żłobnica (14) oraz
Wolica (10).
Przypominamy, że także w 2020 roku
gmina będzie kontynuować ten proekologiczny program. O jego założeniach i kolejnych krokach, jakie należy podjąć, by
uzyskać dotację z budżetu gminy, można
dowiedzieć się odwiedzając stronę http://
eko.kleszczow.pl/wspieraj-srodowisko-oszczedzaj-energie/.
JS

Wybrano oferty opiekunów dziennych

ostał rozstrzygnięty konkurs, którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kleszczów. Ogłoszenie tego konkursu nastąpiło 26 listopada. Wpłynęło w sumie osiem ofert. W
wyniku oceny formalnej i merytorycznej, dokonanej w Urzędzie Gminy przez komisję, zaakceptowane zostały oferty, złożone przez: ● Klaudię Błaszczyk (zam. Łuszczanowice), ●
Ewę Błaszczyk (Łuszczanowice), ● Aleksandrę Krawczyk (Sulmierzyce), ● Anetę Zakrzewską (Kleszczów), ● Annę Alamę (Wolica), ● Monikę Sobocińską (Wolica), ● Anetę Wójcik
(Kleszczów), ● Małgorzatę Szalę (Wolica).
Umowy o świadczenie usług opieki nad dziećmi z powyższymi osobami zostaną podpisane w momencie złożenia karty zgłoszenia przez co najmniej dwoje rodziców, chcących
oddać dziecko pod opiekę wybranego przez siebie opiekuna.
KK
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyrobiska
oraz wysadu solnego „Dębina” - Uchwała Nr
XIV/124/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia
29 października 2019 roku.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem
i podsumowaniem można się zapoznać
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji
odnawialnych źródeł energii - Uchwała Nr
XIV/123/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia
29 października 2019 roku.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Wsparcie dla innych gmin
olidarnościowy Fundusz Rozwoju Lokalnego otrzymał roboczą nazwę „Janosikowe Plus”. Informację o tym, jak będzie
funkcjonował i jak będzie obliczana kwota, zasilająca fundusz w danym roku, przedstawiciele samorządów otrzymali podczas roboczego spotkania, zwołanego w Kleszczowie 2 grudnia. Otrzymali również tekst listu intencyjnego, którego podpisanie umożliwi sięgnięcie
po pomocowe środki.
Zgodnie z założeniami projektu i decyzją samorządu gminy
Kleszczów uprawnionymi do skorzystania z Solidarnościowego
Funduszu Rozwoju Lokalnego są gminy sąsiadujące bezpośrednio z gminą Kleszczów oraz te jednostki samorządu terytorialnego,
które z naszą gminą nie sąsiadują, a wchodzą w skład powiatu bełchatowskiego. Na spotkanie informacyjne zostali zatem zaproszeni przedstawiciele dwunastu jednostek samorządu terytorialnego
(JST), tj. gmin Bełchatów, Dobryszyce, Drużbice, Kluki, Lgota Wielka, Rusiec, Szczerców i Sulmierzyce, gmin miejsko-wiejskich Kamieńsk i Zelów, gminy miejskiej Bełchatów oraz Powiatu Bełchatowskiego.
Wójt Sławomir Chojnowski poinformował, że fundusz solidarnościowy będzie obliczany w oparciu o kwotę „Janosikowego”, płaconego przez Kleszczów i będzie wynosił 25 proc. tej właśnie kwoty.
Wsparcie, jakie przewidziano dla bezpośrednich sąsiadów gminy
Kleszczów, którzy w największym stopniu odczuwają uciążliwości
związane z działalnością odkrywkowej kopalni węgla oraz elektrowni, będzie dwa razy wyższe niż pomoc, jaką otrzymają pozostałe
gminy z powiatu bełchatowskiego (w tym również miasto Bełchatów) oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

S

Podpisanie listu intencyjnego - 20 grudnia 2019 r.

Uczestnicy spotkania informacyjnego nie kryli ogromnej
wdzięczności i satysfakcji z faktu, że gmina Kleszczów wychodzi
z propozycją usystematyzowanego i nie jednorazowego wspierania
rozwoju okolicznych gmin. Przypominali przy tym, że już we wcześniejszych latach uzyskiwali z tego samego źródła pomoc, która
znacznie zwiększała ich możliwości inwestycyjne.
Renata Kaczmarkiewicz, wójt gminy Kluki poinformowała, że
w 2019 roku dzięki funduszom przekazanym z Kleszczowa oraz
dotacji z funduszu dróg samorządowych zmodernizowała 2,5 km
gminnych dróg.
- Dziękuję w imieniu swoim, a przede wszystkim w imieniu naszych mieszkańców.
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O przeznaczeniu kleszczowskiego wsparcia na naprawę
gminnych dróg mówiła również Małgorzata Dzwonek, wójt gminy Dobryszyce. Przypomniała też o innej, rzeczowej pomocy
jaką kilkanaście lat temu Kleszczów przekazał kilku najbliższym
samorządom. Były to ciągniki, wyposażone w pługi do odśnieżania.
- Tym ciągnikiem obsługujemy zimą 200 km dróg na naszym
terenie - mówiła wójt Dobryszyc.
Wójtowie gmin Sulmierzyce (Gabriel Orzeszek) i Drużbice (Tomasz Głowacki) podkreślili, że utworzenie przez gminę Kleszczów
Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego to historyczny
moment, ważny dla polskiej samorządności. Natomiast prezydent
Bełchatowa, Mariola Czechowska przyznała, że pomoc z Kleszczowa trafia do samorządowych budżetów akurat w bardzo trudnym dla nich momencie, bowiem zmiany wprowadzone w podatku
od osób fizycznych powodują uszczuplenie dochodów JST.
- Takie wsparcie pomoże nam w domknięciu budżetów stwierdziła.
W trakcie ponad godzinnego spotkania samorządowcy ubolewali, że nawet część środków z „Janosikowego”, które gmina
Kleszczów wpłaca do budżetu państwa, nie jest wprost kierowana na wsparcie gospodarczego rozwoju sąsiednich samorządów.
***
20 grudnia do podpisania listu intencyjnego (jest on załącznikiem do wspomnianej uchwały, podjętej 17 grudnia przez Radę
Gminy Kleszczów) zostali zaproszeni sygnatariusze, reprezentujący JST, uprawnione do korzystania z solidarnościowego funduszu. W roku 2020 do każdej z gmin - sąsiadów trafi 1,336 mln zł,
pochodzących z budżetu Kleszczowa. Dla pozostałych samorządów przewidziano kwotę wsparcia po ok. 660 tys. zł.
Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, na które przystali jego sygnatariusze, ze środków solidarnościowego funduszu wydzielonych na dany rok, wyłączone są
te JST, które „mają ustaloną przez Ministra Finansów
wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej na
dany rok”. Mówiąc prościej chodzi o gminy płacące
„Janosikowe”. W tym roku sytuacja taka dotyczyć będzie Sulmierzyc i Szczercowa.
Pomoc z Kleszczowa nie będzie uruchamiana automatycznie. Samorząd, który będzie chciał uzyskać
pieniądze z solidarnościowego funduszu powinien
złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy, wskazując na
jakie zadania będzie przeznaczone wsparcie. Rada Gminy Kleszczów w oparciu o złożony wniosek podejmie uchwałę o udzieleniu
pomocy finansowej, po czym dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy beneficjentem, a Gminą Kleszczów.
Treść końcowych zapisów listu intencyjnego dotyczy sytuacji,
w której fundusz przestanie istnieć. Może to nastąpić przy zmianie przepisów, wpływających na sposób obliczania „Janosikowego”, a także „z dniem wystąpienia istotnych okoliczności, skutkujących uszczupleniem dochodów budżetowych Gminy Kleszczów,
w szczególności naruszenia integralności terytorialnej Gminy
Kleszczów”.
J. Strachocki

PKS kontynuuje lokalne połączenia
ednym z ważnych wydarzeń minionego roku było odtworzenie publicznej komunikacji autobusowej o zasięgu lokalnym.
Z państwowych dotacji, przyznawanych za pośrednictwem urzędów
wojewódzkich, lokalni przewoźnicy mogą utrzymywać kursowanie autobusów na liniach, o których utworzenie wnioskowali: marszałkowie województw, starostowie powiatów oraz wójtowie/ burmistrzowie/ prezydenci.
Województwo łódzkie należy do regionów, w których odtworzono najwięcej połączeń lokalnych. Zaczęli z nich również korzystać
mieszkańcy gminy Kleszczów. Połączenia, utworzone we wrześniu
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ub. roku będą kontynuowane również w roku 2020. O teren naszej
gminy „zahaczają” trzy kursy autobusów PKS. Jeden z nich umożliwia połączenie z Bełchatowem i Radomskiem, drugi pozwala dojechać z Piasków do Bełchatowa i z powrotem.
Jest jeszcze połączenie z Kiełczygłowa do Bełchatowa i z powrotem. Ten autobus może zainteresować zwłaszcza mieszkańców Antoniówki, Żłobnicy i Kamienia, bo jego trasa prowadzi przez
te właśnie wioski. Rozkłady jazdy wspomnianych autobusów zostały podane na stronie internetowej www.kleszczow.pl w Aktualnościach z dnia 2 stycznia.
JS
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Obiekt będzie jak nowy
la kompletnego laika ujęcie wody składa się ze studni, pompy oraz jakiejś instalacji do chlorowania.
- Ujęcie wody nie jest zbyt skomplikowanym urządzeniem. To
jest zwykle odwiert, pompa, jakieś tam może separatory i urządzenie do chlorowania - tą krótką wyliczanką jedna z radnych zilustrowała podczas grudniowej sesji Rady Gminy
Kleszczów części składowe modernizowanego właśnie obiektu w Łękińsku. Dziwiła
się przy tym, dlaczego
w tegorocznym budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowane
zostało ok. 8 mln zł.
Parę dni przed
Nowe komory odstojnika popłuczyn
(stan prac z września)
wspomnianą sesją miałem okazję odwiedzić
ujęcie wody i stację uzdatniania w Łękińsku. Rozmawiałem z Patrykiem Bajerowskim, kierownikiem robót. Oprowadził mnie po całym
terenie, opisując szczegółowo przebieg prac. Mówiąc o tym, co zostało już zrobione, wyliczał
m.in. zbudowane od nowa
(po zdemontowaniu starych)
sieci: zewnętrzne rurociągi
wody surowej z trzech studni, rurociągi wody uzdatnionej, rurociąg ścieków
agresywnych wraz z neutralizatorem, rurociąg wód popłucznych i spustu filtratu
oraz rurociąg z odwodnienia
posadzki i kanału technologicznego hali filtrów.
Wśród zrealizowanych
Jedna z odnowionych studni
już robót wymienił też rurociągi służące do odwodnienia komór pomp, przelewy i spusty zbiorników retencyjnych
wody oraz technologiczne studnie kanalizacyjne. Kolejne miejsca
na liście wykonanych zadań zajmuje posadowienie odstojnika popłuczyn (4 komory o średnicy 4 m i wysokości 3 m każda, zwieńczone płytami pokrywowymi ze stali nierdzewnej). W grudniu
w odstojniku popłuczyn gotowe były podłączone rurociągi i zamontowana pompa
wraz z armaturą (nie licząc klap burzowych
i przelewu). W dwóch studniach głębinowych S2 i S3 dokonano wymiany pomp głębinowych, montażu kompletnych obudów
termoizolacyjnych ujęć wody wraz z wyposażeniem, a ponadto zlikwidowano komorę
wody surowej.
Bardzo ważne prace modernizacyjne przeprowadzono w dwóch zbiornikach,
z których każdy gromadzi 500 m sześć. zapasu wody czystej. Polegały one przede
wszystkim na oczyszczeniu wnętrza i ułoŚciany zbiornika wykładane żeniu na posadzce i ścianach każdego
płytkami bazaltowymi
z tych żelbetowych zbiorników nowego pokrycia z atestowanych płytek bazaltowych.
Największy zakres prac budowlanych i instalacyjnych, które są
w trakcie wykonywania, dotyczy głównego budynku stacji uzdatniania wody (SUW). Usunięto stąd wszystkie, pracujące od wielu
lat urządzenia, z których pomocą uzdatniano dotychczas wodę kierowaną do sieci. Chodzi o zestaw aeratorów, filtrów, pomp i sprę-
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żarek. Po skuciu posadzki zlikwidowano
wewnętrzne instalacje wod-kan oraz trasy kabli zasilających.
Wyburzono stropodach, którym przykryta
była główna hala SUW
i usunięto stare pokrycie elewacji, wykonane
z warstwy docieplenia
oraz z blachy.
W opróżnionej hali
SUW wykonano od
Kanały technologiczne w głównym budynku
podstaw wewnętrzne
instalacje kanalizacyjne, znajdujące się pod posadzką. Chodzi tu o odwodnienie kanału technologicznego, odwodnienie posadzki hali filtrów, odprowadzenie popłuczyn i spustu pierwszego filtratu oraz kanalizację
odprowadzającą do neutralizatora. Wykonano nowe stopy fundamentowe, które będą potrzebne do ustawienia nowych urządzeń,
zamówionych jako wyposażenie hali filtrów. Kiedy odwiedziłem teren inwestycji trwały
prace związane z wykonaniem nowego kanału technologicznego i nowych posadzek
przemysłowych w budynku SUW. Jego kubatura powiększy się,
bo zostanie przykryty nowym, dwuspadowym dachem. Dodatkowo do budynku
SUW dobudowane zostały dwa nowe pom i e s z c z e n i a : r o z - Odnowiony budynek gospodarczy
dzielnia elektryczna
i magazyn podchlorynu sodu.
Do obszernego wykazu wykonanych już robót dodać należy
poza tym: odnowienie budynku gospodarczego SUW (naprawa
dachu, nowe obróbki blacharskie, nowa elewacja, wymiana drzwi
i okien); renowację ścian i płyt pokrywowych komór pomp zalewających; ułożenie nowych tras kablowych na terenie całego ujęcia;
zdemontowanie starego oświetlenia terenu i budowę fundamentów
pod nowe słupy oświetleniowe.
7 stycznia zapytałem kierownika robót o to, jakie prace zostały
w Łękińsku wykonane w ciągu grudnia.
- Wykonaliśmy betonowe posadzki w całym budynku, zamontowaliśmy 8 nowych filtrów ciśnieniowych, w tym momencie trwa zasyp złóż filtracyjnych
- powiedział P. Bajerowski. -Trwa także wstawianie nowych okien i drzwi
oraz prace wykończeniowe - tynkowanie ścian budynku.
Poza tym wykonano fundament, na
którym został ustaAgregat prądotwórczy przeznaczony
wiony nowy agre- dla SUW w Łękińsku
gat prądotwórczy
o mocy 400 kW. Pozwoli on uniezależnić ujęcie i stację uzdatniania
wody od ewentualnych awarii sieci energetycznej.
Planowany termin zakończenia robót i przekazania zmodernizowanego obiektu do użytkowania to czerwiec br.
Jerzy Strachocki
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W konkursie
Firma na medal…

… ogłoszonym po raz 13 przez starostę powiatu bełchatowskiego, przedsiębiorcy
będą rywalizować w czterech różnych kategoriach: ● 1. prowadzący działalność od powyżej 1 roku do
5 lat, ● 2. prowadzący działalność
powyżej 5 lat:
małe firmy do 50
osób, ● 3. prowadzący działalność
powyżej 5 lat: średnie firmy powyżej 50 osób,
● 4. lokalna firma rodzinna.
Celem konkursu jest promowanie różnych form działalności gospodarczej oraz
wyróżnienie firm z terenu powiatu bełchatowskiego, dobrze zarządzanych pod względem
finansowym i organizacyjnym. Aby przystąpić do udziału w konkursie należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie formularz
zgłoszeniowy. Regulamin konkursu, a także formularze dla poszczególnych kategorii
są dostępne na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl. Termin przesłania zgłoszenia ustalono na dzień 14 lutego 2020 r.,
natomiast rozstrzygnięcie konkursu odbędzie
się 24 kwietnia podczas V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego.
Kapitułę konkursu „Firma na medal” stanowią członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie, przedstawiciele
Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Regionalnej
Izby Gospodarczej, Powiatowego Urzędu
Pracy, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i Agencji
Rozwoju Regionalnego „ARREKS”.
JS

Studenckie 500+
już na kontach

grudniu zostały rozpatrzone wnioski

W o przyznanie miesięcznego stypendium dla studentów. Po ogłoszeniu tej nowej

formy pomocy dla studiujących osób z gminy Kleszczów do Urzędu Gminy wpłynęły 164
wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 162. Umowy
stypendialne ze studentami zostały podpisane w grudniu. 30 grudnia zostały wypłacone
stypendia za październik, listopad i grudzień
2019 roku. W sumie na konta studentów przelana została kwota brutto 243.737 zł. Kolejna
transza miesięcznej pomocy (88.000 zł) została wypłacona 10 stycznia.
Przypominamy, że wypłatę nowego rodzaju stypendiów reguluje Uchwała Nr
XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z 27
września 2019 r. Zgodnie z regulaminem,
który stanowi załącznik do tej uchwały, imiona i nazwiska stypendystów są podawane do
wiadomości publicznej. Aktualną listę stypendystów, zamieszkujących i zameldowanych
w gminie Kleszczów, zamieszczamy na stronie 9.
JS
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Terminy składania wniosków
owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił terminy naboru wniosków w 2020 roku
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Będą one finansowane ze środków
Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 7 stycznia przyjmowane są wnioski na: ● staże, ● prace interwencyjne, ● roboty publiczne, ● pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, ● szkolenia, ● bony na zasiedlenie.
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków. Pierwszy
nabór wniosków odbędzie się w dniach od 3 do 14 lutego.
Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
przyjmowane będą od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków.
Pierwszy nabór wniosków odbędzie się w dniach 3-14 lutego.
JS

P

Termomodernizacja: korzyści
dla portfela oraz dla środowiska
końcem października zakończyła się realizacja tegorocznego programu dofinansowania kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych, położonych na terenie
gminy Kleszczów. Spośród 55 wnioskodawców umowę o dofinansowanie z Urzędem Gminy w Kleszczowie podpisało 48. Ponieważ nie wszystkim wnioskodawcom udało się znaleźć wykonawców prac ostatecznie pracom termomodernizacyjnym zostały poddane 43 budynki mieszkalne.
Po to, by zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, potrzebną do ogrzewania,
właściciele przeprowadzali przede wszystkim docieplanie ścian zewnętrznych oraz stro-

Z

Dom przy ulicy Północnej w Łękińsku przed i po termomodernizacji

pów, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki tym termomodernizacyjnym zabiegom już w trwającym sezonie grzewczym odczują znaczące zmniejszenie wydatków na
ogrzewanie oraz poprawę komfortu cieplnego mieszkańców. Nie bez znaczenia jest również istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa estetyki budynków mieszkalnych, których elewacje są pokrywane nowym tynkiem.
Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2019 na termomodernizację
wyniosła 1.232.273,53 zł.
LG-U
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Trwają audyty energetyczne

28 listopada trwają audyty energetyczne budynków mieszkalnych, których właściciele ubiegają się o dofinansowanie do kosztów termomodernizacji. Przypominamy, że
zgodnie z „Regulaminem dofinansowania” wykonanie audytu energetycznego jest konieczne, aby
otrzymać wsparcie do docieplenia budynku, do wymiany okien i drzwi,��������������������������
bądź do
��������������������
modernizacji systemu grzewczego. W tym roku audyt prowadzony przed realizacją prac kosztuje 676,50 zł. Wykonuje go firma A-FIN Roman Łukasiak z Andrespola.
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Jarmark w św

i 15 grudnia kleszczowski SOLPARK był miejscem wielu świątecznych atrakcji. Zorganizowany na dziedzińcu
jarmark bożonarodzeniowy był okazją do nabycia świątecznych artykułów. Na stoiskach
można było znaleźć m.in. tradycyjne chleby

Czym jest audyt energetyczny?

Pod pojęciem audytu energetycznego kryją się działania mające na celu określenie obecnych parametrów technicznych budynku i wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych pod
względem kosztów i oszczędności energii dla konkretnego budynku. W audycie znajdziemy informacje jakie obszary podlegają termomodernizacji i jakie materiały (wskazując grubości, konkretne parametry) powinny być zastosowane.

Ważne terminy

Osobom, chcącym uzyskać dofinansowanie do kosztów termomodernizacji w budynkach
mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów przypominamy, iż nabór wniosków na wykonanie audytów energetycznych trwa od 1 stycznia do końca sierpnia. Audyty – ze zrozumiałych
względów - są wykonywane tylko w sezonie grzewczym.
Po wykonaniu audytu można ubiegać się o dofinansowanie, składając wniosek w terminie od
1 stycznia do końca marca. Do prac termomodernizacyjnych przystępujemy po podpisaniu umowy
z Gminą Kleszczów. Właścicieli budynków, którzy podpiszą umowę z gminą i zrealizują prace termomodernizacyjne obowiązuje przeprowadzenie tzw. audytu porealizacyjnego, którego koszt wynosi w tym roku 307,50 zł. Przypominamy, że koszty za przeprowadzenie audytów są kosztami
kwalifikowanym, wliczanymi do kosztów, na podstawie których wyliczona zostanie kwota dotacji.

Ważną częścią budynku jest strop. Przy braku izolacji ucieka przez niego mnóstwo ciepła. Zdjęcia wykonane w jednym z budynków mieszkalnych w Wolicy: przed dociepleniem stropu, w trakcie prac oraz po ich zakończeniu.

i wędliny, a także wyroby z drewna, ceramikę,
świąteczne stroiki i dekoracje.
Niepowtarzalną atmosferę zbliżających
się świąt wprowadziły postaci świętego Mikołaja, elfów, śnieżynek i bałwanków. Jedną

z największych atrakcji w programie sobotniego popołudnia była Zimowa Parada Gwardii Gryfa, której towarzyszyła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, grająca kolędy i melodie bożonarodzeniowe. W kolorowym korowodzie wystąpiły elfy, wróżki oraz

Termomodernizacja – to się opłaca

Według przepisów termomodernizacja domu to inwestycja, której celem jest zredukowanie
zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewanie ciepłej wody
użytkowej. W rzeczywistości termomodernizacja budynku polega na odizolowaniu wnętrza budynku od otoczenia - tak, by zarówno zimno, jak i ciepło z zewnątrz nie przenikało do pomieszczeń, zaś nagromadzone w nich ciepło nie uciekało na zewnątrz.
Końcowym efektem prac termomodernizacyjnych są znacznie mniejsze straty ciepła domu,
a co za tym idzie m.in. znacznie niższe rachunki za ogrzewanie, podniesienie komfortu mieszkańców, a także ochrona środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw.

TERMOMODERNIZACJA
- najważniejsze założenia programu gminnych dotacji

● O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów, zamieszkiwanych od minimum 5 lat.
● Wysokość dotacji będzie uzależniona od efektów zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku.
● Aby ubiegać się o gminne wsparcie udzielane w ramach programu, wnioskodawca będzie
musiał zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię o minimum 10 proc.
● Maksymalne przewidziane wsparcie finansowe dla pojedynczego beneficjenta wynosi 40 tys.
zł.
● Program przewiduje dofinansowanie prac, związanych z: ● dociepleniem i hydroizolacją ścian
zewnętrznych, dachu, stropodachu; ● dociepleniem i hydroizolacją fundamentów, podłogi na
gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą; ● wymianą okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej; ● wymianą instalacji wewnętrznej ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
● Dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów można rozpocząć przedsięwzięcie i podpisywać umowy z wykonawcami; umowa z wykonawcą musi zawierać minimum 5-letni
okres gwarancji; czynności i wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będą uznane za niekwalifikowalne.
LG-U

renifer Rudolf. Pomimo braku śniegu można
było poczuć wyjątkowy charakter nadchodzących świąt.
Po przemarszu świątecznego orszaku życzenia zdrowych, spędzonych w rodzinnym
gronie świąt złożył mieszkańcom i przybyłym gościom wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski. Podczas jarmarku wójt gminy
w imieniu samorządu i własnym wręczył także
nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Oprócz kulinarnych prezentacji odbyły się
także występy grup artystycznych Gminne-
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wiątecznej scenerii
go Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Wzruszający, jasełkowy montaż „Jasełka na Trzech
Aniołów” nagrodzono brawami, doceniając

ną przeznaczone na potrzeby podopiecznych
Fundacji GAJUSZ w Łodzi.
W ramach gminnej imprezy mikołajkowej odbyły się m.in. warsztaty o świątecznej
tematyce, pokazy naukowe oraz malowanie

le św. Mikołaja”. Prace wykonywały zarówno dzieci z przedszkoli, jak i uczniowie szkół
podstawowych. Nagrody odebrali laureaci, a
każdy uczestnik otrzymał upominek. Wszyst-

uzdolnionych muzycznie i aktorsko wykonawców.
Przedświąteczny czas uświetniły pokazy kulinarne potraw wigilijnych, przygotowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Żłobnica i współfinansowane ze środków
Gminy Kleszczów. Podczas spotkania wigilijnego z mieszkańcami dużo radości wśród
najmłodszych wywołał św. Mikołaj, który nie

bombek długopisami 3d. W auli SOLPARKU
odbył się dwukrotnie spektakl „Królowa Śniegu”, w wykonaniu Teatru Piasku Tetiany Galitsyny. W historii znanej z baśni Andersena ak-

kie rysunki przesłane na konkurs można było
oglądać na wystawie przygotowanej w górnym holu SOLPARKU przez pracowników
GOK.
Na udekorowanym świątecznie dziedzińcu SOLPARKU nie brakowało miejsc zabaw
dla dzieci. W ramach programu estradowego

torzy występowali na tle dynamicznych scen,
„rysowanych” za pomocą piasku i pokazywanych na ekranie. Ważną rolę w tym spektaklu
odgrywało światło.

„Mikołaj spełnia sny” dzieci mogły przejechać
się oświetlonymi saniami oraz wziąć udział
w animacjach, wzbogaconych świątecznymi

tylko częstował słodkościami, lecz także pozował do wspólnych zdjęć.
W niedzielę 15 grudnia jak zwykle dużym
zainteresowaniem cieszył się kiermasz charytatywny na rzecz podopiecznych Fundacji
Gajusz. Przygotowane stoiska wraz z artykułami przeznaczonymi do sprzedaży dawały okazję m.in. do wzbogacenia świątecznego

wystroju domów oraz zakupu niepowtarzalnych prezentów. W przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu zaangażowała się kadra
pedagogiczna wraz z pracownikami obsługi
oraz Rada Rodziców przedszkola w Łuszczanowicach. Efektem kiermaszu jest zebranie
kwoty ponad 28,6 tys. zł. Pieniądze zosta-

Jak co roku podczas imprezy mikołajkowej poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Tym razem
tematem prac plastycznych byli „Przyjacie-

przebojami. Najmłodszych cieszyła także wizyta w zagrodzie z żywymi zwierzętami oraz
przejażdżka na karuzeli.
KK
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„Nie zagub dziecka w sieci”
okres, w którym dzieci korzystają z przerwy od szkoK ażdy
ły (świąteczna przerwa w nauce, ferie i wakacje), to czas ich

zwiększonego zainteresowania smartfonami, tabletami i komputerami. Z myślą o takich właśnie sytuacjach Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną akcję „Nie zagub dziecka w sieci”. Chodzi w niej
o uświadomienie rodzicom, jak wiele niebezpieczeństw czyha w sieci na nasze dzieci. Powszechny dostęp do technologii cyfrowych jest
technologicznym dobrodziejstwem, a zarazem poważnym wyzwaniem dla rodziców.
Zimowe ferie to dla rodziców czas na poświęcenie większej uwagi dzieciom i - jeśli zauważą, że ich dziecko coraz bardziej zatraca
się w internetowym świecie - wspólne ustalenie zasad korzystania
z internetu, zależnie od wieku i potrzeb dziecka.
Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na to, by rodzic:
● rozmawiał z dzieckiem o tym, jak spędza czas w sieci i co go/
ją tam spotyka,
● uczył ograniczonego zaufania do treści i osób, jakie dziecko
napotyka online,
● uczulał na kwestie związane z ochroną prywatności (dzieci nie
powinny samodzielnie publikować treści w Internecie),
● czuwał nad kontaktami, jakie dzieci mogą nawiązywać za pomocą np. komunikatorów.
Organizatorzy akcji „Nie zagub dziecka w sieci” przekonują, że
najgorszym rozwiązaniem ze strony rodziców i opiekunów prawnych jest powtarzanie gróźb i nakazów. Straszenie odłączeniem od
Wi-Fi lub konfiskatą sprzętu nie zda się na wiele. Najbardziej skuteczne w takich sytuacjach jest konsekwentne działanie. Chodzi bowiem o to, by wywołać w dziecku odpowiednią refleksję, a nie stać
się jego wrogiem.
Więcej wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci.
opr. JS

Uczniowie zmierzą się
w konkursie „Mój las”

Bełchatów przy współpracy z Ligą Ochrony PrzyN adleśnictwo
rody zaprosiło uczniów szkół podstawowych z powiatu beł-

chatowskiego do udziału w drugiej edycji konkursu „Mój las”. Celem
tej inicjatywy ma być rozwijanie fascynacji uczniów światem przyrody, promocja aktywnego spędzania czasu, a także propagowanie
wiedzy przyrodniczo- leśnej.
Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej oceniane będą
prace plastyczne wykonane przez uczniów. Zgodnie z regulaminem
„prace powinny przedstawiać możliwość spędzenia czasu wolnego w lesie (np. spacery, jazda rowerem, biegi, grzybobranie, zbieranie jagód, fotografowanie itd.) lub przedstawiać atrakcyjne obiekty
turystyczne, edukacyjne z terenu Nadleśnictwa Bełchatów”. Prace
w formacie A3 lub A4 (malowane, rysowane, wycinane, wyklejane
lub wykonane inną techniką) należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Bełchatów do 28 lutego.
Druga część konkursu jest skierowana do drużyn złożonych z 5
uczniów. Ich zadaniem będzie wykonanie plakatu z hasłem „Zapraszamy do lasu” w formacie A0. Plakat ma przedstawiać możliwości
spędzania czasu wolnego w lesie i być zaproszeniem do skorzystania z takiej formy aktywności. Plakaty należy dostarczyć do nadleśnictwa do 31 marca.
Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą nagrodzonych
prac i wręczeniem nagród odbędzie się w połowie czerwca, natomiast do 15 maja komisja konkursowa wytypuje 5 drużyn, które
stworzyły najwyżej ocenione plakaty i zaprosi je do finałowej rozgrywki, w której będą brać udział w teście wiedzy leśnej i zadań
praktycznych.
Więcej szczegółów - w regulaminie konkursu, zamieszczonym
m.in. na stronie Nadleśnictwa Bełchatów.
JS
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Uczennice kleszczowskich
szkół - z nagrodami
iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie podsumowała wyniki dwóch konkursów. W konkursie „Książki na medal” uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych, działających na terenie powiatu bełchatowskiego. Ich zadaniem było zrecenzowanie wybranej książki i zachęcenie czytelników do sięgnięcia po ten tytuł. W tym konkursie główną nagrodę w kategorii wiekowej 16-18 lat zdobyła Natasza Malik,
uczennica III klasy Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. Nasza laureatka w dwustronicowej recenzji zatytułowanej
„Wściekły pies atakuje” zrecenzowała zbiór reportaży Wojciecha
Tochmana „Wściekły pies”.

M

Jest wymagającym czytelnikiem i widzem

Natasza przyznaje, że nie ma ulubionego gatunku literackiego.
- Najbardziej lubię książki takie, które przekażą mi coś więcej
niż radość z ich przeczytania. Reportaże W. Tochmana były pierwszymi, z którymi miałam styczność i bardzo mnie poruszyły. Napisałam swoją pracę po to, by zachęcić moich rówieśników do sięgnięcia po coś bardziej wymagającego, niż książki fantasy czy
romanse.
Swoich recenzenckich sił w konkursie „Książki na medal” Natasza próbowała już w zeszłym roku i wtedy zdobyła trzecią nagrodę.
Swoją przygodę z recenzjami zaczęła natomiast w pierwszej klasie
technikum. Zgłosiła się wówczas do wojewódzkiego konkursu „Kultura we współczesnym świecie - spotkania, dialogi i dygresje”. Zaprezentowana przez nią recenzja filmu „Gwiezdny pył” spodobała
się jurorom, którzy zakwalifikowali Nataszę do drugiego, ustnego
etapu konkursu.

Chętnie zgłasza się do konkursów

Konkurs „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” został przez bełchatowską bibliotekę zaadresowany do uczniów szkół podstawowych.
Ich zadaniem było napisanie bajki lub opowiadania o dowolnej tematyce. Za przesłaną na ten konkurs pracę uczennica Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, Zofia Kuc otrzymała wyróżnienie. To był
jej konkursowy debiut na szczeblu powiatowym.
Zosia uczy się teraz w klasie V d. Po skończeniu klasy IV mogła się pochwalić najwyższą średnią w całej szkole - uzyskała 5,82.
- Jest bardzo pilną uczennicą, do nauki przywiązuje ogromną
wagę - informuje mnie nauczycielka języka polskiego, Katarzyna
Skurkiewicz. - Zosia bierze udział w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły, najczęściej literackich. Jej prace są nagradzane, gdyż poziomem przygotowania wyróżniają się spośród innych. Charakteryzują się prostotą wyrazu, zwięzłością, a zarazem
dojrzałością w opisywaniu rzeczywistości.
Nic dziwnego, że napisana przez nią „Bajka dla siostrzyczki
i braciszka” zwróciła uwagę konkursowego jury. Jesteśmy przekonani, że również kolejne podejścia Zosi Kuc do konkursów, dadzą
jej dużo satysfakcji.
JS

„Mój wymarzony zawód”…
… to propozycja konkursu, polegającego na przygotowaniu
portfolio wybranej profesji. Konkurs jest adresowany do uczniów
szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego. Prace należy dostarczyć do końca lutego br. do siedziby ZSP nr 2
w Bełchatowie.
Organizatorami konkursu są: Łódzka Wojewódzka Komenda
OHP wraz z jednostkami OHP w Bełchatowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie.
Szczegóły (w tym także kontakt do przedstawicieli organizatorów) zainteresowani znajdą na stronie www.pppbelchatow.bai.pl/
files/Regulamin-mwz--.pdf
JS
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Poradnie specjalistyczne w lutym
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w lutym br. poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu.
Przypominamy, że rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.
Lp. Poradnia specjalistyczna
Lekarz
Termin Godzina
14-18
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 07.02.
14-18
2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 28.02.
dr n. med. Anna Socha3.
Pediatryczna
08.02.
9-14
Banasiak
dr n. med. Anna Socha4.
Pediatryczna
22.02.
9-14
Banasiak
5.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak 03.02. 8.30-14
6.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak 24.02. 8.30-14
lek. med. Izabela
7.
Otolaryngologiczna
05.02. 14.30-18
Zawadziłło
lek. Agata Makowska8.
Otolaryngologiczna
13.02. 15.30-18
Piontek
9.
Badanie słuchu
Katarzyna Kurasińska
05.02.
14.30
dr n. med. Ewa Trzcińska10.
Dermatologiczna
08.02.
9-14
Bill
dr n. med. Katarzyna
11.
Dermatologiczna
04.02.
13-17
Wyrzykowska-Rabe
dr
n.
med.
Katarzyna
12.
Dermatologiczna
11.02.
13-17
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
13.
Dermatologiczna
18.02.
13-17
Wyrzykowska-Rabe
14. Ginekolog. - położnicza
prof. Dariusz Borowski
11.02.
10-14
15. Ginekolog. - położnicza
prof. Dariusz Borowski
25.02.
10-14
16. Ginekolog. - położnicza
dr n. med. Błaszczyk
10.02.
16-18
17. Ginekolog. - położnicza
dr n. med. Błaszczyk
24.02.
16-18
18. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 04.02.
9-14
19. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 24.02.
9-14
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 05.02.
13-18
21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 12.02.
9-14
22. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 19.02.
13-18
23. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 26.02.
9-14
dr
n.
med.
Beata
24.
Pulmonologiczna
22.02.
9-14
Janiszewska-Drobińska
25.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa 07.02.
9-14
26.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa 21.02.
9-14
prof. dr hab. n. med. Ewa termin w trakcie
27.
Endokrynologiczna
Sewerynek
ustalania
28.
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak 08.02. 8.15-14
29.
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak 22.02. 8.15-14
30.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak 07.02.
9-14
31.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak 13.02. 14.30-18
32.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak 21.02.
9-14
33.
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska 10.02.
9-16
prof. dr n. med. Kryspin
34. Ortopedyczna dla dzieci
26.02.
14-18
Niedzielski
35.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba 06.02.
13-18
36.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba 13.02.
10-14
37.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba 20.02.
13-18
38.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabędzki 13.02. 15.30-18
39.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabędzki 27.02. 15.30-18
dr n. med. Marek
40.
Chirurgiczna
17.02.
11-14
Staniaszczyk
41.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik 03.02.
10-17
42.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik 17.02.
10-17
dr
n.
med.
Magdalena
43.
Kardiologiczna
06.02.
9-15
Wiewióra
dr n. med. Magdalena
44.
Kardiologiczna
13.02.
9-15
Wiewióra
dr n. med. Robert
45.
Kardiologiczna
08.02. 8.30-14
Pietruszyński
46.
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
03.02. 12-15.30
47.
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
20.02. 12-15.30
48.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa 04.02. 15.30-18
49.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa 11.02. 15.30-18
50.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa 18.02. 15.30-18
51.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa 25.02. 15.30-18
w każdy
52. Specjalista alergologii
dr n. med. Elżbieta Dółka wtorek 12-14
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Lista studentów – stypendystów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Imię i nazwisko stypendysty
Alama Mateusz
Bartoszewska Iza
Bębnowska Wiktoria
Białek Izabela
Bujacz Aleksandra
Bukowiec Miłosz
Buresz Natalia
Chojka Weronika
Chojnowska Katarzyna
Chudzik Magdalena
Cieślak Karolina
Czank-Lechowska Klaudia
Dymitrowicz Michał
Dytnerski Wiktor
Dziuboń Klaudia
Figura Maciej
Frach Kamila
Frankowska Emilia
Frukacz Dawid
Fryś Karol
Fryś Kinga
Gajzler Paweł
Gawłowski Hubert
Gierach Milena
Górnicka Monika
Grącki Jakub
Grzegorczyk Adam
Grzybek Julia
Irzykowski Gabriel
Jagusiak Barbara
Jagusiak Klaudia
Jaguścik Przemysław
Jakubiak Sandra
Janson Wiktoria
Jasek Natalia
Jędrzejczyk Agata
Jędrzejczyk Filip
Kaczmarek Paula
Kąkalec Kinga
Kątna Paulina
Kęsy Wiktoria
Kierasińska Sandra
Kierasińska Wiktoria
Klimczyk Nina
Klimczyk Patryk
Knysiak Mateusz
Kochanowska Magdalena
Kociniak Krzysztof
Komorowska Klaudia
Komorowski Adam
Koper Szymon
Kostrzewa Weronika
Kotynia Tomasz
Kowalczyk Dominika
Kowalczyk Paula
Kowalska Julia
Kowalski Konrad
Krasoń Damian
Krawczyk Anna
Krężoch Dawid
Krupski Maciej
Krupski Wojciech
Kubiak Tobiasz
Kucharska Paulina
Kurdek Bartłomiej
Kurowska Wiktoria
Kusiak Patryk
Kuśmierek Dominik
Lalasz Aleksandra
Łakoma Dominika
Łażewska Izabela
Marcinkowska Marta
Matynia Marika
Michalczyk Adrian
Mielczarek Jakub
Mielczarek Kamila
Misiak Jakub
Miśkowiec Rafał
Mizera Oliwia
Morawiec Katarzyna
Mularczyk Natalia
Mularczyk Piotr

Lp.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Imię i nazwisko stypendysty
Muskała Paweł
Muskała Magdalena
Muskała Marcin
Muskała Wiktoria
Nagoda Beata
Niedbała Patryk
Nowacka Marta
Obuchowska Agnieszka
Olczak Bartłomiej
Olczak Paulina
Olszewska Monika
Pabich Sebastian
Pabich Sylwester
Pajęcki Paweł
Paradecka Aleksandra
Pendziwiatr Paulina
Piątczak Weronika
Piechura Oliwia
Pieniążek Bartosz
Pieniążek Kamil
Pierzak Aleksandra
Pikus Wiktoria
Piwowarczyk Anna
Płomińska Klaudia
Podsiadły Miłosz
Rabenda Wiktoria
Rajtarska Paulina
Rakoczy Marika
Roczek Maciej
Roczek Mateusz
Roczek Mateusz
Rogozińska Aleksandra
Rogoziński Marcin
Rożniakowski Sebastian
Różycka Dominika
Rutkowska Aleksandra
Rutkowska Izabela
Sadurski Filip
Skalska Magdalena
Skalski Michał
Sosnowicz Magdalena
Stacherska Dominika
Staniszewska Jagoda
Stankiewicz Dawid
Stefaniak Jerzy
Stępień Jakub
Stępnik Patrycja
Stobiecki Jacek
Szczepaniak Aleksandra
Szczepaniak Piotr
Szczepaniak Wojciech
Szczepanik Patrycja
Szczepocka Natalia
Szczęsny-Podeszwa Marcin
Szymczak Adrianna
Śmiertka Katarzyna
Śmiertka Krystian
Tarkowska Alicja
Trajdos Aleksandra
Trajdos Mateusz
Trędkiewicz Oliwia
Tutak Karolina
Urbaniak Julia
Węglarski Filip
Widera Oliwia
Woch Agata
Woch Karina
Woch Monika
Woch Natalia
Wojewoda Aleksandra
Wojewoda Dominika
Wojewoda Joanna
Wolski Filip
Woźniak Magdalena
Wójcik Magdalena
Wysocka Magdalena
Zasada Oktawia
Zbies Piotr
Zielińska Paulina
Zielińska Klaudia
Ziemba Daniel
Zientarska Anna
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Prosto z SOLPARKU

Filmowe projekcje

SOLPARK zapowiada w tym roku bogatą ofertę projekcji filmowych. W najbliższym
czasie w auli zostaną wyświetlone następujące premierowe filmy: 18 stycznia - „Mayday”, „Jak zostałem gangsterem” oraz bajka „Misiek i chiński skarb”; 25 stycznia - „Psy
3”. Bilety można kupować w kasie basenowej. Terminy kolejnych nowości będą pojawiać się systematycznie na stronie i fanpage’u SOLPARKU.

Walentynki
Walentynki to dzień wyjątkowy i tak też
można go spędzić w SOLPARKU. W tym
roku zainteresowani niebanalnym spędzeniem wieczoru będą mogli zamówić kolację
przy świecach i lampce czerwonego wina.
Rezerwacje stolików w nowej restauracji
(mieści się w budynku Hotelu***, wejście od
strony stadionu Omegi) są przyjmowane do
11 lutego, a kolacja odbędzie się 15 lutego
(sobota).

Godziny otwarcia w ferie
Podczas ferii zimowych SOLPARK wydłuża godziny funkcjonowania basenu. Od 11
do 26 stycznia basen będzie czynny codziennie już od godziny 9:00 do 22:00.
A lodowisko? W przypadku sprzyjających
warunków pogodowych będzie dostępne
w godz. 10:00-22:00. Pozostałe obiekty SOLPARKU - czynne bez zmian.

Poszukujemy opiekunki
- nauczycielki do dzieci:

dziewczynka - II klasa SP,
chłopiec - III klasa SP, na ok. 1
godzinę pracy (nauki) dziennie.
Tel. 504-252-004.
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Oferta lipcowych obozów

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przedstawił ofertę wyjazdów na
obozy letnie podczas przyszłorocznych wakacji. Zapisy uczniów i studentów były prowadzone do dnia 17 grudnia. Wyjazdy odbędą się w lipcu.
Uczniom szkół podstawowych (klasy I-III) zaproponowano udział w 14-dniowym
obozie przyrodniczo-przygodowym „W krainie fantasy” nad Morzem Bałtyckim, bądź
w 7-dniowym obozie przyrodniczo-przygodowym w górach „W krainie fantasy”.
Starsi uczniowie szkół podstawowych
(klasy IV-VI) mogli wybierać pomiędzy
14-dniowym obozem edukacyjno-rekreacyjnym „Cztery żywioły” nad Morzem Bałtyckim oraz 14-dniowym obozem edukacyjno-rekreacyjnym na Pojezierzu Mazurskim

G

lub Pojezierzu Suwalskim „Świat nowoczesnych planszówek”.
Najstarsi uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) będą mogli udać się
na 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny
„Przygoda youtubera” nad Morzem Bałtyckim, lub na 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim „Świat nowoczesnych
planszówek”.
Jak co roku dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dla studentów niepracujących została przygotowana propozycja
dwutygodniowego wypoczynku zagranicznego. Chętni będą mogli wybrać się do Chorwacji na obóz edukacyjno-turystyczny, połączony z poznawaniem kultury i historii regionu.
JS

Charytatywnie „Otwarci na Innych”
spektaklu, który wymagał pieO prócz
czołowitych prób i przygotowań tech-

nicznych (dekoracje, nagłośnienie, światło)
odbył się kiermasz, zdominowany przez bożonarodzeniowe ozdoby i świąteczne wypieki. Podczas imprezy w kleszczowskiej
podstawówce sala sportowa rozbrzmiewała
dźwiękami kolęd i pastorałek.
„To był wieczór pełen dobra, wspaniałych emocji i ciepła. Dziękujemy za pomoc
- ogrom pracy, który włożyliście Państwo w przygotowanie tegorocznego Kiermaszu.
Dzięki Państwa życzliwości udało nam się zebrać 26.854,31 zł” - czytamy w podsumowaniu, zamieszczonym na stronie www.
spkleszczow.pl, na której znalazło się miejsce na bardzo obszerną, fotograficzną relację
z grudniowej imprezy.
Zebrane pieniądze przeznaczono na dwa
cele: wsparcie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej oraz pomoc w leczeniu dziecka, które
zmaga się z ciężką, przewlekłą chorobą.
JS
Fot: spkleszczow.pl

SOLPARK – ZAJĘCIA FITNESS
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Ferie 2020 w bibliotece
„My się zimą nie nudzimy”
GBP w Kleszczowie
13.01. godz. 12.00-13.00
- W Krainie Lodu - zajęcia
plastyczne
17.01. godz. 12.00-13.00
- Zimowe obrazki z koralików pyssla - zajęcia manualne
22.01. godz. 12.00-13.00
- Zimowe obrazki z koralików pyssla cd.- zajęcia
manualne

Filia w Łękińsku
14.01. godz. 12.00-13.00 „Wesołe bałwanki na mroźne poranki” - zajęcia plastyczne
16.01. godz. 12.00-13.00 „Zimowe kalambury” - zajęcia literackie
21.01. godz. 12.00-13.00 „Wazonik dla babci lub pudełko dla dziadka” - zajęcia
plastyczne

PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY

Filia w Żłobnicy
15.01. godz. 12.00-13.00 „Królowa śniegu” - baśniowe zajęcia literacko-plastyczne
20.01. godz. 12.00-13.00 Medaliony z odciskami dłoni dla Babci i Dziadka - zajęcia z masą solną
23.01. godz.12.00-13.00 Zimowe spotkanie z planszówkami

GOK zaprasza - ferie nie tylko w świetlicach
Oprócz 7-dniowych wyjazdów na obozy w górach i jednodniowych wycieczek dla
dzieci i młodzieży, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza podczas ferii na zajęcia organizowane w swoich 10 placówkach. Szczegółowe programy zajęć znajdują się
na plakatach, zamieszczonych na stronie www.gok.kleszczow.pl. Podajemy kilka wybranych propozycji zajęć dla dzieci i młodzieży:
GODZINY
TEMAT
UCZESTNICY
ZAJĘĆ
14.01. (wtorek) 14.00-17.00 „Świecznik” - masa porcelanowa i jej dzieci
praktyczne rozwiązania
i młodzież
14.01. (wtorek) 15.00-17.00 „Zimowe harce” - plenerowe zabawy dzieci
15.01. (środa) 16.00-18.00 „Zimowy domek dla ptaszków” dzieci
zajęcia kreatywne
16.01.
16.00-18.00 „Witrażowy kącik zimowy” - papie- dzieci
i młodzież
(czwartek)
roplastyka
17.01. (piątek) 17.00-20.00 „Wesołe bałwanki” - zajęcia pladzieci
styczno-techniczne
18.01. (sobota) 16.00-20.00 „Sznurkowe pudełko dla babci lub dzieci
dziadka” - zajęcia plastyczno-techniczne
21.01. (wtorek) 14.00-17.00 „Broszka czy krawat” - prezenty
dzieci
z filcu dla babci i dziadka
i młodzież
24.01. (piątek) 16.00-18.30 „Bałwanki wykonane z drewna” dzieci
zajęcia plastyczno-techniczne
i młodzież
24.01. (piątek) 15.00-18.00 „Musujące kule do kąpieli” - zajęcia
dzieci
kreatywne dla dzieci
25.01. (sobota) 14.00-17.00 Dzień gier
dzieci
i młodzież
DATA

MIEJSCE
WOK Czyżów
WOK Wolica
WOK Żłobnica
WOK Dębina
WOK Rogowiec
WOK Antoniówka
WOK Łękińsko
WOK Łuszczanowice
WOK Kamień
GOK Kleszczów

GOK przypomina, że planowane wyjazdy na narty i snowboard na Górę Kamieńsk
odbędą się tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

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).
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• 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.

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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Dobroczynność
w różnych odsłonach

prócz wspomnianych już dużych kiermaszów charytatywnych, które przyciągają uwagę wielu darczyńców i kupujących, grudzień obfituje w inne, choć mniejsze, przedsięwzięcia
dobroczynne. Ich miejscem są najczęściej szkolne placówki, a organizatorami - najaktywniejsi społecznicy.
Szczególnym przykładem charytatywnych działań był zorganizowany 5 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie koncert „Pomaganie przez kolędowanie”. Uczniowie LO
i TNT (na zdjęciu) nie tylko śpiewali kolędy i pastorałki, przygotowali również słodki poczęstunek dla
publiczności. Datki zebrane dzięki
tej inicjatywie przeznaczone zostały
na leczenie chorej
na nowotwór pani
Magdy - nauczycielki fizyki z Piotrkowa Trybunalskiego.
W obydwu
szkołach podstaFot: zspkleszczow.pl w o w y c h n a s z e j
gminy zorganizowano w grudniu akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
W SP Łękińsko Szkolny Klub Wolontariatu zbierał słodycze, artykuły spożywcze, a także chemię gospodarstwa domowego.
Wszystko przekazano podopiecznym Domu Dziecka w Dąbrowie
Rusieckiej. Ta sama placówka otrzymała też dary zebrane podczas dobroczynnej zbiórki, przeprowadzonej w SP Kleszczów.
Poza tym uczniowie kleszczowskiej szkoły wspomogli w grudniu
mieszkańców Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz Ośrodka
„Centrum Pomocy Bliźniemu” MONAR-MARKOT w Bełchatowie.
Nie zapomniano też o potrzebujących rodzinach z terenu działania szkoły. Trafiły do nich skromne paczki żywnościowe.
Dodajmy jeszcze, że odbiorcami charytatywnych działań byli
nie tylko ludzie. Od połowy listopada do połowy grudnia uczniowie klas II oraz klasy VI d prowadzili na terenie SP Kleszczów akcję „Szlachetna łapka”. Chodziło o zebranie rzeczy potrzebnych
schronisku dla zwierząt w Bełchatowie. Zgromadzoną karmę,
koce, smycze i obroże uczniowie zawieźli do schroniska. Odwiedziny były dla nich okazją do poznania „od kuchni” pracy schroniska, a także obejrzenia przebywających tu zwierzaków.
JS

WALENTYNKOWY
BAL KARNAWAŁOWY
15.02.2020 r.
Sala OSP Wolica

240 zł/para

DJ, 4 dania gorące, ciasta,
zimna płyta, napoje
tel. 500 087 930

NR 1/521

Przedszkolaki i uczniowie
w kolędowym konkursie

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie roz10 grudnia
brzmiewał dziecięcymi głosami, wyśpiewującymi popular-

ne kolędy oraz pastorałki. Do corocznego konkursu „Kolędować
Małemu” przystąpiło 20 dzieci: ośmioro z przedszkoli oraz dwanaścioro z klas I-III szkół podstawowych.
Talenty wokalne śpiewających dzieci oceniało jury w składzie: Tomasz Stępień, Szymon
Cebula i Adam Stokłosa. Jury
zdecydowało o następującym
podziale nagród:
● kategoria „Przedszkola”: I nagroda - Gaja Uchrońska (PPS Łękińsko); II nagroda
- Jowita Tokarska (PPS Łękińsko); III nagroda - Lena Pospiszył (PPS Kleszczów); wyróżnienie - Izabela Hołyś (PPS
Kleszczów),
● kategoria „Szkoły podstawowe”: I nagroda - Hanna Przybylska (SP Łękińsko); II nagroda - Lena Zawodzińska (SP
Kleszczów); III nagroda - Lena
Fot: spkleszczow.pl
Szaflik (SP Kleszczów); wyróżnienie - Ada Łyczkowska (SP Kleszczów).
Dodajmy, że tegoroczna edycja gminnego konkursu kolęd i pastorałek „Kolędować Małemu” była siódmą z kolei.
JS

Przedświąteczne
odwiedziny…
…w kleszczowskim Domu Pomocy im. św. Barbary złożyły grupy młodzieży. Po raz kolejny mieszkańców tej placówki odwiedzili wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie. Zaprezentowali
przygotowane przez
siebie pod okiem
wychowawców jasełkowe przedstawienie (na zdjęciu).
Okazję do obejrzenia tego spektaklu miały też
w grudniu osoby przebywające
w DPS w Bełchatowie oraz pacjenci jednego ze szpiFot: Fundacja Servire Homini
talnych oddziałów
w Bełchatowie. Dla starszych, osamotnionych pensjonariuszy kontakt z młodzieżą ma niezwykłe znaczenie: nie tylko wzrusza, ale
dostarcza okazji do rozmowy. O wielkim, terapeutycznym wpływie pracy nad przedstawieniem oraz wpływie kontaktu z seniorami na podopiecznych MOS w Łękawie mówią z uznaniem ich wychowawcy.
Drugą, młodzieżową grupą, z której grudniowych odwiedzin
ucieszyli się mieszkańcy Domu Pomocy im. św. Barbary, byli wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku.
Przyszli do seniorów z życzeniami i słodkimi upominkami.
JS

