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Informacje przydatne w biznesie

Pięć dni na
półkoloniach

Spotkania z przedsiębiorcami gminy Kleszczów, organizowane wspólnie przez Urząd
Gminy oraz Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów, to coroczna tradycja. Osoby prowadzące
biznes jednoosobowo, szefowie firm średnich i dużych spotkali się wieczorem 26 stycznia
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Wcześniej, w godzinach popołudniowych,
dla zainteresowanych przedsiębiorców, a także dla
osób odpowiedzialnych za księgowość
w firmach, odbyło się szkolenie poświęcone najistotniejszym zmianom
podatkowym 2018
roku.
Więcej na str. 7

Czas od 5 do 9 lutego 87 dzieci z klas
I-III szkół podstawowych spędzi na półkoloniach w Kleszczowie. Będą miały
zapewnioną opiekę od godz. 6.30 do 16.30.
Uczestnicy półkolonii, podzieleni na
sześć grup, będą brać udział w zajęciach oraz warsztatach o różnej tematyce.
Skorzystają też z trzech posiłków.
Przedpołudniowa część zajęć została
zaplanowana od 8.40 do 12.00. Kolejna
część rozpocznie się natomiast po przerwie
poobiedniej i potrwa od 13.20 do 15.00.
Po podwieczorku dzieci w oczekiwaniu na

Z szacunku do babć i dziadków

Eko-Region
odbierze graty

Coroczną imprezę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zorganizował
w auli oraz górnym holu kompleksu SOLPARK. W sobotni wieczór 20 stycznia aulę wypełniły odświętnie ubrane pary.
Niejedna z nich to weterani
gminnych imprez, których wnuki
dorobiły się już własnych dzieci. Nie zabrakło też osób, które
dziadkami stały się w ciągu kilku ostatnich lat.
Więcej na str. 7

Kodują i programują

Foto ze strony spkleszczow.pl

Szkoły podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku to dwie spośród ponad
200 placówek z kilku województw, które przystąpiły do projektu edukacyjnego „Zaprogramuj Przyszłość”. Zajęcia z programowania wprowadzone
do klas I-III to odpowiedź na nowe
wyzwania, stawiane przed branżą
edukacji. Programowanie staje się
przysłowiowym oczkiem w głowie,
bo podstawy tej informatycznej specjalności powinien opanować każdy
młody człowiek.
Więcej na str. 8

å ciąg dalszy na str. 4

Pierwsza w tym roku zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, prowadzonych we
wszystkich miejscowościach gminy Kleszczów, zostanie przeprowadzona w połowie marca. W czwartek 15 marca zbędnych
gratów, zalegających w komórkach, garażach i na strychach będą mogli się pozbywać mieszkańcy wszystkich miejscowości
z wyjątkiem Łękińska oraz Kleszczowa. Piątek 16 marca został przeznaczony na zbiórkę odpadów właśnie w Łękińsku i Kleszczowie. Pracownicy Eko-Regionu zaczną akcję
od godz. 6 rano.

Wnioski o rolnicze
dopłaty - tylko
przez Internet
W tym roku po raz pierwszy wszystkie
wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich
rolnicy muszą złożyć w formie elektronicznej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła tę zmianę dostosowując się do przepisów Unii Europejskiej.
Aby ułatwić zadanie rolnikom ARiMR udostępni na swojej stronie internetowej „eWniosekPlus”. Będą także prowadzone specjalne szkolenia. W Kleszczowie takie
szkolenie zaplanowane zostało na 1 marca.
Więcej na str. 9
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KRÓTKO
Rozliczona dotacja spółki wodnej

Gminna Spółka Wodna w Kleszczowie jako jedyny podmiot uzyskała w minionym roku dotację na wykonanie zadań z zakresu „Prawa wodnego”. Z otrzymanej kwoty 155.740 zł spółka wydała
154.780 zł. Rozliczenie dotacji przekazała do Urzędu Gminy 22 listopada.

Pomogą sprawdzić jakość asfaltu

Dwie firmy pomogą ocenić czy jakość mas asfaltowych oraz kruszywa i betonu, wykorzystywanego podczas inwestycji drogowych finansowanych
przez gminę Kleszczów, odpowiada parametrom,
zapisanym w dokumentacji przetargowej. Na laboratoryjne badanie mas asfaltowych przez firmę Labor Aquila z Nowej Wsi gmina przeznaczy
62.976 zł brutto, a na badanie kruszyw i betonów
przez firmę VIA Experior ze Skarżyska Kamiennej
– 13.505,40 zł brutto. Obie umowy zostały podpisane 16 stycznia.

Zajmą się bezdomnymi psiakami

W 2018 roku wyłapywaniem bezdomnych zwierząt
na terenie gminy oraz zapewnieniem im dalszej
opieki zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bełchatowie,
prowadzące schronisko dla zwierząt. Kwota przewidziana w gminnym budżecie na opłacenie tych
usług w ciągu całego roku wynosi 120 tys. zł.

G
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240 tys. zł na zadania publiczne

mina ogłosiła konkursy ofert dla organizacji pożytku publicznego. W ramach realizacji zadań publicznych w roku 2018 gmina zamierza wesprzeć działalność na rzecz
aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym. Na prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej oraz na propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkających w gminie seniorów gmina zamierza przeznaczyć
195 tys. zł.
Drugie z zadań publicznych dotyczy działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tej grupie działań gmina zamierza wspierać
przedsięwzięcia o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym. Przeznaczona będzie
na to kwota 45 tys. zł.
Przyjmowanie ofert organizacji pożytku publicznego na ogłoszone konkursy trwa do
godz. 15 w dniu 9 lutego. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz oceny ofert zostały opisane w ogłoszeniu, zamieszczonym na gminnej stronie internetowej.
JS

Zakończona budowa archiwum

stronie Urzędu GmiPo południowej
ny stanął piętrowy budynek, prze-

znaczony na archiwum zakładowe. Główne
pomieszczenie na piętrze budynku wyposażone jest w specjalny system przesuwno-jezdnych regałów. Oddzielne pomieszczenia wydzielono na archiwum Urzędu Stanu
Cywilnego, kancelarię dokumentów niejawnych oraz miejsce do udostępniania doku-

Fundusz dołożył do zakupu
strażackiego Iveco

Starania Urzędu Gminy o uzyskanie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łuszczanowice
zakończyły się pomyślnie. 28 grudnia została podpisana umowa o przyznaniu 90 tys. zł dotacji.

mentów pobieranych z archiwum.
Parter budynku pomieścił cztery garaże, specjalne pomieszczenie techniczne

(sterownia), windę towarową (posłuży do
transportu segregatorów z dokumentami),
dwa pokoje biurowe z aneksem kuchennym oraz WC (przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych) i pomieszczeniem gospodarczym.
- Gmina Kleszczów co roku prowadzi
wiele różnych inwestycji - podkreśla wójt
Sławomir Chojnowski. - Przez to powstaje obszerna dokumentacja techniczna oraz
przetargowa. Te dokumenty podlegają obowiązkowi archiwizowania. Do przechowania w archiwum trafiają też wydawane przez
urząd decyzje administracyjne i dokumenty,
wytwarzane w poszczególnych referatach.
Pomieszczenia w podziemiach głównego
budynku Urzędu Gminy nie mieściły już dokumentacji archiwalnej.
Zbudowane archiwum spełnia wszystkie wymagania, jakie są potrzebne do archiwizowania dokumentów. Ze względu
na swe specyficzne przeznaczenie oddany
niedawno budynek został wyposażony nie
å

Komisje zaplanowały na ten rok

wspólne tematy, którymi co roku zajmują się wszystkie komisje stałe Rady
Są takie
Gminy Kleszczów. Każda z nich opiniuje sprawozdania z wykonania budżetu gmi-

ny za poprzedni rok, a także ocenia zaawansowanie realizacji budżetu za pierwsze półrocze. Poza tym dyskutuje i wydaje własną opinię o projekcie budżetu gminy na przyszły rok.

Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przypomnijmy, że zakupiony w zeszłym roku pojazd marki Iveco kosztował 538.986 zł.

Na działalność sportową

22 stycznia została zawarta umowa pomiędzy
Gminą Kleszczów i klubem LKS Omega Kleszczów, która dotyczy przyznania dotacji w wysokości 1.700.000 zł na prowadzenie zajęć sekcji
sportowych, wyjazdy na mecze i turnieje oraz na organizację zawodów sportowych. Podpisana umowa ma obowiązywać do końca grudnia 2018 roku.
JS

W skład tej komisji wchodzą: Agnieszka Rutkowska (przewodnicząca komisji), Kamil Jarząbek, Paweł Karasiński, Henryk Michałek, Michał Michałek, Kazimiera Tarkowska i Andrzej Zięba.
Na pierwszy kwartał przewidziano zajęcie się tematami odpłatności za wodę dla mieszkańców gminy i organizacji komunikacji lokalnej, a także sprawą organizacji gminnych imprez („Dni Kleszczowa” i „Dożynki”) na 2018 i 2019 rok. Zarówno na pierwszy, drugi, jak
i czwarty kwartał komisja zaplanowała zapoznanie się z informacjami o stanie realizacji kluczowych inwestycji na terenie gminy.
W II kwartale ma się odbyć dyskusja na temat gospodarowania majątkiem gminy i czynszów za lokale. Będzie też omawiany temat planów miejscowego zagospodarowania. Trzeci kwartał to w planach tej komisji zapoznanie się z informacją o działalności spółek: Zakład
Komunalny „Kleszczów”, SOLPARK Kleszczów, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A., Eko-Region Bełchatów, Kleszczowska Przychodnia SALUS. Poza tym odbędzie się dyskusja na temat utrzymania czystości na terenie gminy oraz dyskusja poświęcona przygotowaniom do zimowego utrzymania dróg. Jedno z najważniejszych zagadnień,
zaplanowanych na IV kwartał, to dyskusja na temat stawek podatków i opłat lokalnych, które na terenie gminy będą obowiązywać w 2019 roku.
Dodajmy, że zadaniem należącym do kompetencji komisji budżetowej jest opiniowanie
wszystkich wniosków zgłaszanych w ciągu roku, które wywołują zmiany w budżecie gminy.
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Styczniowe posiedzenie rady

esja Rady Gminy Kleszczów odbyła
się 24 stycznia. Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła poparcia stanowiska
Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. W tej
sprawie wszyscy radni zagłosowali na
„tak”. Stanowisko ZGW RP liczące ponad
4 strony jest załącznikiem do wspomnianej
uchwały.
Przypomnijmy, że projekt wspomnianej ustawy zakłada drastyczne obniżenie
wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
jaka trafia do budżetów gmin, na których
terenie prowadzona jest działalność górnicza. W stanowisku ZGW RP zostały podniesione i uargumentowane m.in. takie kwestie, jak ponoszenie przez gminy górnicze
większych niż w innych gminach kosztów
na realizację zadań z zakresu inwestycji
infrastrukturalnych, ochrony środowiska,
ochrony zdrowia, kultury i sportu, a także
planowania ładu przestrzennego.
Dwie kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego. Kwota 45 tys. zł ma być przeznaczona na funkcjonowanie w roku 2018
filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Klesz-

czowie - Referatu ds. Rejestracji Pojazdów.
Z kolei na regulowanie stanów prawnych
nieruchomości, położonych na terenie gminy Kleszczów (w tym na przygotowanie materiałów i dokumentacji) starostwo otrzymało dotację 50 tys. zł.
Kolejne z przyjętych na sesji uchwał dotyczyły m.in.:
• zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w tegorocznym budżecie gminy,
• nie wyodrębnienia w budżecie środków
stanowiących fundusz sołecki,
• wyrażenia zgody na sprzedaż fragmentów działki w obrębie Łuszczanowice.
W związku z planami rozbudowy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” konieczne było przyjęcie dwóch uchwał: o zmianie
kategorii części ulicy Urzędowej (z drogi
publicznej na wewnętrzną) oraz o wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Głównej i Milenijnej w Kleszczowie.
Filmowa relacja ze styczniowego posiedzenia, w tym długa dyskusja nad tematami, które pojawiły się w punkcie „Wolne
wnioski i informacje”, znalazła się na stronie
internetowej gminy.
JS

Zakończona
budowa archiwum
å

tylko w wydajną wentylację mechaniczną z osuszaczami powietrza dla pomieszczeń archiwum,
ale również w specjalnej klasy okna, system monitoringu, czujniki zadymienia i temperatury oraz
syrenę alarmową.
JS

Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich

W skład tej komisji wchodzą: Agnieszka Szczęsna (przewodnicząca komisji), Konrad Krawczykowski, Marek Kuśmierek, Agnieszka Rutkowska, Sławomir Śluga, Ewa Tarkowska i Kazimiera Tarkowska.
W I kwartale komisja zaplanowała m.in. zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie gminy, o sytuacji bezrobocia na lokalnym rynku pracy, a także o organizacji zimowych ferii dla uczniów i studentów. W drugim kwartale komisja
zamierza skupić uwagę na problemie estetyki posesji i obiektów publicznych na terenie gminy. Zajmie się ponadto sprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także informacją o organizacji i przygotowaniu placówek kulturalnych i oświatowych na czas wakacji.
Tematy przewidziane na trzeci kwartał to np. ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, ocena działalności jednostek oświatowych za rok szkolny 2017/2018, informacja
o planach działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019. Komisja zamierza się również zająć zaopiniowaniem wniosków o przyznanie nagród artystycznych i sportowych.
W ostatnim kwartale KSSiO podsumuje przebieg wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży, będzie się też zajmować zaopiniowaniem przygotowywanych na rok 2019 projektów: współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz „Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii Gminy Kleszczów na 2019 rok”.
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Informujemy Złotych Jubilatów

Urząd Stanu Cywilnego zwraca się z apelem do małżeństw z terenu naszej gminy, które w 2018 roku będą
obchodzić Złote Gody. Prosimy do 28 lutego br. powiadomić kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie o 50-leciu związku. Dotyczy to w szczególności tych
osób, które pół wieku temu brały ślub cywilny na terenie innej gminy, a dopiero w następnych latach stały się
mieszkańcami gminy Kleszczów. USC nie zawsze posiada dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa
przez te osoby.

Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy Kleszczów przypomina, że 15 lutego
upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz termin zapłaty pierwszej raty
tego podatku. Naliczony podatek należy wpłacać na
numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 54 8978 0008 0000 0244 2000 0160. Terminy
płatności podatku od środków transportowych: ● I rata 15.02.2018 r., ● II rata - 17.09.2018 r.

Przypominamy krwiodawcom

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
w Kleszczowie, odbędzie się w piątek 16 lutego. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji powinny zgłosić się
w kompleksie SOLPARK w godzinach 9.00-12.30.

Infolinia Łódzkiego Oddziału NFZ

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia informuje, że zmieniły się numery infolinii. Obecnie w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 pracownicy
ŁOW NFZ udzielają informacji pod numerami telefonów:
● (42) 275-40-55 - informacje na temat czasu oczekiwania na świadczenia medyczne;
● (42) 275-48-60 - informacje o ogólnych zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce (np. jak
uzyskać EKUZ, jak złożyć skargę).
Czas oczekiwania na świadczenia medyczne można
sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej http://kolejki.nfz.gov.pl.

Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni: Mariusz Rożniatowski (przewodniczący komisji), Grzegorz Mantyk, Konrad Krawczykowski, Krzysztof Piątczak, Agnieszka Szczęsna i Ewa Tarkowska
(zastępca przewodniczącego komisji).
To jedyna komisja, której plan pracy wymaga akceptacji w formie uchwały Rady Gminy. Stanowisko komisji jest wymagane przy
podsumowaniu wykonania budżetu za poprzedni rok. Wniosek komisji jest też niezbędny przy podejmowaniu przez radnych decyzji
w sprawie absolutorium dla wójta gminy.
„Żelazny” temat wpisany do zadań zaplanowanych na każdy
kwartał brzmi: „zapoznanie się z informacją o stanie realizacji inwestycji pn.: budowy drogi przez wkop, budowy ul. Głównej w Kleszczowie, budowy drogi w Łuszczanowicach oraz zagospodarowania
terenów wokół Solparku”. W drugim kwartale Komisja Rewizyjna zamierza przeprowadzić kontrolę inwestycji zakończonych w 2017 roku
pod względem jakości wykonania. W trzecim kwartale komisja postanowiła ocenić, jak wyglądała realizacja przez wójta gminy uchwał
Rady Gminy oraz wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy,
zgłaszanych w ciągu 2017 roku. Na ostatni kwartał przewidziano
skontrolowanie wybranej inwestycji, prowadzonej przez gminę.
Dodajmy, że planami pracy na kolejny rok członkowie poszczególnych komisji zajmują się w czwartym kwartale, a w pierwszym składają sprawozdania z działalności za miniony rok.
JS
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KOMUNIKATY MEDYCZNE
Okulistyczne i ortopedyczne leczenie
mieszkańców gminy

Gmina Kleszczów po raz kolejny wybrała drogą oficjalnego konkursu ofert
placówki zdrowia, które wykonywać mają usługi związane ze specjalistycznym leczeniem. W zakresie okulistyki mieszkańcy gminy będą korzystać z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Umowa
obejmuje m.in. takie zabiegi, jak leczenie zaćmy czy operacja witrektomii.
Lecznictwem z zakresu ortopedii i traumatologii zajmą się dwie placówki:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach. Zawarte umowy dotyczą takich zabiegów jak
m.in. artroskopia, endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego.
Podpisane umowy obowiązywać mają do końca 2018 roku. Mieszkańcy
gminy Kleszczów mogą korzystać z wymienionych zabiegów po zdiagnozowaniu schorzenia i otrzymaniu skierowania od lekarza specjalisty. Ze
skierowaniem należy się zgłosić w Urzędzie Gminy (pok. nr 5).

Profilaktyczne badania pań - wcześniejsze
wykrycie nowotworu

Na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów w roku 2018 Kleszczowska Przychodnia Salus będzie realizować program „Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy”,
finansowany przez Gminę Kleszczów.
Program jest skierowany do kobiet - mieszkanek gminy Kleszczów w wieku od 18 do 60 roku życia i obejmuje: ● konsultację lekarską w poradni ginekologiczno-położniczej (w celu wykluczenia przeciwskazań) i zakwalifikowanie pacjentki do badania, ● pobranie i wykonanie badania
cytologicznego, ● w razie dodatniego wyniku w badaniu cytologicznym
uczestniczka programu zostanie skierowana na uzupełniające badania
specjalistyczne, mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie zmian nowotworowych.
Terminy przyjęć do poradni ginekologiczno-położniczej w ramach realizacji programu są uzgadniane indywidualnie od poniedziałku do piątku
w rejestracji w godz. 8.00-18.00, lub telefonicznie pod numerem telefonu
44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15.

Gminny program szczepień ochronnych

Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, iż na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów w roku 2018 będzie kontynuowany program gminnej polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych. Są to finansowane przez gminę szczepienia:
● przeciw pneumokokom (dotyczy dzieci od 2. do 5. roku życia),
● przeciw meningokokom (dotyczy całej populacji mieszkańców),
● przeciw rotawirusom (dotyczy dzieci od 6. do 24. tygodnia życia),
● przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu „b” z wykorzystaniem wysoce skojarzonej szczepionki „5 w 1” (dotyczy dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień),
● przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
Każde wykonanie szczepienia musi być poprzedzone świadomą pisemną
zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz kwalifikacją lekarza. Terminy szczepień uzgadniane są indywidualnie w Rejestracji Przychodni w godz. 8.00-18.00, lub pod numerem telefonu 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15.
(opr. JS)

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.), informuję, że w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na
tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl wykaz
części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Więcej informacji - w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 25 lub telefonicznie 44 7316632 lub 44 7316655.
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Pięć dni na półkoloniach

å ciąg dalszy ze str. 1

rodziców (opiekunów) będą spędzać czas na grach i zabawach
w swoich grupach.
Odstępstwem od tego codziennego rytuału będzie środa 7 lutego. W tym dniu dzieciaki udadzą się na całodzienną wycieczkę do
Łodzi. W stolicy naszego regionu odwiedzą Muzeum Animacji SE-MA-FOR, gdzie wezmą udział w arcyciekawych warsztatach. Dla
małych odkrywców jeszcze ciekawsza może okazać się popołudniowa część wycieczki, którą dzieci z Kleszczowa spędzą w Planetarium EC1.
JS

R

Zapisy do przedszkoli

ekrutacja kandydatów do przedszkoli prowadzonych przez
gminę Kleszczów na rok szkolny 2018/2019 ma się odbywać
zgodnie z następującym harmonogramem:
 od 21 do 28 lutego rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu,
 od 1 do 30 marca rodzice dzieci, które są zapisywane do przedszkoli gminy Kleszczów po raz pierwszy, składają prawidłowo
wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzice
określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli (od najbardziej do najmniej preferowanych)�����������������������������
i składają wniosek d��������
o przedszkola pierwszego wyboru,
 od 3 do 10 kwietnia rekrutacją będzie się zajmować komisja, powołana przez dyrektora każdego z przedszkoli,
 11 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 od 12 do 18 kwietnia rodzice mają czas na potwierdzenie woli
uczęszczania dziecka do przedszkola,
 rekrutacja zakończy się 19 kwietnia podaniem do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Jest przewidziana procedura odwoławcza, której szczegóły zostały podane w zarządzeniu (www.kleszczow.pl/aktualnosci/zarzadzenie-wojta-gminy-kleszczow-terminy-postepowania-rekrutacyjne
go-oraz-postepowania-uzupelniajacego).
W ogłoszeniu zastrzeżono, iż do publicznych przedszkoli samorządowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy
Kleszczów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola nadal będą dysponować wolnymi miejscami.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47 został wywieszony na tablicy
ogłoszeń oraz opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl wykaz
części nieruchomo������������������������������������������������������
ści przeznaczonej do dzierżawy,�����������������������
położonej w miejscowości Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Więcej informacji - w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 25 lub telefonicznie 44 7316632 lub 44 7316655.

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2016.2147. ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy
ogłoszeń oraz opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Kolonia
Łuszczanowice, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Więcej informacji - w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 25 lub telefonicznie 44 7316632 lub 44 7316655.
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Praca dla fachowców
z kilku branż

internetowej stronie Gminnego Centrum Informacji
w Kleszczowie (https://gci.kleszczow.pl) są zamieszczane oferty pracy. Od początku stycznia nowych pracowników chciały
pozyskać nie tylko spółki działające już w Kleszczowskich Strefach
Przemysłowych (Constantia Teich Poland oraz Epicom), ale też inwestorzy, budujący swoje zakłady (Entro - Sławomir Kaźmierczak)
oraz inne firmy.
Spółka Epicom poszukiwała konserwatora do bieżących napraw z zakresu budowlanki, elektryki, hydrauliki (tzw. „złotej rączki”).
Agencja ARREKS zgłosiła zapotrzebowanie na pracownika stacji paliw, firma Entro - Sławomir Kaźmierczak chciała natomiast
zatrudnić pracownika produkcji - montera wyrobów z drewna.
Najwięcej ofert pracy zgłosiła spółka Constantia Teich Poland
(na zdjęciu), wchodz����������������������������������������������
ąca w skład austriackiej grupy����������������
Constantia Flexibles, która jest dużym, globalnym producentem opakowań giętkich
dla branży spożywczej. Ta firma
z Rogowca oferowała głównie zatrudnienie dla osób na stanowiska
produkcyjne (operatora bobiniarki/
przewijarki; pomocnika drukarza
- pracownika mieszalni farb; operatora maszyn produkcyjnych).
26 stycznia zgłosiła kolejną ofertę, chcąc zatrudnić specjalistę ds.
technicznych, który zajmowałby się
Foto ze strony www.cflex.com
m.in. nadzorem nad dokumentacją
inwestycyjną, a także kontaktami z instytucjami i firmami zewnętrznymi w ramach prowadzonych przez spółkę inwestycji.
Dwie ze styczniowych ofert pracy pochodzą od firmy GoPower,
zajmującej się wykonywaniem instalacji budowlanych. Zgłosiła ona
zapotrzebowanie na przedstawiciela handlowego i na montera instalacji OZE.
Każde z ogłoszeń zamieszczanych przez GCI zawiera mniej
lub bardziej szczegółowy opis wymagań, stawianych przez pracodawców poszukiwanemu specjaliście, zakres obowiązków, jakie zostaną mu powierzone, a także dane pomocne w kontaktowaniu się
z firmą. Zainteresowanych odsyłamy po szczegóły na stronę GCI
w Kleszczowie.
JS

Ważne dla przedsiębiorców
PUP przyjmie wnioski o dotacje
Od 12 lutego można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy wnioski na: ● staże, ● prace interwencyjne, ● roboty publiczne,
● pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, ● szkolenia, ● refundację części kosztów za zatrudnienie bezrobotnych
opiekunów osób niepełnosprawnych.
Od 15 do 16 lutego (w godz. 8-14) będą przyjmowane wnioski
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy przyjmowane będą w trzech terminach: ● od 1 do
15 marca - I termin (dla 13 osób), ● od 3 do 16 kwietnia - II termin
(dla 13 osób), ● od 2 do 15 maja - III termin (dla 13 osób).
O dotację na podjęcie działalności gospodarczej wnioski można składać od 3 do 16 kwietnia, a w kolejnych naborach od 1 do 15
dnia każdego miesiąca.

Wynajmę dom z garażem
w Łękińsku
Tel. 506-846-829

P
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PGE Obrót zasili gminę

rzetarg na zakup energii dla gminy Kleszczów został rozstrzygnięty. O gminne zamówienie, obowiązujące od 1 marca do końca tego roku, rywalizowało sześciu dostawców. Były w ich
gronie zarówno firmy kojarzone z dużymi wytwórcami energii elektrycznej (PGE Obrót S.A., Energa Obrót S.A.), mniejsze spółki - Innogy Polska i GOEE Energia (obie z siedzibą w Warszawie), a także Corrente z Ożarowa Mazowieckiego i Energoserwis Kleszczów
z Rogowca.
Najniższą cenę za dostarczenie do gminy prawie 1,39 mln kWh
zaproponował dotychczasowy dostawca czyli spółka PGE Obrót.
To kwota 369.989,87 zł brutto. Najdroższa okazała się oferta przedstawiona przez GOEE Energia sp. z o.o. - 391.171,18 zł brutto.
Zamówiony przez gminę prąd ma zasilać trzy przedszkola samorządowe, szkoły podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz domy kultury i świetlice, działające w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Odbiorcami energii będą też budynki Urzędu Gminy, strażnice i garaże jednostek OSP, gminne obiekty sportowe, ośrodek zdrowia
w Kleszczowie, altana biwakowa w Łuszczanowicach, instalacje
nawadniające gminne skwery oraz cała sieć oświetlenia ulicznego.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
ARREKS S.A.
w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:
1. Opiekun dzienny - dot. opiekunów dzieci
2. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40
godz.
6. Kadry i płace - 70 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500-728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów,
ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Gdzie pytać o szczegóły?
Więcej informacji na temat aktywizacji osób bezrobotnych
można uzyskać, korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl, a także telefonicznie lub osobiście: ● staże, tel.:
44 631-40-57, pokój nr 21; ● dotacje, doposażenie/ wyposażenie
stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22; ● prace interwencyjne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż.,
tel.: 44 631-40-47, pokój nr 22; ● szkolenia, KFS, tel.: 44 63140-60, pokój nr 1.14; ● roboty publiczne, tel.: 44 631-40-48, pokój nr 1.14.

Na aktywizację bezrobotnych
W czwartej turze projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przyjęto preferencje dla zarejestrowanych w PUP Bełchatów osób: ● po 50. roku
życia, ● długotrwale bezrobotnych, ● kobiet, ● z niepełnosprawnościami, ● o niskich kwalifikacjach. Zaplanowano fundusze na: sfinansowanie 6-miesięcznych staży dla 120 osób, udzielenie dla 38
osób jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
(do 23.000 zł), refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla 8 skierowanych bezrobotnych (do 23.000 zł).
JS
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Szkolne wieści

Zaśpiewali kolędy w Domu Pomocy Społecznej
Choć bożonarodzeniowy okres i takież nastroje już dawno za nami, wypada jeszcze na chwilę wrócić do tego cudownego czasu, wypełnionego większą niż w innych porach życzliwością, a także większą gotowością bezinteresownego działania na rzecz innych.
Oto 5 stycznia gimnazjaliści, działający
w Szkolnym Kole Wolontariatu odwiedzili Dom Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie.
Zachęcili przebywających tu seniorów do wspólnego śpiewania najbardziej popularnych kolęd. Opowiadali
też o znaczeniu symboli związanych ze
świętami oraz o tym, jak Boże Narodzenie obchodzą mieszkańcy innych krajów. To niezwykłe spotkanie pokoleń zakończyło się życzeniami noworocznymi i wręczeniem upominku dla pensjonariuszy.

O pierwszej pomocy na lekcjach biologii
Umiejętność odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrażających
zdrowiu lub życiu jest wpajana dzieciom już na zajęciach w przedszkolu. Podczas gdy maluchy mogą co najwyżej zatelefonować z prośbą o pomoc pod
właściwy numer, ewentualnie sprawdzić czy potrzebująca pomocy osoba jest
przytomna, starsza młodzież poradzi już sobie z prowadzeniem masażu serca,
opatrzeniem krwawiącej rany i usztywnieniem złamanej kończyny. O lekcjach
biologii, podczas których poznawano zasady skutecznego udzielania pierwszej pomocy, opowiada Zuzanna
Kamińska - uczennica klasy VII c Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie.
„Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak powinniśmy się
zachować w przypadku złamań, zwichnięć, zakrztuszeń
czy oparzeń. Mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności
i w praktyce wypróbować zdobytą wiedzę. Zakładaliśmy
opatrunki, podejmowaliśmy próby usztywniania kończyn
oraz ćwiczyliśmy sposoby postępowania w przypadku
zakrztuszeń. Niewątpliwie zajęcia te uświadomiły nam jak wiele zależy od prawidłowego i szybkiego reagowania w groźnej sytuacji. Dysponując zdobytymi
umiejętnościami jesteśmy w stanie udzielić pomocy w pierwszych chwilach,
które niejednokrotnie decydują o przebiegu dalszego leczenia”.

Prawdziwie zimowy rajd
W XIX Rajdzie Noworocznym z Mikołajem w Dłutowie wzięło udział 6
członków Szkolnego Koła PTSM z SP w Kleszczowie. Zimowy spacer na 8-kilometrowej trasie po dłutowskich lasach
dał uczestnikom rajdu okazję do dłuższego pobytu na świeżym powietrzu. Obejrzeli makietę samolotu Łoś oraz obelisk
upamiętniający miejsce jego rozbicia.
W konkursie czytelniczym Wiktor Michałek (kl. VI b) zajął II miejsce, podobnie jak Kinga Misiak (kl. VII a) w ekologicznym. Maria Kościelak (kl. VII a) brała
udział w konkursie profilaktycznym i zajęła IV miejsce. Rajd zakończył się turystycznym ogniskiem z kiełbaskami i spotkaniem z Mikołajem, który miał upominki dla wszystkich uczestników.

Piosenki z bajkowym wątkiem
Kolejny, już siódmy, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Kleszczowie zaplanowany został na 26 lutego. Od godz. 9.00 w auli SOLPARKU zgłoszeni
do konkursu wykonawcy będą prezentować piosenki w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub francuskim. Motyw przewodni konkursowych utworów to BAJKOWA PIOSENKA. Organizator czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza do piosenkarskiej rywalizacji uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 lutego pod adresem konkurs.piosenki@zspkleszczow.pl. Szczegółowy regulamin
oraz karta zgłoszeniowa sa dostępne na stronie www.zspkleszczow.pl.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół
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Okupacyjne wspomnienia
z Łękińska

C

ykl książek pod wspólnym tytułem „Życie - zwykłe takie” napisał Zbigniew Markowiak, mieszkający obecnie w Krakowie.
W sierpniu 1990 roku zakończył pisanie pierwszego z pięciu tomów,
poświęconego dzieciństwu i wczesnej młodości. Wspomnienia te mogą
być również interesujące dla osób mieszkających dziś w gminie Kleszczów. Kilkanaście stron tekstu poświęcone jest blisko rocznej pracy autora (1943-44) w Łękińsku. Wojenny etap dziejów gminy Kleszczów,
kiedy większość jej obecnych terenów leżała w granicach Kraju Warty,
przyłączonego do Rzeszy, to ciągle mało rozpoznany okres. Pokazanie
kilku opisów z tamtego czasu może być dla starszych mieszkańców zachętą do wspomnień, dla młodszych zaś - impulsem do pytania dziadków i pradziadków o to, co zapamiętali z okupacji.

Produkcja ściśle zaplanowana

Z. Markowiak w pierwszych latach okupacji pracował w warsztacie kołodziejskim w Dłutowie. Nie zajmował się jednak bezpośrednio
wyrobem drewnianych wozów i sań. Jego domeną była praca biurowa, m.in. wypisywanie rachunków i księgowanie wpływów. Za namową przedwojennego policjanta dłutowskiego - pana Dominika przeniósł się do pracy w Budach Dłutowskich, gdzie funkcjonowało biuro
niemieckiej firmy „Reichsland” Landbewirtschaftungsgeselschaft. Zajmowała się ona - mówiąc najkrócej - polskimi gospodarstwami rolnymi, przejętymi od polskich właścicieli przez okupanta.
„Po 2-3 dotychczasowe gospodarstwa zostały połączone w jedno
i podporządkowane jednemu z dotychczasowych gospodarzy. Były to
tzw. Z-Hofe (Zusammengesetzte Hofe). Areał zasiewów poszczególnych upraw był ściśle regulowany przez Bezirkslandwirta (gospodarza rejonu) na podstawie wytycznych „Reichsland” Nebenstelle Lask.
Bezirk (rejon) pokrywał się granicami z gminą. Naszym zadaniem,
jako biura, było zaplanowanie produkcji rolnej na dany rok; dostarczenie rolnikom środków produkcji, nasion, nawozów sztucznych itp. oraz
wyznaczanie kontyngentów, a także zorganizowanie dostaw” - pisze
autor w rozdziale „Reichsland”. Nie ukrywa swojego uznania dla precyzji i przejrzystości, z jaką przez Niemców prowadzona była buchalteria. „Na terenie gminy było kilkaset Z-Hofów, każdy miał swoją kartę ewidencyjną określającą powierzchnię poszczególnych użytków,
inwentarz zwierzęcy, maszyn rolniczych i wielkość kontyngentu. Były
też szkice nieruchomości określające podział na poszczególne uprawy. Rolnik musiał się trzymać ściśle nakazów dotyczących wykorzystania poszczególnych kawałków ziemi, jak i wielkości inwentarza”.
Na początku grudnia 1943 r. Zbigniew Markowiak został przeniesiony służbowo do biura „Reichsland” w Łękińsku. Dla nastoletniego
chłopaka było to poważne wyzwanie. „W świat, samodzielnie, z daleka od rodziny, ruszałem pierwszy raz w życiu i to w warunkach okupacji. Miałem sam na siebie pracować i zarabiać, sam sobie organizować mieszkanie i wyżywienie, żyć wśród obcych ludzi, o których nic
nie wiedziałem: ani jak mnie przyjmą, ani jak się z nimi będzie współpracować i współżyć”.

W biurze na plebanii

Drogę z Dłutowa do Łękińska pokonał na rowerze podarowanym mu przez wuja. Dzięki pracownikowi „Reichslandu” - Bolesławowi Ciećko znalazł dach nad głową w mieszkaniu jego teścia
Paluszkiewicza, przedwojennego organisty parafii w Łękińsku. „Nawiasem mówiąc biuro „Reichsland” mieściło się w budynku plebanii,
zajętym przez Bezirkslandwirta po wywiezieniu proboszcza i wikarego do obozu koncentracyjnego. Miejscowy kościół był oczywiście nieczynny i po obrabowaniu z wszelkich sakralnych precjozów przeznaczony na magazyn zboża”.
Fragment wspomnień poświęcił właśnie organiście z Łękińska:
„Był to pan w wieku ok. 70 lat, drobny i szczupły, bardzo sympatyczny i życzliwy wszystkim w każdej sytuacji. Posiadał już drugą żonę,
dwóch synów (Lutek i Stasiek) z pierwszego małżeństwa i córkę z drugiego 3 lata starszą ode mnie - Terenię. (…) Mimo zamknięcia kościoå ciąg dalszy na str. 10
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Integrowanie przedsiębiorców

C

oroczne spotkanie z udziałem ponad 100 osób otworzył
wójt Sławomir Chojnowski. Podkreślił potrzebę regularnych
kontaktów z przedsiębiorcami, przedstawił też informację o inwestycjach i inicjatywach, zaplanowanych przez gminę na 2018 rok,
zwłaszcza tych, które służyć będą potrzebom firm lub ułatwią ich
działalność. Zwrócił uwagę na wysoką jakość kształcenia zawodowego w Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie,
przygotowującym także kadry dla lokalnych firm.
- Chcemy rozwijać technikum, tworząc w nim nowy kierunek
kształcenia w zawodzie automatyka. Już wkrótce zostanie podpisane porozumienie w sprawie
utworzenia w naszym technikum klas patronackich.
Patronat obejmie i umożliwi zorganizowanie praktyk
dla uczniów PGE GiEK S.A.
- Oddział Elektrownia Bełchatów - zapowiedział wójt.
Beata Michalczyk z zarządu Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów w swoim
wystąpieniu skupiła się na
działaniach fundacji, zwłaszcza na inicjatywie Jeremie 2, skierowanej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi o zwrotną
pomoc finansową w formie kredytów, pożyczek lub poręczeń. Z pomocy mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy nie mają szansy
na otrzymanie kredytu bankowego. Przedstawicielka FRGK krótko
przedstawiła ofertę Jeremie 2 dla firm, omówiła też rodzaje inwestycji, na które mogą być wydane pożyczone środki.
Jacek Pyssa, dyrektor Departamentu Prawnego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.
z o.o., prowadził popołudniowy, trzygodzinny wykład dotyczący zmian w podatkach, jakie obowiązują od początku
2018 roku. Podczas wieczornego spotkania z przedsiębiorcami w niespełna
półgodzinnym wystąpieniu przekazał
skrót najistotniejszych informacji.

Z

Mówił więc m.in. o podatku budynkowym
(obowiązuje w przypadku komercyjnych budynków o wartości początkowej co najmniej
10 mln zł), o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), o obowiązku składania przez podatników deklaracji w formie elektronicznej.
Od 1 października wejdą w życie przepisy,
które zobowiążą firmy do składania w takiej
formie również sprawozdań i uchwał, zatwierdzających te sprawozdania.
Ekspert zwrócił też uwagę na System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR),
który ma ruszyć najpewniej od 1 lipca br. Umożliwi on Krajowej Izbie
Rozliczeniowej przekazywanie do KAS informacji o przepływach na
rachunkach przedsiębiorców. Dane te będą pochodzić z banków.
STIR ma usprawnić walkę z karuzelami VAT-owskimi.
Jacek Walczyk, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie omówił te formy aktywizacji bezrobotnych, na które urząd pozyskał środki w tym roku.
Pieniędzy do rozdysponowania będzie 7,4 mln zł - to prawie 4 mln zł
mniej niż w 2017 roku (o ustalonych już terminach składania wniosków do PUP informujemy na str. 5). J. Walczyk zapowiedział Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się w Bełchatowie 19 kwietnia. Ta
impreza ma służyć nawiązaniu kontaktów pracodawców obecnych
na targach z absolwentami szkół średnich z terenu powiatu.
Przedsiębiorcy otrzymali również skondensowaną informacją
o zmianach, jakie
nastąpiły w tym
roku przy zatrudnianiu cudzoziemców. Przy coraz
większym deficycie polskich pracowników temat
ten coraz częściej interesuje szefów firm.
Tradycją styczniowych spotkań z przedsiębiorcami jest ich relaksująca część, powiązana ze scenicznym występem zaproszoneå ciąg dalszy na str. 12

Z szacunku do babć i dziadków

gromadzone na gminnym święcie
osoby wysłuchały życzeń, złożonych
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przez wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego:
- Z okazji tego święta proszę przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia, spokoju oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech
w te wyjątkowe dni radują się Wasze serca,
a ten szczególny okres w życiu oraz dojrzały wiek będzie czasem wyjątkowym, pełnym
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radości, pasji i możliwości, a jednocześnie
czasem spełnienia i poczucia znalezienia
właściwego miejsca w życiu. Życzę Państwu
długiego, pięknego życia w gronie kochającej rodziny i najbliższych, dużo uśmiechu
na twarzy, zadowolenia z siebie, no i przede
wszystkim pociechy z wnuków.
Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, Michał Michałek zwracając się do
babć i dziadków podkreślił ich wpływ na wychowanie:
- Jakże ważne są dla nas - Waszych
wnuków, Wasze rady, których nam udzielaliście: jak iść przez życie prostą drogą,
rady co jest naprawdę ważne, czym jest dobro, jak ważna jest rodzina, że należy dotrzymywać słowa, jak być przyzwoitym człowiekiem. Nauczyliście nas tego wszystkiego
w sposób najwspanialszy, bo z bezwarunkową miłością, zawsze stając po naszej stronie. Wasz wpływ na to, kim teraz jesteśmy,
był ogromny.
Do ciepłych, serdecznych słów kierowanych tego wieczoru do uczestników imprezy, swoje trzy grosze dorzucił też wokalista

Jacek Silski���������������������������
. Przed rozpoczęciem występu muzycznego podzielił się kilkoma wspomnieniami o swoich dziadkach. Występowi
muzycznemu towarzyszył pokaz w wykonaniu pary tancerzy. Widownia oklaskiwała melodyjne utwory z repertuaru śląskiego
piosenkarza.
Po tej części gminnej uroczystości jej
uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany w górnym holu SOLPARKU. Później rozpoczęła się taneczna, karnawałowa zabawa przy muzyce zespołu „Echo
Star”.
JS
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Dzieci z podstawówek
programują swoją przyszłość

cratch, Kodable, Blockly, Bity by Bity, Lightbot, Dash, Dot, MaKey - MaKey i Scottie Go - ten zestaw obco brzmiących słów staje się (ku ubolewaniu polonistów,
chcących by jak najczęściej obcojęzyczne nazwy zastępować naszymi, polskimi) coraz powszechniej używany w szkołach podstawowych, zwłaszcza w gminach wiejskich
i wiejsko-miejskich.

Przy wsparciu Fundacji Orange

W siedmiu wybranych województwach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) w blisko 230 szkołach rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „Zaprogramuj Przyszłość”. Za tą
inicjatywą stoją Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Korzystając z dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nauczą podstaw
programowania ponad 1200 nauczycieli, a dzięki nim - dwadzieścia tysięcy uczniów
z klas I-III szkół podstawowych. To odpowiedź na jedną z najważniejszych zmian
w podstawie programowej, obowiązującej od niedawna w naszych szkołach. Nauka
programowania staje się przysłowiowym oczkiem w głowie, bo to jedna z bardziej
przyszłościowych profesji, którą powinien opanować każdy młody człowiek.
W ramach projektu „Zaprogramuj Przyszłość” szkoły nie tylko uzyskają przeszkoloną kadrę, ale też zestawy do prowadzenia zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne oraz tablety. Kiedy w Ministerstwie Cyfryzacji była podpisywana umowa związana z tym projektem, prezes Fundacji Orange - Ewa Krupa tak mówiła
o inicjatywie:
- Dzięki niej tysiące dzieci z niewielkich miejscowości będą mogły zdobyć kompetencje przyszłości, nauczą się twórczo korzystać z nowych technologii. Jestem
przekonana, że w ten sposób pomożemy zapewnić im lepszy start życiowy.

Szkoła w Łękińsku koduje od dawna

Niektóre szkoły, np. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku, naukę programowania i kodowania wprowadziły do swoich zajęć jakiś czas temu.
- W naszej szkole zajęcia z kodowania i programowania dla uczniów odbywają się już od
trzech lat - informuje Katarzyna Bębnowska, dyrektor szkoły w Łękińsku. - Corocznie bierzemy
udział w „Tygodniu Kodowania” i „Godzinie Kodowania”.
O tym, jak przebiegał Tydzień Kodowania,
zorganizowany w tej szkole w październiku ub.
roku, można dowiedzieć się ze szkolnej strony
internetowej. Cykl zajęć z uczniami klas II, IV,
V, VI i VII przeprowadziła Małgorzata Jegier. Ich
opisy zostały zamieszczone na specjalnej stronie
www.codeweek.eu. Za aktywny udział w projekFoto ze strony splekinsko.pl
cie podstawówka z Łękińska otrzymała certyfikat.

Zajęcia wystartowały

Szkoły podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku otrzymały już zestawy, potrzebne
do prowadzenia zajęć z nowych technologii. Są w tym wyposażeniu maty edukacyjne
z klockami, roboty edukacyjne Dash i Dot z zestawem akcesoriów, zestaw MaKey-MaKey oraz tablety. W styczniu odbyły się już pierwsze zajęcia.
Nauczanie programowania w tak młodej grupie wiekowej, jak klasy I-III nie jest
przedwczesne. Zabawowa formuła sprzyja budowaniu współpracy w grupie, zachęca
uczniów do myślenia analitycznego i szukania sposobów na rozwiązywanie problemów,
jakie pojawiają się w trakcie zabawy. To, czym zajmują się najmłodsi, jest dość odległe
od poważnego programowania informatycznego. Jest to łagodne, stopniowe wprowadzanie uczniów w świat informatyki poprzez różne ćwiczenia logiczne, ćwiczenia ze sterowania (również robotem) oraz kodowania. W stawianiu pierwszych kroków w dziedzinie programowania najmłodszym pomaga program Scratch Junior.

Programują na zajęciach koła informatycznego

Uczniom starszych klas Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie w rozwijaniu pasji programowania pomaga udział w zajęciach koła informatycznego.
„Wykorzystujemy podczas zajęć trzy roboty - mBoty ze standardowym wyposażeniem (czujnik odległości i czujnik linii), które dodatkowo wyposażyliśmy w wyświetlacz
LED, co pozwala urozmaicić zadania realizowane przez uczniów - czytamy na internetowej stronie SP Kleszczów. - MBot współpracuje z graficznym oprogramowaniem Scratch
(mBlock), tekstowym Arduino oraz z aplikacjami na smartfony, dzięki czemu możemy je
wykorzystywać na różne sposoby”.
J. Strachocki
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Gminne vademecum
ułożone przez statystyków

S

tatystyczne vademecum samorządowca to coroczna publikacja, firmowana przez Główny
Urząd Statystyczny. Zawiera informacje z zakresu m.in.
demografii, finansów publicznych, rynku pracy, pomocy
społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Na
czterech stronicach formatu A4 są prezentowane dane
w formie graficznej, w postaci wykresów, map i tabel.
Materiały umożliwiają porównywanie danych
z ostatnich lat w poszczególnych miastach i gminach.
Publikacja jest przygotowywana oddzielnie dla każdej
jednostki samorządowej. Może zainteresować nie tylko członków ich władz. Jest też kopalnią danych np. dla
studentów i specjalistów przygotowujących tematyczne
opracowania.
„Statystyczne vademecum samorządowca 2017”
poświęcone gminie Kleszczów ukazało się na stronie
internetowej Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
w Łodzi (www.stat.gov.pl/lodz) tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy
po szczegóły do źródłowej publikacji.

Wybrane dane z „Vademecum” 2017

● W ciągu 2016 roku na teren naszej gminy przeniosło
się na pobyt stały 135 nowych mieszkańców. Dzięki temu pod
względem salda migracji Kleszczów zajął 2. miejsce w powiecie bełchatowskim i 3. - w województwie łódzkim.
● W ścisłej czołówce gmina uplasowała się także pod
względem przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania
w zasobach mieszkaniowych (107,8 m kw.). Kleszczów zajął
1. miejsce w powiecie i 8. w województwie.
● Do sieci wodociągowej było podłączonych 99,9 proc.
domów i mieszkań, do sieci kanalizacyjnej - 77,8 proc., do
sieci gazowej - 56,1 proc. domów i mieszkań. W statystyce na
poziomie powiatu oraz województwa dawało to gminie Kleszczów odpowiednio miejsca: 1/5; 2/21/; 2/14.
● Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2016 r. wyniosła 426, zaś
ogólna liczba pracujących - 16.033. Dzięki poprawiającej się
sytuacji na rynku pracy wskaźnik bezrobocia zmniejszył się
na koniec 2016 roku do poziomu 3,7 proc.
● W ciągu roku, którego dotyczy zestawienie statystyczne, w gminie Kleszczów przybyło 35 nowych domów/mieszkań, długość ścieżek rowerowych osiągnęła ponad 67 km.

W 2016 r. została udostępniona m.in. ścieżka przez las
w kierunku Wolicy
● Bardzo ciekawie przedstawiają się dane obrazujące sytuację demograficzną w gminie Kleszczów na tle danych z całego powiatu. Otóż w 2016 r. ludność gminy Kleszczów (5807
osób zameldowanych na pobyt stały) stanowiła 5,1 proc. ogółu mieszkańców powiatu bełchatowskiego. W przypadku urodzeń ten udział wyniósł 8,2 proc., natomiast w przypadku zgonów - 3,9 proc.
● Wyraźnie powyżej średniej (5,1 proc.) kształtował się
udział gminy w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym (7
proc.), a znacznie poniżej średniej - udział osób w wieku poprodukcyjnym (3,7 proc.).
JS
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Ważne dla rolników
Rolniku! 1 marca
zarezerwuj czas na szkolenie
Powiatowy Zespół Doradców w Bełchatowie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 1 marca (czwartek) w sali ślubów Urzędu Gminy w Kleszczowie. Tematami tego szkolenia będą:
● Zasady przyznawania płatności na 2018 rok za pośrednictwem
nowej aplikacji eWniosekPlus. Dane potrzebne do wypełnienia
eWnioskuPlus w 2018 roku.
● Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (od
stycznia 2018 r. dotyczy rolników z całej Polski).
Pierwszy z wymienionych tematów omówi pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Bełchatowie, zaś drugi - Andrzej Bartosik, pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach.

Pora składać wnioski o zwrot akcyzy
Urząd Gminy Kleszczów przypomina, że miesiąc luty jest pierwszym terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2018 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego
w 2018 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju. Zwrot podatku przysługuje
producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Wnioski o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (wystawionymi za okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.) będą przyjmowane
od 1 do 28 lutego. Wzór wniosku jest dostępny w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
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Bezpłatne porady dla rolników
w Izbie Rolniczej
Ze strony internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
(www.izbarolnicza.lodz.pl) dowiadujemy się, że prawnik obsługujący tę izbę udziela także bezpłatnie porad prawnych dla rolników. W
ciągu grudnia 2017 r. udzielił 45 porad.
Aby skorzystać z porad należy wcześniej zgłosić sprawę telefonicznie, kontaktując się z biurem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź): tel. 42 632-70-21, tel./fax
42 632-70-31; e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl.
Porady prawne są udzielane we wtorki i czwartki.

Apel do hodowców trzody chlewnej
Zagrożenie ASF czyli afrykańskim pomorem świń jest ciągle
bardzo duże. Dlatego minister rolnictwa oraz główny lekarz weterynarii ponawiają apele do hodowców. ASF nie jest groźny dla ludzi,
ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw hodujących trzodę
chlewną. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety - przyczyną bywa też człowiek, zaniedbując zasady bioasekuracji.
Przypominamy rolnikom o obowiązku przestrzegania następujących zaleceń: ● nie należy kupować świń z niewiadomego źródła, ● świnie należy
������������������������������������������������
utrzymywać w sposób wykluczający ich kontakt z dzikami, ● należy stosować tylko pasze zabezpieczone
przed dostępem zwierząt wolno żyjących, ● maty nasączone środkiem dezynfekującym należy wykładać przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których
utrzymywane są świnie.
JS

Strażackie zebrania
sprawozdawcze

i marcu w każdej z ośmiu jednostek Ochotniczej Straży
W lutym
Pożarnych, które działają w gminie Kleszczów, zostaną zwo-

łane zebrania sprawozdawcze. Druhowie podsumują w ich trakcie
działalność jednostki OSP w minionym roku. Jako pierwsi dokonali podsumowania członkowie OSP w Łękińsku. Ich zebranie odbyło się 2 lutego.
Zebrania w kolejnych jednostkach odbędą się w następujących
terminach:
10 lutego - Łuszczanowice - godz. 17.00 - Łuszczanowice 101 b
17 lutego - Czyżów - godz. 18.00 - Czyżów 21 c
24 luty - Wolica - godz. 17.00 - Wolica 120
10 marca - Żłobnica - godz. 18.00 - Żłobnica 33 a
17 marca- Antoniówka - godz. 18.00 - Antoniówka 48
20 marca - Kamień - godz. 17.00 - Kamień 21
23 marca - Kleszczów - godz. 17.00 - Kleszczów, Główna 74

Sala szkoleniowa OSP w Kleszczowie

Na rocznym
zebraniu sprawozdawczym zbierze
się także Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Kleszczowie. To
zebranie, zaplanowane na dzień 14
kwietnia, odbędzie
się w Antoniówce,
a początek ustalono na godz. 17.00.
JS

Noclegi dla pracowników firm – 10 miejsc
Kleszczów, ul. Sosnowa 8

Tel. 609-928-008, 608-357-893

Elektromechanika pojazdowa
Kleszczów, ul. Sosnowa 10

Tel. 609-928-008
FAKTURY VAT
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Okupacyjne wspomnienia z Łękińska
å ciąg dalszy ze str. 6
ła i wywiezienia księży do obozu koncentracyjnego w Dachau, życie
religijne wsi nadal istniało. Zgodnie z zapotrzebowaniem, w związku
ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, mój gospodarz wypiekał opłatki w specjalnej formie metalowej i rozprowadzał wśród ludzi dorabiając te kilka marek do skromnego utrzymania, jakie były
w stanie zapewnić rodzicom pracujące dzieci”.
W biurze firmy „Reichsland” oprócz szefa o nazwisku Hoffmann,
pracował niejaki Czlonka (?), a także autor wspomnień i kilku miejscowych Polaków. Pełnili funkcję Ortslandwirtów, odpowiadając za kontakty pomiędzy rolnikami a „Reichslandem”. Jednym z nich był wspomniany już B. Ciećko. „Był to przedwojenny polski policjant ożeniony
z córką miejscowego organisty - Marią”.

Gospodarstwa różnych kategorii

„W Bezirku kleszczowskim było ponad 600 gospodarstw, dużo
więcej niż w dłutowskim. Oprócz Z-Hofów (jak w Dłutowie) istniały tutaj jeszcze E-Hofy (Einzelne Hofe) i B-Hofy (pełnej niemieckiej nazwy nie pamiętam). E-hofy, były to gospodarstwa kolonistów czeskich
z dawnych czasów zamieszkałych na tym terenie, w Kucowie. Posiadali oni uprawnienia podobne do Niemców, włącznie z kartami zaopatrzenia w żywność i ubranie. Ich gospodarstwa nie podlegały łączeniu
w Z-hofy, choć niektóre działki były bardzo małe, rzędu 10 arów, czy
nawet mniejsze. Takich E-hofów było tutaj około 150, a może i 200.
(…) Na terenie gminy był również duży majątek ziemski po wysiedlonym właścicielu Polaku. Miał on osobnego administratora, starszego już Niemca”.
Nieco rozczarowany słabą organizacją pracy administracyjnej
w gminie Kleszczów Z. Markowiak próbował także w Łękińsku wprowadzać rozwiązania, które podpatrzył w Budach Dłutowskich. „Panował dość duży bałagan w kartach ewidencyjnych gospodarstw, a właściwie to chyba nawet mniej niż połowa była opracowana. Czescy
koloniści bodajże całkowicie nie byli ujęci w ewidencji” - pisał. Zajął
się więc uzupełnianiem kartoteki gospodarstw wzywając do biura kolejnych rolników.
Sporo miejsca w swojej opowieści autor poświęcił codziennym relacjom z niemieckim szefem i jego rodziną, a także zdarzeniom z pracy w terenie. Kiedyś przypadkowo przekroczył granicę Generalnej Guberni jadąc drogą na Piaski (uniknął jakichkolwiek konsekwencji ze
strony wartownika), innym zaś razem dostał po gębie od niemieckiego
żandarma, bo nie zdjął przed nim czapki.

W kontakcie z konspiratorami

Wspomina też o nawiązanych w Łękińsku znajomościach, m.in.
ze Zbigniewem Ciećko (listonoszem urzędu pocztowego w Kleszczowie), Krysią Ciećko (mieszkającą w Klukach pracownicą sklepu), Haliną Rogaczewską, Tadeuszem Rogaczewskim (to długoletni, przedwojenny sekretarz gminy Kleszczów), Zofią Baksalerską i Henrykiem
Baksalerskim.
„Spotykaliśmy się od czasu do czasu, dla wspólnej zabawy,
a w pogodne dni robiliśmy rowerowe wycieczki w okolice. Nie było to
takie proste, ponieważ w niedziele nie było wolno Polakowi korzystać
z roweru (jechać rowerem miał prawo jedynie do pracy). Ale unikając
głównych dróg uczęszczanych przez Niemców, robiliśmy wypady do
lasu lub nad Widawkę pod Rząsawą”.
Na jednej ze stron trafiamy też na wątek działalności konspiracyjnej: „Pewnego wieczoru p. Ciećko, w obecności Zbyszka i mojej, wyciągnął akowski „Biuletyn Informacyjny” i przeczytał go na głos w całości. Podobne „prasówki” miały miejsce kilkakrotnie. Za którymś tam
razem otrzymałem propozycję wstąpienia do podziemnej organizacji.
Pomny jednak wskazówek udzielonych mi przy składaniu przysięgi
w ZWZ, dałem odpowiedź wymijającą. Nie odmówiłem jednak współdziałania z miejscowym Ruchem Oporu”.
Umieszczony na tej stronie przypis informuje: „Także w 1992 r.
dopiero dowiedziałem się, że komendantem placówki AK w Łękińsku
był przedwojenny oficer rezerwy Jorek Busse, dowódcą kompanii Bronisław Baryła, a d-cą drużyny Zbyszka - H. Baksalerski”.

W pracy urzędnika biura zaopatrzenia rolnictwa zdarzały się też
opisywane przez Z. Markowiaka służbowe wyprawy rowerem z Łękińska do Łasku i z powrotem (w marcu, przy zimowej pogodzie!), wyjazdy do Bełchatowa, połączone latem z kąpielą w Widawce w okolicach
Słoku, wyjazdy furmankami na stację kolejową w Ruścu po odbiór nie
gaszonego wapna.

Front coraz bliżej

Przełom roku 1943 i 44 przynosił niepokojące dla Niemców wieści z wschodniego frontu. „Na wsi zaczęto mówić o pojawieniu się jakiegoś oddziału partyzanckiego po wschodniej stronie granicy GG,
przebiegającej przecież wzdłuż skraju lasu, tylko kilkaset metrów na
wschód od zabudowań Łękińska. Niemcy przystąpili do budowy potężnego drewniano-ziemnego bunkra na skrzyżowaniu dróg w samym
środku Łękińska. Po kilkunastu dniach bunkier był gotów. Zajmował
powierzchnię chyba większą niż 1 ar. Szczeliny strzelnicze były obelkowane, a grubość ścian i stropów na pewno przekraczała 1 m.
(…) W Łękińsku, jak i w sąsiednich wioskach, pojawiły się jednostki Wehrmachtu. W czasie przejazdów, czy nawet przejść pieszych
z wioski do wioski można było często napotkać posterunki i patrole
wojskowe kontrolujące ruch cywilów. Również i ja kilkakrotnie miałem
sprawdzane osobiste dokumenty. (…) Niektórzy Niemcy zamieszkali na terenie gminy Kleszczów (głównie Reichsdeutsche) - zresztą podobnie jak w Dłutowie - wysyłali część swojej rodziny do krewnych,
bardziej na zachód, aby dalej od linii frontu. Mój szef działał jednak
wzorcowo dla swoich podwładnych z SA. Pozostawał nadal z całą
rodziną na patriotycznym posterunku w Kraju Warty. W codziennym
funkcjonowaniu aparatu władzy okupacyjnej nic się nie zmieniło. Również i u nas w „Reichslandzie” praca przebiegała normalnie: organizowano odstawę kontyngentów, planowano już zasiewy na następny rok, regulowano moce produkcyjne poszczególnych gospodarstw”.
Tego, jak wyglądało życie w okupacyjnych realiach gminy Kleszczów pod koniec wojny, Zbigniew Markowiak nie zdążył już opisać. W
ostatnim dniu sierpnia 1944 roku otrzymał bowiem wezwanie „do stawienia się na podstawie rozporządzenia Komisarza Obrony Rzeszy
w Kraju Warty do budowy umocnień w rejonie Sieradza”.
(opr. J. Strachocki)
Dziękuję p. Stanisławowi Hejakowi
za udostępnienie książki, z której
pochodzą wspomnienia Z. Markowiaka

GoPower
Go
Power

Energia dla Ciebie

FOTOWOLTAIKA – zyskaj darmową enegię
REKUPERACJA (wentylacja mechaniczna)

Instalacje elektryczne, montaż, pomiary
Oferujemy najwyższa jakość wykonania, dbamy o Twoje
zadowolenie, załatwiamy wszelkie formalności za Ciebie.

Bezpłatna wycena telefon: 507 507 151

Lokalny instalator: Łuszczanowice 199, Kleszczów

SUNER

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
W ZAKRESIE:

instalacji fotowoltaicznych

Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje elektryczne

TEL. 519-643-222

GMINA SZCZERCÓW
GMINA KLESZCZÓW
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Sport
Omega druga wśród siedmiu drużyn

W

XVII Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. Zdzisława Bińka rozegranym 27 stycznia
w Wolborzu piłkarze LKS Omega Kleszczów wywalczyli drugie miejsce. Mistrzostwo Okręgu Piotrkowskiego wywalczyła Stal Niewiadów, remisując w decydującym meczu z Omegą 2:2. Trzecie miejsce zajął LKS Lubochnia.
W drużynie Omegi wystąpili: Mateusz Gałczyński (najlepszy bramkarz turnieju), Krzysztof Kowalski (najlepszy zawodnik turnieju), Michał Konecki, Adrian Ociepa, Dawid Pałyska, Bartosz Pieniążek, Mateusz Roczek, Szymon Serafin i Przemysław Szewczyk.

Sport
Szykują formę na wiosnę

zespół Omegi KleszC zwartoligowy
czów w ramach przygotowań do

rundy wiosennej zaplanował rozegranie
dziewięciu spotkań kontrolnych. Do końca
lutego drużyna rozegra jeszcze w Kleszczowie sześć sparingów: ● 10.02., godz.

Z

12.00 z RKS Radomsko, ● 14.02. godz.
18.00 z MLKS Konopnica, ●17.02., godz.
12.00 z Czarnymi Rząśnia, ● 21.02., godz.
16.30 z Astorią Szczerców, ● 21.02.,
godz. 18.15 z Orłem Kiedrzyn, ● 24.02.,
godz. 12.00 z Włókniarzem Zelów.

Sport
Trenują w SOLPARKU

imowy „wysoki sezon” w SOLPARKU zaczyna się wraz z rozpoczęciem zimowej
przerwy w nauce czyli w połowie stycznia. W tym roku w tym terminie zaczęły się
ferie m.in. w województwie mazowieckim. Dwie pierwsze grupy sportowej młodzieży (a
dokładniej piłkarze Białych Orłów Warszawa) na tygodniowe pobyty w Kleszczowie przyjechały właśnie z Mazowsza.
W szesnastu grupach, które będą w SOLPARKU gościć do końca lutego, jest ponad
600 sportowców. Dominują drużyny piłkarzy-młodzieżowców, choć zdarzą się też dwie
drużyny dziewczęce – z Łodzi oraz Gliwic. Na dwa obozy pływackie przyjadą zawodnicy
z Olimpijczyka Aleksandrów Łódzki oraz z klubu Pingwiny Warszawa. Pod koniec lutego
będą w Kleszczowie gościć (już drugi raz w tym roku) rugbiści na wózkach, występujący
w reprezentacji Polski. O tym, że bardzo lubią trenować w SOLPARKU najlepiej świadczy fakt, że w marcu odwiedza Kleszczów po raz trzeci.
(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 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
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
632-49-86
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Prosto z SOLPARKU

Propozycje na Walentynki

14 lutego to dzień wyjątkowy i tak też można go spędzić w SOLPARKU. W tym roku walentynkowy wieczór może tu upłynąć przy nastrojowej
kolacji w blasku świec i przy lampce czerwonego wina. Specjalne menu
(vol-au-vent z krewetkami, filet z kurczaka w pyłku pszczelim z ziemniaczanym puddingiem i zimną ratatują) przygotował mistrz kuchni Mirosław
Drewniak. Rezerwacja stolików pod nr tel. 44/ 731 65 17 (do 10 lutego).
SOLPARK zaprasza też na projekcję filmu „Nowe oblicze Greya” (o
godz. 17:30 i 20:00).

Filmowe projekcje
Oprócz pokazów filmu „Nowe oblicze Greya” SOLPARK zapowiada w tym roku bogatą ofertę projekcji filmowych. W najbliższym czasie
w auli można będzie obejrzeć „Kobiety mafii” oraz „Pitbull. Ostatni pies”.
Terminy pokazów kolejnych nowości filmowych będą zapowiadane na
stronie i fanpage’u SOLPARKU.

Kulinarne spotkania z Mirkiem Drewniakiem
Po feriach SOLPARK rusza z cyklicznymi pokazami kulinarnymi na
żywo, prowadzonymi przez Mirosława Drewniaka. Udział w pokazach
to szansa podpatrzenia mistrza w kuchni, zadania mu pytań o tematyce
kulinarnej, poznania pikantnych ciekawostek ze świata sztuki gastronomicznej. M. Drewniak był konsultantem kulinarnym pierwszej edycji programu „MasterChef”, jest autorem książek o tematyce kulinarnej.
Informacji o terminach spotkań prosimy szukać na stronie www.solpark-kleszczow.pl.

Konkurs na projekt maskotki SOLPARKU
SOLPARK zaprosił uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do
konkursu na projekt swojej maskotki. Rysunki lub ich skany (zdjęcia) należy dostarczyć do 28 lutego. Dodatkowo należy przesłać (złożyć) wypełnione oświadczenie, którego formularz jest dostępny na stronie internetowej SOLPARKU. Wynik konkursu i nazwisko zwycięzcy, który otrzyma
nagrodę w postaci tabletu, zostaną ogłoszone 2 marca.

Z

Promuj swoją szkołę

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie ogłosił konkurs na przygotowanie promujących szkołę filmów, haseł i plakatów. Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów kleszczowskiego liceum i technikum. Regulamin dostępny na stronie www.zspkleszczow.
pl szczegółowo opisuje wymagania techniczne, jakie mają spełniać prace. Termin ich dostarczenia upływa 14 lutego, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu.
JS

Integrowanie przedsiębiorców
å ciąg dalszy ze str. 7
go kabaretu bądź grupy muzycznej. W tym roku w Kleszczowie wystąpiła formacja „Pectus”. Czteroosobowy zespół, złożony z muzykujących
braci Szczepaników, pokazał się w oryginalnej, akustycznej odsłonie.
„Pectus” wykonał 12 utworów, nie tylko tych najbardziej znanych.
Koncert otworzyła kompozycja z nowego, „akustycznego” albumu zespołu, nagranego z udziałem Włodka Pawlika - znakomitego pianisty
i kompozytora.
Kiedy zakończył się
koncert wójt Sławomir
Chojnowski wygłosił toast, życząc przedsiębiorcom realizacji planów i wielu biznesowych
sukcesów. Uczestnicy
spotkania zasiedli do poczęstunku.
J. Strachocki
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Nowe książki i filmy
w gminnej bibliotece

połowie stycznia w katalogach Gminnej BiblioW drugiej
teki Publicznej w Kleszczowie przybyło ponad 80 no-

wych tytułów. Można je odnaleźć w internetowym katalogu,
wchodząc na stronę www.biblioteka.kleszczow.pl - zakładka
„Znajdź książkę dla siebie” - „Nowości”. Panie pracujące w bibliotece wprowadziły do zbiorów ponad 20 audiobooków, 17 filmów i ponad 40 książek.
Miłośników podróżowania ucieszą książki Jacka Pałkiewicza (m.in. „Sztuka podróżowania”), a dla osób pasjonujących
się historią przyjemnym doświadczeniem będzie lektura „Ludowej historii Stanów Zjednoczonych: od roku 1492 do dziś”, napisanej przez Howarda Zinna. Z ambitnej literatury warto też
polecić „Okruchy dnia” noblisty Kazuo Ishiguro oraz nowe dzieło Salmana Rushdiego „Złoty dom Goldenów”. Wśród poradników wyróżnia się „Jak wychować szczęśliwe dzieci: Wojciech
Eichelberger w rozmowie z Anną Mieszczanek”.
Jakie nowości znajdą miłośnicy kina? Z pewnością chętnie
będzie wypożyczany film „Wyklęty” Konrada Łęckiego, a miłośnikom fantastyki przypadnie do gustu „To” w reżyserii Andy
Muschiettiego oraz „Obcy: Przymierze” Ridleya Scotta. Na płytach są już dostępne w Kleszczowie dwa inne filmy z ubiegłego roku: „Dunkierka” Christophera Nolana i „Volta” Juliusza
Machulskiego. Miłośnicy „Ucha prezesa” będą mogli obejrzeć
wszystkie odcinki sezonu 1.
Spośród kupionych przez bibliotekę audiobooków uwagę
zwróciliśmy na: „Mity greckie” Wandy Markowskiej, „Trzymaj
się, Mańka!” Małgorzaty Kalicińskiej i „Exodus” Łukasza Orbitowskiego. Rodzicom w usypianiu dzieci pomoże „Lato Muminków” Tove Janssona.
JS

Na Dzień Kobiet
W sobotę 3 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na spektakl teatralny kanadyjskiego autora - Norma Fostera „Przygoda z ogrodnikiem”, w reż. Mirosława Połatyńskiego. Wystąpią: Anna Mucha, Anna Korcz /Edyta Herbuś,
Katarzyna Ankudowicz, Artur Krajewski, Bogdan Kalus oraz Michał Sitarski
Sprzedaż biletów w cenie 25 zł prowadzi kasa Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie od 12 lutego (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00, wtorek - godz. 8:00-18:00). Godzina
spektaklu zostanie podana na plakatach.

