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Caparol trzy razy większy

Nawet 40 tys. ton mogą wynieść roczne zdolności produkcyjne
fabryki, należącej do spółki Caparol Polska. Prace przy rozbudowie
tego zakładu, funkcjonującego w Stefie Przemysłowej Żłobnica,
szybko zbliżają się ku końcowi. Na połowę kwietnia zapowiadane
jest uroczyste uruchomienie nowej części produkcyjno-magazynowej. Będzie to prawdopodobnie najbardziej zaawansowana technologicznie i zautomatyzowana spośród wszystkich firm, jakie
działają na terenie Kleszczowskich Stref Przemysłowych.

Integracyjny cel
- Nasz główny cel, to większa integracja środowisk biznesowych. Chcemy też ułatwić Państwu działalność i dopomóc w rozwoju - mówił wójt Sławomir Chojnowski, zwracając się do osób
zebranych w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie.
Współgospodarzami corocznego spotkania przedsiębiorców
gminy Kleszczów byli wójt gminy Kleszczów oraz prezes zarządu
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Beata Bujacz.

Więcej na str. 7
Więcej na str. 5

Kiedy bez przeszkód
pojedziemy obwodnicą?
Odkształcenie nawierzchni jezdni na fragmencie gminnej obwodnicy w kierunku Kaliska jest spowodowane uszkodzeniem
przepustu na kanale, stanowiącym element odwodnienia kopalni
oraz odwodnienia powierzchni sąsiednich terenów.
- Urząd Gminy w Kleszczowie zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej przepustu, po to by ocenić jego aktualną nośność
oraz stan techniczny - mówi Robert Olewiński, kierownik Referatu
Inwestycji Gminnych. - Chcieliśmy również ustalić przyczynę powstałych uszkodzeń. Z otrzymanej ekspertyzy dowiedzieliśmy się,
że stan techniczny obiektu jest stanem przedawaryjnym i do czasu
wykonania napraw należy wyłączyć fragment drogi z użytkowania.
Więcej na str. 2

Pomoc prawna po nowemu
Od początku tego roku nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana według nowych przepisów. Rozszerzył się krąg osób, uprawnionych do takiego poradnictwa, a zakres udzielanych porad także jest większy.
Więcej na str. 3

Liczebność dzikiej zwierzyny
W kompleksach leśnych wchodzących w skład pięciu obwodów
łowieckich na terenie gminy Kleszczów oraz w jej okolicach żyje ponad 700 saren, blisko 120 jeleni oraz pół setki dzików. Takie wyniki przyniosło ostatnie liczenie zwierząt, przeprowadzone w marcu
2018 roku. Wśród kilkunastu gatunków zwierząt, których występowanie potwierdzono podczas tego liczenia, uwagę zwracają… wilki.
Dwie sztuki zauważono w okolicach Góry Kamieńsk.

Półkolonie już wkrótce
69 dzieci zostało zapisanych przez rodziców na tegoroczne
stacjonarne półkolonie. Są one organizowane dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu gminy Kleszczów. Półkolonie, choć
stacjonarne z nazwy, będą też miały wyjazdowe atrakcje. Dzieci
wyjadą na kilka godzin do ośrodka w Napoleonowie, został też zaplanowany wyjazd na spektakl w łódzkim teatrze „Arlekin”.
Więcej na str. 8

Foto: www.ozywicpola.pl
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Naprawa obwodnicy
będzie skomplikowana

kspertyza techniczna na zamkniętym dla ruchu fragmencie
obwodnicy dowiodła, że naprawa uszkodzonych fundamentów przepustu oraz odbudowa kanału odwadniającego nie będzie możliwa bez całkowitej
rozbiórki przepustu i kanału. W tym celu trzeba opracować projekt budowlany i wykonawczy nowego obiektu mostowego. W tej sytuacji
Gmina Kleszczów wystąpiła do firmy projektowej z wezwaniem do usunięcia wad w dokumentacji projektowej oraz do firmy wykonawczej z wezwaniem, by w ramach gwarancji
i rękojmi za wady przeprowadziła jak najszybciej naprawę jezdni, przepustu, odwodnienia drogi oraz kanału.
Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji projektowej, a następnie robót budowlanych ponowne oddanie do ruchu zamkniętego obecnie fragmentu obwodnicy będzie niemożliwe przed
IV kwartałem 2019 roku.
JS

Zaprojektują rozbudowę
ul. Energetycznej

dokumentacji projektowej, dotyczącej rozbudowy
W ykonawcę
ulicy Energetycznej w Rogowcu, wybrano spośród siedmiu

firm, które rywalizowały w gminnym przetargu. Projektowaniem tej
inwestycji zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
- Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych w Okrzycach. Oferta
opiewająca na 397.905 zł została uznana za najkorzystniejszą. Przy
ocenie uwzględniono dwa kryteria: cenę (60 proc.) oraz doświadczenie wykonawcy (40 proc.).
Zadaniem projektanta będzie przygotowanie wielobranżowej dokumentacji, która uwzględni uregulowanie pasa drogowego, a także obecnej geometrii jezdni. W pasie drogowym zostaną
wydzielone zatoki autobusowe i perony oraz chodniki i dojścia do
przystanków, a także tzw. wyspy kanalizujące. Na całej długości
przebudowywanej drogi (liczy ona ok. 3 km) ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Z jednej strony będzie połączony z istniejącą ścieżką rowerową w miejscowości Słok-Młyn, z drugiej - z ciągiem pieszo-rowerowym, który powstanie wraz z budową liczącej ponad 5
km drogi „przez wkop”.
Oprócz opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadaniem wykonawcy będzie pozyskanie opinii, uzgodnień, decyzji i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.
JS

Dla kogo nowe oferty pracy?

K

oniec 2018 roku zamknął się w statystykach Powiatowego
Urzędu Pracy w Bełchatowie ogólną liczbą 3047 bezrobotnych. Ponad 3-tysięczna rzesza osób pozbawionych w naszym powiecie stałego zatrudnienia, a więc i możliwości wypracowywania
przyszłych emerytur i odkładania oszczędności na trudniejsze czasy (bo i takie znów nadejdą), budzić musi niepokój.
Najwięcej osób bez pracy stanowili mieszkańcy miasta Bełchatowa (1438). W gminie Zelów było 727 bezrobotnych, a w gminie
Bełchatów 266. 209 osób bezrobotnych w statystykach PUP rekrutowało się spośród mieszkańców gminy Szczerców.
Najmniejsze grono bezrobotnych na koniec IV kwartału stanowili mieszkańcy gminy Kleszczów. Było ich 81. Jeśli śledzili oferty
pracy - choćby tylko te, pojawiające się na stronie Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie - mogli w styczniu br. wybierać spośród następujących propozycji:
• operator laminarki w spółce Constantia Teich Poland sp. z o.o.,
• magazynier/operator wózka widłowego w kleszczowskim
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Utrudnienia
na placu targowym

kanalizacji deszczowej w pobliżu wjazdu na plac tarW ymiana
gowy przy ul. Głównej w Kleszczowie spowoduje zamknię-

cie placu. Roboty instalacyjne potrwają około trzech tygodni. Po ich
zakończeniu można będzie ponownie korzystać z placu targowego.
W późniejszym okresie w ramach prowadzonej obecnie rozbudowy ulicy Głównej w Kleszczowie planowana jest gruntowna
przebudowa placu targowego. Odbędzie się tu wymiana sieci kanalizacyjnej, oświetlenia i ogrodzenia. Będzie wykonana nowa nawierzchnia placu. Na czas realizacji tych robót (około 2 miesiące) plac targowy zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. O
dokładnym terminie całkowitego zamknięcia placu poinformujemy
w wyprzedzeniem.
JS

U

Będą kopać
w centrum Kleszczowa

rząd Gminy w Kleszczowie informuje mieszkańców gminy, że
wkrótce prace związane z przebudową ul. Głównej rozpoczną się na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania
z ul. Szkolną. Będą prowadzone poprzez usunięcie utwardzonej nawierzchni z jednego
pasa ruchu i odcinkowe wykonywanie robót ziemnych
oraz instalacyjnych.
W takich miejscach
ruch będzie się odbywał wahadłowo.
Kierujących pojazdami zachęcamy do wybierania
Zimowa aura nie przerwała robót na ul. Głównej
alternatywnych tras
przejazdu. Osoby
pracujące w centrum Kleszczowa, bądź korzystające z położonych
tu sklepów, placówek oraz instytucji prosimy o parkowanie pojazdów z dala od maszyn, wykonujący prace na drodze.
Przypominamy, że także w centrum Kleszczowa przebudowa
ulicy Głównej będzie obejmować całkowitą wymianę nawierzchni, a to będzie oznacza�����������������������������������������
ć����������������������������������������
konieczność ca�������������������������
łkowite������������������
go zamknięcia drogi dla użytkowników. Nastąpi to późną wiosną i może potrwać ok.
5 miesięcy. Po to, by skrócić okres całkowitego zamknięcia drogi,
wcześniej rozpoczną się wspomniane roboty instalacyjne, przy jednoczesnym wprowadzeniu ruchu wahadłowego.
JS
Zakładzie Napełniania spółki Colep Polska,
• elektromechanik w kleszczowskim Zakładzie Opakowań
Metalowych Colep Polska sp. z o.o.,
• operator maszyn do przerobu PET w zakładzie spółki ARIX Polska
w Kleszczowie,
• operator w Dziale Produkcji Rur w zakładzie produkcyjnym Uponor
Infra sp. z o.o. w Kleszczowie,
• koordynator ds. technicznych w zakładzie produkcyjnym spółki
Epicom w strefie Bogumiłów,
• operator wózka widłowego w zakładzie spółki Epicom
w Bogumiłowie,
• osoba do sprzątania w niepełnym wymiarze czasu pracy w firmie
ZPHU „ENTRO” Sławomir Kaźmierczak w Żłobnicy.
Oprócz regularnego zaglądania na podstronę GCI w Kleszczowie, prezentującą oferty pracy, zatrudnienia można też poszukiwać na stronach konkretnych firm. Np. spółka CAT Polska
poszukiwała w styczniu do pracy w swoim centrum dystrybucyjnym w Rogowcu kierownika działu jakości.
JS
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Styczniowa sesja

olejna sesja wybranej w październiku Rady Gminy Kleszczów odbyła się 29 stycznia.
Po przyjęciu porządku posiedzenia radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały
w sprawie odwołania skarbnika gminy Kleszczów. Dotychczasowa, wieloletnia skarbnik,
Maria Cłapka w związku z przejściem na emeryturę złożyła rezygnację z zajmowanego
stanowiska. Kolejną uchwałą rada powołała na stanowisko skarbnika gminy Agatę
Karbownik, dotychczasowego audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Dwie przyjęte podczas sesji uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej powiatowi
bełchatowskiemu. Kwota 45 tys. zł przeznaczona zostanie na dalsze funkcjonowanie
w Kleszczowie filii powiatowego Wydziału Komunikacji i Dróg - Referatu ds. Rejestracji
Pojazdów. Na działania związane z przygotowaniem przez Starostwo Powiatowe
materiałów i dokumentacji z zakresu regulowania stanów prawnych nieruchomości,
położonych na terenie gminy Kleszczów oraz na tematyczne szkolenia pracownika
wydamy 51 tys. zł.
Po dłuższej dyskusji Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie do zasobów gminy czterech działek o łącznej powierzchni ponad 0,72
ha, położonych w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku
i przeznaczonych pod budowę szkolnego boiska sportowego. Kolejne z uchwał, przyjętych
podczas styczniowego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów dotyczyły:
● wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 12 działek
o łącznej powierzchni 1,55 ha, wykorzystywanych na cele rolnicze,
● przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2019 rok”; wcześniej program
był konsultowany, swoje opinie do niego mogli zgłaszać mieszkańcy gminy; pozytywne
opinie na piśmie złożyły też cztery koła łowieckie, dzierżawiące tereny w obrębie gminy
Kleszczów oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie,
● przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2018-2021
z perspektywą do roku 2025”; ten obszerny dokument, opracowany na zlecenie gminy
przez firmę Greenkey, liczy ponad 80 stron,
● uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec, Wolica i Kleszczów,
● zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości
Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej,
● uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
na 2019 rok,
● uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów.
Przed sesją radni otrzymali obszerną informację na temat wniosków z zebrań
wiejskich, które odbyły się jesienią ub. roku. Mogli również zapoznać się ze szczegółowymi
sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Gminy Kleszczów za rok 2018.
J. Strachocki

U
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Pracownia RTG w marcu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w marcu pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w następujących dniach: ● 1.03., godz. 15-18; ● 5.03., godz.
15-18; ● 9.03., godz. 10-14; ● 15.03., godz. 15-18; ●
18.03., godz. 15-18; ● 23.03., godz. 10-14; ● 26.03.,
godz. 15-18; ● 28.03., godz. 15-18.

Interwencyjny telefon WIOŚ

Z początkiem 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił telefon interwencyjny,
na który mieszkańcy regionu mogą zgłaszać zauważone
przypadki naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym również nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Numer telefonu czynnego przez całą
dobę - 721-11-12-13.

Obsługa Klienta PGE Obrót
w nowej siedzibie

Nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Obsługi Klienta w Bełchatowie. Z dotychczasowej siedziby przy ul. Wojska
Polskiego 73 biuro przeniosło się na ul. Czyżewskiego
6. Spółka PGE Obrót zachęca klientów do telefonicznego kontaktu z BOK, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00. Telefon - 422-222-222.
Z PGE Obrót S.A. można kontaktować się także za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: serwis@gkpge.pl.

Koło Łowieckie „Szarak”…

… informuje, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w obwodzie nr 269 znajduje się w Leśniczówce Łuszczanowice nr 52 na zewnątrz budynku.
***
Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak” informuje, że 17 lutego w godz. 8-14 jest planowane przeprowadzenie polowania zbiorowego na terenie dzierżawionego obwodu.
Miejscem polowania zbiorowego będą okolice Antoniówki, Chorzenic i Kleszczowa.

Nowa kadencja samorządu
- co się zmieniło w ustawach samorządowych (cz. 1)

stawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych - taką długą nazwę nosi akt prawny, który - choć uchwalony przed rokiem - zaczął obowiązywać wraz z rozpoczęciem nowej kadencji przez
władze samorządowe, wybrane jesienią 2018 roku.
Oto najważniejsze ze zmian, które wprowadzone zostały
w ustawach samorządowych tj. w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o samorządzie województwa. Warto poznać nowe prawa i obowiązki,
nałożone na organy samorządu terytorialnego.
Dłuższa kadencja. Nowelizacja wspomnianych ustaw przedłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z dotychczasowych czterech do pięciu lat. Kolejne głosowanie na
wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych trzech szczebli samorządu czeka zatem wyborców dopiero jesienią 2023
roku.
Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Począwszy od
nowej kadencji obrady rad gminnych, miejskich i powiatowych
oraz sesje sejmików wojewódzkich są transmitowane na żywo,
a poza tym są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Z myślą o wyborcach, którzy nie mają możliwości

oglądać transmisji online nagrania z posiedzeń są udostępniane
na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dla mieszkańców gminy Kleszczów możliwość oglądania zarejestrowanych obrad Rady Gminy nie jest żadną nowością, bowiem już od paru lat nagrania z sesji oraz wspólnych posiedzeń
komisji Rady Gminy były udostępniane na gminnej stronie www.
Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików od nowej kadencji odbywają się za pomocą urządzeń, które umożliwiają sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Dla
samorządów, które takich urządzeń jeszcze nie posiadają spełnienie tego nowego obowiązku wymaga przeprowadzenia głosowań imiennych, a następnie upublicznienia ich wyników.
W przypadku gminy Kleszczów informatyczny system eSesja, służący do elektronicznej wysyłki dokumentów radnym oraz
sprawnego realizowania porządku sesji (w tym dyskusji radnych
oraz utrwalania ich głosowań) został wprowadzony jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu.
Powołanie nowej komisji organu stanowiącego. Oprócz
dotychczas funkcjonujących komisji stałych (w uproszczeniu nazwijmy je: komisją rewizyjną, komisją budżetową oraz komisją
å ciąg dalszy na str. 4
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Kiedy staną przed
Powiatową Komisją Lekarską?

T

erminy i miejsca prowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej w województwie łódzkim zostały określone w decyzji wojewody łódzkiego z 13 grudnia 2018 r. Wydane w tym dniu
obwieszczenie wojewody określiło też precyzyjnie, kto jest zobowiązany zgłosić się w ustalonym dniu do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie zostanie przeprowadzona od 14 lutego do 15 marca. Komisja lekarska będzie funkcjonować (tradycyjnie) w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66
w Bełchatowie. Główną grupą, która w tym roku została zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej są mężczyźni, urodzeni w roku 2000. W gminie Kleszczów jest 31 osób z tego rocznika.
Oprócz nich przed komisją staną trzy osoby, które - z różnych, ale
uzasadnionych przyczyn - nie przystąpiły do kwalifikacji wojskowej
w poprzednich latach. Dzień zarezerwowany w Powiatowej Komisji Lekarskiej dla osób z gminy Kleszczów to poniedziałek 4 marca.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, powinna mieć z sobą: ● dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości, ● aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, ● posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych, ● dokumenty,
stwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.
JS
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Żłobek z kompletem dzieci

R

ekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Kleszczowie rozpoczęła się 12 listopada ub. roku. Przyjmowanie kart zgłoszeń
miało trwać do 23 listopada, ale limit dostępnych miejsc (50) zakończył się znacznie wcześniej.
- W czasie prowadzonej przez nas rekrutacji na rok szkolny
2018/2019 wpłynęło 85 kart zgłoszenia dziecka do żłobka - informuje dyrektor tej gminnej placówki, Ilona Górazda. - Zostało przyjętych 50 dzieci. Pozostałe maluchy, nie przyjęte do żłobka z powodu
braku miejsc, znalazły opiekę u opiekunów dziennych.
Działalność żłobka ruszyła z początkiem 2019 roku. Aby przyjęte dzieci mogły lepiej oswoić się z nowym otoczeniem, swoimi rówieśnikami oraz personelem żłobka zorganizowano specjalne dni
adaptacyjne. Rodzice, bądź opiekunowie mogli przyprowadzać maluchy przez trzy dni: 27, 28 i 31 grudnia, na trzy godziny.
Opieka żłobkowa nad dziećmi prowadzona jest w dwóch grupach, liczących po 25 dzieci. W pierwszej są dzieci młodsze z rocznika 2017 i 2018. Druga grupa skupia dzieci urodzone w 2016 roku.

Nowa kadencja samorządu

å ciąg dalszy ze str. 3
spraw społecznych) znowelizowane ustawy wprowadziły obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Jej rolą jest rozpatrywanie skarg na działania organów wykonawczych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.
Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych.
Nowe zasady składania przez radnych interpelacji i zapytań dotyczących gminy do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) polegają
na tym, że interpelacje i zapytania muszą być składane na piśmie
do przewodniczącego rady. Ten przekazuje je wójtowi. W terminie
14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania wójt (lub osoba przez niego wyznaczona) musi udzielić odpowiedzi na piśmie.
Treść interpelacji i zapytań, a także treść udzielonych odpowiedzi
jest następnie podawana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Takie same uprawnienia dzięki nowelizacji ustaw samorządowych zyskali radni powiatów i sejmików.
(opr. JS)
Dokończenie w następnym wydaniu

Dyrektor Gimnazjum
im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
zatrudni nauczyciela języka angielskiego
w pełnym wymiarze na zastępstwo
do końca roku szkolnego 2018/2019.
Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w siedzibie
Gimnazjum w godzinach pracy sekretariatu do dnia 28 lutego br.

Wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniejszych
chwilach i dzielą smutek po odejściu naszego Męża,
Ojca, Dziadka i Pradziadka

Ś.P. Henryka Michałka
oraz tak licznie przybyli, by uczestniczyć
w uroczystościach pogrzebowych,
serdeczne podziękowania składa

Żona z Rodziną

Bieżące informacje o działalności żłobka rodzice mogą pozyskiwać ze strony internetowej www.zlobekkleszczow.pl. Zamieszczany jest na niej m.in. tygodniowy jadłospis, z dokładnym wyliczeniem wszystkich posiłków, są także informacje o zatrudnionej
w żłobku kadrze. Dyrektor Ilona Górazda zachęca do odwiedzania
strony internetowej.
- Są na niej umieszczane wszelkie niezbędne informacje, dotyczące funkcjonowania placówki. Zasady i termin rekrutacji dzieci do ż�������������������������������������������������������
łobka na rok szkolny 2019/2020 ������������������������
podamy z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości zarówno na naszej stronie,
jak też w „Aktualnościach” gminy Kleszczów oraz w „Informatorze
Kleszczowskim”.
Bezpośredniemu kontaktowi z rodzicami służą również zebrania, organizowane w żłobku. Jedno z nich odbyło się 9 stycznia br.
Na koniec podajemy kontakt telefoniczny z tą najmłodszą gminną
placówką: 44/ 731-45-77.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:

1. Excel - podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
2. AutoCad - podstawowy i zawansowany - 28 godz.
3. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
4. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 8 godz.
5. Język angielski, niemiecki - poziomy A1,A2,A3 - 50 godz.
6. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu
727-500-728, w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów,
ul. Główna 122 oraz na stronie www.arreks.com.pl.
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Z kamerą
w firmie Uponor Infra

iewielu mieszkańców naszej gminy miało szansę obejrzeć
od środka zakład produkcyjny w Kleszczowie, w którym wytwarzane są polietylenowe rury. Najczęściej widzieli te rury przewożone na naczepach wielkich TIR-ów. Teraz mają okazję zajrzenia
do tego zakładu „od kuchni”.
Fabryka należąca obecnie do grupy Uponor Infra (wcześniej
- KWH Pipe) została pokazana w TVN Turbo w programie z cyklu „Polak Potrafi”. Niespełna 4-minutowy fragment nagrania, dostępnego na kanale YT, pokazuje krok po kroku, jak przebiega
wytwarzanie rur o różnej średnicy. Można też dowiedzieć się, że
odpowiednio ułożone i połączone z sobą rury, zbiorniki i studnie wykonane z tworzywa sztucznego są w stanie bezpiecznie gromadzić
nadmiar wód opadowych.

Z tego ujęcia widać pełny asortyment produkcji spółki Uponor Infra

Wytwarzane w Kleszczowie rury oraz studzienki znalazły zastosowanie m.in. do zbudowania złożonego systemu odwadniającego
tereny, na których powstaje osiedle mieszkaniowe Budziwój w Rzeszowie. Informowaliśmy już o tym w jednym z wcześniejszych wydań „Informatora Kleszczowskiego”. We wspomnianym filmie TVN
Turbo można zobaczyć układanie i montaż systemu retencyjnego
na rzeszowskim osiedlu.
JS

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
zatrudni osoby do pracy
na stanowisku:
INŻYNIER BUDOWY

Wymagania:
• wymagane wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• kierunek studiów w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej,
elektroenergetyki;
• uprawnienia elektryczne E i D gr. I bez ograniczeń;
• preferowane 2-letnie doświadczenie na ww. stanowisku.

KIEROWNIK BUDOWY

Wymagania:
• wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• kierunek studiów w zakresie: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej,
elektroenergetyki;
• uprawnienia elektryczne E i D gr. I bez ograniczeń;
• preferowane 5-letnie doświadczenie na ww. stanowisku.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w siedzibie Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec lub
za pomocą e-mail: esk@es-k.pl.

K
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Imponująca rozbudowa
na 25-lecie firmy

orzystając z uprzejmości dyrektora Henryka Sikory, który
kieruje działalnością zakładów spółki Caparol w Żłobnicy,
mogłem obejrzeć nowe hale jeszcze w trakcie montażu poszczególnych urządzeń. Szczególną uwagę zwracała nie tylko imponująca wielkość budowli, ale też ogromna ilość rozprowadzonych kabli,
łączących poszczególne maszyny z centralą. Będzie ona zarządzać
produkcją, a następnie transportem do hali magazynowej palet zapełnionych wiaderkami z gotowymi produktami. Na koniec pokieruje ich odpowiednim rozmieszczaniem na półkach wielkiego magazynu.
Już teraz można powiedzieć, że fabryka
w Żłobnicy będzie też najnowocześniejszym technologicznie zakładem w całej Grupie DAW, która jest
rodzinną firmą niemiecką,
a której częścią jest Caparol Polska, świętujący
w tym roku 25-lecie działalności w naszym kraju.
Proces produkcji oraz
pakowania gotowych wyrobów został zautomatyzowany w 90 procentach. Sześć robotów będzie miało za zadanie układać na paletach wiaderka, transportowane na taśmociągu
z działu produkcji. Później trafią one na przeznaczone sobie miejsce w gigantycznym magazynie. Sercem systemu będzie automatyczny system sterowania produkcją o nazwie ProNto. Zapewni on
wizualizację procesu na poszczególnych stanowiskach roboczych.
Długość kabli, które umożliwią zautomatyzowanie procesu produkcji, pakowania i magazynowania przekroczyła 15 kilometrów.
Jeszcze większą długość (ponad 17 km) mają kable elektryczne,
które m.in. będą zasilać setki większych i mniejszych silników elektrycznych, „zatrudnionych” do precyzyjnego odmierzania i transportowania składników, trafiających do wielkich mieszadeł czy raczej mikserów.
Do realizacji swej największej aktualnie inwestycji spółka Caparol Polska zaangażowała w roli generalnego wykonawcy firmę Rosa
Hale z Radomia. W ciągu 15 miesięcy powstała hala produkcyjna,
licząca ponad 4,5 tys. m kw. oraz magazyn wysokiego składowania
(2,5 tys. m kw.). Uzupełnieniem tych dużych kubaturowo budynków
są: rozbudowany budynek socjalno-biurowy, nowa kotłownia, portiernia, stacja energetyczna, zbiornik przeciwpożarowy i zespół 10 silosów,
służących do magazynowania materiałów sypkich. Do obsługi znacznie
zwiększonej liczby samochodów zbudowano nowe
utwardzone place, z miejscami do manewrowania
oraz do parkowania.
W procesie budowy
zużyto ponad 320 ton stali, a także niemałe ilości
betonu do wykonania wytrzymałych posadzek. Do specjalistycznych robót i dostaw radomska firma Rosa Hale zaangażowała 12
firm podwykonawczych. Dla wielu z nich udział w tak dużym przedsięwzięciu jak inwestycja w Żłobnicy będzie bardzo istotny w ich
portfolio.
J. Strachocki
FOTO: Caparol Polska Sp. z o.o.
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Szkolne wieści

Uśmiech na twarzach babć i dziadków
Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Kleszczowie uczcili święto kochanych babć i dziadków, zapraszając ich do swojej szkoły i do obejrzenia przygotowanego programu artystycznego. Goście zostali obdarowani portretami, wykonanymi własnoręcznie przez wnuki. Był również
poczęstunek, w którego przygotowanie zaangażowali się rodzice. To świąteczne spotkanie, zorganizowane w szkolnych
murach, stało się okazją do umocnienia rodzinnych więzi.
Obchody Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej
w Łękińsku odbywały się 21 oraz 22 stycznia. W pierwszym
z tych dni uczniowie klas II a, II b i III zaprezentowali się w inscenizacji znanego wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Z kolei 22 stycznia został pokazany spektakl muzyczny „Królowa
śniegu”, przygotowany przez uczniów klas I a i I b. Występy
wnuków, odśpiewane przez nich na cześć babć i dziadków
„Sto lat!” oraz wręczone prezenty (gipsowe odlewy przygotowane przez uczniów podczas warsztatów manualno-artystycznych) dostarczyły babciom i dziadkom wiele radości.

Poznali wyniki „Olimpusa”
W ogólnopolskim konkursie z matematyki ,,Olimpus” w Szkole Podstawowej w Kleszczowie
uczestniczyło 95 uczniów. Laureatami matematycznego „Olimpusa” zostali: Oliwia Rybarczyk
(10. miejsce), Małgorzata Załoga (12. miejsce), Bartłomiej Szmigielski (14. miejsce), Wiktor Michałek (14. miejsce), Seweryn Łuczak (15. miejsce). Kolejnych 6 uczniów (Miłosz Dylak, Samuel Skurkiewicz, Antoni Bujacz, Marcel Zyzek, Sławomir Nowakowski i Filip Dylak) znalazło się
w grupach uczestników sklasyfikowanych na miejscach od 16 do 20.
W tym samym konkursie w SP Łękińsko brało udział w sumie 19 uczniów. Wśród 5 uczniów
klasy IV a najlepszy wynik uzyskała Natasza Karczewska, która znalazła się w grupie sklasyfikowanej na 19. miejscu w kraju. Z grona 7 uczniów klas piątych najlepiej wypadł Bartosz Kowalczyk (sklasyfikowany na 21. miejscu), natomiast spośród 7 uczniów klasy siódmej Amelia Sujata za zajęcie 10. miejsca otrzymała dyplom laureata. Takie dyplomy zdobyli też Eryk Krzympiec
i Antoni Rejek (12. miejsce).

Mówią „Nie!” przemocy
Uczniowie klasy VI SP Łękińsko realizowali projekt ,,Przemocy mówię: NIE!”. Podsumowali
go na specjalnych zajęciach z gościnnym udziałem kolegów z kl. V b. Zajęcia służyły objaśnieniu
czym jest przemoc, a także pokazaniu, jak można radzić sobie z tym problemem i do kogo powinien zwrócić się uczeń, który jest świadkiem albo ofiarą przemocy. Pomocne były specjalnie
przygotowane przez uczniów scenki: „Przemoc w rodzinie”, „Ojciec i syn”, „Przemoc domowa”.
Zaprezentowano wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród uczniów szkoły w Łękińsku. Okazuje
się, że większość uczniów czuje się tu bezpiecznie, ale są tacy, którzy byli świadkami przemocy.

Spotkanie z rzecznikiem
30 stycznia w kleszczowskim gimnazjum gościł Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie, Piotr Porzeżyński. Podczas spotkania, które miało służyć edukacji konsumenckiej
gimnazjalistów, omawiano takie zagadnienia jak: prawa konsumenta, sposób dochodzenia swoich praw,
instytucje ochraniające prawa konsumenta. Są to zagadnienia wynikające z gimnazjalnego programu wiedzy o społeczeństwie. Rzecznik w przystępny sposób
zaprezentował tę trudną tematykę, wzbogacając ją
prezentacją multimedialną i licznymi przykładami z życia codziennego. Na zakończenie zajęć uczniowie mogli się poradzić w sprawie problemów konsumenckich,
których sami doświadczyli.

„Za sto dni matura”
Tę przykrą oczywistość, która zwiastuje rychłe zakończenie kolejnego, ale zapewne najciekawszego etapu edukacji, mieli okazję uświadomić sobie uczniowie kleszczowskich klas maturalnych. Studniówka odbyła się w jednym z radomszczańskich lokali 26 stycznia. Dyrektor ZSP
w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz życzyła uczniom powodzenia na maturze, wręczając każdemu czterolistną koniczynkę na szczęście. Były też podziękowania skierowane przez
uczniów do swoich nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz samorządu gminy. Studniówkowy bal zaszczycili swoją obecnością: Katarzyna Biegała - przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów, Ewa Rogut - przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Kleszczowie, a także rodzice i członkowie rodzin, nauczyciele i pracownicy administracji ZSP. Fotograficzna relacja ze studniówki
zamieszczona została w portalu webiko.pl/kleszczow.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół
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Musicalowe
przeboje tematem
konkursu
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marca od godz. 9.00 w auli kompleksu SOLPARK rozpocznie się
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Kleszczowie. Impreza organizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych odbędzie
się już po raz ósmy. W tym roku uczestnicy
będą oceniani za wykonanie w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim przebojów pochodzących z musicali.
Konkurs
„Best of Musicals” skierowany jest do
uczniów klas
VII-VIII szkół
podstawowych, szkół
gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: bełchatowskiego,
radomszczańskiego i pajęczańskiego. Zgłoszenia należy nadsyłać do 27 lutego na adres poczty elektronicznej konkurs.piosenki@zspkleszczow.pl.
Więcej szczegółów znaleźć można
w regulaminie, zamieszczonym na stronie
ZSP w Kleszczowie.
JS

Najbardziej
popularne imiona

roku 2018 gmina KleszNa koniec
czów liczyła 6191 mieszkańców,

zameldowanych na pobyt stały oraz 323
zameldowanych na pobyt czasowy. W ciągu roku 2018 liczba stałych mieszkańców
naszej gminy zwiększyła się o 217 osób.
Na koniec 2017 roku było ich 5974.
Rok 2018 przyniósł w gminie Kleszczów narodziny 99 dzieci oraz zgony 42
osób.
Wśród urodzonych dominowały dziewczynki. Było ich 53, podczas gdy chłopców
- o 7 mniej. Uwagę zwraca ogromna różnorodność imion, nadawanych dzieciom.
W przypadku dziewczynek rodzice wybrali jedno spośród 53 imion. Wśród nich najbardziej popularna była Hanna oraz Iga nadawano je po cztery razy. Trzykrotnie
rodzice wybierali córeczkom imiona Wiktoria i Aleksandra. Swoją oryginalnością
wśród dziewczęcych imion uwagę zwraca
Antonia, natomiast wśród chłopców - Sylwin oraz Nikolas.
Jeśli chodzi o chłopców to rodzice wybierali dla nich jedno z puli 31 imion. Najbardziej popularne (nadawane czterokrotnie) okazały się w minionym roku imiona:
Wojciech, Franciszek i Miłosz. Imię Wiktor
powtórzyło się trzykrotnie.
JS
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Spotkanie z przedsiębiorcami

Chojnowski podkreślił,
W ójtże Sławomir
stworzenie jak najlepszych wa-

runków rozwoju przedsiębiorczości, to jedno z najważniejszych zadań każdego samorządu lokalnego.
- Wspólnie z Radą
Gminy Kleszczów podzielam przekonanie, że
działalność
zarówno małych, jak też
średnich i dużych firm bardzo wpływa
na podnoszenie jakości
codziennego
życia mieszkańców gminy Kleszczów. Ma ona również decydujący
wpływ na poczucie stabilizacji społecznej mówił wójt.
Zgromadzonym
na spotkaniu przedsiębiorcom dziękował
za działania na rzecz
umacniania rynkowej
pozycji ich firm, gratulował także biznesowych sukcesów.
Część swego wystąpienia przeznaczył
na podsumowanie
ważnych dla przedsiębiorców przedsięwzięć, zrealizowanych przez gminę
w minionym roku. Informował również
o kluczowych inwestycjach, które znalazły się w tegorocznym
planie.
Zwrócił uwagę na możliwość korzystania przez przedsiębiorców oraz ich pracowników z gminnej infrastruktury oraz usług,
świadczonych przez komunalne spółki (np.
Kleszczowską
Przychodnię
Salus).
P r o szę Państwa
o utrzymywa nie kontaktu
z Urzędem Gminy w Kleszczowie. Deklaruję daleko idącą
pomoc. Wszystkim nam zależy, aby przedsiębiorcy na
terenie gminy
Kleszczów do-

brze sobie radzili, dobrze się tutaj czuli - powiedział wójt gminy na zakończenie swojego wystąpienia.
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów Beata Bujacz skupiła uwagę słuchaczy na 25-letnim dorobku FRGK.
Fundacja była przez te lata aktywna zarówno w życiu gospodarczym, jak i społecznym
gminy Kleszczów. Podsumowanie dotyczyło zarówno potencjału przeznaczonych
jeszcze do zagospodarowania wolnych
gruntów fundacji, a także dofinansowania
przez fundację różnych sfer m.in. edukacji,
produkcji rolnej, szkoleń zawodowych, działalności placówek służby zdrowia.
Omawiając bieżącą ofertę FRGK prezes Beata Bujacz mówiła o Funduszu Poręczeń Kredytowych, a także o pożyczkach
z programu JEREMIE 2, które aż do sierpnia br. będą oferowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.
- Dzisiaj możemy mieć satysfakcję
z tego co zrobiliśmy i co udało się osiągnąć - powiedziała na zakończenie. - Te

lata pokazały, że prowadzone wspólnie
działania stały się zachętą dla tych, którzy przyszli, zainwestowali i zamieszkali
w Kleszczowie.
Podczas styczniowego spotkania jego
uczestnicy otrzymali też garść porad, które
mogą być przydatne w prowadzeniu działalności. Marek Pyssa, reprezentujący Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
i Wspólnicy sp. z o.o., skupił uwagę słuchaczy na pułapkach podatkowych, czyhających na przedsiębiorców w 2019 roku.
Maria Ziębaczewska, zastępca dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie
krótko opowiedziała o tych formach wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców,
które PUP zaoferuje w ciągu 2019 roku.
Pozostałą część biznesowego spotkania wypełniły: toast noworoczny, wygłoszony przez wójta gminy Kleszczów; program
rozrywkowy w wykonaniu kabaretu NOWAKI; poczęstunek.
J. Strachocki

T

Ile zwierząt
w naszych
lasach?

ereny gminy Kleszczów zostały
podzielone pomiędzy pięć obwodów łowieckich. Każdy z nich ma swojego dzierżawcę czyli jedno z kół łowieckich.

Łowieckie obwody
Największy obszar zajmuje obwód nr
269, którego dzierżawcą jest Koło Łowieckie „Szarak” (Wola Grzymalina). Obwód
o powierzchni 6550 hektarów niemal w całości mieści się w granicach gminy Kleszczów. Obejmuje tereny Antoniówki, Kleszczowa, Łuszczanowic, Łuszczanowic
Kolonii oraz część Łękińska i niemal cały
obszar odkrywki KWB Bełchatów. Te tereny wyróżniają się niewielką powierzchnią
lasów (tylko 756 ha).
Drugi pod względem wielkości jest
obwód łowiecki nr 245, dzierżawiony
przez Koło Łowieckie „Bażant” z Kleszczowa. Jego znaczna część rozpościera
się w granicach gminy Szczerców. Obejmuje tereny wsi Osiny, Tatar, Janówka,
a w gminie Kleszczów wsie Dębina i Kamień oraz strefę przemysłową w Bogumiłowie. Powierzchnia tego obwodu to 6006
ha, obszary leśne zajmują 1400 ha.
Obwód łowiecki nr 268 zaledwie
skrawkiem „zahacza” o naszą gminę
w okolicach Antoniówki i Żłobnicy. Jego
zasadnicza część leży w sąsiedniej gminie Sulmierzyce. Ten obwód ma 5969 ha
powierzchni, w tym 1504 ha terenów leśnych. Jest dzierżawiony przez koło „Szarak” z Nowej Wsi.
Jeden z najbardziej zalesionych obwodów łowieckich nosi numer 248. Jest
położony po północnej stronie odkrywki KWB Bełchatów i ma łącznie 4609 ha
powierzchni. Lasy otaczające Elektrownię
Bełchatów, leśne tereny Słoku i Rogowca, a także okolice otaczające składowisko popiołów Bagno Lubień (wszystko to
wchodzi w skład tego obwodu) liczą w sumie 2526 ha. Dzierżawcą obwodu nr 248
jest Koło Łowieckie „Szarak” (Wola Grzymalina).
Dużymi obszarami lasów wyróżnia
się również obwód łowiecki nr 270. Ten
leży na pograniczu gmin Kleszczów i Kamieńsk i dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie „Sokół” z Bełchatowa. Lasy zajmują 2654 ha z całkowitej powierzchni
obwodu, liczącej 5609 ha. Najbardziej zalesiony fragment to zbocza i wierzchowina
Góry Kamieńsk.

Liczenie zwierząt
Przeprowadzona 10 marca 2018 roku
inwentaryzacja objęła wszystkie obwody
łowieckie (7), wydzielone w obrębie Nadleśnictwa Bełchatów. W tym jednym dniu
å ciąg dalszy na str. 8
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Ile zwierząt
w naszych lasach?

Półkolonie w Kleszczowie

å ciąg dalszy ze str. 7
przez kilka godzin na terenach o łącznej powierzchni 1924 ha liczenie zwierząt prowadzili pracownicy nadleśnictwa wspólnie z członkami kół łowieckich oraz dodatkowo zaangażowanymi osobami.
Inwentaryzacja zwierząt odbywa się po to, by sprawdzić, jak
duże w danym rejonie jest zagęszczenie gatunków oraz czy zwierząt przybywa czy też jest ich mniej niż przy poprzednim liczeniu.
Pozyskane dane służą m.in. do opracowywania planów łowieckich.
W Nadleśnictwie Bełchatów do przeprowadzenia wspomnianego liczenia zwierząt wybrano metodę tzw. pędzeń próbnych. Polega ona na tym, że uczestnicy liczenia zostają podzieleni na dwie
grupy. Naganiacze ustawieni w tyralierze przechodzą przez wyznaczony teren leśny, podczas gdy obserwatorzy zapisują wszystkie
zauważone na tym obszarze zwierzęta, określając gatunek, płeć,
przybliżony wiek.
Przyjmuje się, że stosując metodę pędzeń próbnych wystarczy policzyć zwierzęta
zauważone na powierzchni ok. 10 proc. terenów leśnych nadleśnictwa. Zebrane dane odnosi się następnie do całej powierzchni danego obszaru leśnego, szacując w ten sposób
liczebność gatunków.

Jakie gatunki żyją w naszych lasach?
Na terenie Nadleśnictwa Bełchatów zwierzynę grubą reprezentują jelenie, sarny i dziTakie znaki ustawione przy ki. Spośród zwierzyny drobnej bytują tu lisy,
powiatowych i gminnych
jenoty, borsuki, kuny, zające, bażanty i kudrogach ostrzegają przed
ropatwy. Zwierzęta objęte ochroną gatunkorealnym zagrożeniem
wą są reprezentowane przez bobry, wydry,
a także wilki.
Szczegółowe zestawienie w tabeli zostało przygotowane
w oparciu o wyniki inwentaryzacji zwierząt, przeprowadzonej przez
Nadleśnictwo Bełchatów w marcu 2018 roku.
OBWÓD
GATUNEK
Jelenie
(w tym łanie)
Sarny
(w tym kozy)
Dziki

Nr 245

Nr 248

Nr 268

Nr 269

20 (10)

26 (13)

50 (25)

9 (4)

160 (83) 98 (44)
10

12

220
(100)
6

Lisy

30

30

jenoty

10

12

Borsuki

10

6

Kuny

20

Zające

80

Bażanty
Kuropatwy

Nr 270 Łącznie
12 (5)

99 (44) 137 (63)

117 (57)

13

10

714
(334)
51

60

28

25

173

15

12

10

59

10

6

6

38

4

25

4

6

38

-

170

-

-

250

250

75

350

75

50

800

50

-

150

-

183

383

-

10

-

5

-

15

Bóbr

4 stanowiska

-

-

-

5

-

Wydra

10

-

-

-

4

-

-

-

-

2

Dzikie króliki

Wilk

Kolejna inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych jest
planowana na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w 2022 roku. Dopiero wtedy można będzie porównać, jakie zmiany nastąpiły w liczebności poszczególnych gatunków w okresie 4 lat.
J. Strachocki

Z

apisy chętnych do uczestniczenia w zimowych półkoloniach prowadzone były do 15 stycznia. Obowiązek przygotowania tej edycji półkolonii wziął na siebie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych�����������������������������������������
w Kleszczowie. 7 lutego dyrektor ZSP zaprosiła rodziców uczniów, zapisanych na tygodniowe zajęcia, by
poinformować ich o najważniejszych sprawach organizacyjnych.
Rodzice poznali wówczas dość szczegółowy rozkład każdego z półkolonijnych dni.
W zajęciach zaplanowanych do zorganizowania w drugim tygodniu ferii (od 18 do 22 lutego) dzieci będą brać udział w pięciu grupach. „Poznajmy się” - program zapoznawczy, „Krajoznawstwo”,
„Wyginam śmiało ciało - dzień na sportowo”, „Z wizytą w teatrze”,
„Pożegnania nadszedł czas” - to ramowe tematy przygotowane
na kolejne dni. Szczegółowy program obejmuje bardzo zróżnicowaną paletę warsztatów, zabaw oraz innych aktywności, przygotowanych z myślą o zaciekawieniu dzieci, dostarczeniu im okazji
do pracy w grupie, a także zrelaksowaniu podczas zimowej przerwy w nauce.
Rodzice będą mogli oddać swoje pociechy pod opiekę wychowawców nawet na 10 godzin (od 6.30 do 16.30). W tym czasie dzieci będą miały zapewnione trzy posiłki: drugie śniadanie, obiad oraz
podwieczorek.
JS

Nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są: ● młodzież do 26 roku życia, ● osoby powyżej 65 roku
życia, ● osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, ● osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, ● kombatanci i weterani, ● osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (wystarczy, że pisemnie oświadczą, iż nie stać ich na płatną pomoc
prawnika).
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej: ● sprawy administracyjne, ● sprawy rodzinne, ● sprawy cywilne, ● sprawy karne,
● z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ● z zakresu
prawa podatkowego, ● związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna polega na: ● poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących osobie uprawnieniach,
a także obowiązkach, ● wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, ● udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym
lub sądowo-administracyjnym, ● sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kleszczowie
(Kleszczów, ul. Główna 47, tel. 44/ 731-31-10 wew. 53)
jest dostępny w następujących terminach:
● Poniedziałek 		
8.00-12.00
● Wtorek 			
13.00-17.00
● Środa 			
8.00-12.00
● Czwartek 		
11.00-15.00
● Piątek 			
11.00-15.00
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Poradnie specjalistyczne w marcu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w marcu br. poradnie
specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu. 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
1. Pediatryczna z alergologią
dr n. med. Violetta Gołąbek
2. Pediatryczna z alergologią
dr n. med. Violetta Gołąbek
3.
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
4.
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
5.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak
6.
Otolaryngologiczna
lek. med. Izabela Zawadziłło
7.
Badanie słuchu
Katarzyna Kurasińska
8.
Dermatologiczna
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
9.
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr
n. med. Katarzyna
10.
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
11.
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
12. Ginekolog. - położnicza
prof. Dariusz Borowski
13. Ginekolog. - położnicza
prof. Dariusz Borowski
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk
16. Ginekolog. - położnicza
dr n. med. Dorota Wyrwas
17. Ginekolog. - położnicza
dr n. med. Dorota Wyrwas
18. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
19. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
20. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
21. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
dr
n. med. Beata Janiszewska22.
Pulmonologiczna
Drobińska
23.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
24.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
25.
Endokrynologiczna
Sewerynek
26.
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
27.
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
28.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
29.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
30.
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
31.
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
prof. dr n. med. Kryspin
32. Ortopedyczna dla dzieci
Niedzielski
33.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
34.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
35.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
36.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
37.
Chirurgiczna
dr n. med. Marek Staniaszczyk
38.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
39.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
40.
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra
41.
Kardiologiczna
dr n. med. Robert Pietruszyński
42.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

43.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

44.
45.
46.
47.

USG
USG
USG
USG

lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa

48.

Specjalista alergologii

dr. n. med. Elżbieta Dółka

Termin
14.03.
23.03.
09.03.
21.03.
25.03.
06.03.
06.03.
09.03.

Godzina
13-18
9-14
9-14
15-18
8.30-14
14.30-18
14.30-18
9-14

05.03.

13-17

12.03.

13-17

19.03.

13-17

05.03.
19.03.
11.03.
25.03.
15.03.
25.03.
06.03.
13.03.
20.03.
27.03.

10-15
10-15
16-18
16-18
9-14
8-13.30
14-17.30
9-14
13-17.30
9-14

28.03.

12.30-17

01.03.
15.03.

9-14
9-14

13.03.

9-14

9.03.
23.03.
15.03.
28.03.
11.03.
18.03.

8.15-14
8.15-14
9-14
13-18
9-15
11-16

27.03.

14-18

07.03.
21.03.
14.03.
28.03.
18.03.
04.03.
18.03.
09.03.
23.03.
nie
przyjmuje
nie
przyjmuje
05.03.
12.03
19.03
26.03
w każdy
wtorek

13-18
13-18
15.30-18
15.30-18
11-14
10-17
10-17
9-14
8.30-14

15.30-18
15.30-18
15.30-18
15.30-18
12-14

9

Telefoniczne porady
dla pacjentów

bezpłatnym numerem 800-190-590 specjaliści
P odz różnych
organizacji pacjentów udzielają telefo-

nicznych porad, informacji oraz wsparcia, dotyczącego
określonych chorób. Poradnictwo odbywa się w ramach
wspólnego projektu Rzecznika Praw
Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów
„Łączy nas pacjent”.
Po to, by sprawdzić najbliższe z planowanych dyżurów eksperckich
wystarczy wejść na stronę www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo. W lutym są m.in. planowane dyżury
przedstawicieli takich organizacji, jak np. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę (11 lutego), Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
(14 lutego) oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Reumatyków „REF” (19 lutego).
Zainteresowane osoby mogą zadzwonić na numer
Telefonicznej Informacji Pacjenta (800-190-590) i wybrać nr 2 do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie zostaną połączone z przedstawicielem organizacji pacjentów.
JS

Dokąd z problemami
okulistycznymi
i ortopedycznymi?

W styczniu Gmina Kleszczów podpisała umowy na
planowe świadczenia lecznicze związane z hospitalizacją w zakresie okulistyki i ortopedii. Umowy zostały zawarte z dwiema łódzkimi placówkami medycznymi: Szpitalem Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi Sp.
z o.o. (ul. Kosynierów Gdyńskich 61) oraz Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Żeromskiego 113).
Usługi, których dotyczą wspomniane umowy, są kierowane do mieszkańców gminy, posiadających stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów. Aby skorzystać z hospitalizacji należy zgłosić się ze skierowaniem
i ewentualnie innymi dokumentami, dotyczącymi schorzenia, do Urzędu Gminy (pok. nr 5). Zgodnie z postanowieniami umów, szpitale mają 30 dni od otrzymania skierowania na wyznaczenie terminu zabiegu.
Szczegółowych informacji na temat zakresu świadczeń udziela p. Aneta Jankowska-Misiak, tel. 44/ 73166-41.

Nowe
programy zdrowotne

podmiot leczniczy będzie zajmował się
K tóry
w gminie Kleszczów profilaktycznymi badaniami,

pomocnymi w wykryciu we wczesnym stadium zachorowania na nowotwór piersi, albo nowotwór szyjki macicy?
Dowiemy się o tym po rozstrzygnięciu ogłoszonych niedawno konkursów ofert. Realizatorzy obydwu programów polityki zdrowotnej wybierani są na cztery lata - do
końca 2022 roku.
Oferty były przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kleszczowie do 4 lutego br.
JS
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Jak zaoszczędzić
na energii? (cz. 1)

ezon grzewczy, zwłaszcza jeśli zima jest mroźna i wietrzna,
drenuje nasze portfele. Opłaty za węgiel, gaz czy olej opałowy, zużyty do ogrzania naszych domów, mogą jednak być niższe,
jeśli zastosujemy się do kilku prostych zasad. Jak zatem ograniczyć
koszty ogrzewania? Przypominamy kilka prostych i nieskomplikowanych sposob�������������������������������������������������
ów�����������������������������������������������
, których zastosowanie pozwoli zmniejszyć ponoszone przez nas opłaty.
- Szczelność drzwi i okien. Należało o tym pomyśleć już jesienią i sprawdzić czy ciepło nie ucieka szczelinami w drzwiach
i oknach. Elastyczność gumowych uszczelek warto poprawić, konserwując je albo specjalnym preparatem, albo zwykłą gliceryną.
Większość okien wyprodukowanych w ciągu ostatnich kilkunastu
lat ma własne regulacje szczelności, najczęściej mimośrodowe.
Inne ustawienia stosujemy na lato, inne na zimę. Są także ustawienia pośrednie.
- Pomocne rolety i zasłony. W pochmurny dzień bez słońca
warto zasłonić okno, wykorzystując zasłony, rolety, żaluzje. Dzięki
temu ciepło nie będzie uciekać na zewnątrz domu. Podobną izolację stosujemy w nocy. W słoneczny dzień korzystamy z naturalnej
energii, wpuszczając do wnętrza jak najwięcej słonecznego ciepła.
Warto przy tym zwrócić uwagę, czy zasłony i firanki nie zasłaniają kaloryferów - nawet częściowo. Przykryty tkaniną grzejnik nie
będzie oddawał ciepła do wnętrza pomieszczenia. Będzie się ono
kumulowało we wnękach okiennych.
- Ekrany za grzejnikami. Pokryte aluminiową folią ekrany mają
podłoże ze styropianu. Można je przykleić za kaloryferem z pomocą
odpowiedniego kleju. Pozwalają kierować ciepło w stronę wnętrza.
Nie jest ono marnowane na ogrzewanie murów.
- Zróżnicowana temperatura pomieszczeń. Zastanówmy się czy potrzebne jest ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych w naszym
domu, albo utrzymywanie takiej samej temperatury we wszystkich pomieszczeniach przez całą
dobę? Dzisiaj są dostępne programatory, które mogą regulować żądaną temperaturę automatycznie, z podziałem na określone godziny.
Dodatkowo nasze kaloryfery są zwykle zaopatrzone w zawory termostatyczne. Odpowiednie operowanie tymi
urządzeniami pozwoli na oszczędności rzędu nawet 10-15 proc.
- Sztuka wietrzenia mieszkania. Wietrzenie mieszkań zimą
powinno być krótkie, ale intensywne. Zamiast uchylać okna przez
dłuższy czas, zdecydowanie lepiej jest otworzyć je szeroko na 2-3
minuty. Nastąpi wtedy wymiana powietrza, ale ściany, meble, podłogi nie zdążą się oziębić na tyle, by powodować większe straty
energii.
(dokończenie w kolejnym wydaniu)
(opr. JS)

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
poszukuje pracownika na stanowisko

INFORMATYKA

Od kandydatów oczekujemy: ● dobrej znajomości sieci komputerowych, obsługi i konserwacji urządzeń sieciowych, ● dobrej praktycznej
znajomości systemów operacyjnych Windows, ● znajomości aspektów
zarządzania i zabezpieczenia sieci komputerowych, ● umiejętności diagnozowania i szybkiego rozwiązywania problemów technicznych związanych z serwisem sprzętu komputerowego, ● znajomości branży bankowej, ● wykształcenia wyższego, preferowane informatyczne, ● dyspozycyjności i samodzielności, ● prawo jazdy kategorii B.
Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Zadzwoń tel. 44 731 31 50
Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
osobiście do siedziby banku lub elektronicznie – sekretariat@bskleszczow.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

FERIE Z NELĄ
W BIBLIOTECE’ 2019
GBP
W KLESZCZOWIE

FILIA
W ŁĘKIŃSKU

FILIA
W ŻŁOBNICY

12.02. (wtorek)
Z wizytą
u Eskimosów zajęcia plastyczne

13.02. (środa)
Śniegowe
opowieści czytanie na
dywanie

11.02.
(poniedziałek)
Bałwankowa
kraina - zajęcia
plastyczne

15.02. (piątek)
Spotkanie
z niedźwiedziem
polarnym - zajęcia
plastycznoedukacyjne

19.02. (wtorek)
W krainie
reniferów - zajęcia
plastyczne

14.02. (czwartek)
Walentynki
z Nelą - zajęcia
plastyczne

16.02. (sobota)
Biblioteczne
planszówki dla
każdej główki

20.02. (środa)
Karnawałowe
maski - zajęcia
plastyczne

18.02.
(poniedziałek)
Uroki zimy na
Antarktydzie zajęcia plastyczne

21.02. (czwartek)
KARNAWAŁ
Z NELĄ zakończenie
ferii w Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w Kleszczowie
Zajęcia we wszystkich placówkach odbywać się będą
w godz. 12.00-13.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sport
Zima nie zniechęca
„Pozytywnie Zabieganych”

Z

ima nie stanowi przeszkody dla biegających przełajowo
i „ulicznie”. Zawodnicy skupieni w kleszczowskiej ekipie „Pozytywnie Zabiegani” pod koniec grudnia wzięli udział w Świątecznym Biegu w Ruścu na 7,5 km. Najlepszy wynik (16. miejsce) uzyskał Sebastian Koniarski, Anna Buresz była 63. Nowy sezon 2019
rozpoczęli natomiast startem na Górze Kamieńsk. 27 stycznia pobiegli na 6 km. Na starcie stanęło 191 biegaczy.
Oto miejsca i uzyskane czasy: ● 4. Sebastian Koniarski 0:30.59; ● 10. Dawid Milczarek - 0:33:08; ● 13. Piotr Jabłoński 0:34:11; ● 24. Rafał Ozga - 0:35:39; ● 41. Anna Buresz (4 wśród
kobiet) - 0:39:07; ● 66. Kamil Szczęsny - 0:42:07. Dodajmy, że K.
Szczęsny to debiutant w gronie „Pozytywnie Zabieganych”.

Sport
Turniej w Dobryszycach

P

odopieczni Wojciecha Węglarskiego, piłkarze najmłodszej
drużyny Omegi Kleszczów z rocznika 2012, rywalizowali z rówieśnikami w turnieju, którego organizatorem była Radomszczańska Akademia Piłkarska. W sześciu rozegranych meczach piłkarski
narybek Omegi zdobył 15 bramek. O jak najlepszy wynik walczyli
z zacięciem członkowie drużyny: W. Olbrych, P. Rejek, D. Buresz,
F. Węglarski, K. Samojluk, Sz. Buresz, J. Kuc i F. Płóciennik.

WYDANIE nr 500
1 - 15 II `2019

Z

Informator

KLESZCZOWSKI

Sport
Lekkoatleci w hali

ima to czas przygotowawczy lekkoatletów do sezonu, w którym będą rywalizować
na otwartych obiektach. Fizyczną sprawność mogą w tym czasie sprawdzać startując w halowych zawodach. Zawodnicy LKS Omega Kleszczów wzięli udział 20 stycznia w kontrolnym mitingu PZLA w Spale. Wśród dziewcząt Agnieszka Kuśmierek w biegu na 1000 m uzyskała czas 3:00.56, a Milena Gierach 3:04.18. Marcel Kozłowski na
tym samym dystansie zanotował czas 2:46.21, natomiast Kamil Kałużny 2:55.54. W biegu na 600 m Sergiusz Urbaniak uzyskał czas 1:26.59, a debiutujący na tym dystansie
Benedykt Baryś 1:23.40. Warto dodać, że każdy z uzyskanych wyników to nowy rekord
życiowy naszych sportowców.
***
26 stycznia nasi biegacze sprawdzali swoją formę w Łodzi. Miłosz Stawiak w biegu
na 60 m uzyskał czas 8.70. Na dystansie 200 m uzyskał 29.03. Na tych samych dystansach Igor Urbaniak uzyskał odpowiednio 8.59 i 28.68. W biegu na 1000 m Filip Dzieciątkowski poprawił swój rekord życiowy i uzyskał 2:55.71. Benedykt Baryś spróbował swoich sił na 800 m, uzyskując czas 2:10.61.
***
27 stycznia czołówka kleszczowskich
lekkoatletów wyjechała do Torunia. W halowych zawodach Paulina Kupc ukończyła
bieg na 1000 m w czasie 3:08.35, a Agnieszka Kuśmierek w czasie 2:56.73 (to jej nowy
rekord życiowy). Milena Gierach w debiucie na 2000 m uzyskała czas 7:03.70. Na
tym samym dystansie
Marcel Kozłowski czasem 6:10.79 ustanowił
nowy rekord życiowy.
Sergiusz Urbaniak poOd lewej Sergiusz Urbaniak, Milena Gierach, Paulina Kupc,
biegł na 600 m i uzyAgnieszka Kuśmierek, Marcel Kozłowski
FOTO: facebook/LksOmegaKleszczów skał 1:26.81.
(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
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Nagrodzeni
w konkursach kolęd

stycznia aula w zabytkowej siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie rozbrzmiewała kolędami oraz pastorałkami, wykonywanymi przez chóry.
W gronie uczestników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie znalazł się również Chór SONORE z Kleszczowa. Nasi śpiewacy
zaprezentowali się w repertuarze, złożonym z pięciu utworów, rozpisanych na cztery głosy: „W żłobie leży”, „Nad Betlejem ciemna noc”, „W Betlejem
przy drodze”, „Magnum Nomen Domini” Bartłomieja Pękiela oraz „Wesoły nam ten to dzień”.
Konkurs zainaugurowany o godz. 10 zakończył się ogłoszeniem wyników o godz. 18. Wręczenie nagród oraz koncert laureatów zorganizowano - tradycyjnie - po popołudniowej
Mszy św. w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP. Śpiewacy z Kleszczowa
za swój występ zdobyli nagrodę „Brązowego Pasma”, a także statuetkę, ufundowaną
przez dyrektora Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
Przedstawicielki naszej gminy nie zabrakło też w V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który 18 i 19 stycznia odbył się w Pajęcznie. Konkursowe przesłuchania były
prowadzone w pajęczańskiej bibliotece, a koncert laureatów odbył się w kościele parafii Narodzenia Pańskiego.
Prawie 80 zgłoszonych wykonawców
rywalizowało w 4 kategoriach. W kategorii wiekowej 12-15 drugie miejsce
jury przyznało Nikoli Jakubiak z Łuszczanowic Kolonii. Zaśpiewała ona pastorałkę „Będzie kolęda”.
Dodatkową atrakcją imprezy w Pajęcznie okazały się zajęcia warsztatowe,
poprowadzone przez przewodniczącą
jury, Monikę Urlik. Śpiewacy uczyli się
m.in. prawidłowej emisji głosu.
Fot.: www.pajeczno.pl
JS
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Jak przekonać dzieci
do czytania książek?

ieszą inicjatywy podejmowane przez gminne placówki
i służące przekonaniu najmłodszych do obcowania z książką już od wczesnych lat.

„Książka na dobry początek”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie będzie w tym roku
świętować jubileusz 70-lecia swojej działalności. Z tej okazji 21
stycznia ruszyła akcja „Książka na dobry początek”. Jest ona adresowana do dzieci w wieku do 5. roku życia oraz do ich rodziców.
„Każde dziecko w wieku do 5 lat (roczniki 2015-2019), któremu rodzice założą konto w bibliotece lub ma już konto i wypożyczy książki, otrzyma pakiet startowy, składający się z dwóch książek: dla rodziców i dla dziecka” - czytamy w komunikacie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Akcja będzie prowadzona do
20 grudnia 2019 r., albo do wyczerpania zapasu pakietów startowych (biblioteka ma ich tylko 70).
Zachęcamy rodziców do odwiedzania z dziećmi gminnej biblioteki i jej filii oraz do znalezienia czasu na czytanie dzieciom wypożyczanych książek.

Cel - zaszczepić czytanie
W kleszczowskiej podstawówce odbyły się kilka dni temu zajęcia „Czytanie łączy pokolenia”. Wzięły w nich udział wszystkie
klasy edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci z wielką uwagą słuchały bajek, baśni i opowiadań czytanych przez dziadków, rodziców,
rodzeństwo, a także uczniów starszych
klas.
Jednym z głównych celów szkolnej
akcji była potrzeba
zademonstrowania,
że głośne czytanie
książek najmłodszym
służy budowaniu więzi międzypokoleniowych i w proces edukacji dzieci włącza
całe rodziny.
Szkolną bibliotekę w SP Łękińsko odwiedziły przedszkolaki z sąsiedniego przedszkola. To miejsce nie powinno być im obce, bo w ciągu paru lat
same zaczną tu wypożyczać książki. Wizyta służyła zapoznaniu
dzieci z działalnością biblioteki, a także z jej zbiorami. Przedszkolaki miały też okazję posłuchać wierszyka Jana Huszczy „Skarga
książki”, odczytanego przez uczniów klasy II a. Później maluchy
mogły same wcielić się w rolę bibliotekarza. Na pożegnanie otrzymały upominki w postaci zakładek i kolorowanek.
JS

- makijaż dzienny, wieczorowy
- makijaż okolicznościowy, ślubny
- przedłużanie paznokci metodą żelową
- pedicure i manicure hybrydowy
- henna brwi i rzęs

Tel. 663-468-611

