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Z okazji Dnia Kobiet
składamy wszystkim Paniom
wyrazy szacunku.
Życzymy jak najwięcej zdrowia,
pogody ducha, wielu okazji do uśmiechu,
a także uznania za dobro,
które wnosicie do codziennego życia
brzydszej połowy ludzkości.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
MICHAŁ MICHAŁEK

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Patronackie klasy w TNT

21 lutego w Rogowcu, w siedzibie Elektrowni Bełchatów, odbyła się uroczystość podpisania porozumień, dotyczących utworzenia klas patronackich w dwóch
zespołach szkół ponadgimnazjalnych: w ZSP w Kleszczowie oraz ZSP nr 3 w Bełchatowie. Spółka PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna
chce poprzez patronat pozyskiwać swoich przyszłych pracowników technicznych.
Więcej na str. 6

Wszyscy mamy wpływ
na bezpieczeństwo
Chociaż dane liczbowe za rok 2017 nie pokazują istotnych zmian
i pogorszenia się stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Kleszczów, spotkanie z funkcjonariuszami policji, którzy pierwsi odbierają zgłoszenia o wypadkach drogowych, kradzieżach, włamaniach
i przypadkach przemocy domowej, miało posłużyć zwróceniu uwagi
mieszkańców na istotne, nie przez
wszystkich jeszcze uświadamiane
zagrożenia. Miało też dostarczyć
policji informacji o oczekiwaniach
lokalnej społeczności. Debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu publicznemu w gminie Kleszczów, zgromadziła kilkudziesięciu
uczestników.
Więcej na str. 7

Rekordowy rok CAT Polska
Centrum dystrybucyjne spółki CAT Polska, działające od 1999
roku w Rogowcu, ma za sobą rekordowy rok. Liczba aut przywiezionych do tego centrum z europejskich fabryk i portów, przyjętych na
place składowe, a następnie przetransportowanych do sieci dilerskich oraz klientów wyniosła 107 tys. sztuk. Była o 18,5 proc. wyższa niż w 2016 roku.

Aula bajkowo rozśpiewana
W mroźne przedpołudnie 26 lutego aula SOLPARKU rozbrzmiewała piosenkami, pochodzącymi głównie z filmowych bajek i baśni. Wśród młodszych uczestników VII Konkursu Piosenki
Obcojęzycznej zwyciężył Michał Makowski (uczestnik telewizyjnego programu „The Voice Kids”), a w gronie uczniów szkół średnich
jury postanowiło główną nagrodą wyróżnić Marię Rozpara.

Więcej na str. 12

Foto: CAT Polska

Więcej na str. 5

Plakat na 100-lecie
niepodległości
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, przypadającej w roku 2018, został zorganizowany
gminny konkurs na plakat, nawiązujący do tej wyjątkowo ważnej
rocznicy. Uczestnikami konkursu mogą być: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także mieszkańcy gminy Kleszczów. Prace, spełniające wymagania ustalone w regulaminie, należy dostarczyć do 6 kwietnia
br. do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Patronat nad konkursem objął wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski.
Więcej na str. 9
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Zbierze nadmiar
wód opadowych

W

ramach prowadzonej od jesieni
przebudowy ul. Głównej w Kleszczowie po południowej stronie drogi powstał
spory zbiornik. To bez wątpienia nowy element w miejscowym krajobrazie. Mierząc
po zewnętrznym obrysie zbiornik liczy 26
na 105 metrów, a średnia głębokość niecki to 3,3 metra.
Budowla nie
ma służyć gromadzeniu rezerw
wody, a jedynie przyjmowaniu
nadmiaru wód
opadowych. Coraz częściej mamy
bowiem do czynienia z krótkotrwałymi, ale inten sywnymi opadami. Woda szybko wypełnia
podziemną sieć kanalizacji deszczowej, a
potem tworzy rozlewiska na jezdni, utrudniające ruch.
Jak informuje opisowa część dokumentacji projektowej, którą w związku z przebudową ulicy Głównej na zamówienie Urzędu Gminy wykonała warszawska spółka
Egis Poland, zbiornik zdolny pomieścić prawie 9 tys. m sześć. wody „jest zlokalizowany w miejscu naturalnego zagłębienia terenowego w km drogi 1+300 (1,3 km to
odległość od ronda w Żłobnicy – red.). (…)
Podczyszczone ścieki wód opadowych zostaną odprowadzone do zbiornika kolektorem deszczowym DN 800 mm zakończonym wylotem w formie doku betonowego.
Duża powierzchnia zbiornika w stosunku
do jego czynnej objętości spowoduje szybkie odparowanie, a odpowiedni układ geologiczny będzie sprzyjał infiltracji wgłębnej.
(…) Zrzut ścieków jest poprzedzony zespołem urządzeń oczyszczających: osadnik zawiesiny łatwo opadającej, separator frakcji
ropopochodnych zainstalowanych na kolektorze deszczowym”.
JS

Autobus
Kleszczów - Brudzice
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
informuje, iż z dniem 12.03.2018 r. zostanie
uruchomiona linia autobusowa na trasie
Kleszczów-Brudzice-Kleszczów. Będzie obsługiwana tylko w dni nauki szkolnej.
Cena biletu Kleszczów-Brudzice - 3 zł, cena
biletu Brudzice-Kleszczów - 3 zł.
• Odjazd z przystanku Kleszczów SOLPARK
- godz. o 16.05. Przyjazd do Brudzic (Plac 3
Maja) - godz. 16.12.
• Wyjazd powrotny z Brudzic: godz. 16.15.
Przyjazd na przystanek Kleszczów SOLPARK - godz. 16.22, a na przystanek Kleszczów - apteka - godz. 16.25.
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości gruntowych w dniu 18 kwietnia 2018 roku

L.p. Położenie nieruchomości
Nr
Księga PowierzchCena
Wadium
woj. łódzkie, pow. bełchatowski,
działki Wieczysta
nia [ha] wywoławcza
[zł]
miejscowość:
nr
netto [zł]
1
Łuszczanowice Kolonia
680
0,1200
52 800,00
5 300,00
2
Łuszczanowice Kolonia
682
0,1200
52 800,00
5 300,00
3
Łuszczanowice Kolonia
683
0,1970
78 800,00
7 900,00
4
Łuszczanowice Kolonia
685
0,1324
52 960,00
5 300,00
5
Łuszczanowice Kolonia
686
0,1386
60 984,00
6 100,00
6
Łuszczanowice Kolonia
687
0,1277
56 188,00
5 700,00
7
Łuszczanowice Kolonia
688
0,1280
56 320,00
5 700,00
8
Łuszczanowice Kolonia
678/1
0,2013
80 520,00
8 100,00
Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony. Działki są niezagospodarowane, porośnięte
trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem
drogowym do granic działek.
1. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798) gdzie działki oznaczone numerami: 680, 682, 683, 685,
686, 687, 688, 678/1 znajdują się w strefie 10 MN i 12 MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto dla działek nr: 685, 686, 687, 688 w granicach oznaczonych na rysunku wyznacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej
cmentarza, dla której ustala się:
a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia
w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej
101364E Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr 698).
2. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
3. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sali nr 16 o godz. 10.30.
4. Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany
będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży a także ponieść koszty
związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach internetowych www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce „Gospodarka
nieruchomościami”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul Główna 47, Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel. 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.
PT1B /00053234/7

2
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Prawie 240 tys. zł
rozdzielone w konkursach

lutego zostały ogłoszone wyniki konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych. W roku 2018 gmina postanowiła wesprzeć m.in. działania prowadzone na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku
emerytalnym. Oferty na prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej oraz na propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkających w gminie seniorów złożyły dwa podmioty: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3 oraz Fundacja Servire Homini z siedzibą
w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 2.
Dotacja przyznana dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pod nazwą „Niezniszczalni” wyniesie 160.000 zł. Na projekt „Znaleźć wiosnę w jesieni życia - kontynuacja”, który poprowadzi Fundacja „Servire Homini”, przeznaczona została
dotacja w wysokości 35.000 zł.
Drugie z zadań publicznych dotyczy działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tej grupie działań gmina postanowiła wspierać
przedsięwzięcia o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym. Wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenia „Kleszczów Forte” z siedzibą w Żłobnicy 73 oraz Fundacji „Nowoczesny
Konin” z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1/210.
Komisja po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym dopuściła obie oferty do dalszej oceny merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny wybrana została oferta Stowarzyszenia „Kleszczów Forte”. Gminna dotacja na zadanie „Kleszczów pełen muzyki - III
edycja” wyniesie 44.525 zł.
JS
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości gruntowych w dniu 20 kwietnia 2018 roku

L.p.

PT1B/00053234/7

Położenie nieruchomości
Nr
Księga Powierzch- Cena wywo- Wadium
woj. łódzkie, pow. bełchatowski, działki Wieczysta nia [ha] ławcza netto
[zł]
miejscowość:
nr
[zł]
1
Łuszczanowice Kolonia
693
0,1282
56 408,00
5 700,00
2
Łuszczanowice Kolonia
694
0,1275
56 100,00
5 700,00
3
Łuszczanowice Kolonia
695
0,1273
56 012,00
5 700,00
4
Łuszczanowice Kolonia
696
0,1381
60 764,00
6 100,00
5
Łuszczanowice Kolonia
697
0,1883
75 320,00
7 600,00
6
Łuszczanowice Kolonia
689
0,1286
56 584,00
5 700,00
7
Łuszczanowice Kolonia
690
0,1286
56 584,00
5 700,00
8
Łuszczanowice Kolonia
691/1
0,1328
53 120,00
5 400,00
9
Łuszczanowice Kolonia
692/1
0,1847
73 880,00
7 400,00
gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka
Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nie(przez działki nr 289/2 i nr 698).
ogrodzony. Działki są niezagospodarowane, poro2. Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszśnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz
czów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizaz układem drogowym do granic działek.
cji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetycz1. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejną, teletechniczną.
scowym planem zagospodarowania przestrzen3. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013
Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 20 kwietnia
Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada
2018 roku w sali nr 16 o godz. 10.30
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
4. Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przezagospodarowania przestrzennego miejscopisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. podatku
wości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa
od towarów i usług ( Dz. U. z 2017r. poz. 1221
Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798) gdzie działki
ze zm.), do ceny nabycia ustalonej w przetargu
oznaczone numerami: 693, 694, 695, 696, 697,
zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT
689, 690, 691/1 i 692/1 znajdują się w strefie
w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży,
12MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudoa także ponieść koszty związane z zawarciem
wy mieszkaniowej jednorodzinnej;
umowy kupna-sprzedaży.
Ponadto dla działek nr: 689, 690, 693, 694, 695,
Pełna
treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu
696, 697, 692/1 w granicach oznaczonych na
znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
rysunku wyznacza się w odległości 150 m od tew Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
renu oznaczonego na rysunku planu symbolem
oraz publikowana jest na stronach internetowych
ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji
której ustala się:
Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce
a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
„Gospodarka nieruchomościami”.
b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągoDodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
wej wszystkich obiektów wymagających zaopaGminy w Kleszczowie, ul Główna 47, Referat
trzenia w wodę.
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nierucho26 lub pod tel. 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.
mości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi

Dom Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie

informuje o wznowieniu projektu „Znaleźć wiosnę w jesieni życia kontynuacja”, który będzie realizowany od 1 marca 2018 r. do 30 listopada
2018 r. w naszym Domu dla Mieszkańców z terenu naszej gminy, którzy
ukończyli 65 lat.
W ramach projektu raz w tygodniu będą realizowane zajęcia z zakresu: prac
manualnych, ćwiczeń usprawniających z fizjoterapeutą, zajęć kulinarnych,
pogadanek, uroczystości tematycznych itp. projekt jest finansowany z budżetu
Gminy Kleszczów. Dom, jako realizator projektu, zapewnia przewóz osób
zainteresowanych oraz posiłek na miejscu.
Więcej informacji dla osób chętnych pod numerem tel. 690-018-772
lub 690-018-587 (od pon. do pt. w godz. od 7 do 15).

Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A.
w Kleszczowie

zaprasza do udziału w kursach:
1. Opiekun dzienny (dotyczy opiekunów dzieci do lat 3)
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 727-500-728 oraz w siedzibie
Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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KOMUNIKATY
Przypomnienie dla podatników

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim osobom fizycznym, które są płatnikami podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, że
15 marca upłynie termin płatności pierwszej raty
tych podatków. W przypadku osób, u których kwota tych podatków nie przekracza w tym roku 100
zł całą kwotę należy uiścić jednorazowo. Podatek można zapłacić w kasie urzędu, u inkasenta lub na indywidualne konto bankowe, którego
numer znajduje się na decyzjach i nakazach podatkowych, przesłanych przez Urząd Gminy podatnikom.

Przychodnia Salus w Internecie

Kleszczowska Przychodnia Salus podaje swoje
informacje na stronie www.saluskleszczow.pl.
Mieszkańcy gminy znajdą tu aktualne komunikaty, informacje o termiach przyjęć w poradniach
specjalistycznych, pełny opis oferty realizowanej
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a także numery kontaktowe i godziny, w których prowadzona jest rejestracja pacjentów.

Kończą się zapisy na kompostowniki

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że do 12
marca są przyjmowane zapisy mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem i użytkowaniem
kompostowników. Kompostowniki będą udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, na podstawie
umowy użyczenia. Pozwolą one zagospodarować we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji.

Warto sprawdzić
czy wpisano
nas do rejestru
wyborców!
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że
Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców
w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos w najbliższych wyborach.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców
i nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś
z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś
adres zamieszkania albo zameldowania?
Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru
wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeżeli nie ma tam Twojego nazwiska złóż
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
w gminie, w której mieszkasz.
Więcej informacji - www.pkw.gov.pl
oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
w serwisach społecznościowych.
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Zgłoszą się na kwalifikację wojskową

marca do 6 kwietnia w powiecie bełchatowskim jest prowaOd 2dzona
kwalifikacja wojskowa mężczyzn, urodzonych w 1999

roku. Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) będzie pracować w Bursie
Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie w każdym dniu powszednim w godz. 7.45-15.45.
Łączna liczba osób podlegających w tym roku kwalifikacji wojskowej w powiecie bełchatowskim to 691. W tej liczbie jest także 56 osób

Gdzie znajdziesz wsparcie
psychologa i innych
specjalistów?

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie podało na swojej stronie internetowej wykaz dyżurów specjalistów na 2018 rok. Porady udzielane przez psychologów, specjalistę
do spraw profilaktyki uzależnień oraz specjalistę do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie są bezpłatne.
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z gminy Kleszczów: 52 osoby z rocznika podstawowego (ur. w 1999
r.) i 4 osoby z rocznika starszego, które dotychczas nie zgłosiły się do
PKL. Ustalony termin kwalifikacji osób z gminy Kleszczów to trzy dni:
26, 27 i 28 marca.
Osoby z terenu gminy Kleszczów, podlegające kwalifikacji wojskowej, otrzymają imienne wezwania, podpisane przez wójta gminy
Kleszczów. Znajdą w nich m.in. informację, że - jeśli na kwalifikację
stawiają się po raz pierwszy - muszą mieć dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualne zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm oraz
dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Osoby, które brały wcześniej udział w kwalifikacji, powinny zabrać: dokument potwierdzający tożsamość, bieżącą dokumentację
medyczną z wynikami specjalistycznych badań z ostatnich 12 miesięcy oraz książeczkę wojskową.
JS
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Są etaty w policji

ostań jednym z nas - być może to właśnie na Ciebie czekamy!
- taki tytuł nosi filmowy spot,
którym kierownictwo Wojewódzkiej
Komendy Policji w Łodzi zaczęło
kampanię zachęcania do wstąpienia w szeregi policji.
Spot filmowy ma też promować pozytywny wizerunek tej formacji, pokazując policjantów nie
tylko podczas służby, ale też
w trakcie różnych prywatnych zajęć i realizowania własnego hobby. Film można obejrzeć na stroFoto ze strony
nie www.lodzka.policja.gov.pl/ld/ www.lodzka.policja.gov.pl
informacje/21795,Zostan-jednymz-nas-byc-moze-to-wlasnie-na-Ciebie-czekamy.html.

Czekają mundury dla ponad 400 osób

1600 - 1900
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Rodzina Zmarłego

ŚP. Tadeusza Stępnia
składa wyrazy podziękowania wszystkim
tym, którzy 7 lutego pożegnali zmarłego
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Na rok 2018 zaplanowano przyjęcie do pracy 405 nowych funkcjonariuszy. Wiadomo już, że rekrutacja zostanie przeprowadzona
w sześciu turach. 20 marca zostanie przyjętych 70 funkcjonariuszy,
16 kwietnia - 30, 2 lipca - 70, 24 września - 120, 7 listopada - 30 oraz
27 grudnia 2018 roku - 85.
Pod Łódzki Garnizon Policji podlegają obecnie 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Pełni w nich służbę 6015
funkcjonariuszy. Nabory prowadzone w 2017 roku zakończyły się zatrudnieniem 205 nowych policjantów.

Wymagają od kandydata

Kandydat do służby w policji powinien: ● posiadać obywatelstwo
polskie, ● posiadać nieposzlakowaną opinię, ● nie mieć na koncie
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ● korzystać z pełni praw publicznych, ● posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
Od przyszłych policjantów wymaga się też posiadania zdolności
fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, w których – jak wiemy - panuje dyscyplina służbowa. Kandydat musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Kandydujące do policji osoby powinny
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

Dopytaj przed złożeniem papierów

Więcej informacji o tym, jak wygląda procedura kwalifikacyjna
zainteresowane osoby mogą znaleźć: ● na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (www.lodzka.policja.gov.pl); ●
na stronie internetowej komendy głównej policji http://praca.policja.
pl/portal/pwp/746/38752/dokumenty_do_pobrania.html; ● pod numerami tel. (44) 635-52-38, (42) 665-13-69; (42) 665-13-65, (42) 66530-16.
JS
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CAT Polska korzysta z koniunktury

yrektor operacyjny firmy CAT Polska Sp. z o.o., Robert Skibiński przyznaje, że ubiegłoroczne wyniki mogły być jeszcze
lepsze, gdyby firma miała wystarczającą ilość miejsc parkingowych
na swoich placach. Łącznie w zeszłym roku na terenie Polski spółka
CAT Polska dysponowała 4 centrami dystrybucyjnymi o łącznej powierzchni 32 hektarów, pozwalającej jednocześnie składować 14,5
tys. samochodów. W tej liczbie 17 ha przypada na centrum w gminie Kleszczów.
- Od pewnego czasu oprócz własnych placów korzystamy
z dwóch dodatkowych, wynajmowanych terenów w pobliżu Rogowca - mówi Robert Skibiński. - Dodatkowo w 2017 roku 10 tysięcy
aut (tj. całą produkcję Renault z Turcji, przywożoną do Polski z portu w Słowenii) przekierowaliśmy z Kleszczowa do naszego centrum
w Gliwicach.
Aby „przerobić” tę ilość aut, która dostarczona została do centrum w Rogowcu, spółka CAT Polska uruchomiła trzecią, nocną
zmianę i przyjęła do pracy ponad 30 dodatkowych osób. Zatrudnia obecnie 170 pracowników. Przez ich ręce przeszło w minionym
roku 107 tys. pojazdów. Największy udział miały auta marki Renault
(36 tys.), po nich KIA (prawie 24 tys.) oraz Hyundai (ok. 21 tys.).

Zarabiają na dodatkowych usługach

Rekordowy rok w działalności firmy CAT Polska to efekt rekordowej sprzedaży nowych aut w naszym kraju.
- W 2017 roku zarejestrowanych zostało ponad 480 tys. pojazdów osobowych, a z dostawczymi (do 3,5 tony) było to 540 tys. aut
- wylicza dyrektor R. Skibiński. - Był to rok najwyższej rejestracji nowych pojazdów w XXI wieku.
Firmę CAT Polska cieszy szczególnie to, że aż 70 proc. nowych aut, zarejestrowanych w roku 2017, stanowiły pojazdy kupione przez firmy. Takim klientom spółka może zaoferować pakiet dodatkowych usług, na których oczywiście dodatkowo zarabia. Chodzi
np. o oklejanie pojazdów firmowymi naklejkami, montaż instalacji
LPG, GPS, alarmów, zabudowy wnętrza pojazdów, itp. W samym
tylko centrum w Rogowcu pula usług dodatkowych zwiększyła się
w 2017 r. dwukrotnie w porównaniu z 2016 rokiem.
- Niektóre firmy kupują jednorazowo nawet po 1000 aut (np.
Traficar, Orange). Samochód przygotowany zgodnie z życzeniami
klienta, zarejestrowany i ubezpieczony jedzie często bezpośrednio
do odbiorcy, od którego odbieramy od razu używane auta, przeznaczone do sprzedaży poflotowej. Robimy praktycznie to, co w przypadku zakupów detalicznych wykonuje salon samochodowy - podkreśla Robert Skibiński.

Plan? 120 tys. aut na placach w Rogowcu

Plan na rok 2018 to przyjęcie, a po obsłudze wyekspediowanie
do odbiorców 120 tys. pojazdów z centrum dystrybucyjnego w Rogowcu. Ta liczba to praktycznie granica możliwości w tej lokalizacji. Dlatego firma uruchamia w kwietniu piąte, kolejne centrum dystrybucyjne w Polsce, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
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autostrady A4, 50 km od przejścia granicznego w Zgorzelcu. To
12-hektarowy plac z halą serwisową o powierzchni ponad 1000 m
kw. Da to 6 tys. dodatkowych miejsc składowych, powiększając ich
łączną liczbę do ponad 20 tysięcy.
- Dzięki tej lokalizacji skróci się droga aut z fabryk na zachodzie
Europy do Polski, bo ich transport prowadził właśnie przez przejście
w Zgorzelcu - podkreśla dyrektor R. Skibiński. - Obniżenie kosztów
transportu zwiększy szanse spółki CAT Polska na wygraną w przetargach, dotyczących obsługi nowych marek.
Do właśnie uruchamianego centrum dystrybucyjnego trafią
przede wszystkim auta marki Renault. Warto przypomnieć, że kiedy 19 lat temu otwierana była na terenie gminy Kleszczów placówka CAT Polska, ta właśnie francuska marka była jedynym klientem
spółki. Do końca 2018 roku wszystkie auta Renault zostaną przeniesione na place nowego centrum. Dzięki temu w gminie Kleszczów spółka zyska rezerwę miejsc, niezbędną przy przewidywanym
wzroście sprzedaży dotychczas obsługiwanych marek
oraz dla aut potencjalnych
nowych klientów.
A o tych Grupa CAT ciągle zabiega, przygotowując
się logistycznie do ich obsługi. W 2017 roku przejęła jedną z największych firm
logistycznych Europy STVA
(Societe de Transports de
Foto: CAT Polska
Vehicules Automobiles).
Dzięki tej operacji oprócz dotychczasowych 65 centrów logistycznych (takich jak to na terenie gminy Kleszczów) grupa pozyskała 31
nowych. Do obecnych 1050 własnych ciężarówek firma dodała 650
ciężarówek do przewozu aut i 2600 specjalistycznych wagonów kolejowych STVA. To olbrzymie przejęcie, sfinalizowane w październiku ub. roku powinno przynieść widoczne efekty operacyjne już
w tym roku.

Serwisują różne marki

Praca przy obsłudze aut dziewięciu marek, które dziś są klientami CAT Polska, wymaga od pracowników spółki regularnych szkoleń i zdobywania coraz to nowszej wiedzy.
- Nasi pracownicy są szkoleni multimodalnie. Potrafią obsłużyć
wszystkie marki - podkreśla Robert Skibiński. - Ich szkolenie zaczyna się w centrach serwisowych klientów CAT Polska. Kolejny etap,
doszkalanie odbywa się u nas, na miejscu. Co jakiś czas przyjeżdżają też doradcy serwisowi, którzy pomagają uzupełniać wiedzę
naszych pracowników. Jest to konieczne przy zmieniających się
technologiach i nowych rozwiązaniach wprowadzanych przez producentów aut. Już teraz musimy myśleć o obsłudze samochodów
elektrycznych, bo ich sprzedaż na pewno będzie wzrastać.
J. Strachocki

I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy

godnie z informacją, przekazaną podczas styczniowego spotkania z przedsiębiorcami gminy Kleszczów przez Jacka
Walczyka - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie 19 kwietnia (czwartek) PUP
zorganizuje I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy. Przy tym wydarzeniu współpracę zadeklarował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Bełchatowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery - Ochotniczy Hufiec Pracy.
Targi odbędą się w siedzibie ZSP nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, w godzinach 10.00-13.00.
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziału w tej imprezie:
● szkoły wyższe i policealne oraz instytucje szkoleniowe (w celu
przedstawienia swojej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2018
/ 2019, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do

wszystkich osób zainteresowanych dalszym kształceniem, zdobyciem lub zmianą zawodu); ● pracodawców z powiatu bełchatowskiego i okolic (w celu przedstawienia wolnych miejsc pracy lub planów zwiększenie zatrudnienia w swojej firmie).
Szkoły zainteresowane udziałem w targach powinny do 30 marca przekazać swoje zgłoszenia, wypełniając i przesyłając faxem na
numer 44/ 631 40 46 lub na adres e-mail: sekretariat@pupbelchatow.pl stosownego dokumentu.
Firmy powinny takie zgłoszenie przesłać do 23 marca (telefon
i adres - jak wyżej). Formularze zgłoszeń zostały udostępnione na
stronie http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/
i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy.html.
Udział w I Bełchatowskich Targach Edukacji i Pracy jest bezpłatny.
JS
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Szkolne wieści
Mitologiczna wiedza doceniona
15 uczniów z klas VI-VII Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie postanowiło sprawdzić wiedzę o mitach
starożytnej Grecji i Rzymu. Postaci i różnorodne wątki
mitologiczne powinny być znane każdemu, bo częste
odwołania do nich znajdujemy we współczesnej kulturze i publicystyce. W Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym tytuł laureatów zdobyło dwoje uczniów
SP Kleszczów: Marcel Zyzek (sklasyfikowany w grupie uczestników na 9. miejscu w Polsce) oraz Weronika Różańska (na 10.).

Sukcesy najmłodszych
„Stypendiada Wczesnoszkolna” to ogólnopolski konkurs dla uczniów klas II i III szkół
podstawowych. Z grona uczniów podstawówki w Kleszczowie, którzy rywalizowali w tym
konkursie, miejsca w pierwszej dziesiątce oraz tytuł finalisty uzyskali:
● Zofia Naturalna (kl. III d) - VIII m. w kraju w konkursie czytelniczym;
● Bartłomiej Szmigielski (kl. III b) - VIII m. w kraju w konkursie matematycznym;
● Łukasz Błaszczyk (kl. II a) - VI m. w kraju; Nikola Zawodzińska (kl. III b) - VIII m. w kraju; Oliwia Ryło (kl. II b) - VIII m. w kraju - wszyscy w konkursie plastycznym.

Wsparcie dla schroniska
Uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta oraz członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Bełchatowie. Dzięki akcji
„Zimowa pomoc dla zwierząt” przeprowadzonej wcześniej na terenie gminy przez gimnazjalnych wolontariuszy szkoła zdobyła fundusze na wsparcie potrzebujących czworonogów. Przekazano schronisku zakupioną karmę dla psów i kotów, koce i ręczniki. Wyjazd
miał też rolę edukacyjną. Uczniowie mogli zobaczyć, jak pracuje schronisko, jak wygląda
opieka nad zwierzętami. Dyrektor gimnazjum i społeczność tej szkoły składają serdeczne podziękowania osobom, które włączyły się w inicjatywę szkolnego koła Wolontariatu.

Gimnazjaliści uczcili Dzień Języków Obcych
Powiatowy Dzień Języków Obcych w Radomsku to inicjatywa, która w ciekawej formie zachęca młodzież do nauki języków obcych i do zdobywania wiedzy o kulturze krajów Europy oraz Ameryki Płn.
Uczniowie gimnazjum w Kleszczowie, przygotowani przez nauczycielkę M. Bugajską, zaprezentowali się
z dobrej strony, rywalizując z rówieśnikami. Daria Gajda,
Filip Anszperger i Amelia Ochnio zajęli I miejsce w pokazie mody, a Marta Gąciarek została uhonorowana II miejscem w konkursie na plakat. Także II miejsce za prezentację scenki w języku angielskim zdobyli: Anna Brząkała,
Kinga Wysocka, Małgorzata Stępień i Olaf Dawid.
Wyróżnienia przypadły Zuzannie Grzejszczak (konkurs na plakat) oraz Janowi Pawelcowi i Rozalii Piskorskiej za prezentację multimedialną wybranego kraju europejskiego.

B. Bednarz nagrodzony w międzypowiatowym konkursie
W konkursie na prezentację multimedialną, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. T. Kotarbińskiego w Radomsku, brał udział uczeń kl. II c kleszczowskiego
gimnazjum, Bartłomiej Bednarz. Jego prezentacja, w której zaprosił widzów do podróży
po najbardziej fascynujących miejscach Niemiec (Berlin, Jezioro Bodeńskie, góry Szwarcwaldu, skała Lorelei nad Renem, zamek Neuschwanstein Ludwika II Bawarskiego, Europa-Park, Kolonia, ośnieżona góra Zugspitze).

Absolwenci TNT nagrodzeni
w Piotrkowie
24 lutego w siedzibie oddziału
NOT w Piotrkowie Trybunalskim
nagrodzono laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom
i Nagrodę Prezesa SIMP. W gronie 27 absolwentów techników,
nagrodzonych w rejonie piotrkowskim, znalazło się aż ośmiu
z Technikum Nowoczesnych
å ciąg dalszy na str. 8
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Szansa dla
uczniów i szkół

W

szystko wskazuje na to, że polityka edukacyjna zmierza w Polsce w kierunku
zdecydowanego rozwoju kształcenia zawodowego, zwłaszcza w specjalnościach, które będą potrzebne w nowoczesnych firmach. Do tego procesu konieczne jest współdziałanie szkół z dużymi
zakładami, które będą w stanie zorganizować u
siebie praktyki zawodowe, umożliwiać uzyskiwanie certyfikowanych kwalifikacji, fundować stypendia dla swych przyszłych pracowników.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. już w styczniu tego roku zawarła porozumienia w sprawie utworzenia klas patronackich z trzema szkołami technicznymi powiatu zgorzeleckiego. 21 lutego do porozumień z największą spółką
górniczo-energetyczną przystąpiły dwie szkoły
z powiatu bełchatowskiego. W uroczystości zorganizowanej w Elektrowni Bełchatów uczestniczyli m.in.: Marzena Machałek - sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Henryk Baranowski - prezes zarządu PGE S.A., Sławomir
Zawada - prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., dyrektorzy Elektrowni Bełchatów i KWB Bełchatów.
W delegacji, reprezentującej gminę Kleszczów znaleźli się: wójt Sławomir Chojnowski,
przewodniczący Rady Gminy Kleszczów Michał
Michałek, zastępca wójta Joanna Guc, dyrektor
ZSP w Kleszczowie Agnieszka Nagoda-Gębicz,
a także przewodnicząca Rady Rodziców ZSP
w Kleszczowie Ewa Rogut, troje nauczycieli oraz
dziewięcioro uczniów ZSP w Kleszczowie.
Porozumienia podpisane 21
lutego dotyczą utworzenia patronackich klas
pierwszych,
począwszy
od nowego
roku szkolnego. W ZSP nr 3 w Bełchatowie będą
to klasy kształcące techników elektryków oraz
techników mechaników. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie patronatem objęte
zostały dwa profile kształcenia: dotychczasowy technik mechatronik (patronat nad tą klasą objął
Oddział KWB Bełchatów) oraz nowy - technik automatyk (pod patronatem Elektrowni Bełchatów).
Porozumienia będą obowiązywać przez 10
lat. Przewidziano w nich takie formy wspierania
kształcenia zawodowego, jak: „organizacja wizyt
zawodoznawczych dla uczniów; realizacja praktycznej nauki zawodu; przygotowanie do zdobycia
wybranych uprawnień kwalifikacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów dla uczniów; dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli; stypendia
dla wyróżniających się uczniów; modyfikacja programów nauczania; udział w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących szkoły; zatrudnienie absolwentów klas patronackich, uzyskujących
najlepsze wyniki kształcenia oraz wyróżniających
się oczekiwaną postawą i zachowaniami”.
JS
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Czy gmina może być jeszcze bezpieczniejsza?

W oprócz mieszkańców, przedstawicieli szkół, przedszkopiątkowe popołudnie 23 lutego w sali widowiskowej GOK

li i gminnych instytucji, obecni byli funkcjonariusze policji z komendantem powiatowym Karolem Mielczarkiem na czele. Samorząd
gminy reprezentował wójt Sławomir Chojnowski.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia danych o tym, jakiego rodzaju zagrożenia z terenu naszej gminy zostały dotąd uwidocznione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak
stwierdził kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie Damian Kucner od początku funkcjonowania KMZB zgłoszono w sumie 79 informacji, wskazujących zagrożenia w obrębie gminy. Najwięcej z nich
dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, na
drugim miejscu były sytuacje związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości przez kierujących.
Naczelnik wydziału ruchu drogowego bełchatowskiej komendy Marcin Kucner skupił uwagę uczestników na statystykach. Natężenie ruchu drogowego wzrasta na drogach całego powiatu. Ma to
związek przede wszystkim z ogromną liczbą zarejestrowanych aut.
Na 112 tys. mieszkańców powiatu bełchatowskiego przypada 107
tys. zarejestrowanych aut! Wyraźne zwiększenie ruchu na niektórych drogach gminy Kleszczów ma związek z prowadzonym remontem drogi wojewódzkiej Bełchatów - Kamieńsk.
Liczby, przedstawione uczestnikom spotkania, dotyczyły zdarzeń drogowych i liczby poszkodowanych w 2017 roku. Szef powiatowej „drogówki” zaznaczył, że efektem trafiających do policji zgłoszeń o przekraczaniu prędkości są częstsze w ostatnich miesiącach
akcje, prowadzone na kleszczowskich drogach (m.in. na ul. Sportowej). Patrole będą odwiedzać gminę tak długo, aż kierujący dostosują prędkość do obowiązującej.
***
Znaczną część spotkania z mieszkańcami funkcjonariusze policji poświęcili tematowi profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Nic dziwnego, skoro z roku na rok zwiększa się liczba młodych osób, będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.
Tylko w 2018, niedawno rozpoczętym roku, policja wszczęła 3 postępowania przygotowawcze, związane z posiadaniem amfetaminy,
marihuany oraz tabletek extasy przez mieszkańców gminy.

Komendant K. Mielczarek stwierdził wprost:
- Nie ma się co oszukiwać - dzisiaj środki odurzające są dostępne na co dzień. Jedna działka marihuany kosztuje ok. 30 zł i ta cena
od paru lat się nie zmienia. Młodzi, dzięki zamożnym rodzicom, dysponują pieniędzmi.
Przypomniał ważne słowa, wygłoszone kiedyś przez Marka Kotańskiego: „Nie każdy, kto zaczynał od marihuany kończył na kokainie. Ale każdy, kto skończył na kokainie zaczynał od marihuany”!
- Policjanci mogą robić pogadanki w szkołach, kontrolować młodych podczas plenerowych imprez, ale nikt tak do nich nie trafi, jak
wy - rodzice!
Przekonywał, że postawa „jakoś to się ułoży” w wielu przypadkach zawodzi. Trzeba reagować szybko i zdecydowanie, kiedy
mamy podejrzenia, że z dzieckiem dzieje się coś dziwnego. Komendant powiatowy policji zwrócił też uwagę na problem dopalaczy.
Przypomniał głośną przed paru laty serię zatruć „mocarzem”. Mówił,
że wiele notowanych obecnie przypadków znęcania się nad rodzi-

ną ma swoje źródło w używaniu dopalaczy. Przekonywał, że należy
zwracać większą uwagę na sąsiadów, u których np. zbyt często słychać odgłosy awantur czy częsty płacz dzieci. Zachęcał do reagowania i powiadamiania policji.
***
Cyberprzemoc i oszustwa dokonywane za pomocą Internetu były kolejnym wątkiem debaty społecznej. W krótkim filmie pokazano m.in. jak pod groźbą rozpowszechnienia intymnych zdjęć,
przesłanych rzekomo tylko jednemu, zaufanemu odbiorcy, zorganizowane grupy przestępcze wymuszają pieniężny haracz. Szokująco zabrzmiała informacja o tym, że na terenie powiatu bełchatowskiego policja odnotowała przypadki wysyłania swoich nagich zdjęć
przez 10-11-latki w zamian za… doładowanie telefonu. Funkcjonariusze przekonywali, że jest konieczna większa rodzicielska kontrola nie tylko zawartości komputerów, ale i smartfonów.

Ostatnią część spotkania poświęcono tematowi monitoringu wizyjnego na terenie gminy Kleszczów. Jego plany są tworzone od
paru lat. O najważniejszych założeniach technicznych mówił poprzedni kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie, Jarosław Popławski. Komendant K. Mielczarek przekonywał, że najważniejszą
funkcją kamer zainstalowanych w miejscach publicznych jest funkcja odstraszania. W przypadku zdarzeń przestępczych zarejestrowane nagrania będą mieć znaczenie dowodowe.
Monitoring obejmie tylko wybrane miejsca w całej gminie. Nie
będzie kamer na terenie osiedli mieszkaniowych. Tu najlepszym
zabezpieczeniem przed włamywaczami (policjanci przypomnieli
o serii stwierdzonych niedawno włamań na terenie powiatów piotrkowskiego i bełchatowskiego) są solidnie zamykane drzwi i okna
w domach oraz przyjaźni sąsiedzi, którzy pod naszą nieobecność
mogą doglądać także teren naszej posesji.
Pomimo kilkakrotnych zachęt ze strony policji uczestnicy debaty nie mieli zbyt wielu pytań, propozycji i uwag, odnoszących się do
stanu bezpieczeństwa w gminie Kleszczów. Wójt Sławomir Chojnowski, zabierając głos na zakończenie debaty przypomniał o tych
inicjatywach z ostatnich lat, które nakierowane były na wsparcie
funkcjonowania policji. Mówił o dofinansowaniu do zakupu radiowozów, finansowaniu dodatkowych etatów i służb patrolowych oraz
o dotacji przeznaczonej na zakup psa dla policji.
J. Strachocki

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
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marca do siedziby warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wybiera się delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej aktywnych organizatorów Dnia Przedsiębiorczości. W
zeszłorocznej edycji tego projektu w całej Polsce wzięło udział 35.868
uczniów z 630 szkół. Na liście firm i instytucji, które zgodziły się gościć u siebie jednodniowych praktykantów, znalazło się tym razem aż
12.308 podmiotów. W tym gronie jest też niemała grupa firm i instytucji, z naszego i okolicznych powiatów.

W firmie, bibliotece i przychodni

24 kwietnia zeszłego roku w ramach Dnia Przedsiębiorczości
uczniowie kleszczowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wybrali się na praktyki m. in. do spółek: PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, Energomontaż-Północ Bełchatów, Betrans, Solpark
Kleszczów. Poznawali też pracę mniejszych firm (Deserv Kleszczów,
Marcin Cebula Kleszczów, Meblart Łuszczanowice, Wytwórnia Wafli Korczak&Korczak w Sulmierzycach, FU Siecit.pl w Kleszczowie),
urzędów gmin w Kleszczowie i Sulmierzycach oraz placówek oświatowych i kulturalnych: biblioteki, domu kultury, przedszkola, szkoły
podstawowej czy gimnazjum. Praktykantów przyjęła też działająca od
paru tygodni Kleszczowska Przychodnia Salus.

Nagrody za aktywność

W Warszawie podczas Gali Przedsiębiorczości będą nagrodzeni
laureaci czternastej edycji programu Dnia Przedsiębiorczości. Kleszczowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych znalazł się w gronie 23
najbardziej aktywnych szkół z całej Polski. W trakcie gali obok najbardziej aktywnych szkół są wyróżnianie najbardziej aktywne firmy i instytucje (zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne). Są też nagrody dla
najbardziej aktywnych szkolnych koordynatorów, a także dla uczniów,
którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. Mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje
decyzje zawodowe? Wypowiedź mogła mieć formę krótkiego filmu,
prezentacji multimedialnej bądź pracy pisemnej.

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6
Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Dwa równorzędne II
miejsca zajęli Mateusz Markiewicz i Adam Retke, III - Marcin Muskała, Krystian Dąbkiewicz i Wiktor Tkaczyński. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Patryk Baran, Szymon Balsam i Martyna Rybak.
Celem konkursu o nagrodę prezesa Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich jest promowanie najlepszych
uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, na uczelniach oraz w społeczeństwie.

Mapa nie ma dla niego tajemnic
Sukcesem zakończył się także udział ucznia kleszczowskiego technikum - Wojciecha Palusińskiego w powiatowym konkursie
„Mapa bez tajemnic”. Konkurs organizowany w Bełchatowie służy
popularyzacji znajomości mapy świata i Polski. Uczeń kl. II t zajął
w nim drugie miejsce.
W. Palusiński reprezentował też swoją szkołę w wojewódzkim
etapie XLIV Olimpiady Geograficznej w Łodzi. Znalazł się w gronie
20 najlepszych znawców geografii ze szkół ponadgimnazjalnych
województwa łódzkiego.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Sprzedam działki budowlane:
0,1030 ha i 0,0997 ha
w Łuszczanowicach (Huby).
Tel. 782-006-324.

Podsumowanie w formacie PPT

W każdej z kategorii komitet honorowy Dnia Przedsiębiorczości przyznał tylko
po jednej nagrodzie, dodając
ewentualnie wyróżnienie. Takie właśnie wyróżnienie otrzyma w tym roku Magdalena Wójcik (na
zdjęciu) z LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Na konkurs przygotowała prezentację, w której opowiedziała o swoim pobycie w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
- Zastanawiam się poważnie nad pracą w zawodzie strażaka mówi Magda. - Dzięki wizycie w PSP Zduńska Wola zobaczyłam, jak
wygląda praca zawodowych strażaków. Miałam nawet okazję wyjechać do akcji pozorowanego pożaru w dużym budynku. Strażacy zajęli się odszukaniem poszkodowanej osoby, a później prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.

Dziękują i proszą o jeszcze

„Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim szkołom, firmom
i instytucjom, które wzięły udział w programie i w ten sposób umożliwiły uczniom zweryfikowanie ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie
i pomogły w podjęciu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej” - czytamy na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie.
Szkoła zadeklarowała udział w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości, która odbędzie się już w środę 21 marca. Pracodawcy
(nie tylko z terenu gminy Kleszczów) mogą włączyć się do projektu rejestrując się na stronie internetowej www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl w zakładce „Firma”.
JS

Warsztaty wielkanocne

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza w marcu wszystkich
zainteresowanych na dwa cykle warsztatów wielkanocnych.
1. „Palmy wielkanocne”: ● 17.03. - Żłobnica - 16.00-18.00, ●
20.03. - Kamień - 16.00-19.00; Łuszczanowice - 16.00-19.00;
Rogowiec - 17.00-19.00, ● 21.03. - Czyżów - 16.00-18.00;
Dębina - 16.00-19.00, ● 22.03. - Antoniówka - 16.00-19.00;
● 23.03. - Łękińsko - 16.00-19.00, ● 24.03. - Kleszczów 16.30-18.30; Wolica - 17.00-19.00.
2. „Wielkanoc w różnych technikach artystycznych”: ●
09.03. - Antoniówka - pisanki 3D sospeso - 16.00-19.00,
● 13.03. - Rogowiec - wianki wielkanocne - 17.00-19.00,
● 14.03. - Żłobnica - wianki wielkanocne - 16.00-19.00, ●
15.03. - Kleszczów - wielkanocne zwierzaki z pomponów 16.00-18.00, ● 15.03. - Łuszczanowice - koszyczki wielkanocne z wikliny papierowej - 16.00-19.00, ● 16.03. - Dębina
- wianki wielkanocne - 16.00-18.00, ● 17.03. - Łękińsko jajko dekoracyjne - 16.00-19.00, ● 22.03. - Wolica - wianki
wielkanocne - 16.00-19.00, ● 23.03. - Kamień - koszyczki
wielkanocne - 16.00-19.00, ● 27.03. - Czyżów - pisanki 3D
sospeso - 16.00-19.00.

OGŁOSZENIE

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/391/2018 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 24 stycznia 2018 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy Głównej
i Milenijnej.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Uniwersytet Trzeciego Wieku podsumował

towarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) Gminy Kleszczów rozpoczyna czwarty rok działalności. Organizacja zaangażowała się w działania na rzecz integracji starszych mieszkańców gminy,
zgłaszając swoją ofertę w konkursach dotyczących „działalności na rzecz
aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym”. Na ten cel
uzyskiwała dotacje z budżetu gminy.
- W czasie naszej trzyletniej działalności zorganizowaliśmy dzięki
wydatnej pomocy finansowej gminy Kleszczów wiele zajęć mających na
cele walkę z odrzuceniem, nieprzydatnością, depresjami, nieprzystosowaniem do szybkiego postępu cywilizacyjnego - podsumowuje Ryszard
Ptak, prezes zarządu UTW. - I tak przeprowadziliśmy kurs komputerowy,
kurs języka angielskiego, kurs zielarski połączony z warsztatami, warsztaty historyczno-geograficzne, spotkanie z lekarzem geriatrą.
Jak wylicza prezes w tym okresie 220 osób z terenu gminy skorzystało z 8-dniowych turnusów sportowo-rekreacyjnych, 270 uczestniczyło
w trzydniowych wyjazdach historyczno-geograficznych, a 40 osób wyjechało do muzeum archeologiczno-etnograficznego. Stowarzyszenie przy
współpracy z GOK, Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Urzędem

Gminy zorganizowało trzy imprezy integracyjne z okazji Dnia Seniora.
Wzięło w nich udział łącznie 360 seniorów.
Ryszard Ptak wspomina też o działaniach, które sprzyjały integracji
z najmłodszymi - były to np. wspólne lekcje języka angielskiego w przedszkolu w Łuszczanowicach oraz udział w przedstawieniu „Pana Kleksa”.
Stowarzyszenie pośredniczy w udostępnianiu chętnym seniorom „Ogólnopolskiej Karty Seniora”, która upoważnia m.in. do zniżek na środki komunikacji, wstępy do muzeów, kin. Członkami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów jest obecnie ponad 180 seniorów
z terenu naszej gminy.
- Wszystkich chętnych seniorów z gminy Kleszczów zapraszamy do
aktywnego udziału w Stowarzyszeniu UTW – zachęca R. Ptak. - Zapisy
na ośmiodniowy turnus sportowo-rekreacyjny oraz trzydniowy wyjazd historyczno-geograficzny zgodnie ze statutem dla seniorów 50+, emerytów, rencistów i niepracujących odbędą się w piątek 16 marca od godz.
16. w biurze Stowarzyszenia UTW w domu kultury w Łękińsku. Informacje na temat regulaminu naboru dostępne są na stronie Stowarzyszenia
pod adresem: utwkleszczow.pl lub pod nr tel.665-541-031.
JS

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA PLAKAT Z OKAZJI
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
1. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu związanego z tematem konkursu: „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw
autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie będące załącznikiem
do niniejszego regulaminu.
5. Prac konkursowych nie należy zwijać w rulon czy
składać.
6. Forma pracy:
● prace formatu minimum A3;
● technika prac dowolna (w wypadku techniki cyfrowej obowiązuje kopia cyfrowa + wydruk);
● ze względu na trudność w zaimportowaniu zwycięskiej pracy do druku, nie będą dopuszczone
do Konkursu prace przestrzenne, prace wykonane przy użyciu plasteliny, materiałów roślinnych, szkła, produktów spożywczych i innych
tego rodzaju materiałów;
● prace - bez względu na technikę, w której zostały wykonane - powinny być utrwalone w postaci cyfrowej (grafika rastrowa lub wektorowa)
na nośniku pamięci (np. CD/DVD, pendrive);
● na plakacie prosimy o umieszczenie hasła konkursowego: „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”;
● z tyłu pracy powinna znajdować się metryczka
zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, adres zamieszkania, adres e-mail i/
lub telefon; dane teleadresowe.
7. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
8. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
9. Jury oceniać będzie:
● zgodność wykonanych prac z regulaminem,

● zgodność treści wykonanej pracy z tematem
konkursu,
● poprawność merytoryczną,
● pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
● czytelność przekazu,
● estetykę wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.).
10. Plakat wraz z jego kopią cyfrową należy dostarczyć osobiście do organizatorów lub pocztą na
adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, z dopiskiem „Konkurs na plakat”.
11. Termin zgłaszania prac - do 6 kwietnia 2018 roku.
12. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa plakatów, zorganizowana podczas Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
13. Organizatorzy konkursu zakładają możliwość wykorzystania zwycięskiej pracy jako oficjalnego
plakatu obchodów jubileuszu w Kleszczowie.
14. Zwycięska praca, która stanie się oficjalnym plakatem obchodu jubileuszu w Kleszczowie, zostanie wyłoniona przez jury w składzie: ● dyrektor

ZSP w Kleszczowie; ● organizatorzy; ● przedstawiciel Gminy Kleszczów; ● po jednym przedstawicielu z każdej z placówek oświatowych z terenu
Gminy Kleszczów.
15. Wszystkie nadesłane prace plastyczne stają się
własnością organizatora.
16. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani
przez organizatora w sposób tradycyjny lub drogą
teleadresową w terminie do 31 maja 2018 r.
17. Postanowienia dodatkowe: ● organizator nie
zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów
związanych z uczestnictwem w konkursie, ● organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych)w
publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora, ● odpowiedzialność za naruszenie praw
innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.
18. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym
zasady Konkursu.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem pomysłodawcą i autorem plakatu promującego postawy patriotyczne.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego plakatu przez organizatora konkursu w
dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do plakatu, zgodnie z
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) na wszelkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej
liczbie egzemplarzy, zamieszczania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechniania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926
z późn. zmianami).

.….......................................

(data i podpis opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika)
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Głosujemy w plebiscycie sportowym

Plebiscycie na Najlepszego Sportowca i Trenera 2017
W VIII
w Regionie Bełchatowskim nominowani są również spor-

towcy oraz trenerzy LKS Omega Kleszczów. Organizacją plebiscytu zajmuje się serwis BELsport.pl wspólnie z Twoją Telewizją Lokalną Bełchatów.
Głosowanie na Sportowca i Trenera Roku 2017 potrwa do 10
marca do godz. 23.59. Koszt SMS to jedynie 1 zł plus VAT (1,23
zł). Dochód uzyskany z SMS ma być przeznaczony na leczenie Julii Spalińskiej, cierpiącej na padaczkę lekoodporną.

Sport

D
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Wśród nominowanych do plebiscytu są dwie zawodniczki LKS
Omega: lekkoatletka Karolina Iznerowicz (SMS o treści TYP.SPB.6)
oraz zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów - Sylwia Oleśkiewicz (SMS o treści TYP.SPB.12). Są także nasi trenerzy: Tomasz
Bednarski (SMS o treści TYP.TRB.1) i Sebastian Ołubek (SMS
o treści TYP.TRB.6). Głosy SMS należy wysyłać na numer 71480.
Portal BELsport.pl działa w sieci od 2010 roku. Już w pierwszym
roku swojej działalności zorganizował plebiscyt, promujący sportowców i trenerów powiatu bełchatowskiego.

Czwarte miejsce w hali w Buczku

ziesięcioletni (i młodsi) piłkarze Omegi wystąpili w halowym
turnieju w Buczku. Rywalizowali z dziewięcioma innymi zespołami o jak najlepszy wynik. Po trzech zremisowanych meczach
(z MULKS Łask, Grabką Grabica, Włókniarzem Zelów) wygrali 1:0
ze Zjednoczonymi Gmina Bełchatów. Półfinałowy mecz z Włókniarzem II Zelów przegrali 1:3, a walcząc o trzecie miejsce w turnieju

musieli uznać wyższość Włókniarza Moszczenica, który wygrał 2:1.
Zawodnicy Omegi, trenowani przez Dawida Barańskiego, wywalczyli czwarte miejsce. W naszej drużynie zagrali: Piotr Kuśmierek, Juliusz Mądrzyk, Kacper Nagaduś, Jakub Pierzak, Mateusz Polak-Grudziński, Filip Szczęsny, Kacper Śmiertka, Kacper Wystup,
Oliwier Zawisza i Paweł Zybura.

Wiele psów
czeka na adopcję

Wynajmę dom
w bardzo dobrej lokalizacji
w Kleszczowie.
Tel. 669-016-146.

schronisku dla zwierząt przebywa równoW bełchatowskim
cześnie ok. 200 psów i 30 kotów. Część z nich to bezdom-

ne zwierzaki, pochwycone na terenie gminy Kleszczów. Za opiekę nad nimi, schronienie, zabiegi gmina płaci ze swojego budżetu.
Miejsca w schronisku dla kolejnych, porzuconych czworonogów powstają tylko dzięki temu, że wrażliwe osoby adoptują przebywające tu zwierzęta.
„Codziennie trafia do nas kilka porzuconych zwierząt. Każde z nich rozpaczliwie czeka na dobrego pana. Każde potrzebuje
domu i tego jedynego człowieka do kochania. Tego niestety nie możemy im dać. Dlatego prosimy - jeżeli w Waszym domu jest miejsce
dla psa lub kota - zdecydujcie się zabrać go ze schroniska. Zyskacie wspaniałego i oddanego przyjaciela i uratujecie jedną istotę.” apeluje bełchatowskie schronisko.
Każdy, przeznaczony do adopcji zwierzak ma swoją wizytówkę, umieszczoną na stronie www.schroniskobelchatow.pl. Jest
w niej podany krótki opis charakteru
(np. „Super przyjazna, bardzo kontaktowa. Uwielbia biegać, być blisko człowieka. Aktywna, dogaduje się z innymi psami”). Są też dane o wieku, płci,
przeprowadzonych zabiegach medycznych, numerze indywidualnego
czipa, a także miejscu, w którym pies
został zabrany do schroniska. Każdy piesek ma też swoją fotografię. W
oparciu o ten zasób informacji można
podjąć przemyślaną decyzję o przyjęciu psa pod swój dach.
Zanim wybierzemy się do schroniska, które mieści się w Bełchatowie, przy ul. Zdzieszulickiej można
przejrzeć informacje o kilkunastu bezJeden z psów przeznaczodomnych zwierzakach, które za przynych do adopcji
garnięcie odpłacą się swoim przywiązaniem. Kontakt telefoniczny ze schroniskiem: 600 185 657, (44)
633 38 77, e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl.
Zachęcamy do odwiedzenia strony schroniska. Na niej znajdziemy linki do wizytówek czworonogów czekających na adopcję.
JS

Drogi Kliencie!
Uprzejmie informuję, że od dnia 01.03.2018
roku kontakt telefoniczny ze mną będzie tylko
pod numerem 601-333-916.
Z poważaniem
Anna Anszperger
Zakład Fryzjerski „ANIA”
Noclegi dla pracowników firm – 10 miejsc
Kleszczów, ul. Sosnowa 8

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

Elektromechanika pojazdowa
Kleszczów, ul. Sosnowa 10

Michał Rudzki Tel. 609-928-008
FAKTURY VAT
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Sport
Zdobył mistrzostwo województwa

z 17 klubów wystąpiło w Zimowych Mistrzostwach Woje295 pływaków
wództwa Łódzkiego, które odbyły się na pływalni w Rawie Mazowiec-

kiej. Przemysław Gawrysiak, reprezentant LKS Omega Kleszczów zdobył złoty medal na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Mistrzostwo województwa wywalczył
z czasem 23.08.

Sport
Turniej dwunastu drużyn
w hali SOLPARKU dwa17 lutego
naście drużyn rywalizowało w III

Turnieju Piłki Nożnej im. Zdzisława Perońskiego. Przez eliminacje drużyny przeszły rywalizując w dwóch grupach. Walkę o trzecie miejsce wygrał zespół ESPN
Bełchatów, wygrywając 4:1 z Alfą Kleszczów. Finałowy mecz o pierwsze miejsce odbył się pomiędzy drużynami Omegi Kleszczów i LKS Dobryszyce. Omega
wygrała 2:1.
Kolejność pozostałych uczestników
turnieju: 5. Ogniwo Wolica; 6. Orły Zdzi-

sława; 7. Ogniwo Łękińsko; 8. Oldboje
Kleszczów; 9. Alfa I Kleszczów; 10. Rodzice rocznika 2007; 11. Oldboje Łuszczanowice; 12. Błękitni Chabielice.
Współorganizatorami halowego turnieju były dwa kluby - Omega Kleszczów
i Alfa Kleszczów, z którymi związany był
zmarły w 2015 roku Zdzisław Peroński.
Zwycięski zespól Omegi wystąpił
w składzie: Karol Belica, Mateusz Gałczyński, Adrian Ociepa, Bartosz Pieniążek, Daniel Płuciennik, Robert Tomesz,
Mateusz Zając i Kacper Zatorski.

Sport
Zaproszenie dla kibiców

Cz

wartoligowa drużyna LKS Omega Kleszczów w pierwszym meczu rundy wiosennej zaprezentuje się swoim kibicom w niedzielę 17 marca o godz. 15. Rozegra wtedy mecz z Wartą Działoszyn.
Oto terminy, w których piłkarzy Omegi będziemy mogli oglądać w ligowej walce
w Kleszczowie: ● 30 marca, 15:30 - z PGE GKS II Bełchatów; ● 14 kwietnia, 16:00 - ze
Zjednoczonymi Stryków; ● 21 kwietnia, 16:00 - z Pelikanem II Łowicz; ● 2 maja, 17:00
- z Termami Ner Poddębice; ● 12 maja, 16:00 - z Pilicą Przedbórz; ● 26 maja, 16:00 z Ceramiką Opoczno; ● 30 maja, 17:00 - z KS Sand Bus Kutno; ● 9 czerwca, 17:00 z LKS Kwiatkowice.
(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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VII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

K

olejna edycja konkursu dla utalentowanych wokalnie i językowo
uczniów spotkała się z odzewem ponad 30
wykonawców. Wybrane przez nich utwory łączył jeden wspólny motyw - piosenki
musiały mieć związek z bajkami (baśniami). Uczestnicy reprezentowali gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne z Bełchatowa,
Radomska, Kamieńska, Dziepółci, Żytna,
Nowej Brzeźnicy, Kleszczowa oraz Rząśni. Laureaci z gimnazjów
Wykonawców oceniało jury pod przeW kategorii szkół gimnazjalnych wystąwodnictwem Sławomira Szafrańskiego - napiło 14 uczniów (w tym jeden duet). Główuczyciela muzyki, kapelmistrza Młodzieżoną nagrodę zdobył Michał Makowski z PSP
wej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. W
im. J. Korczaka w Dziepółci (niedawno był
składzie komisji znalazły się trzy nauczyuczestnikiem programu „The Voice Kids”).
cielki języków obcych: Agata Gębicz, MiZaśpiewał jeden z najbardziej rozpoznalena Majewska i Paulina Szczepaniak. Juwalnych utworów Eltona Johna „Can you
rorzy oceniali zarówno dobór repertuaru,
feel the love tonight”, pochodzący z filmu
wyrażanie emocji i interpretację, a także fo„Król Lew”. Drugie miejsce przypadło Sannetyczną i leksykalną poprawność wykonadrze Aleksanderek (Gimnazjum im. J. Konia obcojęzycznego tekstu oraz ogólny wychanowskiego w Rząśni), trzecie - Katarzyraz artystyczny.
nie Utratny (Gimnazjum Publiczne im. K. I.

Prosto z SOLPARKU

Kulinarne spotkania z Mirkiem Drewniakiem
W każdy piątek SOLPARK organizuje kulinarne pokazy, prowadzone przez Mirosława
Drewniaka - mistrza kuchni, konsultanta kulinarnego pierwszej edycji programu „MasterChef”, autora książek o tematyce kulinarnej. W marcu przy okazji świętowania MIESIĄCA
KOBIET pokazy będą się odbywać w Restauracji w Hotelu***. Wstęp bezpłatny!

Kolejny film w auli
W niedzielę 18 marca w auli SOLPARKU odbędzie się kolejna projekcja filmowa. Tym
razem widzowie będą mogli zobaczyć film Władysława Pasikowskiego „Pitbull. Ostatni
Pies”. Zaplanowano dwa seanse - o godz. 17:30 i 20:00. Bilety można kupować w kasie basenowej.

SOLPARK czynny już od 6:00
W każdy poniedziałek i środę basen SOLPARKU jest teraz dostępny już od godz. 6:00.
Dla osób, które dzień chcą rozpocząć aktywnie, jest to okazja do skorzystania z basenu
sportowego oraz jacuzzi przed pójściem do pracy.

NR 5/478

Gałczyńskiego w Żytnie). Wyróżnione zostały: Zuzanna Woldan (gimnazjum w Dziepółci), Zuzanna Grzejszczak (gimnazjum
w Kleszczowie), Julia Walaszczyk (gimnazjum w Nowej Brzeźnicy), Oliwia Czerwińska (SP nr 13 w Bełchatowie), Wiktoria Leśniewska (gimnazjum w Nowej Brzeźnicy).

Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych

W drugiej części konkursu wystąpiło 17
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (w
tym trzy duety). Pierwszą nagrodę wywalczyła Maria Rozpara (I LO im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie). Wykonała jedyną
w konkursie piosenkę w języku francuskim „Je veux y croire” („Chcę w to uwierzyć”)
z filmu „Roszpunka”. Drugą nagrodę odebrała Kinga Kubik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie), trzecią - Weronika Jońska (II LO im. J. Kochanowskiego
w Bełchatowie). Wyróżnienia przypadły:
Sylwii Ornatowskiej (ZSP w Kleszczowie),
Marice Markowiak (ZSP nr 4 w Bełchatowie). Przyznana została też Nagroda Publiczności. Otrzymała ją Martyna Morawska
z ZSP w Kleszczowie.
Nagrody, które wykonawcy obcojęzycznych piosenek odebrali z rąk dyrektor ZSP
w Kleszczowie - Agnieszki Nagody-Gębicz
to: głośnik mobilny Sony, pamięć Sandisk,
karnety na basen SOLPARKU (za pierwsze
miejsca); słuchawki nauszne JBL, pamięć

Laureatka Nagrody Publiczności

Sandisk, karnety na basen SOLPARKU
(za drugie) oraz mikrofon i karnety na basen SOLPARKU (za trzecie). Nagrody rzeczowe (karty pamięci, power banki, karnety
na basen SOLPARKU, słuchawki douszne
JBL) odebrali też wyróżnieni wykonawcy.
JS

