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We współpracy ze Związkiem
Gmin Wiejskich RP…
… zorganizowana została 17 marca w Kleszczowie konferencja, poświęcona dwóm kierunkom działań związku. Jeden z nich to
zmiana pierwotnych założeń ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, drugi - „ucywilizowanie” zasad, na jakich powinny być przeprowadzane zmiany granic administracyjnych pomiędzy sąsiadującymi z sobą gminami.
Sala konferencyjna w SOLPARKU wypełniła
się przedstawicielami przeszło 20
gmin. Kolejnych dziesięcioro uczestników
reprezentowało
Zarząd oraz Biuro Związku Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej na str. 4, 7

Będzie kara za dewastację

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Kleszczowie zatrzymali 21-latka, który wykorzystując
farbę w sprayu zniszczył elewacje trzech gminnych stacji transformatorowych. Zgłoszenie o dokonanych dewastacjach zostało
przekazane w lutym br. do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Więcej na str. 2

Zaśpiewali musicalowe hity
5 marca już po raz
ósmy odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w kleszczowskim Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych.
W tym roku aula kompleksu SOLPARK rozbrzmiewała przebojami musicalowymi
w wykonaniu utalentowanych wokalnie
uczniów.
Więcej na str. 6

Utrudnienia na Głównej
Drogowcy kontynuują rozbudowę prowadzącego przez Kleszczów odcinka drogi powiatowej nr 1500E. Z inwestycją tą jest związane czasowe zamknięcie ulicy Ogrodowej oraz fragmentu ulicy Głównej w Kleszczowie od Ronda Honorowych Krwiodawców
do skrzyżowania z ul.
Ogrodową. W głębokich wykopach są
układane rury kanalizacji sanitarnej. Równocześnie pod chodnikiem montowana
jest kanalizacja, która
posłuży do rozprowadzenia energetycznych kabli.
Więcej na str. 2

Szkoła w Łękińsku
będzie większa
Jedenaście sal lekcyjnych z niezbędnym zapleczem, świetlica, szatnie dla 150
uczniów, pokój nauczycielski, gabinety dyrektora i wicedyrektora,
a także szkolne toalety i pomieszczenia pomocnicze – wszystko
to znajdzie się w dwupiętrowym budynku,
który zostanie postawiony w sąsiedztwie
istniejącej szkoły podstawowej w Łękińsku
(na zdjęciu).
Więcej na str. 4

Dostali stypendia
od premiera
Karolina Cieślak z kl. III c liceum oraz Mateusz Tyl z kl. IV
t Technikum Nowoczesnych Technologii to tegoroczni zdobywcy stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odebrali 13 marca dyplomy, potwierdzające fakt przyznania takiego wsparcia.
Regionalna uroczystość z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua i kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego
zorganizowana została w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Więcej na str. 8
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O dopłatach, bioasekuracji,
programie azotanowym

KRÓTKO
Plac targowy
- gotowy przed Wielkanocą

Wcześniej niż zakładano zaczęła się przebudowa placu targowego w Kleszczowie. Prace modernizacyjne obejmują wykonanie kanalizacji
deszczowej, wymianę nawierzchni, wykonanie
nowego ogrodzenia z gotowych segmentów,
a także oświetlenie placu LED-owymi lampami. Odnowiony plac targowy zostanie udostępniony użytkownikom przed świętami wielkanocnymi.

Ustalone terminy gminnych świąt

Obchody XXII Dni Kleszczowa zostały w tym
roku ustalone na 25 i 26 maja. Termin Dożynek Gminnych to ostatnia niedziela sierpnia.
Dożynki odbędą się w Wolicy. Trwa już procedura wyboru firmy, która podczas Dni Kleszczowa będzie zajmować się obsługą wesołego
miasteczka oraz firmy, która złoży najkorzystniejszą ofertę na wyłączność obsługi gastronomiczno-handlowej. Wójt gminy wydał również
zarządzenie, które określa opłaty czynszowe za
korzystanie z gruntu na terenie, wykorzystywanym do organizacji gminnych imprez.

rząd Gminy w Kleszczowie wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zorganizował spotkanie informacyjne, adresowane do rolników oraz hodowców. W
sali konferencyjnej Urzędu Gminy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o takich zagadnieniach,
jak: ● zmiany w płatnościach obszarowych w 2019
r.; ● identyfikacja i rejestracja zwierząt na portalu IRZ
PLUS, ● bioasekuracja w gospodarstwach rolnych.
Była również mowa o programie azotanowym,
obowiązującym od stycznia. Program określa maksymalne dawki azotu, jakie można stosować, wymaga także przygotowania planu nawożenia, ewidencji zabiegów
agrotechnicznych.
W spotkaniu informacyjnym wzięli też udział pracownicy Urzędu Gminy w Kleszczowie, którzy - jak co roku
- będą pomagać rolnikom składającym wnioski o unijne
dopłaty.
JS

U

Nieprzejezdny odcinek ul. Głównej
powodu przebudowy ul. Głównej do centrum Kleszczowa (ośrodek zdrowia, poczta, „Arreks”, GOPS, kościół) dojechać można wyłącznie od strony Żłobnicy. Przewiduje się, że
zamknięte obecnie dla ruchu odcinki ulic staną się ponownie przejezdne na przełomie czerwca i lipca br.
JS

Z

Będzie kolejne podejście

Zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę altany rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym
w Łuszczanowicach. Oferta z najniższą ceną
okazała się większa niż kwota, którą Urząd
Gminy w Kleszczowie zamierzał wydać na sfinansowanie tej inwestycji.

Pieniądze na działalność
sportowych klubów

W konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Kleszczów zostały przyznane następujące kwoty dotacji na
taką działalność: Ludowy Klub Sportowy Omega Kleszczów otrzyma 1,7 mln zł, Klub Sportowy „Alfa” Kleszczów - 60 tys. zł, a najmłodszy
w tym gronie Uczniowski Klub Sportowy „Junior
Kleszczów” - 10 tys. zł.

Dni Otwarte w przedszkolach

Po to, by rodzice zgłaszający swoje dzieci do
opieki w przedszkolach mogli lepiej poznać warunki edukacyjne oraz personel organizowane są od kilku lat Dni Otwarte. Przy okazji tej
pierwszej wizyty potencjalni kandydaci pokonują obawy przed nieznanym sobie miejscem,
mogą poznać dzieci chodzące już do przedszkola, pobawić się z nimi, obejrzeć programy
artystyczne, przygotowane przez przedszkolne
grupy. W samorządowych przedszkolach gminy Kleszczów Dni Otwarte odbyły się: 14 marca
w Kleszczowie, 15 marca w Łuszczanowicach,
a 20 marca w Łękińsku. Dodajmy, że podczas
Dnia Otwartego przedszkole w Kleszczowie odwiedziła telewizja NTL Radomsko.
(opr. JS)
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Staramy się o granty sołeckie
jednym dniu, 13 marca odbyły się zebrania sołeckie w Kleszczowie, Łękińsku oraz Łuszczanowicach. Były one poświęcone wybraniu projektu, który w każdym z tych
sołectw mógłby być zrealizowany z dofinansowaniem z tzw. grantów sołeckich, rozdzielanych przez samorząd województwa łódzkiego.
Każda gmina mogła złożyć maksymalnie 3
wnioski, a wnioskowana kwota dotacji dla jednej miejscowości nie mogła być większa niż 10
tys. zł. W tegorocznym budżecie województwa łódzkiego zarezerwowano 3 mln zł, które

W

mają zostać rozdysponowane na granty sołeckie w całym regionie.
Wnioski, które zostały przekazane do Łodzi
ze wspomnianych trzech sołectw gminy Kleszczów, dotyczą dofinansowania na wykonanie
tzw. ławek solarnych. Takie ławki mają wbudowane panele fotowoltaiczne i mogą oddawać
pozyskaną energię. Użytkownicy urządzeń
mobilnych mają możliwość doładowania smartfona czy tabletu, podłączając się do portów
USB, w które jest wyposażona ławka solarna.
JS

Policja pochwyciła wandala

przebiegu działań policji, związanych z zatrzymaniem wandala, który na stacjach transformatorowych wymalował herb (logo) jednego z klubów sportowych, można przeczytać
w informacji, zamieszczonej na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
„Rankiem 28 lutego 2019 roku policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie uszkodzenia mienia. Pokrzywdzony wstępnie oszacował wartość powstałej szkody na kwotę 1300 złotych.
Dzielnicowi szybko i trafnie wytypowali graficiarza. Postanowili zatrzymać wandala na gorącym
uczynku. Długo nie musieli czekać, bo graficiarz ponownie się uaktywnił. Został namierzony na
terenie Kleszczowa, kiedy jechał rowerem i był przygotowany do dewastacji kolejnego obiektu. Dzielnicowi zatrzymali sprawcę po upływie zaledwie 6 godzin od przyjęcia zawiadomienia
o przestępstwie. W plecaku zatrzymanego mundurowi znaleźli farby w sprayu, których wandal
używał do malowania graffiti. Zaskoczony zatrzymaniem 21-latek początkowo wszystkiemu zaprzeczał, ale później przyznał się do pomalowania trzech budynków stacji transformatorowych.
Przyznał też, że jechał pomalować kolejny wybrany przez siebie obiekt. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności”.
JS

O

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz.U.2018.2348 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 3 wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych,
w obrębie Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Rada Gminy przyjęła stanowisko
w sprawie zmiany granic

marca odbyło się siódme w tej kadencji posiedzenie Rady Gminy Kleszczów. Najważniejszą merytorycznie sprawą, którą już na
wstępie zajęli się radni było rozpatrzenie projektu uchwały „w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic gminy Bełchatów” (dokładnie o taką właśnie
opinię w piśmie z 17 grudnia ub. roku poprosił Radę Gminy Kleszczów wójt
gminy Bełchatów). Swoje stanowisko nasi radni wyrazili już w pierwszym paragrafie obszernej uchwały, liczącej przeszło 8 stron zwartego tekstu.
Wobec propozycji zmiany granic gminy Bełchatów, polegającej na włączeniu do jej terytorium obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina, radni wyrazili opinię negatywną. Szczegółowe uzasadnienie dla tej decyzji zawiera dalsza część uchwały. Z jej treścią warto się zapoznać poprzez stronę Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Kleszczów, na której są publikowane wszystkie
uchwały Rady Gminy Kleszczów.
Załącznikiem do wspomnianej uchwały nr VII/56/2019 jest „Protokół
z przeprowadzonej analizy wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy
Kleszczów”. To szczegółowe podsumowanie wyników zebrań konsultacyjnych, przeprowadzonych w styczniu br. w każdym sołectwie gminy Kleszczów, podczas których - przypomnijmy - 1546 osób biorących udział opowiedziało się jednogłośnie przeciwko zmianom granic, o które czyni starania
samorząd gminy Bełchatów.
W dalszej części marcowego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów podjęte zostały uchwały w sprawie:
● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata
2019-2022 i zmian budżetu gminy Kleszczów na 2019 rok,
● nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020
środków stanowiących fundusz sołecki,
● przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii; zmiana w tekstowej części m.p.z.p.
ma umożliwić budowę w okolicach Żłobnicy kolejnych instalacji fotowoltaicznych,
● przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów; zmiana w tekście poprzedniej uchwały ma umożliwić budowę w okolicach SOLPARKU obiektów
sportowych i rekreacyjnych o wysokości do 16 metrów; poprzednia wersja
m.p.z.p. dopuszczała dla tych obiektów wysokość do 12 metrów,
● wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Dębina,
● wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Bogumiłów; zgoda dotyczy dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni ponad 8
ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze,
● zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2019 rok”; w poprzedniej wersji uchwały należało szczegółowo podać kwoty zaplanowane na poszczególne działania, wynikające
z „Programu opieki…”,
● zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kleszczowie oraz nadania mu statutu,
● ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających
z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów.
JS
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OGŁOSZENIE

Na podstawie 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 2018
r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kleszczów
z dnia 18 grudnia 2018 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów.
Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Kleszczowie - www.bip.kleszczow.pl.
Wójt Gminy Kleszczów SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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KOMUNIKATY
Bezpłatne dyżury psychologa w Kleszczowie

W ramach pomocy psychologicznej, świadczonej w poszczególnych
gminach na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbywają się także dyżury psychologa w Kleszczowie. Aktualne terminy dyżurów to pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - godz. 16-18. Porady psychologa udzielane są nieodpłatnie w lokalu Kleszczowskiej Przychodni Salus
(ulica Osiedlowa 2 w Kleszczowie, wejście od strony Pogotowia Ratunkowego, poziom -1, pokój -22).

Pracownia RTG w kwietniu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w kwietniu pracownia
RTG będzie dostępna dla pacjentów w następujących dniach: ● 02.04.,
godz. 15-18, ● 04.04., godz. 15-18, ● 11.04., godz. 15-18, ● 13.04.,
godz. 10-14, ● 18.04., godz. 15-18, ● 23.04., godz. 15-18, ● 27.04.,
godz. 10-14, ● 30.04., godz. 15-18.

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 kwietnia 2019 r. upływa termin zapłaty pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Szkolny Ośrodek Kariery zaprasza

W kleszczowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych także w tym roku
funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK). Jest to miejsce, w którym
zainteresowani znajdą: ● pomoc w wyborze zawodu i drogi dalszego
kształcenia, ● pomoc w opracowaniu indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, ● informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i oczekiwań pracodawców. SZOK może także organizować: ●
warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy; przygotowanie do roli
pracownika; ● warsztaty komunikacji interpersonalnej (autoprezencja,
mowa ciała, radzenie sobie ze stresem).
Oferta SZOK jest dostępna nieodpłatnie dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także rodziców. Na spotkanie z doradcą zawodowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie można umówić się z pomocą poczty elektronicznej (szok@zspkleszczow.pl) albo
telefonicznie 44/ 731-65-60. Doradcami zawodowymi w ZSP są dyrektor
Agnieszka Nagoda-Gębicz (dyżury w piątki - 8.00-10.00) oraz Renata Kina-Neuman (dyżury we wtorki - 12.00-16.00, środy - 8.00-12.00, czwartki – 8.00-11.00).

Wyjazd na ogrodnicze targi

W niedzielę 14 kwietnia zorganizowany zostanie wyjazd dla mieszkańców Gminy Kleszczów do Piotrkowa Trybunalskiego na XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”. Na tej corocznej imprezie handlowcy oferują do sprzedaży nasiona, sadzonki, cebule, rośliny
rabatowe, balkonowe, doniczkowe, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne, a także meble ogrodowe, małą architekturę, narzędzia i sprzęt ogrodniczy.
Można będzie się również poradzić fachowców w zakresie projektowania
ogrodów, a także w tematach z zakresu rolnictwa (pozyskiwanie środków
finansowych w ramach PROW 2014-2020, wymagania programu azotanowego, bioasekuracja, nowe technologie produkcji).
Zapisy na wyjazd są prowadzone w Urzędzie Gminy do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus (pok. 26 w siedzibie UG, tel. 44/ 731-6631). Odpłatność 5 zł od osoby - płatne przy zapisie. Wstęp na teren targów jest bezpłatny. Wyjazd o godz. 9.00 z Kleszczowa z parkingu przy
Urzędzie Gminy. Powrót jest planowany ok. godz. 14.30.
(opr. JS)

Grupa wsparcia dla chorych
Powstaje grupa wsparcia dla osób z chorobą nowotworową.
Spotkanie inauguracyjne dla mieszkańców gminy Kleszczów,
którzy zmagają się z taką chorobą i widzą potrzebę porozmawiania o tym z innymi, zostało zaplanowane w pierwszą środę
kwietnia (3 kwietnia) od godz. 18 w domu kultury w Żłobnicy.
Więcej informacji - Lesław Jańczyk, tel. 513-041-299.
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Rozbudowa szkoły
w Łękińsku

Konferencja w Kleszczowie
rzedstawiciele ponad 20 gmin byli uczestnikami konferencji,
którą 13 marca wspólnie z Zarządem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Kleszczowie Urząd
Gminy. Do udziału w tym spotkaniu zachęciły samorządowców dwa
tematy, zapowiedziane w zaproszeniu. Jeden z nich dotyczył projektu ustawy w sprawie utworzenia Polskiej Agencji Geologicznej,
drugi zaś - spraw związanych z procedurą zmiany granic gmin. Do
sali konferencyjnej kompleksu SOLPARK obok przedstawicieli organizatorów konferencji przybyli wójtowie, zastępcy wójta, bądź sekretarze gmin: Grębocice, Szczerców, Miejsce Piastowe, Trzebowisko, Radwanice, Słupsk, Ełk, Lubin, Sulmierzyce, Boguchwała,
Suszec, Sitkówka Nowiny, Lutomiersk, Dobrzeń Wielki, Stare Miasto, Rząśnia, Brudzeń Duży, Krasne, Godziesze Wielkie.
Zebranych powitał wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski. Podzielił się z gośćmi (większość z nich na naszym terenie
przebywała po
raz pierwszy)
kilkoma informacjami o gminie Kleszczów
i zaprosił do
zaplanowanej
na późne popołudnie wycieczki po najważniejszych
gospodarczo
miejscach gminy. Podziękował przedstawicielom
zarządu ZGW
RP za wspólną organizację konferencji i zajęcie się problemami,
które są istotne dla sporego grona gmin wiejskich w Polsce.
O tych problemach wspomniał też przewodniczący Zarządu ZGW RP - Marek Olszewski. Sprawa ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (pierwotny projekt ustawy mówił o Polskiej Służbie
Geologicznej) oraz kwestie związane z integralnością terytorialną
gmin wiejskich były w ostatnich dwóch latach najważniejszymi tematami, którymi zajmował się Związek Gmin Wiejskich.
Działania z tym związane przedstawił szczegółowo uczestnikom
konferencji sekretarz generalny ZGW RP - Leszek Świętalski. Przypomniał, że według pierwotnych założeń funkcjonowanie PSG miało być finansowane z części opłaty eksploatacyjnej, trafiającej dotąd do budżetów gmin, na których terenie odbywa się działalność
górniczo-wydobywcza. Dla co najmniej kilkunastu polskich gmin
utrata znacznej części opłaty eksploatacyjnej miałaby dramatyczne
w skutkach konsekwencje.
å ciąg dalszy na str. 7
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Przygotowania wyborów
do Parlamentu Europejskiego
24 lutego Prezydent RP zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Wyznaczył ich termin na niedzielę 26 maja. Szczegółowe
informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego znajdują się
na stronie PKW pod adresem: https://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne.
Z kolei w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów w zakładce WYBORY (https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/20511601) zamieszczane są na bieżąco wszystkie komunikaty i obwieszczenia, istotne dla
uprawnionych wyborców z terenu gminy Kleszczów. Informujemy, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
upływa w piątek 26 kwietnia. W gminie Kleszczów będą utworzone przynajmniej cztery komisje obwodowe. Kandydaci do pracy w tych komisjach
mogą się zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy Kleszczów.

ak wynika z dokumentacji projektowej, którą na zlecenie
Urzędu Gminy wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. z Dmosina nowy budynek zajmie powierzchnię ponad 900 m kw. i będzie miał wysokość 9 metrów. Z istniejącą
szkołą zostanie połączony łącznikiem na obu kondygnacjach.
Zadaniem wykonawcy, który jest wybierany w trwającym właśnie przetargu, będzie budowa szkolnego obiektu zgodnego z założeniami projektantów, w tym również rozprowadzenie niezbędnych
instalacji (elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji). Budynek ma spełniać wysokie standardy środowiskowe, będzie więc ogrzewany przy
wykorzystaniu nowej kotłowni gazowej o mocy 200 kW, zostanie
ponadto wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz w wentylację
mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Dla poprawy funkcjonalności całego, powiększonego obiektu szkolnego w Łękińsku projektanci przewidzieli wykonanie przebudowy i remontu części istniejącego budynku. Dla powiększenia
szkolnej stołówki zostanie zaadoptowana obecna sala komputerowa. Pomieszczenia serwerowni zajmą natomiast część obecnej
świetlicy.
Powiększenie siedziby szkoły w Łękińsku odbędzie się kosztem
obecnych terenów sportowych. Podjęto zatem decyzję o wykupieniu od prywatnego właściciela sąsiadujących ze szkolnymi obiektami działek, na których powstanie nowe boisko. Akt notarialny, dotyczący zakupu na ten cel gruntów o łącznej powierzchni 0,7288 ha
został podpisany 22 lutego.
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Sadzonki z gminną dotacją
Tak jak w poprzednich latach można starać się o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone na terenie gminy Kleszczów. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o uchwały Rady Gminy Kleszczów. Można
je uzyskiwać m.in. do zakupu drzew i krzewów ozdobnych, a także
traw, bylin i pnączy ozdobnych.
O gminną dotację mogą starać się zarówno osoby fizyczne, jak też osoby prawne nie działające w celu osiągnięcia zysku
oraz wspólnoty mieszkaniowe. Podmioty te muszą posiadać prawo własności lub prawo do dysponowania nieruchomością położoną w obrębie granic administracyjnych gminy Kleszczów, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem
dotacji. W przypadku współwłasności o dotację może wystąpić jeden ze współwłaścicieli, po uprzednim uzyskaniu zgody pozostałych współwłaścicieli.
Kwota dofinansowania stanowić może do 60 proc. łącznej wartości kosztów zakupu sadzonek, jednak nie więcej niż 5000 zł. Minimalna wartość całkowita zadania nie może być niższa niż 310 zł.
Szczegółowe informacje o procedurze uzyskiwania dofinansowania podane zostały na stronie internetowej http://eko.kleszczow.pl/kup-sadzonki/.

OGŁOSZENIE

Na podstawie 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej
- Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 stycznia 2019 r.
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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Portal przydatny
dla budujących
i remontujących

raz z nastaniem wiosny na działkach budowlanych zaW czyna
się ożywiony ruch. Osoby, które planują budowę

nowego lokum dla rodziny zaczynają natomiast poszukiwanie
wolnych parceli. I dla jednych i dla drugich pomocny może być
portal informacyjny, uruchomiony z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/
zebrane zostały i przystępnie omówione tematy z kilku zakresów.
Jeśli szukamy informacji o budowie lub remoncie domu zajrzyjmy
do części „Praktyczny poradnik inwestora”. Znajduje się tu kilka ilustracji z zaznaczonymi punktami. Wystarczy kliknąć
w wybraną część budynku, by dowiedzieć się jakie procedury obowiązują przy remoncie danego elementu, a jakie przy jego budowie.
W „Praktycznym poradniku inwestora” znajdziemy również
takie działy: Najważniejsze przepisy (Prawo budowlane, Zakres
i forma projektu budowlanego, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki); Procedury budowlane (Zgłoszenia,
Pozwolenia na budowę, Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, Odstępstwo od przepisów budowlanych, Rozpoczęcie robót budowlanych i oddanie obiektu
do użytkowania, Samowola budowlana); Czynności i opracowania geodezyjne (Mapa do celów projektowych i plan sytuacyjny, Wyznaczenie obiektów w terenie, Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).
Jest też we wspomnianym portalu poradnik dotyczący wyrobów budowlanych, informacje o charakterystyce energetycznej
budynków oraz kwalifikacji zawodowych, występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych, a także rozdział poświęcony najczęściej zadawanym pytaniom. Ta ostatnia część zawiera
następujące zakresy tematyczne: I. Stosowanie przepisów z zakresu budownictwa przy budowie lub użytkowaniu budynku; II.
Odstępstwo od przepisów od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; III. Charakterystyka energetyczna w budownictwie; IV. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; V. Stosowanie
przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
W portalu znajdziemy ponadto wzór „Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością”, a także przykłady wypełnienia oświadczenia.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zastrzegło co prawda, iż
zamieszczone informacje o obowiązujących przepisach „nie są
wiążące dla organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych”. Mimo
to kompletność omówionych w portalu zagadnień przemawia
za odwiedzeniem strony https://budowlaneabc.gov.pl/ przez
wszystkich, którzy przymierzają się albo do budowy własnego
domu, albo do większego remontu.
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OGŁOSZENIE

Na podstawie 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec, Wolica i Kleszczów - Uchwała Nr V/34/2019 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 29 stycznia 2019 r.
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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Forum dla przedsiębiorców
kwietnia odbędzie się IV Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. Chętni do uczestnictwa w tym wydarzeniu mogą się
rejestrować za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Wykład inaugurujący „Co jest pewne, stabilne i jasne na świecie? Czy warto analizować teraźniejszość i przewidywać przyszłość” wygłosi Andrzej Szumowski. Następnie mł. asp. Marek Rośniak skupi uwagę uczestników na
temacie „Oszustwa w obrocie gospodarczym dokonywane za pośrednictwem Internetu”.
W panelach dyskusyjnych pojawią się następujące wątki: „SMOG
- skutki dla biznesu”, „Być kobietą w biznesie”, „Źródła finansowania
działalności przedsiębiorstw - sytuacja aktualna i perspektywy na przyszłość”, „Jak przygotować się do sukcesji w firmie rodzinnej?”, „Wyzwania kształcenia zawodowego dla lokalnych rynków pracy XXI wieku”,
„Warsztaty Employer Branding - tajniki budowania pozytywnej marki pracodawcy”.
Organizowane z inicjatywy władz powiatu bełchatowskiego forum,
którego współorganizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie, odbędzie się w piątek 5 kwietnia w hotelu „Wodnik” w Słoku.
Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 9.30, a zakończenie na godz. 16.30.
W trakcie forum nastąpi ogłoszenie wyników powiatowego konkursu „Firma na medal” i wręczenie nagrody „Bełchatowskie skrzydła”.
Wśród partnerów IV Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego znalazł się m.in. Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, a także Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks”.
Agencja „Arreks” będzie przedstawiać swoją prezentację w panelu dotyczącym finansowania działalności przedsiębiorstw.
JS
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Fundacja informuje

Tańszy zakup zboża i sadzeniaków

Zgodnie z regulaminem programu pomocy
w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
po raz kolejny wsparła gospodarujących na terenie gminy rolników. Dofinansowała zakup materiału siewnego zbóż jarych oraz sadzeniaków. Zapisy rolników, zainteresowanych taką pomocą były prowadzone w II połowie stycznia. 6 i 7 marca
zrealizowane zostały dostawy.
Jak informuje FRGK rolnicy zamówili ogółem 24.200 kg kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, w tym: 4850 kg pszenicy jarej odmiany
Goplana i Nimfa, 11.400 kg jęczmienia jarego odmiany Ella i Allianz, 350
kg pszenżyta jarego Sopot, 7600 kg owsa odmiany Bingo i Kozak. Dostawa objęła także zamówione sadzeniaki odmiany Bellarosa i Michalina
- łącznie 4950 kg. Ceny, które do zakupionego materiału siewnego dopłącali rolnicy wyniosły od 110 do 115 zł za kwintal zboża. Jeden kwintal
sadzeniaków wymagał dopłaty 123 zł.
Dostawcą zamówionego przez fundację zboża oraz sadzeniaków
była Firma Nasienna „Granum”, mająca swoją siedzibę w Wodzieradach.

Pożyczki z programu JEREMIE 2
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje przedsiębiorców o
możliwości pozyskania pożyczki inwestycyjno-obrotowej (PIO) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizacji programu Jeremie 2.
Maksymalna kwota pożyczki - 500.000 zł.
Okres udzielania pożyczek - do 120 miesięcy.
Oprocentowanie od 2,45% do 5,85%.
Przeznaczenie pożyczek i okresy spłat:
● pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie kapitału obrotowego,
● pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na zakup środków trwałych.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 44/ 73146-37, tel. kom. 531-409-577, na stronie internetowej www.frgk.pl oraz
w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3.
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Szkolne wieści

Nagrodzeni
w konkursie
piosenki

Uczniowie technikum powalczą w finale olimpiady
Trzech uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie zakwalifikowało
się do etapu krajowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Są to Piotr Piotrowski z kl. III t (w grupie mechaniczno-budowlanej), Mateusz Tyl i Bartosz Wroński z kl. IV t (w grupie elektryczno-elektronicznej). Z pierwszej grupy do zawodów finałowych dostało się jedynie 27 uczniów z całej Polski, z drugiej - 35 uczniów. Kolejne etapy XLV edycji OWT odbywały się: 19 października
2018 r. - eliminacje szkolne i 8 stycznia - eliminacje okręgowe. Zawody finałowe to 3-dniowy
maraton, który odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia. Trzymajmy kciuki za uczniów kleszczowskiego technikum!

Zdominowały powiatowy turniej
26 lutego trzy drużyny z klas ratowniczo-medycznych Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie wzięły udział w turnieju z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Do turnieju zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego
w Piotrkowie Trybunalskim zgłosiło się 11 drużyn.
Zwyciężyła drużyna LO w Kleszczowie (Katarzyna Gwoździk, Anna Szwajkowska, Wiktoria Hałaczkiewicz). Miejsce na
podium wywalczył także drugi team z Kleszczowa (Karolina
Badowska, Magdalena Głowacz, Wiktoria Solecka). Zaraz za
nimi znalazły się kolejne dziewczyny z naszego LO: Aleksandra Alama, Kinga Wysocka i Anna Tarnowska. To była już trzecia edycja ratowniczego turnieju, zdominowana przez uczniów
liceum w Kleszczowie.

Nie miała sobie równych
Anna Szwajkowska z klasy III c kleszczowskiego LO wygrała w Powiatowym Konkursie Biologicznym, zorganizowanym przez I LO im. W. Broniewskiego w Bełchatowie. „Pytania konkursowe sprawdzały zarówno szczegółową wiedzę, jak i umiejętności z zakresu biologii na poziomie rozszerzonym - zadania w tym roku były prawdziwym wyzwaniem dla uczestników” - można
przeczytać na stronie www.zspkleszczow.pl. Drugą z uczestniczek reprezentujących w powiatowym konkursie LO w Kleszczowie była Wiktoria Hałaczkiewicz (III c).

Konkurs Geo-Planeta...
… był ogólnopolską rywalizacją uczniów szkół podstawowych w zakresie wiedzy geograficznej. Wzięło w nim udział 36 uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie.
Właśnie zostały ogłoszone wyniki testu, złożonego z 30 pytań zamkniętych i jednego pytania
opisowego. W kategorii ,,Młodzik” (klasy 5 i 6) najlepsze wyniki uzyskali: Oliwia Rybarczyk (VI
a), Krzysztof Urbański (VI a), Oliwier Ołubek (VI a), Aleksandra Retkiewicz (V d), Kacper Antosiewicz (VI a), Julia Sciebura (VI a), Tomasz Bujacz (VI d), Samuel Piskorski (VI d), Aleksandra Bento (VI a). W kategorii „Adept” (klasy 7 i 8) najlepiej wypadli: Miłosz Dylak (VII a), Karolina Kuśmierek (VII a), Kamila Rutkowska (VIII c), Emilia Stobiecka (VII a), Marcel Zyzek (VII a),
Maria Najmrodzka (VII b), Weronika Różańska (VII a), Oliwier Sciebura (VIII b), Natalia Szymanek (VIII b) i Jakub Bujacz (VII a).

czestnicy Konkursu Piosenki Obcojęzycznej rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe/gimnazja (25 uczestników) oraz
szkoły ponadgimnazjalne (11 uczestników). Konkursowe wykonania oceniało
jury pod przewodnictwem Sławomira Szafrańskiego - nauczyciela muzyki, kierującego Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy
Kleszczów oraz Kleszczowskim Chórem
Mieszanym „SONORE”. W składzie jury
znalazły się także nauczycielki języków
obcych: Małgorzata Bugajska (j. angielski), Emilia Ławska (j. niemiecki), Kinga
Klimczyk (j. hiszpański).
Jury zdecydowało o uhonorowaniu
następujących wykonawców:
● Szkoły podstawowe/gimnazjalne: I
m. - Emilia Rokita (PSP w Pławnie); II m.
- duet Aleksandra Kurek i Gabriela Zatorska (Gimnazjum nr 7 w Bełchatowie);
III m. - Zuzanna Grzejszczak (Gimnazjum w Kleszczowie); wyróżnienia: Pola
Nawrocka (PSP nr 9 w Radomsku), Oliwia Czerwińska (PSP nr 13 w Bełchatowie); Nadia Cejnóg (PSP nr 1 w Bełchatowie), Zuzanna Kamińska (PSP
w Kleszczowie), Natalia Goszcz (Gimnazjum w Szczercowie), Julia Warzocha
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim).

U

Najlepsi w Stypendiadzie
Uczniowie SP Kleszczów poznali wyniki ogólnopolskiego konkursu Stypendiada Wczesnoszkolna, zorganizowanego w grudniu 2018 r. Uczniowie klas I-III rywalizowali w nim w czterech kategoriach (konkurs czytelniczy, ortograficzny, matematyczny i plastyczny). Tytuły finalistów i najlepsze wyniki spośród uczniów podstawówki w Kleszczowie uzyskali: Franciszek
Skurkiewicz (II a), sklasyfikowany w grupie uczniów na VII miejscu w kraju w konkursie czytelniczym; Zuzanna Kierasińska (I b) - VII m. w kraju w konkursie plastycznym; Zofia Foksowicz
(II b) - VIII m. w kraju w konkursie plastycznym; Magdalena Mielczarek (III a) – VIII m. w kraju
w konkursie plastycznym.

Pamięć o Wyklętych
1 marca w Szkole Podstawowej w Kleszczowie został upamiętniony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przygotowano okolicznościowy program, w którym w rolę narratorów
wcielili się: Maria Kościelak, Kinga Misiak i Patryk Waleryn. Recytacją wierszy zajęły się Wiktoria Żebrowska i Weronika Różańska, a piosenkę „Biały krzyż” wykonała Lena Lasota. Szkolne wydarzenie posłużyło przypomnieniu uczniom najważniejszych faktów związanych z okresem walki żołnierzy zbrojnego podziemia, których w późniejszej propagandzie PRL nazywano
zdrajcami Polski.

Gimnazjalni wolontariusze o bezpiecznym Internecie
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kleszczowie związane z obchodami Dnia Bezpiecznego
Internetu poprowadzili uczniowie kleszczowskiego gimnazjum. Grupa ochotników pod opieką
Magdaleny Szczęsnej wyjaśniała uczniom klas trzecich, jakie zagrożenia mogą wynikać z nieå ciąg dalszy na str. 10

Stoją od lewej: Sylwia Ornatowska,
Miłosz Nawrocki, Zuzanna Kochanowska

● Szkoły ponadgimnazjalne: I m. - Michał Makowski (I LO w Radomsku); II m.
- Sylwia Ornatowska (LO w Kleszczowie);
III m. - Miłosz Nawrocki (I LO w Radomsku); wyróżnienie: Zuzanna Kochanowska (Zespół Szkół Elektryczno-Elektroniczne w Radomsku).
Nagrody dla najlepszych wykonawców zostały ufundowane przez Urząd
Gminy w Kleszczowie, Radę Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie oraz spółkę SOLPARK
Kleszczów.
JS

16 - 31 III `2019

å ciąg dalszy ze str. 4

Informator

KLESZCZOWSKI

7

Konferencja w Kleszczowie

Niektóre spośród tych gmin zwróciły się o wsparcie swoich
obronnych działań przez Związek Gmin Wiejskich RP i o pomoc
w dotarciu z ważnymi argumentami do decydentów. Dzięki współpracy podjętej m.in. przez gminy Kleszczów, Sulmierzyce, Szczerców i Rząśnia doszło do sfinansowania rzetelnie opracowanej analizy skutków ograniczenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Ta
analiza wraz z opinią prawną, poparta spotkaniami z nowym ministrem środowiska, Henrykiem Kowalczykiem, a także wymianą poglądów na kilku posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyczyniły się do istotnej zmiany koncepcji
funkcjonowania nowej służby geologicznej, w tym przede wszystkim sposobu finansowania jej przyszłej działalności. Korzystny dla
gmin górniczych projekt ustawy znajduje się na razie w sejmowej
„zamrażarce”.
- Dopóki
ustawa nie zostanie uchwalona nie możemy tracić
czujności - podkreślał L. Świętalski. Dyrektor Biura ZGW
RP Paweł Tomczak podkreślił
natomiast, jak
ważne wsparcie dla działań
ZGW w sprawie
zmiany projektu
ustawy o PAG stanowiły uchwały rad gmin, negatywnie oceniające
pomysł ograniczenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
Otwierając drugi z zaplanowanych wątków konferencji sekretarz
generalny ZGW RP L. Świętalski przypomniał, że od czasu reformy samorządu terytorialnego w Polsce (1990 r.) próby zmian granic
gmin podejmowane były ok. 500 razy. Procedurę tę reguluje art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jest ona nieprecyzyjna i zupełnie pomija kluczową dla ostatecznych decyzji sprawę konsultowania ze społecznością lokalną kwestii zmian granic. Zdaniem
władz ZGW RP w takim właśnie kierunku, zgodnym z zapisem art.
5 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (jej artykuł 5 głosi: „Każda zmiana granic społeczności lokalnej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zainteresowaną społecznością,
możliwie w drodze referendum, jeśli ustawa na to zezwala”) powinno zmierzać prawo w Polsce.
Zarząd ZGW RP od 2016 r. stara się zmienić ustawę, w której
obecnym kształcie o zmianach granic gmin decyduje Rada Ministrów, wydając stosowne rozporządzenie.
- Naszym zdaniem nadrzędną rolę musi odgrywać opinia lokalnej społeczności. Zmiany zarządzone odgórnie powinny być
ostatecznością. Obecne regulacje w tym zakresie są konfliktogenne - przekonywał uczestników konferencji L. Świętalski.
Aktywność ZGW RP zmierzająca do zdefiniowania nowych
procedur w zakresie zmian granic gmin zwiększyła się znacznie po historii związanej z odebraniem przez miasto Opole najważniejszej części gminy Dobrzeń Wielki, części na której ulokowana jest Elektrownia Opole.
- Miarka się przebrała, bo rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie poszerzenia granic Opola wydane zostało bez zasięgania opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - mówił sekretarz generalny ZGW RP.
Reakcją związku na taki tryb działania rządu było przede
wszystkim domaganie się przejrzystych zasad rozliczeń finansowych związanych ze zmianami granic i odpowiednich re-

kompensat dla
gmin, których
terytorium zostanie zmniejszone. Obecnie nie ma
regulacji, które chroniłyby
interes samorządów tracących w wyniku
zmian granic
swoje mienie
oraz dorobek
lokalnych społeczności.
Batalia w tej sprawie odbywa się na różnych frontach. Dzięki inicjatywie Związku Gmin Wiejskich RP było jej poświęcone posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 20 lutego. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele
gmin Kleszczów, Lubin i Trzebownisko.
Z kolei 7 marca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji także z inicjatywy ZGW RP odbyło się spotkanie wójtów gmin
wiejskich z sekretarzem stanu w MSWiA Pawłem Szefernakerem.
W gronie przedstawicieli siedmiu gmin, zagrożonych obecnie utratą części swoich terytoriów, byli obecni wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski oraz sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. Uczestnicy konferencji w Kleszczowie zostali poinformowani o przebiegu
obu tych posiedzeń.
Ważną i oczekiwaną częścią konferencji było wystąpienie Anny
Kudra - prawnika z poznańskiej Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners, prowadzącej sprawy zmian granic gmin. Pani mecenas omówiła prawne aspekty zmiany granic, w tym m.in. poszczególne etapy procesu zmian i możliwe ścieżki odwoławcze, ilustrując
swój wywód kilkoma przykładami (m. in. gminy Stare Miasto).
Kilkoro uczestników konferencji miało możliwość przedstawienia swoich doświadczeń związanych ze skuteczną (ale również
bezskuteczną) obroną integralności granic gmin. Było to niezwykle ciekawe i pouczające studium przypadków, pokazujących, że
u podłoża każdego „rozbioru” tkwią różne motywacje oraz interesy.
Na podsumowanie tego wątku dobrze będzie przywołać słowa Marka Olszewskiego - przewodniczącego Zarządu ZGW RP:
- Proceder zmiany granic ma miejsce teraz i miał miejsce wcześniej. Jest to w jakimś sensie proceder ponadpartyjny, a grzechy
ciążą na wszystkich partiach politycznych. My walczymy o zachowanie zasad ustrojowych. Opinia i wola mieszkańców to fundament samorządności. Zlekceważenie tej zasady oznacza poddanie
w wątpliwość całego sensu samorządności.
Jerzy Strachocki
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Zapisują
pierwszoklasistów

NR 6/502

marca trwa rekrutacja do pierwszych klas szkół
B
Od 1podstawowych
na rok szkolny 2019/2020. Szkoły

będą przyjmować zgłoszenia do 29 marca włącznie. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły są przyjmowane
z urzędu, na podstawie pisemnie wypełnionej karty zgłoszenia przez rodzica, bądź prawnego opiekuna. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy
pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej
szkoły, albo bezpośrednio w sekretariacie. Zapisy kandydatów do klasy I odbywają się codziennie od poniedziałku do
piątku w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.
Złożone przez rodziców wnioski będą weryfikowane
przez komisję rekrutacyjną w dniach 1-8 kwietnia. 9 kwietnia
o godz. 15.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej
wiadomości. Od 10 do 16 kwietnia rodzic kandydata powinien potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły,
składając pisemne oświadczenie. 17 kwietnia o godz. 15.00
do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych. Informacje o trybie rozpatrywania
odwołań, a także o procedurze postępowania uzupełniającego znaleźć można na szkolnych stronach internetowych.
W przypadku kandydatów do pierwszych klas, którzy
mieszkają poza obwodem szkoły, pod uwagę będą brane
dodatkowe kryteria. Punkty zostaną przyznane, jeśli np. kandydat chodził do przedszkola na terenie gminy Kleszczów,
albo do szkół na terenie gminy uczęszcza jego rodzeństwo.
Znaczenie może mieć także to, czy jeden z rodziców pracuje
w zakładzie działającym na terenie gminy Kleszczów.
JS

Dzień Otwarty
w liceum i technikum
wtorek 2 kwietnia Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

We nych w Kleszczowie zorganizuje Dzień Otwarty.

Dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz
szkół gimnazjalnych będzie to okazja do bliższego poznania
oferty edukacyjnej Technikum Nowoczesnych Technologii
im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II. Najważniejsze informacje o kierunkach kształcenia,
przygotowanych przez ZSP w Kleszczowie, można będzie
poznać już o godz. 9.00, kiedy w auli SOLPARKU rozpocznie się pierwsza z zaplanowanych prezentacji. Na późniejsze godziny w kilku pracowniach zaplanowano pokazy i doświadczenia. Odwiedzający szkołę będą mogli rywalizować
w kilku konkursach, przewidziano też kulinarne atrakcje
(prezentacja kuchni niemieckiej, poczęstunek hiszpańskimi
przekąskami, szkolna kawiarenka).
Bardzo bogaty program Dnia Otwartego w kleszczowskim ZSP jest dostępny na stronie internetowej szkoły (www.
zspkleszczow.pl).
Przypomnijmy, że na rok szkolny 2019/2020 Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych zapowiada otwarcie aż ośmiu
klas pierwszych. Dla absolwentów szkół podstawowych zostaną utworzone dwie klasy licealne o profilach językowym
i medyczno-ratowniczym oraz dwie klasy w technikum o specjalnościach technik mechatronik i technik automatyk. Odrębne klasy o takich samych specjalnościach będą dostępne
również dla absolwentów gimnazjów.
JS

Konkursowe wyzwanie
dla recytatorów

ąk na pąk spadł z jękiem z sęka,/ odtąd pąk się bąka lęka,/ a że bąk
ma żal do pąka / więc sęk odtąd nęka bąka - ta krótka rymowanka autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej pokazuje skalę wyzwań, z jaką zmierzą się
uczestnicy konkursu logopedyczno-recytatorskiego, który 1 kwietnia odbędzie
się w kleszczowskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka. Cytowany
wiersz (a także kilka innych) jest przeznaczony dla grupy wiekowej 5 i 6 lat.
Trudne pod względem artykulacji teksty zostały zróżnicowane w zależności
od wieku uczestniczących w konkursie uczniów. Dominują wiersze trzech autorek: Hanny Łochockiej, Agnieszki Frączek oraz Małgorzaty Strzałkowskiej.
Organizowany w Kleszczowie konkurs „Wierszyki łamiące języki” jest
przeznaczony dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych - zarówno z terenu gminy, jak i z okolicznych powiatów. Rywalizacja w poprawnej
recytacji trudnych tekstów ma służyć zarówno promowaniu poprawnej i pięknej wymowy, uwrażliwieniu na piękno literatury polskiej, rozwijaniu uzdolnień twórczych i doskonaleniu umiejętności recytatorskich, a także integracji
uczniów z regionu.
Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych: ● I - dzieci przedszkolne - 5, 6-latki, ● II - uczniowie klas I-III, ● kategoria III - uczniowie klas IV-VI, ● kategoria IV - uczniowie klas VII-VIII. Jak wynika z regulaminu zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 22 marca br. Uczestnik
konkursu wybiera do recytacji jeden wiersz spośród zaproponowanych przez
organizatora.
Przedmiotem oceny będzie dykcja (staranna wymowa, prawidłowa artykulacja głosek, właściwe akcentowanie wyrazów, panowanie nad oddechem,
swobodne posługiwanie się nim) oraz interpretacja (modulowanie głosem,
właściwe akcentowanie ważnych treści utworu, właściwe tempo wygłaszania tekstu, opanowanie pamięciowe utworu, oryginalność występu recytatora, mierzona odczuciami i wrażeniami słuchaczy. W składzie konkursowego
jury znajdą się logopedzi i nauczyciele języka polskiego. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia o godz. 9.00.
JS

Stypendia dla najlepszych
roku szkolnym w całym województwie łódzkim stypendia PreW tym
zesa Rady Ministrów otrzymywać będzie 230 uczniów. To finanso-

we wsparcie umożliwi prymusom pokrycie dodatkowych wydatków, związanych z rozwijaniem pasji i zainteresowań.
Jakie warunki musi spełniać
uczeń, który zabiega o stypendium od premiera? Należy być
uczniem szkoły,
w której nauka
kończy się egzaminem maturalnym. Poza tym
trzeba spełniać
przynajmniej jeden z dodatko- Mateusz Tyl i Karolina Cieślak (druga od prawej)
wych warunków: to tegoroczni stypendyści premiera
otrzymać pro mocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa
niż 4,75 i bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskać najwyższą w danej
szkole średnią ocen i wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. W pozostałych dziedzinach wiedzy uczeń powinien osiągać wyniki co najmniej
dobre.
Kandydatów do stypendium premiera typuje samorząd uczniowski,
a zatwierdza rada pedagogiczna szkoły. Wybrany może być tylko jeden
uczeń danej szkoły. Stypendium otrzymuje od września do czerwca w danym roku szkolnym.
JS
Fot: www.zspkleszczow.pl
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Poradnia Rehabilitacji
i Fizjoterapii - kwiecień 2019
FIZJOTERAPIA
dr n. med. specjalista fizjoterapii Michał Kaczmarek
● 01.04. godz. 8-15 - Kwalifikacja pacjentów, ● 02.04., godz.
8-17.30, ● 03.04., godz. 11.30-18, ● 05.04., godz. 8-15, ● 09.04.,
godz. 8-15, ● 10.04., godz. 8-17.30, ● 11.04., godz. 8-16, ● 17.04.,
godz. 8-15, ● 18.04., godz. 8-17.30, ● 19.04., godz. 8-16 - Kwalifikacja pacjentów, ● 23.04., godz. 8-15.30, ● 25.04., godz. 8-15, ●
26.04., godz. 8-17.30, ● 29.04., godz. 8-15, ● 30.04., godz. 8-17.30.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
dr n. med. specjalista fizjoterapii Marcin Szczepanik
● 08.04., godz. 15-18, ● 12.04., godz. 15-18, ● 24.04., godz. 1518, ● 26.04., godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
dr n. med. specjalista fizjoterapii Katarzyna Smyj
● 03.04., godz. 14-18, ● 04.04., godz. 14-18, ● 15.04., godz. 1418, ● 18.04., godz. 14-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
Fizjoterapeutki: Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska,
Julita Zagórska
● Codziennie, godz. 8-18.
PORADNIA REHABILITACJI
dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 13.04., godz. 8.10-14.

Szczepienia ochronne
dla mieszkańców gminy
Kleszczowska Przychodnia Salus w Kleszczowie informuje, iż
na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów realizuje program
gminnej polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych. W
roku 2019 realizowane są szczepienia:
3 przeciw meningokokom (dotyczy całej populacji mieszkańców),
3 przeciw rotawirusom (dotyczy dzieci od 6. do 24. tygodnia życia),
3 wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (dotyczy dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień),
Każde wykonanie szczepienia musi być poprzedzone świadomą pisemną zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego oraz kwalifikacją lekarza. Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskanie nieodpłatnego świadczenia jest
posiadanie statusu mieszkańca Gminy Kleszczów.
Terminy szczepień uzgadniane są indywidualnie w Rejestracji
Przychodni w godzinach od 8.00 do 18.00, lub pod numerem telefonu 44/731-30-80, 44/ 731-30-15.

7.00-20.00
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Ważne dla rolników

Niebezpieczne wypalanie traw
Ten temat regularnie co roku pojawia się w informacjach mediów i ostrzeżeniach ARiMR. „Stop wypalaniu traw!” apelują też
strażacy. „Oczyszczanie” pól i nieużytków z pomocą ognia może
zagrozić życiu i zdrowiu innych ludzi albo wywołać zniszczenie mienia np. budynków. Za takie czyny można trafić do więzienia. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych
i rowach przydrożnych. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5 tys.
zł grzywny za wypalanie traw.
Wypalanie traw wyjaławia ziemię, niszczy warstwę próchnicy,
a razem z nią bogaty świat mikroorganizmów (bakterie, grzyby),
niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej. Ogień zabija
także owady, np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże,
zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska.

Na restrukturyzację
małych gospodarstw
Do 29 marca w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Może się o nią starać rolnik, posiadający co najmniej
1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów. Dodatkowo ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc,
w którym składa wniosek, a w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.
Bezzwrotna premia dla właścicieli małych gospodarstw to 60
tys. zł. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20
proc. - po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie na zalesianie
Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las,
mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR. Wnioski o taką pomoc
będzie można składać w biurach powiatowych agencji od 1 czerwca
do 31 lipca br. Wsparcie na zalesianie jest wypłacane w trzech etapach. Pierwszy - wsparcie na zalesienie, to jednorazowa płatność,
która ma zrekompensować koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej
wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu
oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Przez pięć lat
rolnik, który posadzi las otrzymuje również premię pielęgnacyjną,
a przez 12 lat - premię zalesieniową.
Wnioski złożone przez osoby zainteresowane zagospodarowaniem gruntów w kierunku leśnym zostaną rozpatrzone i ocenione. 1
października zapowiedziano ogłoszenie listy beneficjentów.

Prosto ze szkółki leśnej
Jeśli właściciel gruntów rolnych ma grunty, nadające się do założenia lasu, a nie chce czekać do jesieni na ewentualne przyznanie
dotacji, może tereny leśne urządzić już wiosną. 15 gatunków drzew
i krzewów leśnych znajdzie się w asortymencie sadzonek, które od
wtorku 26 marca trafią do sprzedaży w Szkółce Leśnej Borowiny,
prowadzonej przez Nadleśnictwo Bełchatów. Jak wynika z komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej www.belchatow.
lodz.lasy.gov.pl, sprzedaż będzie się odbywała w każdy roboczy
wtorek i czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00 (aż do wyczerpania ilości sadzonek, przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019).
Ceny brutto za 1000 szt. sadzonek zaczynają się od 180 zł (za
sosnę pospolitą, oznaczoną symbolem produkcyjnym 1/0) poprzez
600 zł za brzozę brodawkowatą (symbol 1/0) do 1100 zł za sadzonki buka zwyczajnego (symbol 2/0).
Szczegółowy cennik zainteresowani zakupem znajdą na podanej stronie internetowej.
(opr. JS)
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6
właściwego korzystania z internetu i jak uniknąć niebezpieczeństw. Dla
gimnazjalistów zajęcia z dziećmi były okazją do wcielenia się w rolę nauczyciela.

Który tłumacz najsprawniejszy?
13 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
odbył się VI Konkurs Translatorski. Rywalizowali uczniowie klas gimnazjalnych z Bełchatowa, Sulmierzyc, Piotrkowa Trybunalskiego, Radziechowic Długich, Jedlna i Kleszczowa, a także uczniowie szkół
podstawowych z Łękińska, Kleszczowa, Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Gomunic, Radomska i Rząśni.
Zadaniem uczestników było przetłumaczenie w ciągu 120 minut 30
zdań w różnych kombinacjach językowych: polsko-angielskiej, angielsko-polskiej, angielsko-niemieckiej, niemiecko-angielskiej, polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej.
Wyniki językowych zmagań zostaną podane 2 kwietnia podczas
Dnia Otwartego ZSP w Kleszczowie.

Pora na promocję oferty ZSP
W odpowiedzi na zaproszenia gimnazjów i szkół podstawowych
z najbliższych powiatów przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odwiedzają w marcu te szkoły, by móc zapoznawać uczniów, rodziców i nauczycieli z ofertą, przygotowaną na
nowy rok szkolny. Do tej pory takie spotkania informacyjne odbyły się
w Gorzkowicach, Rozprzy, Ruścu i Rząśni.
Przygotował JS na podstawie informacji
i z wykorzystaniem zdjęć, publikowanych
na stronach www szkół Gminy Kleszczów
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Prosto z SOLPARKU
OTYLIADA 2019

W SOLPARKU odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego OTYLIADA. W nocy z 16 na 17 marca
na kleszczowskim basenie rywalizowało 27 uczestników. Maraton
zakończyli zwycięzcy, wychodząc z wody o godz. 6:00 w niedzielę! Do wody weszli 12 godzin wcześniej. Najdłuższy dystans 33,5
km przepłynął Jonasz Buksztynowicz, II miejsce zdobył Marek Łukaszewski z wynikiem 32,6 km, III miejsce - Filip Białas, który pokonał 31,2 km. Łącznie w tej edycji OTYLIADY w SOLPARKU osiągnięto wynik 374,975 km!

Nowy rodzaj zabiegów
Oferta SOLPARKU została wzbogacona o bezbolesne i bezinwazyjne zabiegi dla kobiet. Fale radiowe to jedna z najlepszych kosmetologicznych metod nieinwazyjnego odmładzania i ujędrniania
skóry twarzy i ciała. Zapisy zainteresowanych przyjmowane są pod
nr tel. 44/ 731-65-03 lub 44/ 731-65-01.

Krav Maga – trening samoobrony
Do zajęć ruchowych, które organizowane są w SOLPARKU dołączył nowy ich rodzaj. To izraelski system samoobrony Krav Maga,
którego mogą się nauczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 20:30 oraz w czwartki o godz.
19:30.

SOLPARK w Święta Wielkanocne
SOLPARK informuje, że w Niedzielę Wielkanocną cały obiekt
będzie nieczynny. W drugim dniu Wielkanocy będą czynne: ● Basen 9:00-22:00; ● Strefa SPA 12:00-22:00;● Strefa Gier 14:0022:00.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 18
i 19 kwietnia od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów prowadzony będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:
18 kwietnia (czwartek)
● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniówka,
● Łuszczanowice, ● Łuszczanowice Kolonia, ● Wolica, ● Czyżów,
● Kocielizna, ● Stefanowizna, ● Adamów, ●Kol. Wola Grzymalina,
● Słok - Młyn I
19 kwietnia (piątek)
Łękińsko
● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła,
● ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna,
● ul. Poprzeczna, ●ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa,
● ul. Szkolna
Kleszczów
● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna,
● ul. Szkolna, ● ul. Szkolna 2 (zabudowa wielorodzinna),
● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna,
● ul. Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska,
● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ● ul. Sportowa,
● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ● ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna,
● ul. Kalinowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa,
● ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa,
● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa,
● ul. Chabrowa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa,
● ul. Tulipanowa, ● ul. Wiśniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa,
● ul. Miła, ● ul. Irysowa, ● ul. Wschodnia.
W ramach wystawki odbierane będą: ● tekstylia (dywany, wyroby tapicerskie),● zużyty sprzęt AGD i RTV, ● zużyte opony z samochodów, ● baterie, akumulatory,● złom metalowy, ● elementy

z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji w tym wykładziny podłogowe, ● zużyte meble i elementy stolarki, ● związane gałęzie.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie
będą odbierane: ● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny
wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej
postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach
niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ●
odpady zawierające azbest - eternit.
UWAGA !
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru
odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas
rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy
ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na
indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/
632-39-00.

SPRZEDAM
 dwie bramy ● 4 m (2x2 m), ● 2,9 m (2x1,45 m)
 furtkę (1 m)
 6 przęseł po ok. 1,65 m każde.
Bramy z zawiasami
Tel. 513-033-518
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Sport
Zwycięstwo P. Gawrysiaka

Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Pływaniu (Łódź, 9-10 marW Zimowych
ca) Omegę Kleszczów reprezentował Przemysław Gawrysiak. Był jednym z po-

nad 400 pływaków, rywalizujących w imprezie. Na dystansie 50 m stylem dowolnym zajął pierwsze miejsce z czasem 0’23”26.

Zimowe przełaje w Żerkowie

Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS
w biegach przełajowych w Żerkowie brało
udział 11 biegaczy i biegaczek Omegi Kleszczów.
Najlepszy rezultat osiągnęła Agnieszka Kuśmierek, która była druga na 3000 metrów (na zdjęciu –
druga od lewej). Na podium stanęła także zdobywczyni brązowego medalu na 2000 metrów, Milena
Gierach. Świetne miejsca w pierwszej szóstce wywalczyli ponadto: Paulina Kupc (IV m. na 2000 m)
oraz Filip Dzieciątkowski (VI m. na 2000 m). Dru- Źródło: www.facebook.com/
żynowo klub z Kleszczowa uzyskał drugie miejsce. LksOmegaKleszczow

W

Wygrali eliminacje

hali SOLPARKU drużyna piłkarzy LKS Omega Kleszczów zmierzyła się
w eliminacjach do mistrzostw województwa łódzkiego LZS w piłce nożnej do
lat 16. Wygrała wszystkie mecze (2:0 z Białą, 2:1 z Sulmierzycami, 2:0 z Błaszkami)
i okazała się najlepszym zespołem turnieju. W składzie Omegi wystąpili: Miłosz Dylak, Dawid Dyła, Patryk Gal, Mateusz Miarka, Mikołaj Michalczyk, Przemysław Nowicki,
Michał Piróg, Maciej Roczek, Łukasz Więckowski, Mateusz Zagórski.

W

Nie popisali się w Moszczenicy
marca w Moszczenicy odbył się
wojewódzki finał Zrzeszenia LZS
w halowej piłce nożnej seniorów. Po wygraniu mistrzostw powiatu bełchatowskiego i eliminacji wojewódzkich drużyna Omegi Kleszczów wydawała się jedną
z najmocniejszych drużyn finału rozgrywek. Przyszło jej się zmierzyć z czterema
drużynami z regionu łódzkiego. W turnieju rozgrywanym systemem „każdy z każ-

3

dym” seniorzy Omegi walczyli z LUKS
Mroczków - Dzielna, Włókniarzem Moszczenica, Orlętami Cielądz oraz LKS Czarnocin. Najlepszym zespołem okazał się
LKS Czarnocin. Drugie miejsce przypadło
gospodarzom (Włókniarz Moszczenica),
trzecie LKS Mroczków - Dzielna, czwarte
Orlętom Cielądz. Omega okazała się najsłabszą drużyną mistrzostw.
(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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GOK informuje i zaprasza
Wielkanocne klimaty w pracowni ceramiki
15-osobowa
grupa dzieci podczas
zajęć, zorganizowanych 27 lutego
w pracowni ceramiki pracowała nad
przygotowaniem glinianych miseczek,
które przed Wielkanocą posłużą do
wysiania rzeżuchy.

Z okazji Dnia Kobiet
9 marca z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury zaprosił
zainteresowane panie na naukę haftu na kanwie plastikowej, wyszywanej różnokolorowymi wstążkami, włóczkami czy sznurkami.
Odbył się również wernisaż prac tkackich oraz obrazów, wykonywanych przez mieszkańców gminy w ramach zajęć prowadzonych
przez artystę – plastyka Józefa Jakubczyka. Na scenie sali widowiskowej wystąpił ze swoim programem Kabaret JURKI.

„Wielkanoc w różnych technikach
artystycznych”
Gminny Ośrodek Kultury organizuje cykl zajęć warsztatowych,
związanych z przygotowywaniem wielkanocnych dekoracji przy
wykorzystaniu najróżniejszych technik. Ponieważ każdy z warsztatów odbywa się w innym dniu najbardziej zainteresowane osoby
mogą zaliczyć 10 różnych zajęć, odwiedzając kolejne placówki
GOK.
Wszystkie zajęcia będą się zaczynać o godz. 17:00.
 Dębina - 26.03. (wtorek) - dekoracja na drzwi „zające wielkanocne z juty”
 Rogowiec - 27.03. (środa) - jajko wielkanocne zdobione techniką quillingu
 Wolica - 28.03. (czwartek) - baranek wielkanocny z popcornu
 Żłobnica - 29.03. (piątek) - kartki wielkanocne wykonywane
techniką pergamano
 Czyżów - 30.03. (piątek) - pisanki 3D sospeso
 Łękińsko - 02.04. (wtorek) - kartka wielkanocna zdobiona haftem matematycznym
 Kamień - 03.04. (środa) - dekoracja wielkanocna z kwiatów
z krepiny (krepina - rodzaj bibuły marszczonej, charakteryzującej się możliwością stałego odkształcenia)
 Łuszczanowice - 04.04. (czwartek) - jajka zdobione sznurkiem
i wzorami haftu wstążeczkowym
 Kleszczów - 05.04. (piątek) - pisanka z filcu, wykonana z wełny
czesankowej i styropianu
 Antoniówka - 06.04. (sobota) - jajko zdobione sznurkiem i kwiatami z foamiranu

Konkursy na jubileusz

tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. Z tej okazji zaprasza
mieszkańców do udziału w okolicznościowych konkursach. Do dzieci i młodzieży (wiek 3-18 lat) adresowany jest konkurs „Kartka urodzinowa na 70-lecie biblioteki”. Prace w formacie A4 należy wykonać
przy użyciu dowolnej techniki plastycznej. Formularze zgłoszeniowe
powinny być podpisane przez opiekuna prawnego niepełnoletniego
autora. Termin składania prac w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie, ul. Sportowa 8 upływa 20 kwietnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych: ● I 3-6 lat, ● II - 7-10 lat, ● III - 11-15 lat, ● IV - 16-18 lat.
Drugi konkurs polegać ma na ułożeniu wiersza, poświęconego
bibliotece. Uczestnicy (pełnoletni mieszkańcy gminy Kleszczów)
mogą przesyłać jeden, samodzielnie napisany wiersz, który wcześniej nie był publikowany, ani też wysyłany na jakikolwiek konkurs.
Forma i długość wiersza - dowolna. Prace wraz z formularzem
zgłoszeniowym należy składać do 20 kwietnia w siedzibie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie, ul. Sportowa 8.
Oceny prac w obu konkursach dokona komisja, złożona
z przedstawicieli organizatora konkursu. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zastrzega sobie prawo do prezentacji prac
uczestników konkursu w prasie, w Internecie oraz do ich wykorzystania w inny sposób w celach promocyjnych.
Szczegółowe regulaminy wraz z kartami zgłoszeń są dostępne
na stronie internetowej http://biblioteka.kleszczow.pl/.
JS

W

„Narodowe Czytanie” nowel

P

onad 100 różnych propozycji lektur zgłosili do 11 marca
Polacy do tegorocznej akcji „Narodowego Czytania”. Spośród nich Prezydent RP wraz z małżonką wybrali osiem polskich
nowel, które choć powstawały w różnych okresach historycznych
są - podobnie jak ich autorzy - na trwałe wpisane w historię polskiej literatury. Do wrześniowego czytania zakwalifikowane zostały: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej,
„Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza,
„Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki,
wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza
oraz „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.
Coroczna akcja „Narodowe Czytanie” to inicjatywa Prezydenta
RP. Została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
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