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Przebudowa
gminnego stadionu

W kwietniu przy ul. Sportowej w Kleszczowie rozpoczęły się
prace, związane z przebudową gminnego stadionu. Dzięki tej inwestycji ma powstać nowa bieżnia, z powiększoną częścią dla biegów sprinterskich, a także nowe skocznie do skoków wzwyż, w dal
i o tyczce oraz rzutnie (dla
kuli, oszczepu, dysku i młota). Zostaną zmodernizowane trybuny, rozbudowany będzie budynek magazynowy,
a także szatnie z zapleczem.
Dzięki temu stadion będzie
mógł być miejscem organizowania lekkoatletycznych imprez rangi wojewódzkiej oraz
ogólnopolskich mityngów
w wybranych konkurencjach.

Badania prenatalne
w Kleszczowie

W drugiej połowie lutego Kleszczowska Przychodnia Salus
umożliwiła swoim pacjentkom korzystanie ze specjalistycznych
badań prenatalnych. Do 24 kwietnia badaniu ultrasonografem poddało się 25 pacjentek, a 13 z nich skierowano dodatkowo na niezbędne badania laboratoryjne (test biochemiczny i PIGF).
Więcej na str. 6

Majowe święto gminy
Na sobotę 25 maja oraz niedzielę 26 maja zostały zaplanowane obchody kolejnych Dni Kleszczowa. Ze względu na prowadzoną przebudowę stadionu imprezy odbywać się będą na terenie
parkingu w sąsiedztwie kompleksu SOLPARK. Na jakie atrakcje liczyć mogą uczestnicy Dni Kleszczowa? Będzie coroczna parada
młodzieżowych orkiestr dętych, wystąpią m.in. Czadoman, Zeus,
Danzel, a także Filip Lato & Jula. Szczegółowy program podamy
w kolejnym wydaniu „Informatora”.

Będą wybrane
najschludniejsze posesje
Został ogłoszony coroczny konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów. Podobnie jak w poprzednich edycjach
rywalizować w nim będą właściciele posesji siedliskowych oraz
posesji w gospodarstwie rolnym. Główne nagrody w tych dwóch
kategoriach ustalono na poziomie 3 i 3,5 tys. zł. Szczegółowe warunki i kryteria ocen posesji znaleźć można w regulaminie, który
zamieszczamy na str. 7. W następnym wydaniu „IK” znajdą Państwo druk zgłoszenia udziału w konkursie.

Z okazji Dnia św. Floriana wszystkim Druhnom i Druhom
z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kleszczów
składamy serdeczne podziękowania za działalność
ratowniczą, za bezinteresowną służbę drugiemu
człowiekowi, za udział w inicjatywach na rzecz lokalnej
społeczności.
Życzymy, by poświęcenie oraz gotowość spieszenia
z pomocą innym była dla Was zawsze źródłem osobistej
satysfakcji i społecznego uznania.
Przewodnicząca
Rady Gminy
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Ostatni taki egzamin
Wraz z gimnazjami, których 20-letnia historia zostanie
zamknięta z końcem trwającego jeszcze roku szkolnego,
znikną gimnazjalne egzaminy.
Do ostatniego takiego sprawdzianu wiedzy w Kleszczowie przystąpiło w kwietniu 61
uczniów Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta.
Więcej na str. 6

Dni Otwarte w SOLPARKU
Urząd Gminy w Kleszczowie, odpowiadając na zaproszenie
Marszałka Województwa Łódzkiego, zgłosił kompleks SOLPARK
do udziału w inicjatywie Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Dni
Otwarte w SOLPARKU odbędą się 10 i 11
maja. W piątek od godz.
10 do 22 można będzie
zwiedzać obiekty kleszczowskiego kompleksu.
W sobotę takie zwiedzanie możliwe będzie
od godz. 9 do 22. Dodatkowo w te dwa dni
SOLPARK o 20 proc.
obniży ceny biletów
wstępu na baseny.
Więcej na str. 2
Fot. SOLPARK Kleszczów
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Poznańska firma
zaprojektuje nową szkołę

KRÓTKO
Firmy mają wysokie oczekiwania

„Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” - to uzasadnienie prawne jest podawane w przypadku unieważnienia przetargów. W
tym roku Urząd Gminy zdecydował już o unieważnieniu dwóch postępowań.
Znacznie więcej niż wynikało to z oszacowania wartości zamówienia zażyczyli sobie potencjalni wykonawcy
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Wyższe
oczekiwania finansowe miał też jedyny oferent, który przystąpił do przetargu na wykonywanie przez najbliższe trzy lata gazowych przyłączy. Wójt gminy podjął
decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargów na obydwa te zadania inwestycyjne.

Kto wykona przyłącza energetyczne?

Dziesięć nowych przyłączy, które pozwolą na dostarczenie energii do nowych budynków mieszkalnych na
terenie gminy Kleszczów, wykona wybrana w przetargu spółka Elbox, mająca swą siedzibę w Rogowcu. Złożyła korzystniejszą ofertę niż Energoserwis Kleszczów.
W ciągu 4 miesięcy za kwotę 191.388 zł wykona przyłącza w czterech miejscowościach: Czyżów (4), Łękińsko
(3), Łuszczanowice (2) oraz Żłobnica (1).

biur projektowych walczyło
Aż 21o gminne
zlecenie na wykonanie

dokumentacji projektowej, związanej z planowaną przez gminę budową nowej siedziby Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
Ma ona powstać w pobliżu obiektów SOLPARKU. Swoje oferty na przetarg złożyły
m.in. firmy z Dmosina, Łodzi, Gliwic, Krakowa, Kalisza, Wrocławia, Poznania, Szczecina i Warszawy.
Weryfikacja ofert, których otwarcia dokonano 25 lutego zajęła pracownikom Urzędu Gminy, zajmującym się zamówieniami
publicznymi, ponad miesiąc. Rozbieżność
oczekiwań finansowych za opracowanie
wielobranżowej dokumentacji była ogromna. Dość powiedzieć, że najtańsza oferta
miała wartość niespełna 200 tys. zł, zaś najdroższa - ponad 1,97 mln zł.
Zamówienie zostało powierzone firmie
AC Studio z siedzibą w Poznaniu, a umowę podpisano 15 kwietnia. Firma będzie
miała 13 miesięcy na dostarczenie do Urzędu Gminy kompletnego opracowania pro-

Kolejne działki trafią na przetarg

Wójt gminy wydał zarządzenie dotyczące przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych kolejnych działek budowlanych, położonych na terenie nowego osiedla w Łuszczanowicach
Kolonii. Tym razem oferowane będą działki, położone
przy ulicach: Jana III Sobieskiego, Zygmunta III Wazy
oraz Stefana Batorego.

Dokładny wykaz oraz ceny wywoławcze oferowanych
przez gminę kompletnie uzbrojonych parceli podany
zostaną za kilka tygodni. Zagospodarowanie terenu
osiedla w Łuszczanowicach Kolonii zbliża się do końca. W kwietniu nastąpił odbiór robót, wykonanych na
„królewskim osiedlu” w ramach II etapu tej inwestycji.

Mieszkańcy korzystają z dotacji

Do 3 kwietnia w Urzędzie Gminy złożono 120 wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznych instalacji, które wykorzystują energię odnawialną
bądź ograniczają emisję zanieczyszczeń z domowych
źródeł ciepła. Na dotacje do złożonych już wniosków
gmina wyda ok. 2,1 mln zł.
Najnowszy program proekologiczny, który dotyczy dofinansowania kosztów termomodernizacji budynków
mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów, także spotkał się z zainteresowaniem właścicieli budynków. Złożyli oni 55 wniosków, a przewidywana kwota gminnych
dotacji ma w ich przypadku wynieść ok. 1, 7 mln zł.
JS

NR 9/505

D

jektowego dla nowej siedziby podstawówki w Kleszczowie. Wartość brutto umowy to
398.520 zł.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
w nowym budynku ma się znaleźć m.in. 50
sal lekcyjnych z niezbędnym zapleczem,
szatnie, sale gimnastyczne, szkolna biblio-

Do czasu budowy nowej szkoły uczniowie będą
musieli się pomieścić w tym budynku

teka z czytelnią, pomieszczenia świetlicowe oraz wydzielone gabinety dla stomatologa, pielęgniarki, psychologa i pedagogów.
JS

Dni Otwarte w SOLPARKU

ni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to inicjatywa, która ma umożliwić pokazanie tzw. szerszej publiczności różnych projektów, jakie zostały zrealizowane z dofinansowaniem unijnych funduszy. Akcja jest zarazem okazją do promocji tych projektów.
W tym roku DOFE odbywają się po raz szósty i towarzyszą obchodom 15-lecia wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej.
Dlaczego do akcji DOFE zgłoszony został
kompleks SOLPARK, pomimo tego, że gminie
nie udało się pozyskać unijnych środków ani na
budowę, ani też na wyposażenie obiektów, które
tworzą kompleks w Kleszczowie? Otóż pozyskana przez Urząd Gminy unijna dotacja posłużyła
do przeprowadzenia akcji promocji SOLPARKU
w początkowym okresie jego działalności.
Dni Otwarte w SOLPARKU będą okazją do
pokazania tego kompleksu nie tylko gościom
Fot. SOLPARK Kleszczów
z regionu łódzkiego. Przypuszczamy, że jest
wielu mieszkańców naszej gminy, którzy nie
mieli jeszcze okazji, by poznać wszystkie atrakcje, z jakich można skorzystać w SOLPARKU dla rekreacji, poprawy swojej kondycji albo dla zagospodarowania wolnego czasu. Zachęcamy więc do udziału w Dniach Otwartych SOLPARKU.
Inne miejsca oraz inwestycje, które promowane będą w ramach tegorocznych Dni
Otwartych Funduszy Europejskich, znaleźć można pod adresem https://dniotwarte.eu/.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j
Dz.U.2018.2204 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 2
wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych, w obrębie Łuszczanowice i obrębie Kuców 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.

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz.U.2018.2204. ze zm.), zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej
47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, opublikowany na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia,
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów pokój 26, tel. 44 731-66-31; 44 731-66-55.
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Kwietniowa sesja

Po

raz ósmy w tej kadencji zebrali się na posiedzeniu radni gminy Kleszczów. Uchwały przyjęte 18 kwietnia dotyczyły m.in. udzielenia finansowego wsparcia (120 tys.
zł) z przeznaczeniem na budowę hali garażowo-gospodarczej dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Radni udzielili też 50-tysięcznego wsparcia
gminie Kiełczygłów na rekultywację lokalnego składowiska odpadów komunalnych.
Kolejną gminą, która skorzysta z naszej pomocy finansowej są Łęki Szlacheckie. Kwota
150 tys. zł ma pomóc w rozbudowie miejscowej szkoły podstawowej. Na przebudowę drogi
dojazdowej w Woli Jankowskiej finansową pomoc z budżetu Kleszczowa (100 tys. zł) otrzymała gmina Strzelce Wielkie. Pomoc w realizacji inwestycji drogowej (przebudowa drogi we
wsi Bożydar) uzyskała również gmina Kluki. Wsparcie gminy Kleszczów wyniesie 500 tys. zł.
Na kwietniowej sesji Rada Gminy dokonała ponadto zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 oraz w tegorocznym budżecie gminy. Radni przyjęli również
uchwałę dotyczącą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W dokumencie tym została ustalona maksymalna kwota dofinansowania do opłat, które od dokształcających się nauczycieli pobierają uczelnie, są też określone specjalności i formy kształcenia
nauczycieli ze szkół i przedszkoli, prowadzonych przez gminę Kleszczów.
JS

W Y B O RY D O PA R L A M E N T U E U R O P E J S K I E G O
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684) Wójt Gminy Kleszczów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
Nr obGranice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
wodu
Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25,
Antoniówka, Dębina, Kocielizna, 97-410 Kleszczów
1
Żłobnica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

2

Kleszczów

3

Adamów, Biłgoraj, Bogumiłów,
Czyżów, Kamień, Łękińsko, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefanowizna,
Wola Grzymalina-Kolonia, Wolica

4

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,
ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Łękińsku, Łękińsko
ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Publiczne Przedszkole Samorządowe w ŁuszŁuszczanowice, Łuszczanowice- czanowicach, Łuszczanowice 104B, 97-410
Kleszczów
Kolonia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej św.
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary, ul.
Barbary
Ogrodowa 1, 97-410 Kleszczów
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej
niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy
inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75
lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej
niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy
inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy
Kleszczów najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz.
700 do godz. 2100.
Wójt Gminy Kleszczów /-/ SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
5
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KOMUNIKATY
Biuro Obsługi Klienta „Arreksu” czynne dłużej

Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” poinformowała o wydłużeniu godzin otwarcia Biura Obsługi Klienta. BOK jest teraz czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-17.00.
Biuro Obsługi Klienta spółki ARR „Arreks” mieści się na parterze budynku przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie - wejście od ul.
Głównej. Można tu załatwić wszystkie sprawy związane z dostępnymi usługami telekomunikacyjnymi (telewizja, internet, telefon).

Zamknięta droga przez Dębinę

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że w związku z pracami przygotowawczymi, prowadzonymi przez PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów, został całkowicie zamknięty dla ruchu odcinek drogi przez wieś Dębina. Objazd nieprzejezdnego odcinka jest możliwy obwodnicą gminną.

Warto korzystać z Alertownika albo SMS Alert

Komunikaty informujące o ważnych wydarzeniach, a także
ostrzeżenia pogodowe, rozsyłane przez Urząd Gminy trafiają
bezpośrednio do tych mieszkańców, którzy zdecydowali się na
korzystanie z aplikacji Alertownik. Ta bezpłatna aplikacja, pobrana na własnego smartfona, umożliwia też mieszkańcom zgłaszanie do Urzędu Gminy np. informacji o niebezpiecznych dziurach
w drodze, o uszkodzonych urządzeniach na placu zabaw, o niepalącej się latarni.
Z aplikacji Alertownik można korzystać, pobierając ją bezpłatnie
ze strony https://alertownik.pl/. Można też ją pobrać za darmo ze
sklepów Google Play i AppStore.
Mieszkańcy naszej gminy, którzy nie będą chcieli w swoich
smartfonach instalować wspomnianej aplikacji, mogą otrzymywać ważne powiadomienia z Urzędu Gminy za pośrednictwem
SMS. Aby zamówić subskrypcję SMS należy wysłać esemesa
o treści Al.Kleszczow.tak na numer 4628. W dowolnym momencie można dezaktywować powiadomienia SMS, wysyłając tekst
Al.Kleszczow.nie na numer 4628.
Aktywacja SMS Alert kosztuje mieszkańca gminy tyle, co jednorazowa opłata za zwykły SMS (zgodna z cennikiem operatora).

Sprawdź czy jesteś w rejestrze 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.
Jeżeli nie znajdziemy swojego nazwiska w rejestrze wyborców to
należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkamy.

Niektóre urzędy odpracują 2 maja
w sobotę 11 maja

Czwartek 2 maja będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Podstawę do takiej organizacji czasu pracy stworzyło Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2019 r. W zamian za to
pracownicy urzędów administracji rządowej (Łódzki Urząd Wojewódzki oraz jego delegatury, placówki KRUS, Sanepid i inne)
przyjdą do pracy w sobotę 11 maja.
Warto skorzystać z tej okazji i - nie tracąc urlopu - załatwić np.
sprawy paszportowe, albo kartę ubezpieczenia EKUZ, która
przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym będzie jak znalazł.

Infolinia w bełchatowskim szpitalu

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie uruchomił
nową infolinię rejestracji. Pod numerem 44/ 635-85-55 w godzinach 7.00-18.00 są prowadzone zapisy do lekarzy specjalistów.
(opr. JS)
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Szkolne wieści

Zaznaczyli swoją obecność w konkursie
Do siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaproszono laureatów XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Celem konkursu
jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych
w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie. W kategorii „Technik Absolwent” rywalizowali absolwenci średnich szkół technicznych.
W tym roku na 23 nagrodzonych w rejonie piotrkowskim, aż
5 to tegoroczni absolwenci Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Aż czterech uczniów wywalczyło trzecie miejsce. Są to: Jakub Dudziński, Mateusz Kotyla, Adrian Pietrzyk i Mateusz Kobiera. Konkursowe wyróżnienie zdobył Oskar Rogalski.

Wysoka lokata w konkursie InfoM@t 2019
W I Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Informatycznym InfoM@t 2019 uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W eliminacjach w powiecie bełchatowskim do rywalizacji stanęli m.in. dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Witold Jędrzejczak
z klasy VI c i Tomasz Bujacz z klasy VI d zdobyli łącznie 25 pkt., co dało im drugie miejsce w powiecie bełchatowskim. Do kolejnego etapu awansowali jedynie zdobywcy pierwszego miejsca.

Jak Wielkanoc świętują Portugalczycy?
Francisco Almeida, pracujący w spółce Colep Polska, był gościem klasy V b SP Kleszczów.
Przybliżył uczniom zwyczaje i tradycje wielkanocne kultywowane w tym regionie Portugalii,
w którym się urodził i wychowywał. W rewanżu uczniowie przedstawili prezentację poświęconą
przygotowaniom i świętowaniu Wielkanocy w Polsce.
W trakcie rozmowy z gościem, prowadzonej w języku angielskim, uczniowie zdobywali też
wiadomości na temat jego zainteresowań, życia w Portugalii oraz doświadczeń z pobytu w Polsce. Wizyta odbyła się w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „My life - my world”.

Zdrowie niejedno ma imię
W związku z obchodzonym 7 kwietnia Światowym Dniem Zdrowia kleszczowska szkoła
podstawowa poświęciła sporo czasu na zorganizowanie zajęć profilaktycznych. Dotyczyły one
takich zagadnień: „Jak dbać o zdrowie?”, „Czym jest uzależnienie?”, „Skutki palenia papierosów”, „Dopalaczom mówimy
stop - wybieramy zdrowie”.
Ponadto uczniowie klas IV-VIII odbyli spotkania z dietetyczką z Centrum Natura w Łodzi, a siódmo i ósmoklasiści
rywalizowali w konkursie profilaktycznym. W ramach zajęć
praktycznych uczniowie klas II a i II c przygotowywali smaczne i zdrowe sałatki.
Ważnym wydarzeniem dla uczniów klasy II b była wizyta
w gabinecie stomatologicznym. Podczas wizyty dzieci mogły
obejrzeć pomieszczenie i poznać nazwy urządzeń, wykorzystywanych w pracy stomatologa. Lekarz stomatolog Marzena Kabzińska oraz higienistka Monika Fiszer zwróciły uwagę
uczniów na to, jak należy dbać o zęby oraz higienę jamy ustnej. Wychodząc z gabinetu każde
dziecko otrzymało: lusterko stomatologiczne, nić dentystyczną, szczoteczkę, kolorowankę oraz
tematyczne materiały profilaktyczne.

O ludzkim i boskim cierpieniu
Spektakl „Nadzieja nowego życia”, przygotowany według scenariusza, napisanego przez
Małgorzatę Stępień z gimnazjalnej klasy III a połączył wątki, związane ze zjawiskiem przemocy
w rodzinie z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wykonawcami byli członkowie koła teatralnego, funkcjonującego w kleszczowskim Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta.
Spektakl został zaprezentowany 17 kwietnia w auli SOLPARKU.

Śpiewająco wygrały wyjazd do Hiszpanii
W Raciborzu odbył się Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej. Do konkursu zgłosiło się m.in. siedem uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Spośród podopiecznych Kingi Klimczyk - nauczycielki języka hiszpańskiego, w gronie
10 najlepszych wykonawczyń konkursu znalazły się dwie dziewczyny. Weronika Jońska zdobyła czwarte miejsce, natomiast Sylwia Ornatowska - wyróżnienie. Główną nagrodą, którą otrzymały te wokalistki z Kleszczowa jest wyjazd na kurs językowy w Hiszpanii. Dziewczęta odebrały też nagrody rzeczowe.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów
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Gimnazjaliści
na egzaminie

10 kwietnia nie było strajW środę
ku w kleszczowskim gimnazjum.

Uczniowie trzecich klas mogli bez żadnych przeszkód zasiąść do egzaminu,
wieńczącego trzy lata zdobywania wiedzy. O godz. 9.00 uczniowie rozpoczęli
60-minutowy test z historii i wiedzy o społeczeństwie. „Jakie obowiązki ma obywatel?”, „Kim był <udzielny pan>?” - to zagadnienia, które pojawiły się w części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. O godz. 11.00 gimnazjaliści zasiedli
do arkusza z zadaniami z języka polskiego. Mieli m.in. odpowiedzieć na pytania
dotyczące fragmentu powieści „Kamienie na szaniec”. Długość kolejnych pytań była zdecydowanie większa od trzywyrazowej fraszki „Skarga zmiętego”,
napisanej przez błyskotliwego polskiego autora Jana Izydora Sztaudyngera.
Gimnazjalistów zapytano czy tekst „Życie mnie mnie!” oznacza, iż: 1. Trudy codziennej egzystencji są łatwe do przezwyciężenia; 2. Życie polega na unikaniu
cierpień; 3. Człowiek nieustannie mierzy
się z przeciwnościami losu. Obszerniejszą pracę pisemną (rozprawkę) egzaminowani pisali w tym roku na temat „Czy
warto bronić własnych przekonań?”.
Następnego dnia gimnazjaliści rozwiązywali zadania z części przyrodniczej,
w której znalazły się zagadnienia związane z biologią, geografią, fizyką i chemią. Mieli wykazać się wiedzą np. na temat budowy i działania serca, związku
chemicznego, dostarczającego najwięcej
gramów azotu do gleby, obliczania odległości, w jakiej uderzył piorun oraz podania nazw miast przez jakie przejedzie
wycieczka z Paryża do Kijowa. Mieli na
udzielenie odpowiedzi 60 minut. Po przerwie czekał ich egzamin z matematyki. W
tej części zmierzyli się z tematami takimi
jak obliczanie objętości graniastosłupa,
procenty, układy równań czy układ współrzędnych.
Piątek 13 kwietnia była ostatnim
dniem gimnazjalnych zmagań. Wszyscy
gimnazjaliści z Kleszczowa wybrali zdawanie egzaminu z języka angielskiego.
O godz. 9.00 rozpoczęła się część podstawowa, a o godz. 11.00 - poziom rozszerzony. „Arkusze zawierały zadania
zamknięte oraz zadanie otwarte w części rozszerzonej, które zawsze wzbudza najwięcej emocji. W tym roku trzeba było napisać e-mail do kolegi oraz
zawrzeć w nim informacje z obozu sportowego. Zdania na temat egzaminu były
podzielone, ale wszystko zweryfikują wyniki, które uczniowie poznają w czerwcu”
- napisano w relacji z tego wydarzenia na
stronie internetowej gimnazjum w Kleszczowie.
JS
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Duża inwestycja w Łękińsku

„Zaprojektuj i wybuduj” jest procedowany przetarg nieograniczony
W formule
na kolejne duże zadanie, które będzie miało wpływ na dalszy rozwój gmi-

ny Kleszczów. Chodzi o inwestycję pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową rurociągu tłocznego ścieków od oczyszczalni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i budową PSZOK”. Główne założenia i cele, jakie mają być efektem tego
przedsięwzięcia, można znaleźć w szczegółowych opisach programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego w 2016 r. przez Hydro-Flow Sp. z o.o. z Grudziądza.
Inwestycja została podzielona na cztery odrębne zadania. Pierwsze z nich to
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu i budynkami towarzyszącymi. Rozbudowa ma zwiększyć wydajność tej biologicznej oczyszczalni do 1200 m sześć. na dobę. W trakcie powiększania i modernizacji obiektu dopływające ścieki mają
być oczyszczane bez jakichkolwiek przerw
technologicznych. Oczyszczanie ścieków po modernizacji odbywać się będzie
w oparciu o technologię bioreaktorów membranowych MBR z zanurzonymi modułami membranowymi. Ciągłą pracę obiektu
ma umożliwić zbudowanie dwóch niezależnych ciągów. Nawet w przypadku wyłączenia jednej linii technologicznej (z powodu przeglądu technicznego czy też awarii)
ścieki trafią do oczyszczenia w drugiej części. Woda, jaka pozostanie po przeprowadzeniu pełnego procesu oczyszczania popłynie dalej poprzez kanał odwadniający,
Fragment kanału odwadniającego
użytkowany przez KWB Bełchatów, by traodkrywkę węgla
fić do rzeki Widawki.
Drugą częścią planowanej inwestycji będzie budowa tłoczni ścieków, zdolnej do
przetransportowania w ciągu doby co najmniej 400 m sześć. ścieków z terenu Kleszczowa rurociągiem, który połączy kleszczowską oczyszczalnię z modernizowaną oczyszczalnią ścieków w Łękińsku. Rurociąg wykonany z tworzywa sztucznego
(PEHD) będzie miał około 3,1 km długości. Tłocznia ścieków powstanie na terenie
istniejącej oczyszczalni w Kleszczowie. Do zarządzania pracą i do kontroli poszczególnych segmentów układu, służyć mają urządzenia mechaniczne, sterowane automatycznie dzięki sygnałom wysyłanym za pośrednictwem sieci światłowodowej,
stąd też istotną częścią tego zadania będzie ułożenie kanalizacji dla światłowodów.
Trzecią część inwestycji stanowić ma likwidacja oczyszczalni w Kleszczowie. Zadanie obejmować będzie ponadto zagospodarowanie działki, jaka pozostanie po rozebraniu istniejącego obiektu. Przewidziano ułożenie, na zniszczonej betonowej i asfaltowej powierzchni, nowej kostki brukowej oraz posadzenie wzdłuż ogrodzenia
krzewów iglastych (tuja szmaragd) i drzew liściastych (klony).
Zadanie czwarte, szczegółowo opisane w dokumentacji przetargowej, polega na
zaprojektowaniu i wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Łękińsku. Na terenie ogrodzonej działki, przeznaczonej na ten cel mają
powstać m.in. budynek administracyjno-magazynowy, drogi wewnętrzne i utwardzone place oraz mur oporowy.
JS
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Caparol zachęca do
ocieplania domów

Wraz z początkiem sezonu budowlanego Caparol Polska rozpoczął kampanię reklamową „Caparol. Ociepla dom.” „Po raz pierwszy w historii naszej firmy wyprodukowany został spot filmowy, który
jest głównym
narzędziem
kampanii
2019. Kampania reklamowa kierowana
jest do profesjonalnego
wykonawcy,
jak i do klienFot. www.caparol.pl
ta indywidualnego, którego
rola w procesie wyboru systemów ociepleń z roku
na rok znacząco rośnie” - można przeczytać w informacji na firmowej stronie www. Kampania wystartowała 18 marca. Spot jest emitowany w Internecie.

Spółka Uponor Infra...

... produkująca rury i studnie, służące do budowy podziemnych systemów kanalizacyjnych oraz
retencyjnych nie ustaje w promowaniu swoich produktów z tworzywa sztucznego, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań technologicznych.
Po raz kolejny wzięła na siebie rolę sponsora, bądź
partnera strategicznego dwóch ważnych konferencji. Pierwsza z nich, organizowana przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, to V Forum Ochrony
Środowiska (15-16 kwietnia w Warszawie). W jej
trakcie zaprezentowała m.in. wdrożony w wyniku
współpracy z Politechniką Rzeszowską wspólny
projekt retencyjnego kanału ściekowego.
Drugie z wydarzeń (XVII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria bezwykopowa”) odbędzie się w Tomaszowicach
k. Krakowa od 11 do 14 czerwca. „Wydarzenie zapoczątkują warsztaty, które w tym roku, na życzenie uczestników, zostaną zorganizowane w formule ABC, co pozwoli na przedstawienie od podstaw
najważniejszych i najpopularniejszych technologii bezwykopowych” - zapowiada na swojej stronie
Uponor Infra.
(opr. JS)
Agencja Rozwoju Regionalnego
,,Arreks” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:

7.00-20.00
Zapraszamy na kiermasz ogrodniczy w Sulmierzycach – 12 maja

1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
- 280 godz.
2. AutoCad - podstawowy i zawansowany - 28 godz.
3. Kurs dla kandydatów na członków rad
nadzorczych
4. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 8 godz.
5. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 50 godz.
6. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu
727-500-728, w siedzibie Agencji „ARREKS”
(Kleszczów, ul. Główna 122) oraz na Facebooku.
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NIE przemocy w rodzinie (cz. 2)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie opracowało
krótki informator, który może być pomocny dla dotkniętych przemocą członków rodzin. Zostały w nim podane adresy miejsc, do których warto się zwrócić o pomoc. Pierwszą część najważniejszych
informacji PCPR opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”. Dziś – dokończenie materiału, którego
ważną częścią jest opis procedury „Niebieskiej karty”.
Pomocy ofiarom przemocy domowej udzielają również:
 Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Parafii
Narodzenia N.M.P w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 - Dom
Katechetyczny, sala na I piętrze
 Ośrodek Wsparcia Rodziny przy Parafii Zesłania Ducha
Św. w Bełchatowie, Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10
(pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i przemocą w rodzinie)
 Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a, tel.
44/ 632 56 16 (grupy samopomocowe oraz grupy dla rodzin
i dzieci osób uzależnionych AL-ANON i ALATEEN - anonimowe rozmowy na czacie: e-mail: www.al-anon.org.pl/alateen.
htlm#prea)
 Punkt poradnictwa specjalistycznego i terapii przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej - Oddział Lokalny w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, os. 1. Maja
4a, tel. 44/ 633 08 88
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
zakładanej w przypadku problemu przemocy w rodzinie
NIEBIESKĄ KARTĘ mogą zakładać przedstawiciele: ● Policji,
● jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ● gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ● placówek służby
zdrowia, ● oświaty, ● ochrony zdrowia.
Jednostki te przekazują wypełnioną NIEBIESKĄ KARTĘ do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny działa przy każdym urzędzie miasta lub gminy. W ramach
procedury NIEBIESKIEJ KARTY Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się całą rodziną:
udziela pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie,
obejmuje pomocą dzieci osoby doznającej przemocy w rodzinie,
obejmuje działaniami osobę stosującą przemoc w rodzinie.

•
•
•

Jeśli jesteś osobą, której zdarza się stosować przemoc w rodzinie możesz pomóc sobie i swojej rodzinie
 skorzystaj z prawa do wsparcia,
 szukaj profesjonalnej pomocy.
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 44/ 715
22 63, e-mail: pcpr@powiat-belchatowski.pl.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie zareaguj, nie
bądź obojętny
 powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie,
 porozmawiaj z osobą doznającą przemocy w rodzinie, udziel
wsparcia, przekonaj, że ma prawo do szukania pomocy.
Telefon ogólnopolski: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 800-120-002 czynny całą dobę.
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
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Salus prowadzi
badania prenatalne

prenatalne są to badania płodu przeprowadzone w okreB adania
sie rozwoju wewnątrzmacicznego - wyjaśnia przychodnia Sa-

lus na swojej stronie internetowej. - Pozwalają one na wykrycie nieprawidłowości genetycznych i poważnych chorób płodu. Wykonuje się
je przede wszystkim dla dobra dziecka i jego rodziców. Należy pamiętać, że niektóre wady można bowiem leczyć w łonie matki. Ponadto
rozpoznanie wady pozwala na odpowiednie przygotowanie do porodu
zarówno samej mamy, rodziny, jak i personelu medycznego szpitala.
Badania prenatalne są wykonywane przez współpracującego
z kleszczowską przychodnią lekarza ginekologa - dr hab. n med.
Dariusza Borowskiego, z wykorzystaniem specjalistycznego aparatu USG Voluson E8, którego zakup sfinansowała Gmina Kleszczów.
- Profesor Dariusz Borowski jest specjalistą ginekologii i został
zatrudniony w Kleszczowskiej Przychodni Salus w celu wzmocnienia
opieki przedporodowej kobiet ciężarnych poprzez uruchomienie badań prenatalnych - informuje prezes spółki SALUS, Iwona Bednarek.
- Badania wykonywane są w terminach przyjęć tego lekarza, które
podajemy na naszej stronie internetowej, a także ogłaszamy w „Informatorze”. Kompleksowa usługa badań prenatalnych USG związana
jest z wykonaniem niezbędnych badań laboratoryjnych. W przypadku
stwierdzenia zagrożenia dla kobiety lub ciąży są jeszcze niezbędne
badania diagnostyczne amniopunkcji.
Uruchomienie specjalistycznych badań prenatalnych w kleszczowskiej przychodni stało się możliwe dzięki zawarciu umowy z Gminą Kleszczów. Świadczenia te dla mieszkanek gminy, posiadających
stałe lub czasowe zameldowanie, są finansowane z budżetu gminy.
Osobom, które chciałyby uzyskać więcej informacji polecamy kontakt
z przychodnią Salus.
JS

Rehabilitacja w maju
FIZJOTERAPIA - dr n. med. specjalista fizjoterapii Michał Kaczmarek
● 02.05. godz. 8-16, ● 07.05. godz. 8-15, ● 08.05. godz. 8-17.30,
● 09.05. godz. 8-16 - kwalifikacja pacjentów, ● 13.05. godz. 8-15 kwalifikacja pacjentów, ● 15.05. godz. 8-15, ● 16.05. godz. 8-17.30,
● 17.05. godz. 8-15, ● 20.05. godz. 8-17.30, ● 21.05. godz. 8-15, ●
23.05. godz. 8-15, ● 24.05. godz. 8-17.30, ● 28.05. godz. 8-17.30, ●
29.05. godz. 8-15 - kwalifikacja pacjentów, ● 31.05. godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. specjalista fizjoterapii
Marcin Szczepanik
● 6.05. godz. 15-18, ● 10.05. godz. 15-18, ● 20.05. godz. 15-18, ●
24.05. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA- specjalista fizjoterapii Piotr
Szałański
● Każda środa godz. 8.00-16.00.
Fizjoterapeutki: Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska
● Codziennie, godz. 8-18.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 11.05. godz. 8.10-14.

Pacjenci mogą zajrzeć na internetowe konto

nternetowe Konto Pacjenta (IKP) to aplikacja, dzięki której
w łatwy, szybki i bezpieczny sposób obywatele mogą odnaleźć informację o swoich danych medycznych. Aplikacja wciąż jest
w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można: ● odebrać i zrealizować e-receptę; ● dokonać weryfikacji historii zrealizowanych recept; ● znaleźć wielkości dawek leków, zalecone przez lekarza. W
IKP znajdziemy poza tym historię naszych wizyt u lekarzy, za które

zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia. Analogiczne informacje na temat leczenia swoich dzieci znajdą rodzice.
Po to, by uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta należy: 1. założyć Profil Zaufany - jeżeli jeszcze go nie posiadamy; 2.
zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu
Zaufanego (link: https://www.pacjent.gov.pl/).
JS
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„Najschludniejsza posesja
w Gminie Kleszczów”
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: ● Posesja w gospodarstwie rolnym; ● Posesja siedliskowa.
2. Cel konkursu: podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ekologicznych posesji.
3. Czas trwania konkursu: 15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku.
4. Uczestnicy konkursu. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni właściciele posesji na terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji, ● nie zostali
nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych w ostatnich ośmiu latach, ●
posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków komunalnych i selektywnego
gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie stosownych umów), ● złożyli pisemne
zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie do
dnia 11 czerwca każdego roku włącznie.
UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej na
powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1 hektara; na
terenie posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rolne muszą znajdować się budynki związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
5. Kryteria oceny:
a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji, ogrodzenia) - pkt. 0-5
b. Infrastruktura posesji (stan techn. urządzeń wod.-kan., gazowych, zabezpieczenia
przeciwpożarowego) - pkt. 0-5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne, karmniki, domki dla ptaków)
- pkt. 0-5
d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją - pkt. 0-5
e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych - pkt. 0-5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów) - pkt. 0-5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych, balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury ogrodowej - pkt. 0-5
h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania zwierząt
- pkt. 0-5
i. Sposób przechowywania sprzętu rolniczego - pkt. 0-5
UWAGA: kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
6. Wybór zwycięzców. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia (35 pkt.
dla posesji siedliskowych i 45 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym).
7. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy. Po zgłoszeniu do
konkursu komisja przeprowadza przegląd posesji w celu rozstrzygnięcia konkursu.
Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu estetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów decyzja komisji
staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub reklamacji, a komisja konkursowa
zostaje rozwiązana.
8. Nagrody. Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy:
- Posesje w gospodarstwie rolnym: ● I m. - 3.500 zł, ● II m. - 3.300 zł, ● III m. - 3.000 zł
- Posesje siedliskowe: ● I m. - 3.000 zł, ● II m. - 2.700 zł, ● III m. - 2.500 zł.
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
9. Ogólne. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej zgłoszonej do konkursu posesji oraz upoważniają Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej
itp. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
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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Jeśli szukasz pracy,
albo chcesz ją zmienić

statystyki, które opisują stan polskiego rynO ptymistyczne
ku pracy, bledną, kiedy spojrzymy w statystyki powiatowych

urzędów pracy. To instytucje, które co kwartał publikują dane o liczbie
osób bezrobotnych z poszczególnych miast i gmin. Skoro bezrobocie
w Polsce jest na „historycznie niskim poziomie” to dlaczego w powiecie bełchatowskim na koniec pierwszego kwartału 2019 roku ponad
3100 osób zdolnych do podjęcia pracy ciągle pozostawało bez zatrudnienia? W tym samym czasie w powiecie radomszczańskim było
2770 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Każda osoba bezrobotna to indywidualny przypadek. Jej historia
jest historią zwolnień, porzuceń pracy, niemożności powrotu do znanej sobie firmy po dokonanych w niej cięciach etatów. To także historia rozczarowań i porażek, które zniechęcają do dalszego poszukiwania legalnego zajęcia. Tymczasem to właśnie tylko legalna umowa
o pracę gwarantuje regularne odprowadzanie składek na nasze przyszłe emerytury.
Do osób bezrobotnych, także tych rozczarowanych podejmowanymi dotychczas zabiegami w celu zmiany swojego położenia, adresowana jest oferta zajęć, które organizuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Warto
zainwestować kilkanaście złotych w dojazd do Piotrkowa, by posłuchać profesjonalistów i poprawić metody efektywnego poszukiwania
pracy. Trzy tematy najbliższych zajęć, organizowanych w Piotrkowie
Trybunalskim to: ● Metody poszukiwania pracy - usprawnij swe działania, ● Rozmowa kwalifikacyjna - przygotuj się i wygraj, ● Sztuka bycia kreatywnym. Oto szczegóły planowanych zajęć:
● Metody poszukiwania pracy - usprawnij swe działania (2122 maja, od 10.00 do 13.00). Podczas zajęć warsztatowych osoby
bezrobotne i poszukujące pracy oraz osoby zainteresowane efektywnym poszukiwaniem zatrudnienia zdobędą wiadomości, dotyczące takich zagadnień, jak: ● źródła informacji o miejscach pracy, ●
oczekiwania pracodawców w ogłoszeniach o pracę, ● redagowanie
ogłoszenia o pracę. Na zajęcia należy zgłaszać się do 20 maja.
● Rozmowa kwalifikacyjna - przygotuj się i wygraj (13-14
czerwca, od 9.00 do 12.00). Na tych zajęciach osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz inne osoby zainteresowane efektywnym przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej zdobędą wiedzę na temat:
● czym jest rozmowa kwalifikacyjna, ● zasady przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, ● wywieranie dobrego wrażenia na innych, ●
kłopotliwe pytania zadawane przez osoby rekrutujące, ● zachowania
wskazane i niedopuszczalne na rozmowach rekrutacyjnych. Na te zajęcia można zapisywać się do 12 czerwca.
● Sztuka bycia kreatywnym (26-27 czerwca, od 10.00 do 13.00).
W trakcie tych zajęć warsztatowych osoby zainteresowane rozwojem
swojej kreatywności (w tym: bezrobotne i poszukujące pracy oraz niezarejestrowane) będą mogły nauczyć się kształtowania kreatywnego,
innowacyjnego myślenia, które może być wykorzystane do generowania nowych pomysłów i lepszego zarządzania sobą w zmieniającej
się rzeczywistości. Zajęcia podzielone zostały na trzy moduły: ● Moduł I: wprowadzenie do problematyki kreatywności, cechy osobowości
twórczej. ● Moduł II: czynniki wpływające na kreatywność (stymulatory), przeszkody utrudniające twórcze myślenie - bariery kreatywności. ● Moduł III: wyobraźnia motorem kreatywności, ćwiczenia stanowiące trening umysłu. Zgłoszenia na te warsztaty przyjmowane są do
25 czerwca.
Zapisy przyjmowane są osobiście w siedzibie Centrum, telefonicznie: 44/ 649 60 87, 44/ 647 74 01 oraz mailowo: cizpt@wup.lodz.pl.
JS

Gratulujemy!

Podane w poprzednim wydaniu „Informatora” zadanie matematyczne (ilu czasu potrzebuje maszyna górnicza na pokonanie z maksymalną prędkością trasy z Pola Bełchatów na Pole Szczerców) jako
pierwsza poprawnie rozwiązała mieszkanka Kleszczowa, Paulina Misiak. Odpowiedziała: „w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku jest to 3916,7 minut, tj. 65,3 godziny”. Dziękujemy za udział w matematycznej zabawie.
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Cykliczne zajęcia
w placówkach GOK

wykle w okresach przedświątecznych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje jednorazowe zajęcia warsztatowe. Służą one m.in. popularyzacji nowych technik twórczych i pozwalają uczestnikom samodzielnie przygotowywać niepowtarzalne
elementy świątecznego wystroju.
GOK wprowadził teraz do swojej oferty zajęcia cykliczne, które umożliwią mieszkańcom doskonalenie technik artystycznych
w dłuższym okresie. W domu kultury w Wolicy są organizowane cykliczne warsztaty „Wiklina papierowa”. Zaplanowano je w każdy
piątek w godz. 17.00-19.30. Pierwsze zajęcia odbyły się 26 kwietnia w świetlicy WOK
w Wolicy.
Z kolei Wiejski Ośrodek Kultury w Antoniówce organizuje cykliczne warsztaty „Kwiaty z foamiranu i nie
tylko”. Te zajęcia podzielono na grupy wiekowe. W drugi i czwarty piątek miesiąca mogą z nich korzystać osoby dorosłe, natomiast
w pierwszy i trzeci piątek miesiąca - dzieci. Uczestnicy powinni sobie
zarezerwować trzy godziny - od 17 do 20.
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Bliskie spotkania z autorami

W

ramach Dyskusyjnego Klubu Książki gminna biblioteka w
Kleszczowie gościła w lutym autorkę powieści „Aszerat” Aleksandrę Mazur. Pani Aleksandra jest mieszkanką gminy Kleszczów. W trakcie spotkania opowiedziała o kulisach pracy nad książką, o jej bohaterach, a także o własnych zainteresowaniach i pasjach.
W kwietniu biblioteka zorganizowała spotkania z Magdaleną Podbylską („Tajemnica Zatoki Delfinów”, „Tajemnica Świstakowej Polany”). Ta autorka przyjedzie
w maju na kolejne spotkanie z przedszkolakami. Z młodymi czytelnikami (nie tylko
swoich książek) spotkała się w Kleszczowie Agnieszka Tyszka (na zdjęciu).
Na 20 i 21 maja zapowiadane są
warsztaty, związane z wydaniem przewodnika „Królik i żaba w Krainie Wielkiego Łuku Warty” (w tym przewodniku jest mowa także o Kleszczowie). Warsztaty poprowadzi Joanna Tyluś-Malak. W
czerwcu na trzy spotkania w filii bibliotecznej w Łękińsku przyjadą pisarka Barbara Szelągowska oraz ilustratorka Monika Jędrychowska.
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