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Chcesz mieszkać
w bezpiecznej
gminie?

Jaki jest stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Kleszczów? Jakie zagrożenia mogą się wiązać z jej dynamicznym
rozwojem? Jakie propozycje na zwiększenie bezpieczeństwa mają mieszkańcy gminy? To tylko niektóre z kwestii, które mogą
być poruszane w trakcie zapowiedzianej na
piątek 23 lutego debaty społecznej. To spotkanie otwarte dla mieszkańców rozpocznie się o 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Zaproszenie – na str. 4

Zimowe ferie
- już za nami
Podczas ferii Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaproponował dzieciom
i młodzieży wiele atrakcji. Poza licznymi
zajęciami świetlicowymi (m.in. wyplatanie
bransoletek, eksperymenty, kolorowe magnesy, decoupage, malowanie koszulek),
w dniach 29 i 31
stycznia oraz 5 i 7
lutego odbyły się
wyjazdy na Górę
Kamieńsk. Łącznie 65 dzieci, pod
okiem instruktora,
doskonaliło swoją
jazdę na nartach
i snowboardzie.
Więcej na str. 12

Jak założyć
Profil Zaufany?

Do 26 lutego każdy, nawet najmniejszy przedsiębiorca musi przesłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny.
Do tej operacji jest potrzebny nie tylko odpowiedni program komputerowy, ale także
Profil Zaufany. Najszybciej można go uzyskać, jeśli posiadamy rachunek bankowy
w jednym z sześciu banków. Można go też
uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów.
Więcej na str. 5

Kto dokończy budowę
przedszkola i żłobka?
Dokończenie prac przy budynku przedszkola i żłobka w Kleszczowie, a także montaż instalacji i wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu - to przedmiot przetargu
ogłoszonego przez gminę 6 lutego. Budowa wspólnej siedziby przedszkola oraz żłobka (łącznie dla 200 dzieci) prowadzona jest
w centrum osiedla „Zacisze” na narożnej
działce przy ulicach Jagodowej i Wschodniej
w Kleszczowie.
Więcej na str. 2

Różne oblicza
bezpieczeństwa
26 stycznia funkcjonariusze policji, żołnierze
Żandarmerii Wojskowej, a także ratownicy medyczni oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili zajęcia związane z Dniem Bezpieczeństwa. Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VII Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
Więcej na str. 6

Login i kod do aplikacji eWniosekPlus
Od tego roku nie będzie już składania papierowych wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Z pomocą aplikacji eWniosekPlus rolnik będzie musiał wysłać wniosek
za pośrednictwem Internetu. Do korzystania z tej aplikacji będzie mu potrzebny login oraz kod dostępu (hasło).
Po to, by rolnikom mieszkającym
na terenie gminy Kleszczów ułatwić
uzyskanie loginów i haseł, pracownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie dyżurował od 19
do 23 lutego w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, ul. Główna
122, w godzinach 8:00-15:30.
Osoba chcąca skorzystać z pomocy powinna mieć przy sobie: dowód osobisty
oraz numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR /tzw. EP/.

17 marca - triathlon w SOLPARKU
SOLPARK prowadzi zapisy uczestników imprez SOLPARK TRIATHLON i SOLPARK
KIDS TRIATHLON oraz zawodów na ergometrze wioślarskim. Wydarzenie to odbędzie
się w kleszczowskim kompleksie w sobotę 17 marca.
Więcej na str. 10
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KRÓTKO
Poznańska spółka zaprojektuje

Spośród sześciu firm, które złożyły oferty w przetargu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej zadania „Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie”, wybrana została GPVT
Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer z Poznania. Przygotowywanie projektów oraz uzyskanie kompletu pozwoleń na budowę ma zająć wykonawcy 12 miesięcy.
Zaakceptowana cena z oferty wynosi 221.400 zł
brutto.

Ze wsparciem Gminy Kleszczów

Wójt Sławomir Chojnowski brał udział w naradzie
rocznej, podczas której Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie podsumowała stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Odbyła się prezentacja
policyjnego sprzętu, zakupionego dzięki wsparciu
samorządów: Starostwa Powiatowego oraz gmin:
Kleszczów i Bełchatów
oraz miasta Bełchatów.
Bełchatowska komenda wzbogaciła się m.in.
o 4 radiowozy Opel
Astra. Dotacja, którą w połowie ub. roku
przekazano z budżetu
gminy Kleszczów, wyFot: Komenda Powiatowa Policji niosła 65 tys. zł.

Z badań skorzystało 36 kobiet

7 lutego w mammobusie, ustawionym w pobliżu
Kleszczowskiej Przychodni Salus, łódzka firma MEDICA przeprowadziła badania mammograficzne. W
ramach programu, finansowanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, mogły z nich skorzystać kobiety między 50. a 69. rokiem życia. Na mammografię
zgłosiło się 36 pań.

Zmiana na posterunku

Dotychczasowy kierownik Posterunku Policji
w Kleszczowie, asp. szt. Jarosław Popławski został
przeniesiony na stanowisko p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Bełchatowie. Na jego miejsce jako p.o. kierownika Posterunku Policji w Kleszczowie został skierowany asp. szt. Damian Kucner.
JS
Wójt Gminy Kleszczów
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, na
stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.kleszczow.pl zostało
zamieszczone ogłoszenie o pierwszym
ustnym przetargu nieograniczonym
na dzierżawę części nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Bogumiłów.
Wszelkie
niezbędne
informacje
dotyczące przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 25,
tel. 44/ 731 66 32.

Do

NR 4/477

Ruszył wybór wykonawcy

listopada ub. roku w roli generalnego wykonawcy budowy przedszkola i żłobka występowała
kielecka spółka DORBUD. Ze względu
na coraz większe opóźnienia w inwestycji gmina zdecydowała się rozwiązać umowę. Do wykonania w budynku pozostały prace wykończeniowe:
tynkarska obróbka okien, położenie
tapet, malowanie ścian, dokończenie prac glazurniczych, montaż sufitów podwieszanych oraz ułożenie wykładzin. Konieczne będzie zakupienie
mebli, urządzeń kuchennych i wyposa- Sierpień 2017 - prace na zapleczu kuchennym
żenia kuchni. W przetargowej specyfi- przedszkola
kacji jest też mowa o dokończeniu prac
elewacyjnych i dekarskich.
sowaniem. W ciągu niespełna tygodnia
Wszystkie instalacje techniczne zoogłoszenie było otwierane ponad 260 razy.
stały doprowadzone do budynku i rozpro9 lutego w samo południe zainteresowawadzone po pomieszczeniach. Wybrany
ni przetargiem wykonawcy mogli podczas
w przetargu wykonawca będzie musiał dospotkania, zorganizowanego przez prakończyć instalacje elektryczne (w tym incowników Urzędu Gminy na terenie budostalację fotowoltaiczną) oraz prace z zakrewy, zapoznać się z rzeczywistym zaawansu instalacji sanitarnych. Najwięcej robót
sowaniem robót.
na zewnątrz związanych jest z zagospodaMiejmy nadzieję, że wśród zainteresorowaniem rozległego terenu wokół budynwanych znajdzie się firma dysponująca taku (chodniki, parkingi, zieleń, plenerowy
kim potencjałem, który do 31 lipca umożliwi
amfiteatr, górka saneczkowa) i z wykonaoddanie do użytku nowej placówki opieniem placów zabaw o nawierzchni poliurekuńczo-wychowawczej w naszej gminie.
tanowej.
Oprócz ceny kryterium pomocnym w wyOgłoszenie o przetargu na dokończeborze wykonawcy będzie podany w ofercie
nie budowy przedszkola i żłobka w Klesztermin wykonania zamówienia.
JS
czowie spotkało się ze sporym zaintere-

Budowlańcy dokończą remont

G

mina nie miała szczęścia do jedynego wykonawcy, który w 2016 roku
podjął się przeprowadzenia remontu, związanego z termomodernizacją ścian oraz
naprawą tarasów i balkonów w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
nr 46, 47, 48 w Łuszczanowicach. Zadanie wzięła na siebie łódzka Pracownia
Konserwacji Zabytków nad Łódką. Prace
zostały przerwane w kwietniu 2017 r. Po
przeprowadzeniu inwentaryzacji, która
pozwoliła ocenić jakość wykonanych

wcześniej napraw i zestawić, co jeszcze
powinno być wymienione lub poprawione,
ogłoszony został przetarg na dokończenie
robót budowlanych przy tych budynkach.
We wszystkich trzech wykonywane
będą prace przy naprawie zewnętrznych
balustrad, a także tarasów i balkonów. We
wszystkich konieczne będą poprawki obróbek blacharskich, naprawa instalacji odgromowej oraz sprawdzenie i podłączenie instalacji przeciwoblodzeniowej. Oprócz tego
budowlańcy zajmą się dokończeniem opaski odwadniającej wokół każdego z trzech budynków i nałożeniem w dolnej części
elewacji (na cokole budynku)
żywicznej wyprawy. W budynku nr 47 stwierdzono dodatkowo konieczność naprawy połaci dachowej, która
przecieka.
Jak wynika z zapisów
w przetargowej dokumentacji
wpływ na wybór wykonawcy
będzie miała zaproponowana przez niego cena oraz zadeklarowany termin wykonania wszystkich prac. Gmina
chciałaby dokończenia tej inwestycji do 31 lipca br.
Październik 2016 – prace termomodernizacyjne
JS
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Ponad 4,4 mln zł odebrały
rodziny z dziećmi

rodzin mieszkających w gminie
Kleszczów trafiła w 2017 roku kwota 4.432.787,80 zł z programu „Rodzina 500+”.
Ten solidny zastrzyk gotówki z pewnością po-

prawił warunki bytowe wielu gospodarstw domowych. Ile rodzin w naszej gminie korzysta
z tego źródła? Informację o tym można wywieść, sprawdzając liczbę decyzji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego, wydanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Otóż w grudniu 2017 roku GOPS wypłacił 722 świadczenia dla 536 rodzin.

Jak informuje GOPS od stycznia 2017 do
grudnia 2017 roku wydano 697 decyzji, z czego 634 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. W ciągu całego 2017 roku GOPS
wydał 40 decyzji odmownych. Wśród nich
26 decyzji odmawiało świadczenia na
pierwsze dziecko, ale przyznawało je dla
drugiego dziecka. Powodem odmów było
niespełnione kryterium dochodowe (do
800 zł na członka rodziny lub do 1200 zł
na członka rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym).
Niektóre rodziny w minionym roku
przestały odbierać wsparcie z rządowego źródła. Powodem uchylenia 39 decyzji były m.in. poprawa warunków finansowych rodziny, zmiana miejsca zamieszkania,
rezygnacja osoby ubiegającej się o świadczenie, zgon wnioskodawcy. Sześć wniosków GOPS skierował do rozstrzygnięcia
przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
JS
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KOMUNIKATY
1 marca - szkolenie dla rolników

W czwartek 1 marca w sali ślubów Urzędu
Gminy w Kleszczowie odbędzie się szkolenie dla rolników mieszkających na terenie
gminy Kleszczów. Początek - godz. 10.00.
Uczestnicy dowiedzą się, jak będzie wyglądało wypełnianie wniosków o dopłaty z wykorzystaniem komputerowej aplikacji eWniosekPlus. Zostaną też poinformowani
o nowych obowiązkach.
Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura
Powiatowego ARiMR w Bełchatowie oraz
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z/s w Bratoszewicach.

Pora na wnioski o stypendium

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że
28 lutego upływa termin składania wniosków
stypendialnych. O stypendia motywacyjne
(za wyniki w nauce i za inne ważne osiągnięcia) mogą się starać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski o stypendia socjalne mogą
natomiast w tym terminie składać uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają
regulaminowe kryteria.

Do 28 lutego - wnioski o akcyzę

Tylko do 28 lutego będą przyjmowane wnioski producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Do wniosków trzeba dołączyć faktury
na zakup oleju napędowego w okresie od 1
sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Trwają zapisy na kompostowniki

Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapisy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem i użytkowaniem kompostowników.
Zgłoszenia są przyjmowane do 12 marca.
Kompostowniki będą udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia. Pozwolą one zagospodarować we własnym zakresie odpady ulegające
biodegradacji.
Dyrektor Publicznego
Przedszkola Samorządowego
w Kleszczowie
zatrudni osoby
na podstawie umowy o pracę
na stanowiska:
• Nauczyciel psycholog - w wymiarze 0,125 etatu,
• Nauczyciel języka angielskiego - w wymiarze 0,54 etatu
(umowa na zastępstwo).
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 44/
731 31 75 oraz osobiście w siedzibie PPS w Kleszczowie.
Dokumenty: list motywacyjny, życiorys - CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy
składać do dnia 28.02.2018 r.
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Kiedy do fizjoterapeuty?

SALUS informuje
Kleszczowska Przychodnia Salus przekazała nam informację dotyczącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w marcu br.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Poradnia
Lekarz
specjalistyczna
Pediatryczna
dr n. med. Violetta Gołąbek
z alergologią
Pediatryczna
dr n. med. Violetta Gołąbek
z alergologią
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak
Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło
Badanie słuchu
Katarzyna Kurasińska
Dermatologiczna
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
Ginekolog. dr n. med. Robert Skalski
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Robert Skalski
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Dorota Wyrwas
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Dorota Wyrwas
położnicza
Ginekolog. lek. med Radosław Pigoń
położnicza
Ginekolog. lek. med Radosław Pigoń
położnicza
Ginekolog. lek. med Radosław Pigoń
położnicza
dr n. med. Beata JaniszewskaPulmonologiczna
Drobińska
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
Endokrynologiczna
Sewerynek
prof. dr hab. n. med. Ewa
Endokrynologiczna
Sewerynek
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak

29.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

30.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

31.

Ortopedyczna

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Chirurgiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
USG
USG
USG
USG
USG
Okulistyczna

dr n. med. Przemysław
Łaganowski
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena Wiewióra
dr n. med. Robert Pietruszyński
dr n. med. radiolog Marcin Just
dr n. med. radiolog Marcin Just
dr n. med. radiolog Marcin Just
dr n. med. radiolog Marcin Just
dr n. med. radiolog Marcin Just
lek. med. Kinga Rajska

Termin

Godzina

08 marca

13.00

24 marca

9.00

10 marca
23 marca
29 marca
14 marca
14 marca
24 marca

9.00
13.00
9.00
14.30
14.30
9.00

Przychodnia Salus poinformowała, że w marcu Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować zgodnie z następującym
harmonogramem:
Fizjoterapia dziecięca mgr Michał Kaczmarek
01 marca 8-14.45; 02 marca 8-15; 05 marca 8-14.45; 06 marca
8-15; 09 marca 8-14.45; 13 marca 8-14.45; 14 marca 8-15; 21 marca 8-14.45; 22 marca 8-15; 26 marca 8-14.45; 29 marca 8-14.45; 30
marca 8-15
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
02 marca 15-18.00; 12 marca 15-18.00; 14 marca 15-18.00; 26
marca 15-18.00; 30 marca 15-18.00
Poradnia Rehabilitacji dr n med.. Agnieszka Dobrowolska
10 marca 8.15-14.00.

06 marca 13.00-17.00
20 marca 13.00-17.00
27 marca 13.00-17.00
13 marca 13.00-18.00
30 marca 8.00-13.00
09 marca 8.00-13.00
19 marca 12.00-18.00
07 marca 11.00-16.00
14 marca 13.00-18.00
21 marca 11.00-16.00
22 marca

12.30

02 marca
16 marca

9.00
9.00

16 marca

8.30

30 marca

8.30

05 marca 12.00-16.00
10 marca
9.15
24 marca
9.15
08 marca 13.00-18.00
26 marca 9.00-14.00
13.00-18.00
(13-14 bada01 marca
nia prelaksacyjne)
9.00-14.00
(13-14 bada22 marca
nia prelaksacyjne)
02 marca

10.00

19 marca
12 marca
26 marca
20 marca
10 marca
01 marca
08 marca
15 marca
22 marca
29 marca
27 marca

11.00
10.00-17.00
10.00-17.00
9.00-16.00
9.00
9.00-12.00
15.15-18.15
9.00-12.00
15.15-18.15
9.00-12.00
9.30

Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

P

Pomoc
dla niepełnosprawnych

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przyjmuje wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd”
2018. Można starać się o pomoc dla osób niepełnosprawnych na
pokrycie kosztów ich nauki w szkołach policealnych i wyższych.
Pierwszy nabór wniosków we wspomnianym projekcie (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) prowadzony
jest do 30 marca 2018 r.
Osoby zainteresowane i spełniające kryteria uczestnictwa
w programie mogą się zgłaszać do PCPR w Bełchatowie przy
ul. Czaplinieckiej 66. Tu pobiorą i złożą wnioski. Więcej informacji na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 44/633-03-10 oraz 44/715 22 69.
JS

Włamywacze nie próżnują
Kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie i Wójt Gminy Kleszczów informują, że na terenie pobliskich gmin: Rusiec, Kluki, Bełchatów i innych, doszło ostatnio do przypadków włamań do budynków mieszkalnych. Sprawcy dokonali kradzieży pieniędzy
i wartościowych przedmiotów.
Mając powyższe na uwadze prosimy o właściwe zabezpieczenia techniczne budynków mieszkalnych, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na obce pojazdy i zachowujące się w sposób podejrzany osoby (np. obserwujące posesje, parkujące w rejonie duktów
leśnych, dróg dojazdowych do posesji).
W przypadku zaobserwowania takich sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny:
- Posterunek Policji w Kleszczowie - tel. 44/ 731 31 16 lub 17;
- numer alarmowy 997 lub 112.
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Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany!

N osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie
(także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze)
ajmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10

najpóźniej do 26 lutego muszą po raz pierwszy wysłać do systemu
Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_
VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów
finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
Plik JPK_VAT przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną. Do
wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu
Zaufanego. Można to zrobić na dwa sposoby:
Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni
online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych
bankach: PKO Bank Polski SA,
Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku
są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten
sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać tych
danych osobiście w urzędzie.
1. Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie
bankowości elektronicznej.

2. Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na
adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.
Przez internet potwierdzając go w punkcie potwierdzającym.
1. Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
2. Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym.
3. Wypełnij w Internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego.
4. Po założeniu profilu w Internecie należy odwiedzić punkt
potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov.pl można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy
punkt potwierdzający.
Przedsiębiorcy z gminy Kleszczów mogą założyć Profil Zaufany w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 7). Można to zrobić
także w Bełchatowie: w siedzibie Urzędu Skarbowego (ul. J. Piłsudskiego 18) oraz w Inspektoracie ZUS (ul. Wojska Polskiego 69).
Profil Zaufany jest przydatny nie tylko
dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Z jego pomocą możemy m.in.: ● składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US, ● złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, ● zgłosić utratę dokumentu tożsamości, ● wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ● załatwić
sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, ● uzyskać odpis aktu stanu cywilnego.
(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji - opr. JS)

Epicom gotowy do rozbudowy Przy rozliczeniu podatku nie
roku na terenie Podstrefy „Kleszczów” Łódzkiej SpecjalOd 2015
nej Strefy Ekonomicznej w Bogumiłowie działa zakład produk- zapomnij o przekazaniu 1%

cyjny spółki Epicom. Inwestycja powstała na działce o powierzchni 2,93
ha. Składa się z hali produkcyjnej i magazynu surowców (o łącznej pow.
2 tys. m kw.), hali magazynowej wysokiego składowania na ok. 2700
palet (pow. 2,5 tys. m kw.), a także budynku z częścią socjalną i biurową oraz dodatkowymi magazynami (ok. 1000 m kw.). Według informacji uzyskanych z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wartość całej
inwestycji to ponad 16,5 mln zł.
W zakładzie na terenie
strefy w Bogumiłowie zainstalowana została linia produkcyjna oraz linia pakująca.
Są tu wytwarzane i konfekcjonowane produkty takie,
jak ręczniki papierowe i papier toaletowy oznaczone marką „Ivento”, „NuvelŹródło: http://mapa.sse.lodz.pl
le” i „Nuvelle Plus”. Istotną
część działalności firmy stanowi produkcja zlecana przez duże sieci sklepów wielkopowierzchniowych.
„Obecnie spółka jest w stanie przerabiać ponad 10.000 ton papieru,
dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu może sprostać wysokim
wymaganiom stawianym przez sieci sklepów w zakresie produkcji tzw.
„Marek Własnych” - czytamy na stronie internetowej firmy.
W lipcu 2017 roku Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wydało pozwolenie na rozbudowę istniejącego zakładu. W ramach tej inwestycji
została zaplanowana m.in. budowa magazynu surowców z częścią biurowo-techniczno-sanitarną (pow. użytk. prawie 1500 m kw.) oraz nowa
wiata rozładunkowa (pow. użytk. 189,50 m kw.), a ponadto dok rozładunkowy i ponad 20 dodatkowych miejsc postojowych.
Dla funkcjonowania tak rozbudowanego zakładu konieczne będzie
nie tylko uzupełnienie instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu ziemnego), ale też rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej wraz z drogą pożarową.
JS

z otrzymaniem PIT-ów za rok 2017 można będzie
W raz
składać w urzędach skarbowych rozliczenie podatku.

Jak co roku 1 procent należnej państwu daniny możemy przeznaczyć na wsparcie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów
uprawnionych do uzyskania takiego wsparcia.
Jak wynika z podsumowania dokonanego przez Ministerstwo Finansów w rozliczeniach za 2016 rok podatnicy dokonali odpisów na organizacje pożytku publicznego (OPP) w łącznej
kwocie 660 mln zł. Było to w sumie 0,76 proc. należnego podatku dochodowego od wszystkich podatników. Istnieje więc jeszcze możliwość zwiększenia puli odpisów dla OPP o co najmniej
200 mln zł.
Choć te łączne kwoty robią spore wrażenie to odpis pojedynczego podatnika na rzecz OPP wyniósł średnio 49 zł. W zestawieniu Ministerstwa Finansów znalazło się w sumie 8 238 podmiotów. Największymi beneficjentami odpisu podatkowego za
rok 2016 okazały się: ● Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
(149 mln zł); ● Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Słoneczko” (ponad 29 mln zł); ● Avalon - Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym (ponad 27 mln zł); ● Fundacja „Rosa” (ponad
14 mln zł). Podmioty zajmujące miejsca od 5 do 12 w zestawieniu MF uzyskały wsparcie w wysokości od 7,7 mln zł do 5 mln zł.
Większość z nich to organizacje zajmujące się wspieraniem dzieci. Najbardziej znana w pierwszej dziesiątce beneficjentów jest
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W swoich PIT-ach podatnicy obdarowali WOŚP kwotą prawie 7,4 mln zł.
Podmioty, o ogólnopolskim zasięgu działania, mają zdecydowanie większe szanse na zebranie milionowych kwot z odpisów
podatkowych. Fundacje i stowarzyszenia o zasięgu lokalnym
bądź regionalnym są z reguły mniej znane i muszą sporo działać w sferze promocji, by przebić się z informacją o swej charytatywnej działalności. Zwróćmy zatem więcej uwagi na te mniejsze OPP, zanim zdecydujemy się w naszych PIT-ach przekazać
skromny, kilkudziesięciozłotowy odpis.
JS
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Szkolne wieści

Charytatywna kawiarenka w Łękińsku
Podczas szkolnego zebrania na zakończenie pierwszego semestru w Szkole Podstawowej w Łękińsku odbyła się trzecia edycja „Szkolnej kawiarenki”, prowadzonej przez Szkolny Klub Wolontariatu. Uczestnicy zebrania poprzez zakupy dokonywane
w kawiarence i przez dobrowolne składki zbierali środki na wsparcie leczenia mieszkańca gminy Sulmierzyce - Frania, który jest
w stanie farmakologicznej śpiączki. Efektem przeprowadzonej akcji
charytatywnej było zgromadzenie całkiem pokaźnej kwoty - 2300
zł. „Za otwarte serce i gotowość niesienia pomocy innym SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!” - napisali na szkolnej stronie wolontariusze i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

O bezpieczeństwie
przed feriami

Bezpieczeństwa w SP Kleszczów
W Dniu
mówiono m.in. o zasadach bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym. Koordynator do spraw
bezpieczeństwa Michał Kędziora szczególnie podkreślał znaczenie prawidłowych zachowań niechronionych uczestników ruchu. Zwrócił uwagę na obowiązek noszenia elementów
odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Bezpiecznie w sieci - wiedza dla młodzieży i rodziców
„Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to temat projektu szkoleniowego, który 19 i 22 stycznia miał miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nowoczesnych Technologii, rodzice oraz nauczyciele brali udział w warsztatach, prowadzonych przez
emisariuszkę Bezpiecznego Internetu - Małgorzatę Jegier. Była mowa m.in. o wykorzystaniu
Internetu w budowaniu kariery zawodowej, o zagrożeniach, związanych z mediami społecznościowymi, o chronieniu swoich praw autorskich do materiałów publikowanych w sieci. Zajęcia zorganizowane specjalnie dla rodziców były poświęcone m.in. zagrożeniom, jakie wynikają z upubliczniania w sieci zbyt wielu informacji z prywatnej sfery.
Materiały edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetowej sieci
znaleźć można na stronie projektu www.cybernauci.edu.pl.

Piszą do rówieśników na Słowacji
Uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej w Łękińsku uczestniczą w tym roku szkolnym
w programie eTwinning. Wykorzystując technologie informacyjne kontaktują się z rówieśnikami z miejscowości Horná Ždaňa na Słowacji. Do tej pory m.in. wymieniali informacje na temat
zwierząt domowych i zwierząt w lesie. Dzielili się opiniami o użyteczności zwierząt, porównywali ich nazwy w językach polskim, słowackim i angielskim, a także prezentowali swoje ulubione zwierzaki.
Drugi z projektów eTwinning, realizowanych w szkole w Łękińsku, miał bożonarodzeniowy kontekst. Jego tytuł „Tradycje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski” wyjaśnia
wszystko. Tym razem uczniowie wymieniali się informacjami i zawierali znajomości z rówieśnikami z polskich szkół. Programem eTwinning zajmuje się nauczycielka Marzena Starostecka.

Policyjni profilaktycy M. Płomińska i P. Rokita rozmawiali z uczniami szkoły w Kleszczowie o akcjach edukacyjno-informacyjnych „Bezpieczne ferie” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo
na stoku”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć
sprzęt wykorzystywany w trakcie codziennej
służby przez funkcjonariuszy „drogówki” - Sebastiana Milera i Michała Kępę. Obejrzeli też
wyposażenie technika kryminalistyki - Radosława Bednarka, który pokazywał, w jaki sposób
ujawnia się ślady kryminalistyczne na miejscu
przestępstwa. Policjanci z posterunku w Kleszczowie - Jarosław Piętakiewicz i Tomasz Retke mówili o programie „Dzielnicowy bliżej nas”,
prezentowali też elementy umundurowania taktycznego, wykorzystywanego np. podczas zabezpieczanych imprez masowych.

Przedszkolaki na zajęciach z fizyki
17 stycznia dwie grupy dzieci z przedszkola w Łękińsku uczestniczyły w kolejnych zajęciach z cyklu „Akademia Przedszkolaka”,
prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Na matematyce uczyły się o figurach geometrycznych i wykonywały modele figur. Na zajęciach z fizyki dowiedziały się czym jest
zasada zachowania energii i pędu oraz jak działa tarcza Newtona.
Prawa i zasady fizyki przedszkolaki sprawdzały z pomocą licealistów
na różnych przyrządach i urządzeniach.

Matematyczne ciekawostki na szkolnym FB
O tym, że matematykę można polubić, a rozwiązywanie zadań może być ciekawą zabawą, świadczy facebookowy profil Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Oprócz
bieżących informacji z życia szkoły, powtarzanych za internetową witryną ZSP, pojawiają
się na nim często informacje i ciekawostki z szeroko rozumianej matematycznej branży. Jak
sprawnie mnożyć liczby bez użycia kalkulatora? Jak metodą „na owada” szybko dodawać
ułamki? - to tylko dwie próbki zamieszczanych tam ciekawostek. Uczniowie pasjonujący się
„królową nauk” są zapraszani do udziału w takich inicjatywach, jak „Szkoła myślenia”, prowadzona przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dowiadujemy się też o sukcesach uczniów ZSP w Kleszczowie, np. o tym, że awans do finału konkursu „Matematyka moja
pasja”, organizowanego m.in przez Uniwersytet Łódzki, wywalczyli uczniowie: Monika Ciężka
(III a), Jakub Dudziński (IV t), Agnieszka Kalecińska (II t), Mateusz Kotyla (IV t), Piotr Piotrowski (II t), Adam Popiel (I t), Wojciech Tabor (II t) i Mateusz Tyl (III t).
Profil „przechylony” w stronę matematycznych pasji i ciekawostek cieszy się niemałym zainteresowaniem - ma już ponad 1000 polubień.
å ciąg dalszy na str. 8

Żołnierze����������������������������
Żandarmerii Wojskowej - Karol Furmańczyk i Arkadiusz Krauze zademonstrowali uczniom alkogogle i zachęcali, by po
ich założeniu pokonali tor z ustawionymi pachołkami. To sprzęt, który służy demonstrowaniu, w jaki sposób zniekształcone jest widzenie
i utrudniona koordynacja ruchów np. po spożyciu alkoholu. Atrakcją dla uczniów była także
prezentacja techniki daktyloskopijnej w wykonaniu wojskowych.
Z kolei ratownicy medyczni Aleksandra
Woszczak i Piotr Kmiecik z firmy „Delfin” szkolili uczniów z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruowali też w jaki
sposób należy się zachować widząc poszkodowaną osobę.
Głównym celem Dnia Bezpieczeństwa było
przygotowanie uczniów do bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.
(opr. JS)
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Pamiątka dla 18-latka

roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę nieW tym
podległości, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy

o paszport otrzyma wraz z nim specjalny pakiet jubileuszowy.
Składają się nań: flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej
oraz miniprzewodnik z opisem, jak należy szanować biało-czerwone barwy i poprawnie śpiewać hymn Polski.
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W Elektrowni Bełchatów

Najmniej obciążony blok
Rok 2018 będzie kolejnym rokiem pracy bloku nr 1 Elektrowni Bełchatów na obniżonych parametrach. Dla zapewnienia stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego spółka PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zdecydowała się użytkować
blok nr 1 do końca 2018 roku. W ciągu tego roku przewidziano dwa
postoje remontowe. Pierwszy miał miejsce na początku stycznia, drugi przypadnie na kwiecień i maj.
Środowiskowe wymagania przesądziły o tym, że w 2018 r. blok
będzie eksploatowany nie więcej niż przez 1500 godzin i nie będzie
mógł pracować z pełną mocą 370 MW.

Prace na składowisku „Lubień”

„100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy
obchodzić przez cały 2018 rok. To doskonała okazja do wspólnego świętowania. To dowód pamięci o tych, którzy nosili Polskę
w sercach w czasach, gdy nie było jej na mapach. Na kopercie
znajdują się wizerunki: Piłsudskiego, Kwiatkowskiego, Dmowskiego, Narutowicza, Hallera, Paderewskiego, Witosa, Korfantego,
Mościckiego, Wojciechowskiego i młodych ludzi” - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
***
Co roku obywatele RP składają ok. 1,3 mln wniosków o wydanie paszportu. W tym roku w tej liczbie będzie ok. 18 tys. wniosków złożonych przez osoby w wieku 18 lat. Wniosek o wydanie
dokumentu można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym
urzędu wojewódzkiego lub punkcie paszportowym na terenie
całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. O tym czy
paszport jest już gotowy do odbioru dowiemy się dzięki wiadomości SMS lub e-mailowi. Paszporty dla obywateli Polski są wytwarzane w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
JS

Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych, które z Elektrowni Bełchatów trafiają m.in. na składowisko „Lubień”, wymagała nie tylko kosztownej przebudowy systemu rurociągów, transportujących zmieszany z wodą popiół i żużel oraz zainstalowania
potężnych pomp. Po to, by spełnić wymogi środowiskowe i uzyskać
zakładane efekty nowej technologii (tj. zmniejszenie uciążliwego pylenia składowiska „Lubień” oraz umożliwienie składowania na jego
terenie większej ilości odpadów) konieczne było wykonanie sztucznej bariery geologicznej grubości 0,5 m oraz
wylanie tzw. przestrzennej izolacji syntetycznej o minimalnej grubości 15 cm. Zarówno
bariera, jak i izolacja powstały z suspensji (gęsta mieszanina popiołów z wodą) z dodatkiem specjalnych środków
modyfikujących.
Rurociągi do przesyłania
Jeden z modyfikatorów suspensji na składowisko
nosi nazwę WDT-ASH1, drugi
- Hydroproof. Ich dostawę elektrownia zamówiła w 2016 roku po uzyskaniu wyników laboratoryjnych i polowych badań różnych środków
chemicznych, modyfikujących suspensję. Badania były prowadzone
przez spółkę Energopomiar Gliwice oraz Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.
Uszczelnianie składowiska „Lubień” na powierzchni 260 hektarów prowadzone było w ubiegłym roku od połowy kwietnia do połowy listopada. Prace, które pozostały do wykonania na składowisku
w 2018 r. to wykonanie systemu drenażowego, zakończenie montażu obwałowań przenośnych oraz przeniesienie na wyższy poziom
tzw. wylewek suspensji.

Chemicy pomogli energetykom
Odsiarczanie spalin w Elektrowni Bełchatów odbywa się najbardziej upowszechnioną metodą mokrą, wapienno-gipsową. Zawarte w spalinach związki siarki są wiązane z mleczkiem wapiennym
i tworzą syntetyczny gips. Ma on właściwości pozwalające na dalsze
przemysłowe wykorzystanie. Proces ten odbywa się w Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), a dokładniej w absorberze. Problemem są
trudne do usunięcia, twarde osady, których ilość w absorberze z czasem narasta. To obniża sprawność IOS. Do tej pory twarde osady usuwane były mechanicznie, co wymagało wyłączenia instalacji.
Wadą tej metody oprócz jej czasochłonności były też częste przypadki uszkadzania wewnętrznych powłok antykorozyjnych w absorberze.
Działająca w branży chemicznej firma Megmar opracowała preparat, który dodany do absorbera IOS eliminuje tworzenie się osadów twardych. Bezpieczny dla ludzi i urządzeń preparat był przez 12
miesięcy sprawdzany na jednej z IOS Elektrowni Bełchatów. Efekty okazały się tak pozytywne, że preparat będzie stosowany nie tylko w IOS Elektrowni Bełchatów, ale też w pozostałych elektrowniach
spółki PGE GiEK S.A.
J. Strachocki
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Nie tylko phishing i pharming
groźne w Internecie

6

lutego po raz czternasty był obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Z komputerów i urządzeń mobilnych, które umożliwiają łatwe łączenie się z siecią WWW i korzystanie z zasobów i usług internetowych, korzystamy codziennie. Nie zawsze
pamiętamy przy tym, że w sieci operują także przestępcy. Na jakie ich działania możemy być narażeni w cyberprzestrzeni? Skondensowaną i przystępnie napisaną informację na ten temat
znaleźć można na stronie internetowej Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie (www.belchatow.policja.gov.pl/?serwis=ebe&dzial=informacje&id=22347).
Ten krótki poradnik wyjaśni
nam czym jest phishing, pharming oraz „robaki”. Poznamy kardynalne zasady, których warto przestrzegać serfując w sieci. Oddzielny fragment został poświęcony bezpiecznym zakupom przez Internet oraz bezpieczeństwu dzieci w sieci.
W podsumowaniu autorzy z Komendy Głównej Policji piszą: „Internet może dać nam wiele dobrego - jeśli umiemy się nim posłużyć. Niezależnie od swojego wieku należy pamiętać, że w sieci nie
jesteśmy anonimowi. Wszystko co piszemy i publikujemy zostaje w niej na długi czas. Dlatego umieszczane informacje powinny
być przez nas przemyślane. Komentarze, które pozostawiamy na
odwiedzanych stronach, powinny dobrze o nas świadczyć. Tak jak
w życiu codziennym - odnośmy się do innych z szacunkiem, bez
wyzwisk czy zastraszania. Mając świadomość, że to właśnie my
tworzymy Internet pamiętajmy, jakim chcielibyśmy go zastać i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.
JS

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Najlepsi w ogólnopolskim konkursie
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Pieniądze dotarły
do potrzebujących

potrzebujących wsparcia jest zawsze większy niż możK rąg
liwości darczyńców. Po grudniowym kiermaszu charytatyw-

nym „Otwarci na Innych” w Szkole Podstawowej w Kleszczowie
postanowiono podzielić zgromadzone pieniądze. Decyzja została
podjęta 11 stycznia na posiedzeniu Rady Rodziców.
Część zebranej kwoty - 10 tys. zł przeznaczono na pomoc
dla chorej na mózgowe porażenie dziecięce Dominiki, mieszkanki
Pławna. Dziewczynka wymaga nieustannej opieki i intensywnej wielospecjalistycznej rehabilitacji. W przekazaniu wsparcia obok dyrektor szkoły Marioli
Świderskiej-Kulka
oraz zastępcy
przewodnicząc e g o R a d y R odziców Witolda
Gawrysia wzięli udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
SP Kleszczów.
- Rodzice
dziewczynki byli
bardzo zaskoczeni i jednocześnie
wzruszeni darem
serca mieszkańców Kleszczowa - mówi dyrektor M. Świderska-Kulka. - Poprosili, aby serdecznie podziękować wszystkim, którzy ofiarowali wsparcie finansowe, a przede wszystkim za pamięć i dobre
serce. Jeszcze raz, tym razem w imieniu rodziny Dominiki, serdecznie dziękujemy!
W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe przedstawiciele społeczności szkolnej wraz z wicedyrektorem SP Kleszczów Katarzyną
Syrówką oraz przewodniczącą Rady Rodziców Mariolą Rybarczyk
odwiedzili też Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Na wsparcie tej
placówki przekazali 9700 zł z grudniowego kiermaszu.

W ogólnopolskim konkursie „Stypendiada Polonistyczna” brało
udział 41 uczniów z klas IV-VII szkoły podstawowej w Kleszczowie. Największy sukces odniosła Aniela Wieczorek (kl. IV b), która w konkursie
czytelniczym znalazła się w grupie uczniów sklasyfikowanych na pierwszym miejscu i zdobyła tytuł laureata. Wyróżnienie i tytuł finalisty w konkursie ortograficznym zdobyła Marta Kuc (VI a). Uczniowie, którzy uplasowali się na bardzo wysokich miejscach, to: Kacper Antosiewicz (V a)
- 9.miejsce w konkursie ortograficznym i 11. w konkursie czytelniczym;
Michał Koszur (VI a) - 10. W konkursie ortograficznym; Aniela Wieczorek (IV b) i Jakub Gałwa (VII a) - 12. w konkursie ortograficznym; Julia
Ściebura (V a) - 12. w konkursie literackim; Weronika Różańska (VI a) 14. w konkursie czytelniczym; Oliwia Rybarczyk (V a), Maria Kościelak
(VII a), Kinga Misiak (VII a) - 14. w konkursie ortograficznym.

Pierwszoklasiści w teście bezpieczeństwa

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej w Łękińsku pod
koniec stycznia wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, sprawdzającym ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy. Test organizowany jest w ramach IX edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który uczniowie klasy I a i I b realizowali na zajęciach z pedagogiem szkolnym. Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa miał atrakcyjną, multimedialną formułę, a jego
treść została opracowana we współpracy z wykwalifikowanym metodykiem. Dzieci odpowiadając na 15 pytań miały 3 możliwości do wyboru.
Dla pierwszaków z Łękińska test okazał się bardzo łatwy - każdy z nich
zdobył maksymalną ilość punktów.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

- Z otrzymanych środków 5000 zł przeznaczymy na wyjazd pięciorga naszych wychowanków na kolonie letnie w Niechorzu - deklaruje dyrektor domu dziecka Lidia Szymańska. - Kolonie odbędą
się od 4 do 16 lipca, a koszt pobytu jednego dziecka to 1000 zł. Pozostałą kwotę chcemy wydać na doposażenie pokoi dzieci oraz remont świetlicy z komputerami.
Za naszym pośrednictwem dyrektor L. Szymańska przekazuje serdeczne podziękowania za pomoc finansową dla osób, które
uczestniczyły w kiermaszu charytatywnym, a w szczególności dla
dyrekcji, Rady Rodziców i społeczności szkoły w Kleszczowie.
- Cieszymy się, że już kolejny raz mogliśmy liczyć na wsparcie
ze strony darczyńców z Gminy Kleszczów.
JS
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O czym warto wiedzieć oddając odpady?

S

półka Eko-Region, która obsługuje teren gminy Kleszczów
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, przekazała wszystkim mieszkańcom gminy całoroczne harmonogramy. Są w nich podane dni, w których pracownicy firmy odbiorą odpady sprzed posesji. W
tym roku zmieszane odpady komunalne oraz surowce suche odbierane są jeden raz w miesiącu. Odpady szklane odbierane są raz na
kwartał.
Harmonogram nr 19…
… dotyczy wsi: Antoniówka, Dębina, Kamień, Kocielizna, Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia, Rogowiec i Żłobnica.
Śmieciarki Eko-Regionu przejechały przez te miejscowości 12 lutego. Kolejne tegoroczne terminy to: 12 marca, 9 kwietnia, 14 maja, 11
czerwca, 9 lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8 października, 12 listopada i 10 grudnia.
Odpady szklane odebrane będą 9 kwietnia, 9 lipca i 8 października.
Harmonogram nr 20…
… dotyczy całej miejscowości Kleszczów.
W kolejnych miesiącach zmieszane odpady komunalne oraz surowce suche będą odbierane: 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada i 11
grudnia.
Odpady szklane zostaną odebrane
10 kwietnia, 10 lipca i 9 października.
Harmonogram 21…
… obejmuje głównie wschodnią
część gminy: Czyżów, Kolonię Wola
Grzymalina, Łękińsko, Słok - Młyn, Stefanowiznę i Wolicę.

Ważne dla rolników

Zagrożenie ASF bardziej niż dramatyczne

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Wirusy ASF nie są zagrożeniem
dla ludzi, jednak kiedy pojawią się w gospodarstwach hodujących trzodę chlewną, prowadzą do upadku całego stada. Z danych udostępnionych przez G�������������������������������������������������������
łówny �������������������������������������������������
Inspektorat Weterynarii wynika, że w ciągu pierwszych pięciu tygodni 2018 roku liczba dzików, u których wykryto ASF,
była większa niż w ciągu 11 miesięcy zeszłego roku. Rozprzestrzenianie się choroby jest ogromnym zagrożeniem dla gospodarstw nastawionych na hodowlę trzody chlewnej.
W powiatach i gminach naszego regionu (choć na jego terenie nie
było dotąd stwierdzonych padnięć dzików z powodu ASF) odbywa się
wiele spotkań z rolnikami, producentami trzody chlewnej. Mówi się na
nich głównie o skutecznym zapobieganiu ASF czyli o bioasekuracji. W
gminie Grabica, która jest jednym z ośrodków produkcji trzody chlewnej
w powiecie piotrkowskim (1,5 mln sztuk w ciągu roku) grupa hodowców
zamówiła pod koniec stycznia Mszę św. Prosili o opiekę i wsparcie św.
Antoniego Opata (patrona hodowców trzody).

Jeśli natrafimy na padłego dzika
Wirusy ASF mogą przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików. Padlinę należy jak najszybciej usuwać ze środowiska.
Ulotka wydana przez Główny Inspektorat Weterynarii informuje szczegółowo o zasadach postępowania w przypadku natrafienie na padłego

Szkoła GALILEUSZ

Kleszczów, ul. Różana 8
zaprasza na:
• kursy maturalne
• kursy gimnazjalne
• korepetycje ze wszystkich przedmiotów
Zapisy: ● 601-692-345 lub ● 882-687-096
www.galileusz.com.pl/kleszczow

W tych miejscowościach zmieszane odpady komunalne oraz surowce suche odbierane będą: 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 22
maja, 26 czerwca, 24 lipca, 28 sierpnia, 25 września, 23 października,
27 listopada i 24 grudnia.
Odpady szklane zostaną odebrane 24 kwietnia, 24 lipca i 23 października.

Zasady segregacji odpadów

Chociaż nowe zasady segregacji odpadów wprowadzone zostały
niecałe pięć lat temu, pracownicy spółki Eko-Region zwracają uwagę
na to, że nie wszyscy mieszkańcy utrwalili sobie wiedzę na ten temat.
Właściwe oddzielanie odpadów nadających się do ponownego przetworzenia jest bardzo ważne - i z punktu widzenia zachowań proekologicznych, a także ze względów gospodarczych. Przypominamy więc
najważniejsze zasady.
Surowce suche
Wrzucać: opakowania z tworzyw sztucznych (np. zgniecione butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych) - bez zawartości; makulaturę (np. kartony, gazety,
papier, książki) - niezabrudzone; opakowania metalowe (np. puszki po
napojach i żywności) - czyste; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach).
Nie wrzucać: tłustego papieru, zużytych chusteczek higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów, gum, tekstyliów.
Szkło
Wrzucać: czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki,
słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości.
Nie wrzucać: szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych i okiennych), termometrów,
stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów.
(opr. JS)
dzika. Treść ulotki jest dostępna na stronie www.kleszczow.pl, w Aktualnościach z datą 19 stycznia.

Pieniądze na modernizację gospodarstw
Do 20 marca trwa nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw
rolnych”, prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji,
zwiększenie skali produkcji, poprawę jakości produkcji. O pomoc mogą
się starać właściciele gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 10 tys.
do 200 tys. euro. Dofinansowanie wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub grupa rolników wzrasta do 60 proc. Górna granica wsparcia to 500 tys. zł.

Dopłaty do materiału siewnego
Do 25 czerwca br. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.
(opr. JS)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna
pochodzącego z terenów inwestycji gminnych.
Skład gatunkowy: drewno opałowe - sosna, klon, dąb, wierzba, topola.
Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca o godzinie 14.30. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Jedynym kryterium oceny ofert będzie wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę brutto.
Więcej informacji na temat przetargu, w tym: ilość oferowanego drewna oraz
jego cenę, a także wzór oferty cenowej zainteresowani znajdą na stronie
www.bip.kleszczow.pl, w zakładce „Tablica ogłoszeń”.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert
na najem lokalu handlowousługowego w budynku
komunalnym w Kleszczowie, ul.
Główna 112 – parter, pow. 57,50 m2
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalonym przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy - co najmniej rok.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie do uiszczenia należnego podatku
od nieruchomości.
Lokal znajduje się na parterze budynku komunalnego przy ul. Głównej 112 w Kleszczowie.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia socjalnego, WC, magazynu, pomieszczenia handlowego, korytarza, o łącznej powierzchni 57,50 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej i ciepłej,
kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe
i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać
przedmiot najmu w dni powszednie w godz.
11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zaczerpnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel.
44/ 731-66-40.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem podatku
VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub
siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego w Kleszczowie,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL UL. GŁÓWNA 112 W
KLESZCZOWIE” należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. do godziny
12.00 włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie
prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.
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Prosto z SOLPARKU

Pływaj za połowę ceny!

W związku z dużym zainteresowaniem promocją „Tanie pływanie”, SOLPARK przygotowa����������������������������������������������������������������������������������
ł kolejną niespodziankę dla swoich klientów.��������������������������������������
Począwszy od 12 lutego dwa razy w tygodniu można będzie rano pływać za połowę ceny! W każdy poniedziałek i środę basen
sportowy oraz jacuzzi będą dostępne już od godz. 6:00. Do godz. 9:30 można będzie z nich
korzystać na podstawie biletu za pół ceny.
Ta nowa oferta SOLPARKU jest skierowana dla wszystkich osób, które chcą aktywnie
rozpocząć dzień i pobudzić organizm do całodniowego wysiłku.

Przypominamy harmonogram zajęć
SOLPARK zaprasza na następujące zajęcia ruchowe:
● aqua aerobik* - ● wtorek 10.00, ● czwartek 19.00
● aerobik* - ● poniedziałek 17.00, ● czwartek 17.00
● aqua cyckling (na zapisy) - ● poniedziałek 19.30, ● środa 19.30, ● środa 18.30*
● zumba* - ● poniedziałek 18.00, ● wtorek 19.30
● boks* - ● wtorek 18.00, ● czwartek 18.00
● yoga* - ● środa 17.30, ● piątek 17.00
● trening obwodowy* - ● środa 18.30, ● piątek 18.00
* Zajęcia dostępne w ramach karnetu mieszkańca na zajęcia dodatkowe (5 wejść/ 15 zł lub
10 wejść/ 30 zł).

K

Wędkarze zaczną sezon
w połowie kwietnia

oło Wędkarskie nr 3 „Górnik” przy
KWB Bełchatów ogłosiło program
imprez, planowanych na rok 2018. Oprócz
ustalonego już kalendarza zawodów zostały w nim wpisane także wycieczki dla członków koła, konkursy, prace społeczne organizowane na terenie dwóch łowisk (Winek oraz
Wawrzkowizna), a także takie wydarzenia,
jak festyn z okazji Dnia Dziecka, karnawałowy bal wędkarski oraz Msza św., która odbywa się co roku w dniu św. Józefa (19 marca) w kościele w Bełchatowie (na Przytorzu).
***
W związku z coroczną akcją zarybieniową, przeprowadzoną jesienią przez wędkarzy Koła „Górnik”, czasowo wyłączone z połowów zostały zbiorniki: ● Kamień (komora I i II
do 1 kwietnia 2018 r., komora III – do 1 stycznia 2018 r.); ● Winek (do 1 stycznia 2018 r.); ●
Chabielice (komora I i II do 15 lutego 2018 r.).

Sport

T

Na wszystkich tych zbiornikach (plus na
zbiorniku Piaski) aż do 1 kwietnia obowiązuje zakaz połowów nocnych. W tym czasie nie
można nad zbiornikami parkować nocą samochodów i przyczep kempingowych, ustawiać namiotów i parasoli.
***
„Chcesz wiedzieć, jak pracuje Koło?
Masz wnioski i uwagi – przyjdź na zebranie – to Twoje prawo! Udział – to Twój obowiązek” – zachęca Zarząd Koła nr 3 „Górnik”
do udziału w Zwyczajnym Sprawozdawczym
Zgromadzeniu Członków Koła. Odbędzie się
ono 24 lutego (sobota) w siedzibie GKS Bełchatów, ul. Sportowa 3 (trybuna północna).
Początek od godz. 10.00.
Program zebrania oraz bieżące informacje o działalności koła znaleźć można na odnowionej stronie www.kologornik.pl.
JS

SOLPARK Triathlon

riathlon, czyli trójbój to dyscyplina, która łączy pływanie, kolarstwo
i bieganie na czas. Od roku 2000 jest konkurencją olimpijską. W tym standardowym
wydaniu składa się z: 1,5 km pływania / 40
km jazdy rowerem / 10 km biegu.
W sobotę 17 marca od godz. 11 w konkurencji tej będą mogli wystartować młodsi zawodnicy w wieku od 12 do 17 lat. Dla
nich ustalono następujące dystanse: 100
m pływania; 2 km jazdy rowerem; 1 km
biegu. Udział dla tej grupy osób jest bezpłatny.
SOLPARK TRIATHLON dla zawodników w wieku powyżej 18 lat rozpocznie się
od godz. 15. W tym przypadku organizator
ustalił dystanse: 200 m pływania; 3 km jazdy rowerem; 2 km biegu. Wpisowe 50 zł.

17 marca od godz. 15 osoby w wieku powyżej 18 lat będą mogły rywalizować
w SOLPARKU w zawodach ����������
na ergometrze wioślarskim - dystans 1000 m. Wpisowe 25 zł.
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie do 5 marca wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
potwierdzenie dokonania płatności na adres: piotrkulinski90@wp.pl. Numer rachunku
bankowego SOLPARKU do wpłat, a także
regulaminy imprez i formularze zgłoszeniowe zainteresowani znajdą na stronie www.
solpark-kleszczow.pl.
Liczba miejsc w każdej z tych imprez ograniczona. Do wygrania są atrakcyjne nagrody i pamiątkowe pakiety startowe.
JS

16 - 28 II `2018
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Sport
Turniej piłkarskich skrzatów

ajmłodszą drużynę piłkarską Omegi Kleszczów tworzą zawodnicy z rocznika 2011/2012. Niedawno wzięli
udział w halowym turnieju „Zima z RAPEM”,
którego organizatorem była Radomszczańska Akademia Piłkarska. Piłkarskie skrza-

Foto: www.omegakleszczow.pl.

ty rywalizowały z drużynami: RAP I
Radomsko, UKS Concordia Piotrków
Trybunalski i RAP II Radomsko. W turnieju nie przyznawano punktów. Chłopcy z Omegi w sześciu meczach zdobyli 19 bramek.
W skład drużyny trenowanej przez
Wojciecha Węglarskiego wchodzili: Marcel Buresz, Dominik Frukacz, Oliwier
Konieczny, Mikołaj Kotecki, Kamil Koźlak, Karol Król, Szymon Kubera, Kacper Kuśmierek, Aleksander Marszałek,
Łukasz Przybylski, Piotr Przywara, Julian Pukacz, Kacper Samojluk i Fabian
Węglarski.

Medalowe strzelanie Wiktora

Zawodach Klasyfikacyjnych „Zaślubiny z morzem” (Puck,
W Międzynarodowych
9-11 lutego) Wiktor Blada (rocznik 2002) zdobył dwa złote medale wśród junio-

rów w konkurencji pistolet pneumatyczny 60 strzałów. Od tego roku Wiktor częściej będzie występował w zawodach juniorskich.
- Jako młodzik uzyskał praktycznie wszystko, co mógł uzyskać. Teraz jako junior
młodszy wszedł w „dorosłe” strzelanie - mówi Sławomir Dziegieć ze strzeleckiego klubu „10-ka” z Radomska, którego zawodnikiem jest Wiktor Blada, mieszkaniec Wolicy.
- Walczy wśród dorosłych strzelców i musi budować swoją ścieżkę sportową od nowa.
W Mistrzostwach Polski rozegranych we Wrocławiu Wiktor wywalczył 42. miejsce
w konkurencji pistolet pneumatyczny 60 strzałów. Zdobył 551 pkt. Zwycięzca tej kategorii - W. Knapik (rocznik 1980) z bydgoskiego Zawiszy wystrzelał 578 pkt.

M

Drudzy w turnieju Polonia Cup

łodzi piłkarze Omegi wystąpili w halowym turnieju Polonia Cup dla rocznika 2005
i młodszych. Rozegrali sześć meczów: z Mazovią Rawa Mazowiecka 3:2; z RKS
Radomsko 1:0; ze Skalnikiem Sulejów 2:0; ze Szczerbcem Wolbórz 0:3; półfinał - z RAP
Radomsko - wygrana po rzutach karnych; finał - ze Szczerbcem Wolbórz 1:2.
Ostatecznie w gronie 10 drużyn Omega zajęła drugie miejsce. W turnieju wzięli
udział: Tomasz Bujacz, Miłosz Dylak, Wiktor Falarz, Dawid Gałwa, Wiktor Klimczyk, Michał Koszur, Eryk Krzympiec, Dawid Kuśmierek, Maksymilian Muskała, Oliwier Ołubek,
Szymon Podawca i Szymon Rejek.
(opr. JS)

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-86
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Wycieczkowe ferie

la tych uczniów, którzy zapragnęli zobaczyć coś nowego lub
spędzić czas poza domem w towarzystwie kolegów i koleżanek, odbyły się dwie wycieczki. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 6 lutego wyjechali do Wrocławia. Zwiedzili: ● Centrum nauki Hydropolis (miejsce różnorodnych technologii multimedialnych
służących ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw); ●
Afrykarium (jedyne na świecie oceanarium, poświęcone wyłącznie
faunie Afryki, znajdujące się we wrocławskim ZOO); ● Kolejkowo
(największą makietę kolejową w Polsce, składającą się z kilkuset metrów torowiska z pociągami, miniatur budowli i samochodów (fot.
1) - atrakcja ta została umieszczona na terenie starego dworca kolejowego we Wrocławiu). W tym wyjeździe wzięło udział 37 dzieci.
1 lutego starsza grupa wiekowa (73
osoby z klas IV-VII) podczas wycieczki do
Warszawy zwiedziła Stadion Narodowy
z miejscami niedostępnymi dla kibiców. Kolejnymi punktami trasy po Warszawie był pobyt w „Manufakturze czekolady”, spacer po
Starówce oraz oglądanie „Królewskich Ogrodów Światła” w Wilanowie - tysięcy kolorowych diod, ułożonych w przepiękne kompozycje.
7 lutego sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi młodszymi mieszkańcami naszej gminy. Na scenie

W gminnej bibliotece
Zapisz dziecko do
Dyskusyjnego Klubu Książki
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci to
nowa inicjatywa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Zajęcia,
które będą organizowane w ramach spotkań to: ● głośne czytanie, ● zajęcia plastyczne, ● gry i zabawy ruchowe. ZgłoGrupa 5- i 6-latków z przed- szenia dzieci na zajęcia są przyjmowane
szkola w Kleszczowie z wi- do 28 lutego 2018 r. w siedzibie GBP
w Kleszczowie lub pod telefonem nr 44/
zytą w bibliotece
731 36 54.

Książki z czytelni online
W ofercie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie od kilku
lat znajduje się dostęp do platformy Ibuk Libra. Czytelnicy, którym biblioteka przydzieli indywidualny numer PIN, mają zapewniony całodobowy dostęp do książek ze zbioru tej czytelni online.
Książki otwierają w komputerze lub na urządzeniach mobilnych.
Ibuk Libra umożliwia też korzystanie z zaawansowanych narzędzi do
pracy z tekstem, takich jak: np. zaznaczanie fragmentów, tworzenie

Agencja Rozwoju Regionalnego”
S.A. w Kleszczowie
przyjmuje zapisy na kursy:
1. Opiekun dzienny (dot. opiekunów dzieci do lat 3).
2. Język angielski, niemiecki (poziomy A1, A2, A3)
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany
- 40 godz.
6. Kadry i płace - 70 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500-728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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odbył się interaktywny spektakl teatralny dla dzieci „Kolory Miasta” (fot. 2). Obejrzało go
ok. 230 widzów. Poprzez emocje, a także animacje i piosenki, najmłodsi dowiedzieli się
jak można „odczarować” nasze
polskie miasta, by stały się ekologiczne i kolorowe.
Jak co roku Gminny Ośro- 2
dek Kultury zorganizował też
zimowiska. Uczniowie klas I-III przebywali od 27 stycznia do 2 lutego w Ochotnicy Górnej, a uczniowie klas IV-VI w kolejnym tygodniu ferii - w Białym Dunajcu (fot. 3). Wypoczynek uczniów klas VII
oraz gimnazjum został zorganizowany od 3 do 9 lutego w Ochotnicy Górnej.
Uczniowie liceów, techników oraz studenci zimowy tydzień (od 27.01 do 02.02.)
spędzili w Poroninie. Od 3 do
9 lutego przebywali tu muzycy i mażoretki z Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Łącznie na tegoroczne zimowiska wyjechały 244
osoby.
3
Agata Kamińska
notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień oraz treści
książek ze słownikami i encyklopediami PWN.
Biblioteka w Kleszczowie zamówiła dla swoich czytelników dostęp do 1441 tytułów książek (akademickich, popularnonaukowych,
beletrystycznych). Posiadacze numerów PIN, umożliwiających korzystanie z księgozbioru Ibuk Libra, nie muszą ich w tym roku aktualizować. Osoby, które chciałyby zacząć korzystać z czytelni online, powinny skontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną.

Podyskutuj o wartościowych książkach
„Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki i miłośników książek, pogaduszek przy kawie i herbacie na comiesięczne spotkania
w Dyskusyjnym Klubie Książki” - czytamy na plakatach, promujących
dyskusje o literaturze, organizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie. W ramach DKK mają być też organizowane spotkania z autorami książek.
W styczniu uczestnicy klubu „wzięli na warsztat” książkę Zygmunta Miłoszewskiego „Jak zawsze”. Na kolejnym spotkaniu (w
czwartek 22 lutego o godz. 17.00) czytelnicy będą rozmawiać na temat książki „Córka króla moczarów” Karen Dionne. Zapowiedzi kolejnych spotkań DKK oraz ich tematów zainteresowani znajdą na
stronie https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Kleszczowie.
JS

