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100 proc. głosujących - przeciwko zmianie granic gminy!
Pięcioosobowy zespół, powołany przez wójta Sławomira Chojnowskiego, podsumował wyniki styczniowych konsultacji społecznych,
przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Kleszczów. Celem konsultacji było wyrażenie opinii mieszkańców gminy „w przedmiocie wyłączenia obszaru obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina z Gminy Kleszczów i włączenia go do Gminy Bełchatów”. Na łączną liczbę
4541 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Kleszczów
udział w głosowaniu nad tą kwestią wzięło 1525 osób, co daje wynik
33,6 proc.
Frekwencja była dość zróżnicowana. Np. w Kleszczowie - największym wśród dziesięciu sołectw na zebranie przybyło 385 mieszkańców spośród 1558, uprawnionych do oddania głosu. Tutaj frekwencja
wyniosła 24,7 proc. W sołectwie Wolica z grona 415 uprawnionych do
sali miejscowego domu kultury przyszły 194 osoby (na zdjęciu). Tu wynik frekwencyjny okazał się jednym z najwyższych i wyniósł 46,7 proc.
Więcej na str. 7

Zmodernizują stare ujęcie
Trzy czynne studnie ujęcia wody w Łękińsku od lat odpowiadają za zaopatrzenie w wodę znacznej części domostw
w naszej gminie. Pompy mogą wydobyć z wodonośnej warstwy, uformowanej w okresie górnej jury, 240 m sześć. wody
w ciągu jednej godziny���������������������������������������
. Po raz ostatni poważniejsze prace modernizacyjne na terenie tego ujęcia prowadzone były w 2001
roku, kiedy dwie (z trzech) starych studni doczekały się renowacji, została także wywiercona nowa studnia. W tym roku „fabryka wody” w Łękińsku doczeka się remontu. Największy nacisk będzie położony
na unowocześnienie
urządzeń, które odpowiadają za uzdatnianie wody. Oprócz
poprawy jakości wody
założono zwiększenie wydajności stacji
uzdatniania.
Więcej na str. 2

W trosce o zdrowe serca

Z programu profilaktycznego, realizowanego
w Kleszczowskiej Przychodni Salus, mogą skorzystać pacjenci zdiagnozowani kardiologicznie, a także osoby z grup ryzyka, które po
przebadaniu przez kardiologa zostaną zakwalifikowane do przeprowadzenia monitoringu serca. Do zdalnego monitorowania pracy serca (telemonitoringu)
służy aparat, udostępniany pacjentowi bezpłatnie na minimum 30 dni.
Więcej na str. 7

Mieszkańcy wybrali sołtysów
i rady sołeckie
Pomiędzy 28 stycznia a 8 lutego
w trakcie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zorganizowanych w każdym sołectwie naszej gminy, mieszkańcy wybierali sołtysów oraz rady
sołeckie. Tylko w dwóch sołectwach
(Czyżów i Kamień) nastąpiła zmiana sołtysów. 12 lutego w trakcie sesji Rady Gminy Kleszczów kończące
swoją kadencję panie Barbara Kaczmarek i Halina Zagórska otrzymały podziękowania za dotychczasową
współpracę z samorządem gminy.
Więcej na str. 4

Oferta ZSP na nowy rok szkolny
Nowy rok szkolny w szkołach ponadgimnazjalnych będzie oznaczał przeszło dwukrotnie większą niż w poprzednim
roku liczbę uczniów, starających się o miejsca w klasach
pierwszych. Nic dziwnego nowy etap edukacji będą chcieli w nich rozpocząć zarówno absolwenci III klas gimnazjalnych,
jak też ósmoklasiści ze szkół
podstawowych.
Więcej na str. 12
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Modernizacja
ujęcia wody w Łękińsku

marca to termin, do którego Urząd Gminy w Kleszczowie
będzie przyjmował oferty firm, gotowych podjąć się modernizacji istniejącego ujęcia wody w Łękińsku. Planowana jest przebudowa obiektów ujęcia oraz wykonanie instalacji wewnętrznych
(wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, wentylacyjnych,
elektrycznych). W miejsce starych zostaną wykonane nowe rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, a także kable energetyczne, słupy
oświetleniowe, odstojnik popłuczyn oraz neutralizator. Konieczna
będzie również budowa nowego
ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.
Dotychczasowy, działający od
lat układ technologiczny zostanie zastąpiony nowymi urządzeniami do uzdatniania wody. Będą
to m.in. dwa aeratory DN 1800
ze stali nierdzewnej, osiem filtrów ciśnieniowych DN 2400, zestaw hydroforowy, składający się
z sześciu pomp i dwóch pomp
Fot. PHU „PROT” Jacek Wojciechowski wspomagających, a także pompa płucząca.
W ramach remontu istniejący zbiornik wody pitnej zostanie wyłożony od wewnątrz płytkami bazaltowymi. Konieczna będzie też
wymiana obudów istniejących studni oraz pomp głębinowych i armatury.
Wykonawca na realizację wymienionych prac będzie miał maksymalnie 52 tygodnie od daty zawarcia umowy. Skrócenie tego
terminu będzie dodatkowo punktowane podczas oceniania ofert.
Gmina oczekuje co najmniej 4-letniej gwarancji na wykonane prace, a także 5-letniego okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy.
JS

Szatnie służące
sportowcom...

… idą do remontu wraz z przyległymi natryskowniami oraz zespołem toalet. Pomieszczenia te znajdują się w Kleszczowie przy
ulicy Sportowej 3 i są użytkowane przez klub Omega Kleszczów.
Zakres prac przewidzianych w ramach remontu obejmuje m. in. prace rozbiórkowe i demontażowe, zamurowanie otworów drzwiowych,
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej.
W projekcie budowlanym przewidziano poza tym wykonanie nowych ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, montaż wewnętrznych drzwi, a także
ścianek systemowych wraz z drzwiami, montaż armatury łazienkowej i wentylatorów. Dodatkowo zadaniem wykonawcy będzie ułożenie ponad 47 m kw. płytek w pomieszczeniu sanitarnym wraz z wykonaniem tynku mozaikowego (ponad 60 m kw.).
Termin wykonania tych prac ustalony został na 4 miesiące od
dnia podpisania umowy. Zamawiający oczekuje udzielenia przez
wykonawcę minimum 3-letniej gwarancji.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2018.2348 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń wykazy części nieruchomości, przeznaczonych
do dzierżawy, położonych w obrębie Łękińsko, 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.bip.kleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Konkursy na realizację
zadań publicznych

lutego ukazało się zarządzenie, w którym wójt gminy Kleszczów ogłosił cztery otwarte konkursy. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że przewidziane w nich zadania, należą do sfery zadań
publicznych, a beneficjentami mają być mieszkańcy gminy Kleszczów.
Są to konkursy dotyczące działań na rzecz:
• aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym;
wśród preferowanych form są wymieniane: działalność edukacyjna, kształcenie ustawiczne, działalność kulturalna, twórcza i krajoznawczo-turystyczna oraz propagowanie aktywnego trybu życia;
planowana kwota dotacji - 205 tys. zł;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w tej
sferze liczy się „stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji
przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym
oraz wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji,
sztuki i dziedzictwa narodowego”; planowana dotacja - 50 tys. zł;
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wielkość dotacji - 25 tys. zł;
• osób niepełnosprawnych; w tym konkursie mają być zgłaszane
projekty, zmierzające do rozwijania i podtrzymywania „umiejętności
samodzielnego funkcjonowania w zakresie włączania społecznego
oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób z różnymi niepełnosprawnościami”; planowana kwota dotacji - 20 tys. zł.
Wszystkie konkursy dotyczą pomysłów, które mają się zmaterializować w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia br.
W dokumentach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kleszczow.pl) znaleźć można opisane szczegółowo wymagania, jakie spełniać muszą organizacje, przystępujące do konkursów. Oferty będą przyjmowane do ostatniego dnia lutego br. (do godz.
15.30) w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie. Otwarcie
ofert zaplanowano na dzień 1 marca, na godz. 11.00.
Formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych na konkurs ofert
dokona komisja powołana przez wójta gminy Kleszczów. O tym, jakie
będą kryteria oceny, informuje ogłoszenie o konkursie, zamieszczone
pod wspomnianym adresem.
JS

Nowa kadencja samorządu
- co zmieniło się w ustawach
samorządowych? (cz. 2)
Informujemy o kilku kolejnych zmianach w zakresie praw i obowiązków organów samorządu terytorialnego. Zaczęły one obowiązywać od nowej kadencji władz samorządowych rozpoczętej jesienią ub. roku. Zmiany są efektem nowelizacji ustaw: o samorządzie
gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa.
Coroczna debata o stanie samorządu. Organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa) został zobowiązany do przedstawiania radzie (sejmikowi) do
31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Taki raport podlega rozpatrzeniu w czasie sesji,
na której ma być podejmowana uchwała w sprawie udzielenia (lub
nieudzielenia) absolutorium organowi wykonawczemu. Po debacie
radni będą głosować nad udzieleniem organowi wykonawczemu
wotum zaufania. Niepodjęcie takiej uchwały będzie równoznaczne
z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. W przypadku
nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwołania organu wykonawczego.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców. Mieszkańcy
gminy, powiatu oraz województwa uzyskali prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przed nowelizacją takie prawo mogło być fakultatywå ciąg dalszy na str. 4

16 - 28 II `2019

W

Informator

KLESZCZOWSKI

Radni zdecydowali
o udzieleniu pomocy

trakcie posiedzenia Rady Gminy Kleszczów, zwołanego 12 lutego, radni podjęli kilkanaście uchwał. Większość z nich odnosiła się do udzielenia dotacji dla podmiotów leczniczych oraz przyznania
pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Pomoc dla placówek służby zdrowia w regionie łódzkim będzie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. 450 tys.
zł na zakup specjalistycznego aparatu rentgenowskiego z systemem
cyfrowym otrzyma Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 130 tys. zł na
zakup sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem Kleszczowska
Przychodnia Salus, 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Alergologii i Żywienia Dzieci - Uniwersytecki Centralny Szpital Kliniczny Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi. Dwa kolejne szpitale, których dotyczą „dotacyjne” uchwały Rady Gminy Kleszczów to
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi (otrzyma 220
tys. zł na zakup ultrasonografu)
oraz Szpital Zakonu Bonifratrów
im. św. Jana Bożego w Łodzi (na
zakup sprzętu medycznego dla
tej placówki radni przeznaczyli
195 tys. zł).
Uchwały o udzieleniu z budżetu gminy Kleszczów pomocy
finansowej dla JST odnoszą się
do dziewięciu gmin. Dobryszyce
otrzymają 200 tys. zł na remont
drogi Wolica - Borowa - Huta
Brudzka; Drużbice - 200 tys. zł na
przebudowę drogi gminnej Rasy - Bukowie Górne; Gostycyn - 50 tys.
zł na zakup wyposażenia do nowego przedszkola; Kluki - 300 tys. zł na
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bożydar; Lgota Wielka - 200
tys. zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych;
Lututów - 50 tys. zł na budowę nowych łazienek i pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w miejscowości Swoboda; Nowa Brzeźnica - 30 tys. zł na budowę placu zabaw w miejscowości Konstantynów;
Rusiec - 150 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Rusiec - Maliniec; Zelów - 200 tys. zł na budowę drogi gminnej w Nowej Woli.
W kolejnych uchwałach Rada Gminy Kleszczów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata
2019-2022, a następnie w budżecie gminy na rok 2019. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów został ustalony na poziomie 261.443.297 zł,
zaś plan wydatków ma wysokość 345.952.248,32 zł.
Podejmując uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków
gminnych Rada Gminy Kleszczów wyznaczyła na inkasentów tych podatków sołtysów z poszczególnych sołectw.
JS

Eko-Region wymieni pojemniki
na surowce suche
Spółka Eko-Region przesłała do Urzędu Gminy komunikat, w którym zapowiada wymianę pojemników na surowce suche. Dotychczasowe pojemniki zielone z żółtą pokrywą będą wymieniane na pojemniki
żółte. Operacja ta została zaplanowana w pierwszej kolejności w dniach 26, 27 i 28 lutego w miejscowościach,
w których w tym czasie przypada odbiór odpadów.
Eko-Region informuje: „Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na
posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do czwartku 28.02.19 r. prosimy pozostawić pojemnik
przed posesją do czasu wymiany). Jeżeli okazałoby się,
że pojemnik nie został wymieniony do niedzieli to proszę
pojemnik wciągnąć na posesję - zostanie wymieniony ostatecznie w następnym terminie odbioru odpadów”.
W kolejnych miejscowościach wymiana będzie następować zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

KOMUNIKATY
Zapisy na kompostowniki

Po raz kolejny Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmuje zgłoszenia mieszkańców gminy, zainteresowanych otrzymaniem
i użytkowaniem kompostowników. Będą one udostępniane
mieszkańcom na podstawie umowy użyczenia. Kompostowniki mają ułatwić zagospodarowanie we własnym zakresie tych odpadów,
które ulegają biodegradacji. Inicjatywa Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów.
Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do
29 marca br. przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Głównej 45 (pokój nr 29).
Nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, ponieważ podczas zapisu należy podać
dane osobowe, niezbędne do przygotowania
umowy użyczenia.

Przypomnienie dla podatników

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

Ograniczenia w dojeździe do Urzędu Gminy

Informujemy, że z powodu rozpoczęcia prac związanych
z przebudową ulicy Urzędowej oraz drogi dojazdowej do stacji
paliw w Kleszczowie, przejazd tymi drogami jest niemożliwy.
Utrudnienia mogą potrwać do ok. 10 marca.
Prosimy o nie parkowanie samochodów
przy ul. Urzędowej. Na parking Urzędu
Gminy prosimy wjeżdżać drugim wjazdem
(od strony zachodniej). Dojazd do stacji paliw możliwy będzie tylko od strony gminnej
obwodnicy.

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. W tym terminie są też przyjmowane wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają regulaminowe kryteria.
Przypominamy, że od tego roku rozpatrywaniem wniosków
oraz wypłatą stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce
zajmują się poszczególne szkoły z terenu naszej gminy.

Gdzie będą przerwy w dostawie energii?

W komunikatach przesłanych do Urzędu Gminy w Kleszczowie spółka PGE Dystrybucja poinformowała o terminach najbliższych przerw w dostawie energii:
- 27 lutego w godz. 8-14 - Rogowiec,
- 28 lutego w godz. 9-11 i 13-14.30 - Antoniówka, Kleszczów
(ul. Główna), Żłobnica,
- 28 lutego w godz. 9-14.30 - Kleszczów (ul. Dojazdowa,
Główna, Szkolna).
„Z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść
do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może
ulec zmianie” - można przeczytać w komunikatach PGE Dystrybucja.
(opr. JS)
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Zakończone wybory sołtysów i rad sołeckich

przeprowadzonych w styczniu zebraniach konsultacyjnych, podczas których mieszkańcy gminy Kleszczów wypowiedzieli się, co sądzą na temat inicjatywy zmiany granic, podjętej przez samorząd gminy Bełchatów, nadarzyła się kolejna okazja
do wspólnych spotkań mieszkańców sołectw naszej gminy. Tym razem podczas sołeckich zebrań sprawozdawczo-wyborczych podejmowali decyzję o tym, czy na nową kadencję przedłużą mandat dla
sołtysów oraz przewodniczących i członków rad sołeckich, czy też
wybiorą nowych.
Zebrania były nie tylko okazją do podsumowania działalności
sołtysów i rad sołeckich w kadencji 2015-2019. Udział wójta gminy, radnych, a także przedstawicieli niektórych referatów Urzędu
Gminy umożliwił poruszenie najważniejszych spraw danego sołectwa i przekazanie informacji na temat trwających i planowanych inwestycji. Jednym z punktów zebrania było też przyjęcie wniosków
i propozycji. Zdaniem wnioskodawców ich realizacja może się przyczynić do ułatwienia życia mieszkańcom.
W dwóch sołectwach (Czyżów i Kamień) nastąpiła zmiana na
stanowiskach sołtysów. Barbarę Kaczmarek zastąpił Marcin Sokołowski, natomiast Halinę Zagórską - Alina Urbańska. W trakcie posiedzenia Rady Gminy Kleszczów obie ustępujące panie otrzymały z rąk przewodniczącej rady, Katarzyny Biegały oraz wójta gminy,
Sławomira Chojnowskiego wiązanki kwiatów oraz listy z podziękowaniami.
Oto treść listów:
W związku z tym, że zakończyła Pani pełnienie funkcji sołtysa wsi Czyżów, składamy wyrazy uznania za dotychczasową
aktywną i sumienną pracę na
rzecz mieszkańców swojej miejscowości.
Dziękujemy za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez samorząd Gminy Kleszczów oraz
za współpracę z instytucjami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Wyrażamy nadzieję, że nadal będzie Pani aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i działać na rzecz jej integracji. Będą w tym pomocne doświadczenia zdobyte podczas pełnienia
funkcji sołtysa.

Wraz z podziękowaniami prosimy przyjąć najlepsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
***
Podajemy informację z nazwiskami sołtysów, przewodniczących i członków rad sołeckich, wybranych przez mieszkańców na
kadencję 2019-2023.
SOŁTYSI i RADY SOŁECKIE KADENCJI 2019-2023
L.p. SOŁECTWO
1. ANTONIÓWKA
2. CZYŻÓW
3. DĘBINA
4. KAMIEŃ
5. KLESZCZÓW

Przewodniczący
Rady Sołeckiej
Kazimierz Barbara
Roczek
Sukiennik
Marcin
Krystyna
Sokołowski Ciesielczyk
Janusz
Anna
Piestrzyński Piestrzyńska
Alina
Zenon
Urbańska Bartoszewski
Tadeusz
Marek Kil
Kuśmierek
SOŁTYS

Członkowie Rady
Sołeckiej
Justyna Uznańska
Anna Komorowska
Mariola Blady
Paweł Biegański
Andrzej Zieliński
Roman Trzciński
Marcin Cebula
Grzegorz Urbański
Mirosław Misiak
Tadeusz Bujacz
Jan Olczak
Daniel Gajda

Jarosław Rzeźnik Katarzyna Wojewoda
Renata Telenga
Grzegorz Rejek
Piotr Cebula
7. ŁUSZCZANOWICE Artur Frach Mariola
Ewa Błaszczyk
Rybarczyk
Bartłomiej Rejek
Marek Królik
Bogdan Osiewicz
8. ROGOWIEC
Wojciech Grzegorz Mantyk Katarzyna Załoga
Gaszewski
Ewa Gaszewska
9. WOLICA
Piotr Blada Władysław
Urszula Dąbrówka
Olbrych
Renata Szczepocka
Czesław Różycki
Karol Muskała
10. ŻŁOBNICA
Krzysztof Henryk Godek
Anna Marszał
Piątczak
Dorota Chlebicka
Robert Dylak
Jan Andrzejczak
6. ŁĘKIŃSKO

Agata
Misiak

JS

Nowa kadencja samorządu
- co zmieniło się w ustawach samorządowych? (cz. 2)
å ciąg dalszy ze str. 2
nie wprowadzane w statucie danej jednostki samorządowej. Grupa
mieszkańców występująca z inicjatywą uchwałodawczą musi liczyć:
w gminie do 5.000 mieszkańców - co najmniej 100 osób, w gminie
do 20.000 mieszkańców - co najmniej 200, a w gminach większych
- co najmniej 300 osób.
Projekt uchwały, zgłoszony przez przewodniczącego
klubu radnych. Do porządku sesji może być wprowadzony projekt uchwały, zgłoszony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji przez przewodniczącego klubu radnych. W takim trybie może
być zgłoszony nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.
Nowe uprawnienia przewodniczącego rady. Przewodniczący organu stanowiącego uzyskał prawo wydawania poleceń
służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy.
Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyznała
radnym prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo
wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek
handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
Minimalna liczebność klubów radnych. Ustawowo określono, że w małych jednostkach samorządu terytorialnego klub

musi liczyć co najmniej trzech radnych, a w dużych - 1/10 ogółu
radnych.
Wyłączeni z zasiadania w spółkach. Znowelizowany art. 24f
ustawy o samorządzie gminnym ma obecnie takie brzmienie: „Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych,
sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów
zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami
organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą
być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych
ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.
Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne”.
Ze względu na brak miejsca nie informujemy o tych zmianach,
które odnoszą się wyłącznie do samorządu na szczeblu województwa.
(opr. JS)
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Uprawnienia operatora
maszyn - za darmo

kończone 18 lat i posiadanie wykształcenia podstawowego albo gimnazjalnego to podstawowe kryteria naboru do
bezpłatnych szkoleń, które pozwolą uzyskać uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego (dwie maszyny do wyboru) oraz kwalifikacje w zawodzie: B01 - Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych oraz B02 - Wykonywanie robót drogowych.
Posiadanie takiego fachu to dziś przepustka do pewnej i dobrze wynagradzanej pracy. Od wielu miesięcy słyszy się o deficycie pracowników w branży budowlanej oraz przy budowie dróg.
Wspomniane kursy zawodowe będą organizowane
m.in. w Bełchatowie, w ramach
ósmej edycji
ogólnopolskiego
projektu szkoleniowego „Człowiek - najlepsza inwestycja”.
Spotkanie organizacyjne oraz
pierwsze zajęcia odbędą się
28 kwietnia (od
godziny 11.00)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, ul.
Czapliniecka 96.
Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z firmą KSK Szkolenia, ul. Czapliniecka 96, tel. 793-435-224, 793435-220. Opis całego projektu, a także formularz podania, które należy złożyć, by wziąć udział w szkoleniu znaleźć można na
stronie http://pupbelchatow.pl/download/grafiki/Projekt_Szkolenia_Budowlane_i_Drogowe_za_darmo_Informacja_i_Dokumenty.pdf.
JS

Fundacja zaprasza
inwestorów

się portalu „Tereny Inwestycyjne”, pokazującym
W liczącym
dostępne w Polsce grunty inwestycyjne dla biznesu, za-

mieszczona została w styczniu br. prezentacja oferty terenów,
które są dostępne dla przedsiębiorców w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych nr 2, 3 i 4.
Obok informacji o gminie, jej położeniu i atutach istotnych
dla inwestorów, w prezentacji znalazła się mapa z lokalizacją poszczególnych stref, duże i czytelne zdjęcia, pokazujące
z lotu ptaka dotychczasowe zagospodarowanie KSP, informacje szczegółowe o ofercie, wielkości dostępnych terenów, jak też
o inwestorach już działających w gminie Kleszczów.
Istotnym uzupełnieniem jest ponad 5-minutowy film, pokazujący Kleszczowskie Strefy Przemysłowe oraz gminę Kleszczów.
Komentarz w języku polskim uzupełniony został napisami w języku angielskim. Przedstawiciel spółki ARR Arreks, Paweł Karasiński mówi o światłowodowej łączności, dyrektor Robert Skibiński
o działalności spółki CAT Polska, dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz o profilu edukacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Oglądający dowiedzą się też o rekreacyjnych walorach SOLPARKU Kleszczów.
Oferta wraz z filmową prezentacją dostępna jest pod adresem www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/11759-gmina-kleszczow.
JS
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W firmach gminy Kleszczów

Kersten na targach BUDMA

Na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury w Poznaniu (12-15 lutego) Polska Izba Konstrukcji Stalowych przygotowała
wspólne stoisko. W ramach programu promującego konstrukcje ze stali („Buduj ze stali”) 13 lutego zorganizowano seminarium, poświęcone
m.in. projektowaniu konstrukcji stalowych przy użyciu oprogramowania
BIM, nowym gatunkom stali, zastosowaniu stali we współczesnej architekturze. Półgodzinna prezentacja Bartłomieja Baudlera, dyrektora zarządzającego Kersten Europe sp. z o.o. dotyczyła stosowania stalowych
elementów łukowych w nowoczesnej architekturze. „Elementy stalowe,
w gięciu których KERSTEN EUROPE specjalizuje się od lat, można spotkać na całym świecie - zarówno w lokalnych obiektach użyteczności publicznej (dworce, stadiony, centra handlowe), jak i w spektakularnych inwestycjach znanych na całym świecie (Warsaw Spire, Burj Khalifa, czy
Park Tematyczny Ferrari). I niech te przykłady będą najlepszym świadectwem stali - materiału wytrzymałego, plastycznego i pozwalającego na realizację najbardziej odważnych wizji architektonicznych” - to krótkie podsumowanie prezentacji, zamieszczone na stronie www.budujzestali.pl.

Wyróżnienie Mostostalu Kraków

Spółka Mostostal Kraków, która na terenie naszej
gminy posiada wytwórnię konstrukcji stalowych, doczekała się uhonorowania podczas styczniowej Gali Builder Awards 2018. Nagrody miesięcznika „Builder” są
przyznawane firmom, które wykazały się dynamicznym
rozwojem oraz największą skutecznością na rynku budowlanym. Nagroda dla Mostostalu Kraków to m.in. docenienie prac wykonanych przy budowie nowego sarkofagu, osłaniającego uszkodzoną część elektrowni
atomowej w Czarnobylu. W 2018 r. największą realizacją krakowskiej spółki był kontrakt w KGHM Polska
Miedź „Zabudowa konstrukcji kompleksu hal pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, kotła odzysknicowego, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowa
hali pieca anodowego wraz z konstrukcją pod urządze- Fot: www.mostostal.com.pl
nia oraz instalacjami” dla Huty Miedzi Głogów.
Spółka dostarcza ponadto elementy konstrukcji na budowę nowego
bloku energetycznego 490 MW w Elektrowni Turów.
Podczas wspomnianej gali Andrzej Kaczan - prezes Zarządu Mostostalu Kraków został wyróżniony tytułem „Osobowość branży”.

Czeka praca w zarządzie spółki Bestgum

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wulkanizacji Taśm i Produkcji
Wyrobów Gumowych Bestgum sp. z o.o. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu tej spółki. Mogły się o nie
ubiegać osoby z wyższym wykształceniem, co najmniej 5-letnim stażem
pracy oraz 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych. Więcej szczegółów dotyczących naboru zawierają
ogłoszenia, zamieszczone na stronie spółki, a także na stronie PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.
(opr. JS)

Pożyczki z programu JEREMIE 2

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje przedsiębiorców
o możliwości pozyskania pożyczki inwestycyjno-obrotowej (PIO)
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizacji
programu JEREMIE 2.
Maksymalna kwota pożyczki - 500.000 zł.
Okres udzielania pożyczek - do 120 miesięcy.
Oprocentowanie od 2,45% do 5,85%.
Przeznaczenie pożyczek i okresy spłat:
• pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie kapitału
obrotowego,
• pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na zakup środków
trwałych.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 44/ 731-46-37,
tel. kom. 531-409-577, na stronie internetowej www.frgk.pl oraz w siedzibie
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3.
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Sucha zabudowa
ma największe wzięcie

półka Knauf to znany producent materiałów budowlanych,
wykorzystujący do ich wytwarzania m.in. syntetyczny gips,
który powstaje w Elektrowni Bełchatów. Także w tym roku firma
będzie organizować zawodowe szkolenia, przeznaczone dla budowlańców, którzy wykonują tynki gipsowe, wylewki anhydrytowe,
gładzie oraz montują płyty kartonowo-gipsowe. Ta ciekawa oferta może zainteresować nawet te osoby, które chciałyby np. samodzielnie zrobić suchą zabudowę w budowanym właśnie domu.
Dwudniowe odpłatne kursy będą organizowane głównie
w Kleszczowie, w centrum szkoleniowym spółki Knauf w hotelu
SOLPARK. Szczegółowy harmonogram zajęć, a także terminy zapisów można znaleźć na stronie https://knauf.pl/szkolenia.
Z tego źródła dowiemy się, że np. kurs dotyczący tynków cementowo-wapiennych zaplanowano w dwóch kwietniowych terminach, a szkolenie z wykonywania wylewek anhydrytowych
i suchych podłóg - w marcu oraz wrześniu. Sztuki docieplania
budynków z wykorzystaniem wełny mineralnej i styropianu marki Knauf można będzie się nauczyć na szkoleniu w marcu oraz listopadzie br. w sali szkoleniowej Knauf w Hotelu Wodnik w Słoku.
Z tych zajęć skorzysta łącznie 40 osób.

Fot. knauf.pl/szkolenia

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się zajęcia,
których temat brzmi: „Szkolenie w zakresie wykonawstwa konstrukcji suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych Knauf oraz
wełny mineralnej ECOSE Technlogy Knauf Insulation”. Firma zaplanowała wyedukowanie w tym zakresie aż 200 osób. Na zajęcia organizowane 19 i 20 marca w Kleszczowie już dawno zabrakło miejsc. Centrum Szkoleniowe Knauf przyjmuje jeszcze zapisy
na kwietniowe zajęcia w Płocku oraz Kleszczowie, majowe i wrześniowe w Dąbrowie Górniczej, październikowe w Płocku i Gdańsku. Chętni do zdobycia wspomnianych umiejętności w ośrodku
kleszczowskim mają jeszcze szansę zapisać się na kurs, organizowany we wrześniu, październiku i listopadzie.
Bardzo dziwi mnie wzięcie, jakim cieszą się kursy z wykonywania suchej zabudowy. Na miejscu młodych osób, które chciałyby mieć przez najbliższe lata pewność dobrze płatnej pracy, zainteresowałbym się raczej szkoleniami z robót dociepleniowych.
W całej Polsce ruszył w zeszłym roku program „Czyste powietrze”. Ma być realizowany aż do roku 2029, a kwota przeznaczona nań z budżetu państwa wyniesie ponad 100 miliardów złotych.
Jednym z dofinansowanych działań, które mają służyć obniżeniu ilości zanieczyszczeń, emitowanych do atmosfery, jest właśnie termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Producenci styropianu, wełny, klejów i tynków już zacierają ręce. Podobnie
jak firmy wyspecjalizowane w świadczeniu usług dociepleniowych.
Wkrótce zabraknie im „mocy przerobowych”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że gmina Kleszczów od ubiegłego roku realizuje własny program dofinansowania prac, związanych z termomodernizacją budynków.
Większość szkoleń organizowanych przez spółkę Knauf kosztuje 300 zł za dwa dni. Bezpłatne szkolenia firma funduje natomiast nauczycielom praktycznej nauki zawodu ze szkół budowlanych. Te zajęcia są organizowane w oddzielnych terminach.
J. Strachocki

NR 4/501

Szkolne wieści
Prymusi SP Kleszczów

Przed rozpoczęciem zimowych ferii w szkołach odbyły się zebrania podsumowujące wyniki nauczania w pierwszym semestrze. Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie postawiła na pełną
transparentność, zamieszczając na swojej stronie internetowej nazwiska najlepszych uczniów w poszczególnych klasach, w tym uzyskaną przez nich średnią ocen. Są także średnie ocen wszystkich klas.
W klasach nauczania początkowego, w których nie ma jeszcze systemu ocen, prymusi zostali podzieleni na dwie grupy: wzorowi oraz bardzo dobrzy. Najwyższą średnią spośród wszystkich klas może się pochwalić IV d (4,80). W tej klasie uczy się liderka SP Kleszczów - Zofia
Kuc, która uzyskała imponującą średnią - 5,82.

W polonistycznym konkursie
Dziesięcioro uczniów z klas V a i V b Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku brało udział w listopadowej edycji polonistycznego konkursu EDI Pingwin. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Spośród czterech możliwości mogli wybrać tylko
jedną poprawną odpowiedź. W całej Polsce w rywalizacji brało udział
501 uczniów klas piątych. Najlepsze wyniki w gronie uczestników z Łękińska uzyskali: Natalia Sowa (sklasyfikowana w grupie uczniów na 12.
miejscu), Izabela Kralka (15. miejsce) oraz Julian Piecyk (17. miejsce).

Pasjonaci chemii…
… z SP Kleszczów wybrali się
na zajęcia laboratoryjne do Radomska. W ramach projektu Eco Manufaktura, realizowanego przez II LO im. K.
K. Baczyńskiego uczyli się twórczego
myślenia, samodzielnego planowania
i przeprowadzania eksperymentów chemicznych. Zwracali przy tym uwagę na
bezpieczne posługiwanie się chemicznymi składnikami, z których tworzyli różnorodne peelingi.

Starsi edukowali młodszych
Przedstawienie „Bezpieczne ferie zimowe” przygotowane przez
trzecioklasistów SP Kleszczów pod kierunkiem wychowawczyń: Anny
Parady i Aleksandry Kusiak było poświęcone najważniejszym zasadom bezpiecznych zimowych zabaw, a także bezpiecznego spędzania
czasu wolnego w domu. Nauki, płynące z profilaktycznego spektaklu,
skierowane były do uczniów klas pierwszych i drugich.

Internet - korzyści i zagrożenia
5 lutego, w Dniu Bezpiecznego Internetu, uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie debatowali nad korzyściami i zagrożeniami, jakie niesie Internet. Dwugodzinne warsztaty dotyczyły
zjawiska cyberprzemocy oraz nowych internetowych profesji. Uczniowie dowiedzieli się, kim jest bloger, vloger oraz inﬂuencer. Prowadzący opowiedzieli o tym, czemu służą blogi oraz jak zrobić pierwszy krok
do prowadzenia własnego bloga czy vloga.

Warsztaty dla maturzystów
„CV i rozmowa rekrutacyjna - jak się wyróżnić?” oraz „Wystąpienia
publiczne - jak się nie dać tremie?” - te dwa tematy zdominowały zajęcia warsztatowe, zorganizowane 5 lutego dla uczniów klas maturalnych ZSP w Kleszczowie. Prelegentami byli studenci z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
„Podczas warsztatów prowadzący przekonywali, że nie tylko konkretna wiedza jest ważna, ale również wykształcenie tak zwanych
umiejętności miękkich, które pozwolą tę wiedzę „dobrze sprzedać”. Podawali praktyczne rady na opanowanie tremy w czasie wystąpień publicznych. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie dowiedzieli
się, jak się przygotować i jak panować nad mową ciała, aby trema była
czynnikiem mobilizującym, a nie dezorganizującym np. podczas ustnej
matury lub egzaminów” - to fragment relacji z zajęć, zamieszczonej na
stronie www.zspkleszczow.pl.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół
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Przyczyną 48 proc. zgonów w Polsce są choroby sercowo-naczyniowe

W trosce o zdrowe serca

Dla mieszkańców gminy Kleszczów został przygotowany bezpłatny program profilaktyki kardiologicznej. Celem tej inicjatywy jest wczesne zdiagnozowanie chorób serca oraz zmniejszenie ryzyka śmierci
z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Program jest wspólną inicjatywą Urzędu Gminy w Kleszczowie, Polsko-Amerykańskich Klinik
Serca oraz Kleszczowskiej Przychodni Salus.

Z
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Podsumowanie zebrań
konsultacyjnych

ebrania konsultacyjne, zwołane przez wójta gminy Kleszczów w związku z inicjatywą zmiany granic, podjętą przez
Radę Gminy Bełchatów, odbyły się w każdym z dziesięciu sołectw
gminy Kleszczów. Pierwsze z zebrań miało miejsce 11 stycznia
w sołectwie Kleszczów, ostatnie - 24 stycznia w sołectwie Czyżów.
Swoją obecność mieszkańcy uczestniczący w zebraniu i późniejszych głosowaniach potwierdzali podpisami na liście obecności.

Jak wygląda usługa telemonitoringu?

Aparat to niewielkie, przenośne urządzenie, wielkości telefonu komórkowego, proste w obsłudze. Rejestruje ono w czasie rzeczywistym
pracę serca czyli sygnały EKG. Dane z aparatu są przekazywane do
Centrum Monitorowania Serca (CMS) w Tychach.
Mieszkaniec gminy, zakwalifikowany do programu profilaktycznego, któremu udostępniono aparat do telemonitoringu, może prowadzić
normalny tryb życia. Przy niepokojących dolegliwościach, takich jak:
duszności, ból w klatce piersiowej, nudności, ogólny niepokój czy kołatanie serca, pacjent może z pomocą aparatu wykonać samodzielnie
badanie EKG i przesłać jego wynik do CMS w Tychach. W sytuacjach
zagrażających życiu lub zdrowiu personel Centrum Monitorowania
Serca spowoduje wysłanie karetki do monitorowanego pacjenta.

Dlaczego warto?

Telemonitoring serca, zapewniając całodobowy monitoring serca,
daje pacjentowi swobodę, ułatwia diagnozowanie przez kardiologa,
umożliwia też dostęp do archiwum badań EKG. Stosowanie aparatu
do telemonitoringu daje starszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a ich dzieciom pewność, że rodzic pozostaje pod całodobową
opieką kardiologiczną.
Program profilaktyczny Bezpieczne Serce - Telemonitoring jest finansowany z budżetu Gminy Kleszczów. Więcej informacji można
uzyskać w Kleszczowskiej Przychodni Salus u koordynatora projektu pielęgniarki Małgorzaty Stępień w dni robocze w godz. 8.00-18.00, nr
telefonu 44/ 731 30 80; 44/ 731 30 15.
O tym, jak realizowany był projekt telemonitoringu w jednym
ze śląskich miast można się dowiedzieć, oglądając materiał filmowy (http://katowice.tvp.pl/33559525/telemonitoring-serca-nowyprojekt-w-piekarach-slaskich?fbcl).

K

Mieszkańcy Czyżowa na zebraniu konsultacyjnym

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zmianą
granic Gminy Bełchatów, polegającą na włączeniu do terytorium
Gminy Bełchatów obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina, stanowiącego część Gminy Kleszczów?”
Na łączną liczbę 4541 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Kleszczów udział w głosowaniu na tak postawione pytanie wzięło 1525 osób, co daje wynik 33,6 proc. Wszyscy uczestniczący w zebraniach i uprawnieni do głosowania mieszkańcy
gminy Kleszczów opowiedzieli się przeciwko włączeniu do gminy
Bełchatów obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina, stanowiącego
część gminy Kleszczów.
Jakie wskaźniki frekwencji odnotowaliśmy podczas zebrań
w kolejnych sołectwach? Podajemy wyniki w porządku alfabetyczå ciąg dalszy na str. 8

Rehabilitacja lecznicza w przychodni SALUS

leszczowska Przychodnia SALUS
przejęła na siebie w całości udzielanie
świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej
mieszkańcom gminy Kleszczów. Usługi z zakresu rehabilitacji są świadczone w przychodni SALUS od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać
więcej informacji pod numerem telefonu 575405-875 oraz w rejestracji Kleszczowskiej
Przychodni Salus. Rejestracja pacjentów na
zabiegi rehabilitacji jest prowadzona pod numerem telefonu 575-405-875.

Wspomniane zabiegi przeznaczone są
zarówno dla dzieci w każdym wieku z wadami
postawy i po urazach, a także osób dorosłych
(w tym po urazach, zabiegach, z chorobą
zwyrodnieniową, z wszelkimi dolegliwościami
bólowymi stawów i kręgosłupa).
Na świadczenia rehabilitacyjne składają
się: porady rehabilitacyjne, udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji oraz proces fizjoterapii (diagnoza funkcjonalna pacjenta, zabiegi
fizykalne oraz terapia indywidualna i kinezyterapia, czyli odpowiednio dobrane ćwiczenia).
Rozpoczęcie rehabilitacji jest poprzedzone po-

radą kwalifikacyjną lekarską lub fizjoterapeutyczną, mającą na celu ustalenie planu rehabilitacji.
„Nasi Pacjenci będą mogli korzystać z pełnej gamy zabiegów fizykalnych, między innymi
przy wykorzystaniu nowego aparatu do Super
Indukcyjnej Stymulacji (SIS), do ultradźwięków, do masażu wirowego kończyn górnych
i dolnych, z masażu uciskowego BOA, zabiegów elektroterapii, laseroterapii, pola magnetycznego, fali uderzeniowej. Zabiegi indywidualne będą wykonywane wg uznawanych na
całym świecie metod” - informuje Kleszczowska Przychodnia Salus.
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Wdzięczni za wsparcie

Kształcenia Praktycznego (CKP) w Bełchatowie to
C entrum
jednostka organizacyjna Powiatu Bełchatowskiego, utworzo-

na na bazie dawnych warsztatów szkolnych. W kilkunastu pracowniach uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie („zawodówki” oraz technikum) odbywają praktyczną naukę
zawodu.

Na wyposażenie pracowni

W 2017 i 2018 roku za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Bełchatowie CKP uzyskało finansowe wsparcie Gminy Kleszczów na przygotowanie specjalistycznej pracowni, służącej do diagnostyki pojazdów samochodowych. Pierwszy zastrzyk w kwocie
100 tys. zł przeznaczony został na zakup podnośników, sprzętu
diagnostycznego oraz wyposażenia pracowni wulkanizacji. W 2018
roku CKP uzyskało kolejną dotację (75 tys. zł), tym razem na zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszenia w pojazdach
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Inwestycja okazała
się tańsza niż zakładano wcześniej i ponad 19,7 tys. zł z niewydatkowanej kwoty wróciło do kleszczowskiego budżetu.
„Ścieżka zdrowia dla samochodów” - w tak zatytułowanej notce
na stronie internetowej CKP znaleźć można informację o wsparciu
z gminy Kleszczów i jego przeznaczeniu. „Zakupiono zespół rolek
do badania hamulców oraz zespół wytrząsaków do badania amortyzatorów….wszystko to tworzy tak zwaną ścieżkę diagnostyczną, której elementem jest również zespół
sterujący z najnowszym oprogramowaniem (…). Serdecznie dziękujemy Gminie Kleszczów za ogromne wsparcie finansowe”.

Ścianka podziękowań

W ramach podziękowań herb naszej
gminy pojawił się na specjalnej ściance, zawierającej logotypy instytucji, które udzieliły dotychczas pomocy Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. „Pragnąc podziękować GMINIE KLESZCZÓW
za wsparcie finansowe na doposażenie pracowni samochodowej
wykonaliśmy logo na naszej ścianie podziękowań. To było nie lada
wyzwanie dla naszych budowlańców…Nasi malarze po raz kolejny
wykazali się precyzją w technice malarskiej, którą z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej” – to fragment innego wpisu ze strony CKP („Kolejne logo na naszej ściance”).

Zdiagnozują auto

Na bazie wyposażenia zakupionego za dotację z naszej gminy
Centrum Kształcenia Praktycznego chce zarabiać na swe przyszłe
potrzeby. Wprowadziło do oferty kilka podstawowych usług, takich
jak wymiana i wyważanie opon, wymiana oleju silnikowego, ustawienie świateł czy badanie stanu amortyzatorów. Ceny tych usług,
wykonywanych przez uczniów kształcących się na mechaników
samochodowych, są konkurencyjne w porównaniu z warsztatami.
Nadzór nad pracami sprawują nauczyciele. Na usługę diagnostyczną można umówić się telefonicznie. Kontakt, a także cennik zainteresowani znajdą na stronie www.ckpbelchatow.bai.pl.
JS
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Podsumowanie zebrań
konsultacyjnych
å ciąg dalszy ze str. 7
nym: Antoniówka - 36,2 proc.; Czyżów - 38,1 proc.; Dębina - 53,3
proc.; Kamień - 63,2 proc.; Kleszczów - 24,7 proc.; Łękińsko - 36,3
proc.; Łuszczanowice - 33,6 proc.; Rogowiec - 51,1 proc.; Wolica 46,7 proc.; Żłobnica - 40,5 proc.

Niewielka sala w Rogowcu z trudem pomieściła uczestników

Nie było to jedyne głosowanie, przeprowadzone podczas zebrań konsultacyjnych. Po zapoznaniu się z projektem stanowiska
uzasadniającego sprzeciw wobec zmiany granic i zawierającego
najistotniejsze argumenty przeciwko naruszaniu integralności terytorialnej naszej gminy mieszkańcy poszczególnych sołectw zostali zapytani: „Czy jest Pani/Pan za tym, by w opinii Rady Gminy Kleszczów, odnoszącej się do zmiany granic gmin Bełchatów
i Kleszczów, zostało uwzględnione stanowisko przedstawione podczas konsultacji z mieszkańcami Sołectwa …….. w dniu ….. stycznia 2019 r.?”
W tym głosowaniu łącznie uczestniczyło 1546 osób czyli 34
proc. uprawnionych. Wszyscy oddali głos „za”. Większa liczba głosujących to efekt przybycia na zebranie kolejnych mieszkańców,
którzy spóźnili się na pierwsze głosowanie.
J. Strachocki

Młodych wynalazców
kuszą nagrodami

„Młody Wynalazca” mogą przystąpić osoby, któDo konkursu
re nie ukończyły 25. roku życia. Zgłoszone przez nie roz-

wiązania (wynalazek, wzór przemysłowy, produkt przemysłowy,
pomysł, nowa koncepcja, nowatorskie rozwiązanie techniczne) powinny być przydatne w zarządzaniu, w handlu, usługach, komunikacji i transporcie, nauczaniu. Celem konkursu, organizowanego
przez Fundację Haller Pro Inventio oraz firmę Eurobusiness-Haller, jest wspieranie proinnowacyjnych i przedsiębiorczych młodych
ludzi.
W ubiegłorocznej edycji konkursu „Młody Wynalazca” trzy główne nagrody zdobyły prace: „Care Blinding System - Pomoc dla
niewidomych”; „Shop Management System - mobilny i modułowy system sprzedażowy o inteligentnej funkcjonalności dla małych
i średnich przedsiębiorstw”; „Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli”. Informacje o laureatach poprzednich edycji znaleźć można na stronie internetowej www.fundacja.haller.pl. Tamże karta zgłoszenia i regulamin konkursu.
Jesteśmy przekonani, że do grona uczestników konkursu mogą
ze swoimi projektami dołączyć uczniowie Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja. Uroczyste ogłoszenie
wyników konkursu „Młody Wynalazca 2019” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 4 czerwca podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w katowickim „Spodku”.
JS
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Jak zaoszczędzić na energii (cz. 2)
2018 roku w gminie Kleszczów
W sierpniu
został uruchomiony program dofinanso-

wania kosztów termomodernizacji budynków
mieszkalnych, położonych na terenie gminy.
Dofinansowanie do inwestycji, których podstawowym celem jest efektywne zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a przez
to ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, jest udzielane z budżetu
Gminy Kleszczów.
Od sierpnia 2018 r. do połowy lutego 2019
roku już ponad 80 osób złożyło w Urzędzie
Gminy dokumenty, niezbędne do starania się
o dofinansowanie termomodernizacji użytkowanych budynków mieszkalnych.

Najważniejsze punkty programu

Przypominamy, że:
● o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów, zamieszkiwanych od minimum 5 lat, a wysokość dotacji
będzie uzależniona od efektów zmniejszenia
zapotrzebowania na energię budynku,

Dotacją z gminnej kasy można sfinansować
nie tylko koszty docieplenia ścian

● aby ubiegać się o gminne wsparcie udzielane
w ramach programu, wnioskodawca będzie
musiał zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię o minimum 10 proc.,
● maksymalne przewidziane wsparcie finansowe dla pojedynczego beneficjenta wynosi 40.000 zł,

9

Krok po kroku do uzyskania dotacji
Krok po kroku do uzyskania dotacji

● program przewiduje dofinansowanie prac,
związanych z: ● dociepleniem i hydroizolacją ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu;
● dociepleniem i hydroizolacją fundamentów,
podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną
piwnicą; ● wymianą okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej; ● wymianą instalacji
wewnętrznej ogrzewania i ciepłej wody,
● dopiero po podpisaniu umowy z Gminą
Kleszczów można rozpocząć przedsięwzięcie i podpisywać umowy z wykonawcami;
umowa z wykonawcą musi zawierać minimum 5-letni okres gwarancji; czynności i wydatki poniesione przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie będą uznane za niekwalifikowalne.

Konieczny audyt przed
i po termomodernizacji

Uchwała dotycząca zasad udzielania dotacji na termomodernizację nakłada na wnioskodawców obowiązek wykonania przedrealizacyjnego audytu energetycznego. Efektem takiego
audytu będzie zaproponowanie właścicielowi
budynku takich działań modernizacyjnych, które pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszą jego zapotrzebowanie na energię. W ślad za tym zmniejszą się
koszty ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach na terenie gminy Kleszczów audyt energetyczny wykonuje firma,
wybrana wcześniej przez Urząd Gminy. Koszt
audytu przedrealizacyjnego wynosi 492 zł. Po
zakończeniu prac związanych z termomodernizacją konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie audytu porealizacyjnego. Jego koszt wyniesie 369 zł. Zapłata za obydwa audyty leży po
stronie właściciela budynku.
Informujemy, że firmą, która na zlecenie
gminy przeprowadza audyty jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii z Łodzi.
opr. L. Góral-Urbańska

Złóż wniosek o
wykonanie audytu
energetycznego do
31 sierpnia

Wykonaj audyt i
wybierz wariant dot.
efektu zmniejszenia
zapotrzebowania na
energię

Złóż wniosek o
udzielenie
dofinansowania do
31 marca

Podpisz umowę z
Gminą i rozpocznij
przedsięwzięcie

Po wykonaniu prac
dokonaj audytu
porealizacyjnego

Złóż do Gminy
protokół odbioru
końcowego wraz z
audytem
porealizacyjnym

Po weryfikacji
dokumentów
przekażemy
należną kwotę
dotacji

Jak zaoszczędzić na energii (cz. 2)
Zachęcamy do adopcji psów ze schroniska

psy, wyłapywane na terenie gminy Kleszczów
W sierpniu 2018 roku w gminie Kleszczów został uruchomiony pro
schroniskobelchaB ezdomne
trafiają do schroniska dla zwierząt w Bełchatowie, przy ul.
dofinansowania
kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych, poł
na na stronie www.

tow.pl/adopcje, wyZdzieszulickiej. Tu przechodzą okres kwarantanny, po którym
gminy.
Dofinansowanie do inwestycji, których podstawowym celem jest e
niki.html.
mogą trafić do nowych właścicieli.
Dla uzyskania
Jest wiele powodów, dla których ludzie decydują się zaadopbliższych informatować psa ze schroniska. Większość kieruje się sercem, wzrusza
cji, bądź poradzenia
ich los cierpiących zwierząt, chcą pomóc przynajmniej jednemu
się w sprawie adopcji
z nich, przygarniając życiowego rozbitka pod swój dach.
któregoś z czworonoKażdy z mieszkańców gminy może wybrać w schronisku
gów należy się skonpsa dowolnej maści, wieku i rasy, zapewniając mu szczęśliwy
taktować z pracownidom. Czworonożny pupil odwdzięczy się bezwarunkową przykiem schroniska - tel.
jaźnią na całe życie. Wszystkie psy przebywające w bełchatow44/ 633-38-77 lub praskim schronisku posiadają mikroczipy oraz aktualne szczepienia,
cownikiem Urzędu
są zadbane i znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. ObecGminy w Kleszczowie
nie w schronisku na nowy, przyjazny dom i życzliwego właścicieFot. www.schroniskobelchatow.pl
tel. 44/ 731-66-31.
la czeka dużo piesków. Ich zdjęcia wraz z opisem znaleźć moż-
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Ważne dla rolników
Kiedy wystarczy oświadczenie
zamiast wniosku o dopłaty?

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 polscy rolnicy będą
po raz kolejny składali obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw
pozostawiono, tak jak było to w 2018 roku, możliwość złożenia
oświadczenia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je przyjmowała do 14 marca br.
Oświadczenie może złożyć tylko ten rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie
o: ● jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, ● płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW) (PROW 2014-2020), ● wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), ● premię pielęgnacyjną i premię
zalesieniową (PROW 2014-2020). Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r.
oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku
2018.

Wszystko o odnawialnych źródłach energii

20 marca w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach (ul. Nowości 32) na bezpłatnym szkoleniu
można będzie dowiedzieć się o wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii. Zostaną omówione tematy: ● uwarunkowania
i koszty pozyskania energii z OZE, ● praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE (biogazownie rolnicze, małe
elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pellet), ● finansowe wsparcie operacyjne: prosument, taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP), aukcje, wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaprasza na szkolenie zainteresowanych rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.
W Oddziale Terenowym KOWR w Łodzi zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 42/ 636-53-26 wew. 3, tel. kom. 668-102704, 608-704-277. Czas trwania szkolenia - od godz. 9.00 do
15.00. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak obliczyć wielkość ekonomiczną
gospodarstwa?

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa to kryterium bardzo
istotne w przypadku starania się o dotacje na niektóre działania
objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W najbliższych planowanych naborów wniosków o dotacje
z PROW ustalono takie limity wielkości ekonomicznej: ● „Modernizacja gospodarstw rolnych” - 10.000 - 200.000/250.000
EURO; ● „Premia dla młodych rolników” - 13.000 - 150.000
EURO; ● „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - poniżej
10.000 EURO (nabór luty/marzec 2019 r.).
Czy do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa
koniecznie trzeba angażować specjalistów? Okazuje się, że
nie. Pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
- Oddział w Radomiu, opracowali prostą aplikację na komputer, która pozwala na szybkie (chociaż orientacyjne) obliczenie
wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Kalkulator służący do
obliczania orientacyjnej standardowej produkcji w gospodarstwie rolnym 2019 jest do pobrania i zainstalowania na komputerze ze strony www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuj
e/2857-sprawdzamy-wielkosc-ekonomiczna-swojego-gospod
arstwa.
(opr. JS)

NR 4/501

Szacowanie szkód łowieckich

w sierpniu ub. roku nowelizacji ustawy „Prawo łoPo ogłoszonej
wieckie” obowiązują następujące zasady w zakresie szacowania

szkód, wyrządzonych w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę:
1. Zespół szacujący szkody składa się z: ● przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, ● przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, ● właściciela lub posiadacza gruntu.
2. Poszkodowany składa wniosek do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.
Wniosek powinien zawierać w szczególności: ● imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, ● wskazanie miejsca wystąpienia szkody, ● wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
3. O terminie dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa
rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa
w art. 46 ust. 3 (ze względu na krótki termin - 3 dni, dzierżawca obwodu łowieckiego może zawiadomić o terminach oględzin lub szacowania telefonicznie lub mailowo).
4. Protokół z oględzin lub ostatecznego szacowania szkody sporządza
dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezwłocznie po zakończeniu szacowania. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.
5. Szkody łowieckie wszczęte i niezakończone do dnia 23 sierpnia
2018 r., czyli do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy „Prawo łowieckie” należy zakończyć na podstawie wcześniejszych przepisów.

Bezpieczne
gospodarstwa rolne w konkursie

P

onad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych
wzięło dotychczas udział w szesnastu edycjach
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Każdego roku laureatom przyznawane są cenne nagrody. W
2018 roku zdobywcy I miejsca (Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim) otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.
Głównym organizatorem konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Właściciele zgłoszonych do rywalizacji gospodarstw mają okazję do poddania gospodarstwa audytowi
bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzaj����������������������������
ą komisje konkursowe��������
. Sprawdzają one, czy właściciele wyeliminowali zagrożenia wypadkowe.
Konkurs jest jednym z tych działań prewencyjnych KRUS, które przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Do tegorocznej edycji można się zgłaszać do 29 marca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krus.gov.pl.
JS

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY w ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła, elektrownie
słoneczne
Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.-kan. i elektryczne

UWAGA: wnioski o dotację tylko do końca lipca

tel. 519 643 222
Kleszczów, Łuszczanowice 211

www.ekoinstalacje.pl
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Sport
Ogniwo Łękińsko górą!

Piłkarskim Memoriale im. Zdzisława Perońskiego wzięło udział osiem drużyn:
W IVOgniwo
Łękińsko, Orły Zdzisława, Omega Kleszczów, Ogniwo Wolica, Small

Desk, Alfa Kleszczów, Omega Juniorzy oraz Oldboy Łuszczanowice. Piłkarska impreza, organizowana dla upamiętnienia znanego
w naszej gminie zawodnika i trenera, odbyła
się w hali SOLPARKU Kleszczów. Po rozegraniu eliminacji do półfinałów dostały się cztery zespoły. Ogniwo Łękińsko pokonało Alfę
Kleszczów 3:0, a Orły Zdzisława wygrały z drużyną Small Desk 2:0.
Zwycięzcą turnieju okazało się Ogniwo
Łękińsko. Po remisie 2:2 z Orłami Zdzisława
o końcowym sukcesie drużyny z Łękińska zdeFot. www.omegakleszczow.pl
cydowały rzuty karne. Ich wynik - 2:1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maciej Szymczak (Ogniwo Łękińsko) - zdobywca 9
goli. Patryk Woźniak (Ogniwo Łękińsko) został natomiast najlepszym bramkarzem.

Sport
Młodzicy na podium

P nieju piłkarskim rozegranym w Radomsku wywalczyli trzecie miejsce. Rozeiłkarze LKS Omega Kleszczów w tur-

grali pięć meczów. Oto ich wyniki: z MUKS
Akademia Tuszyn 1:2, ze Skalnikiem Sulejów 1:1, z Włókniarzem Moszczenica 1:0,
z Radomskiem 0:1, z KS Grocholice 1:0.

Skład Omegi: Bartosz Cieślak,
Łukasz Cieślak������������������
, Bartłomiej Grzesik, Antoni Koszur, Sebastian Krukowski, Krzysztof Kuśmierek, Adam
Olczyk, Karolina Olczyk, Mikołaj
Tokarski. Trener - Wojciech Węglarski.

Sport
Kolejna „życiówka” Mileny Gierach

Gierach w Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu na dystansie 1500
M ilena
metrów uzyskała czas 4:49.32. To jej nowy rekord życiowy. Wywalczyła czwar-

te miejsce.
W halowej imprezie Omegę Kleszczów reprezentowali też Paulina Kupc, Marcel Kozłowski i Sergiusz Urbaniak.
(opr. JS)

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

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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ZSP w Kleszczowie uruchomi
osiem klas pierwszych

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie przygotowuje się na szturm absolwentów, uruchamiając osiem klas pierwszych. Liczebność każdej z nich ustalono
na 20 uczniów. A oto szczegóły oferty, z podziałem na poszczególne klasy.
OFERTA KLAS I DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Nazwa i symbol
oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym
programem nauczania

Języki obce

Przedmioty
uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty
dodatkowe

Klasa językowa
Ia

Język angielski, geografia

Angielski,
niemiecki,
hiszpański

J. polski, matematyka,
j. angielski, geografia

Język hiszpański 2 godz.

Klasa medyczno-ratownicza I b

Język angielski, biologia, chemia

Angielski,
niemiecki

J. polski, matematyka,
chemia, biologia

Zajęcia medyczno-ratownicze - 3
godz.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
Nazwa i symbol
oddziału

Przedmioty z rozszerzoJęzyki obce
nym programem nauczania

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Technik mechatronik
Matematyka, fizyka
Im

Angielski, niemiecki,
angielski zawodowy

J. polski, matematyka,
fizyka, informatyka

Technik automatyk
It

Angielski, niemiecki,
angielski zawodowy

J. polski, matematyka,
fizyka, informatyka

Matematyka, fizyka

OFERTA KLAS I DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Nazwa i symbol
oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania

Języki obce

Przedmioty
uwzględnione
w procesie
rekrutacji

Przedmioty
dodatkowe

Klasa językowa
I ag

Język angielski,
geografia

Angielski, niemiecki,
hiszpański

J. polski, matematyka, język angielski,
geografia

Język hiszpański 2 godz.

Klasa medyczno-ratownicza I bg

Język angielski,
biologia, chemia

Angielski, niemiecki

J. polski, matematyka, chemia, biologia

Zajęcia medyczno-ratownicze - 3
godz.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
Nazwa i symbol
oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym
programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Technik mechatronik
I mg

Matematyka, fizyka

Angielski, niemiecki,
angielski zawodowy

J. polski, matematyka,
fizyka, informatyka

Technik automatyk I tg Matematyka, fizyka

Angielski, niemiecki,
angielski zawodowy

J. polski, matematyka,
fizyka, informatyka

Pamięć o Powstaniu
Styczniowym

U

czczeniu 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego służyły m.in.
uroczystości zorganizowane w Bełchatowie 27 stycznia. Na cmentarzu w Grocholicach, gdzie znajduje się pomnik, upamiętniający Powstańców Styczniowych zostały
złożone kwiaty.
A w niedzielę 10 lutego odbył się kolejny, już XIX
Regionalny Marsz
Szlakiem
Powstańców Styczniowych.
Impreza
organizowana
przez Re- Fot. www.powiat-belchatowski.pl
gionalne
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Erska”
w Bełchatowie odbywała się na dwóch trasach. Krótsza, 10-kilometrowa prowadziła
przez Bełchatów, Grocholice, Oleśnik i Kurnos Drugi. Dłuższy, 14-kilometrowy szlak
rozpoczął się w Parznie i wiódł przez Kluki, Kaszewice, Borki do Kurnosa Drugiego.
Po raz kolejny do udziału w Regionalnym Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych zgłosiła się spora reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie (na zdjęciu). Byli w niej
uczniowie, dyrektor ZSP, nauczyciele, a nawet członkowie ich rodzin. Przed wyruszeniem na trasę uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie, odprawionym w parzneńskim
kościele.

GOK informuje i zaprasza
Z wizytą u Bolka i Lolka
Grupa dzieci z klas I-III odwiedziła 18 lutego Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Prezentacja multimedialna i warsztaty z wykorzystaniem rekwizytów, projektów
postaci oraz rysunków animacyjnych pozwoliły dzieciom poznać kolejne etapy powstawania ulubionych filmów animowanych.
Podczas przejazdu kolejką gondolową na Szyndzielnię
uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać widok z góry na
Bielsko-Białą.

Kabaret Jurki na Dzień Kobiet
W sobotę 9 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy na program artystyczny w wykonaniu Kabaretu JURKI.
Początek - godz. 17.00. Sprzedaż biletów wstępu w cenie 25 zł prowadzi kasa Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Kasa jest czynna we wtorki w godz. 8.00-18.00, a w pozostałe dni robocze w godz. 8.00-15.00.
JS

Fot. www.zspkleszczow.pl

Do uczestnictwa w kolejnych edycjach
marszów ich organizatorzy zachęcają, przyznając pamiątkowe odznaki. Są one stylizowane na znakach powstańców styczniowych. Brązową odznakę można zdobyć po
trzech, srebrną po pięciu, a złotą - po dziesięciu marszach. Z grona kleszczowskich
uczestników patriotycznego marszu brązowymi odznakami zostali w tym roku wyróżnieni: nauczycielka Paulina Szczepaniak
oraz uczennice klasy III c LO: Katarzyna
Gwoździk, Oliwia Łysik, Marta Nowacka.
W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa, XX edycja Regionalnego Marszu
Szlakiem Powstańców Styczniowych.
JS

