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Demograficzne trendy

Porównanie danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat
2012 oraz 2017 pokazuje kierunki zmian w zakresie poszczególnych grup wiekowych wśród mieszkańców gminy Kleszczów.
Ogólna liczba mieszkańców wzrosła w tym okresie o 19,26 proc.
Dzięki napływowi rodzin z dziećmi nasza gmina młodnieje. Ludność w wieku przedprodukcyjnym wzrosła w ciągu 5 lat o 24,53
proc.

Wszystkim Paniom - mieszkankom Gminy
Kleszczów z okazji Dnia Kobiet
przekazujemy w imieniu samorządu gminy
Kleszczów najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości
w realizowaniu swoich marzeń
oraz częstych dowodów życzliwości
i miłości ze strony mężczyzn.
Radni
Wójt Gminy Kleszczów
Rady Gminy Kleszczów SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Mamo! Tato! Pora zapisać
przedszkolaka
Liczba dzieci w wieku 7-12 lat wzrosła o blisko 44 proc.

Więcej na str. 3

Audit w urzędzie
System Zarządzania Jakością funkcjonuje w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie od roku 2005. Pierwszy certyfikat ISO 9001:2001,
potwierdzający pomyślne przejście pierwszego auditu certyfikującego, nosi datę 15 listopada 2005 r. Od tamtej pory gminna
administracja regularnie poddawana była kolejnym, corocznym
auditom nadzoru. Było to konieczne do utrzymania certyfikatu
i potwierdzenia, że procedury działania stosowane w kleszczowskim magistracie spełniają wymagania kolejnych wydań normy
PN-EN ISO.
Więcej na str. 2

Karta Dużej Rodziny

„Karta Dużej Rodziny” to rządowy program dla rodzin wielodzietnych, który funkcjonuje od połowy 2014 roku. Ze specjalnych
uprawnień członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać po
otrzymaniu karty, wydawanej przez gminy. W przypadku gminy
Kleszczów obsługą programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Warto, by posiadacze Karty Dużej Rodziny mogli sobie przypomnieć
o tym, na których stacjach paliw mogą
taniej zatankować, który bank zapewni
im tańszą obsługę konta i czy jest firma hojniejsza niż spółka PGNiG, która dawała nawet 3 tys. zł dotacji na zakup nowego pieca gazowego.
Więcej na str. 4

Od 1 do 30 marca potrwa rekrutacja dzieci do samorządowych
przedszkoli. Wcześniej, od 21 do 28 lutego rodzice aktualnych
przedszkolaków składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania
w tych placówkach, do których ich dzieci już chodzą.
Największą liczbą miejsc
dysponuje nowe, otwarte pod koniec września ub.
roku przedszkole w Kleszczowie (na zdjęciu). 1 marca dyrektor tej placówki poinformowała poprzez stronę
internetową, że liczba wolnych miejsc na rok szkolny
2019/20 wynosi 68. Z kolei
w Łuszczanowicach liczba
wolnych miejsc wynosi 25.
Więcej na str. 2

Półkolonie aktywne i twórcze
Zimowe ferie już
za nami. Uczniowie
i studenci z gminy
Kleszczów spędzali je
według własnego pomysłu. Część była na
wyjeździe z rodziną,
inni skorzystali z obozów i wycieczek, zaproponowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury. Dla trzech najmłodszych roczników
szkół podstawowych
okazją do nauki samodzielności oraz do współpracy w grupie
były zorganizowane w Kleszczowie półkolonie.
Więcej na str. 7
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Odbył się audit
Systemu Zarządzania Jakością

KRÓTKO
Profilaktyczne szczepienia
w przychodni Salus

Gminny program profilaktyki zdrowotnej, polegający na bezpłatnych szczepieniach dla mieszkańców
gminy Kleszczów będzie w tym roku obejmował: ●
szczepienia dla najmłodszych dzieci z wykorzystaniem szczepionki „5 w 1”, ● szczepienia przeciwko
meningokokom (dotyczy całej populacji mieszkańców), ● szczepienia przeciwko rotawirusom (dla
dzieci od 6. do 24. tygodnia życia).
Ten program zdrowotny jest realizowany w oparciu
o umowę, którą Gmina Kleszczów zawarła z Kleszczowską Przychodnią Salus. Zgodnie z informacją
przekazaną z przychodni mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem ze szczepień powinni kontaktować się osobiście lub telefonicznie (44/ 731-30-80).

Pozyskano prawie 12 litrów krwi

22 lutego w godzinach 9:00-13:30 na terenie kompleksu SOLPARK Kleszczów odbyła się pierwsza w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa.
Jak informuje jej organizator - Gminny Klub HDK
PCK w Kleszczowie - frekwencja, pomimo trwających jeszcze ferii była nienajgorsza. Zgłosiło się
33 krwiodawców. Ze względu na przeciwwskazania medyczne krwi nie mogło oddać siedem osób.
Efekt zbiórki to 11,7 litra krwi pełnej, która jest niezastąpionym lekiem.
Za naszym
pośrednictwem Gminny Klub HDK
PCK w Kleszczowie dziękuje krwiodawcom za
oddanie krwi, a ekipie z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi za sprawne zorganizowanie oddawania krwi. Kolejna mobilizacja krwiodawczych sił w naszej gminie planowana jest na dzień 26 kwietnia - tradycyjnie
w SOLPARKU.

Dotacje z zakresu prawa wodnego

156 tys. zł może przeznaczyć gmina na prace związane z odtwarzaniem rowów melioracyjnych, odmulaniem przepustów oraz wykaszaniem i oczyszczaniem istniejących rowów. Wnioski o udzielenie
dotacji na te zadania mogą składać w Urzędzie
Gminy uprawnione podmioty, działające na terenie gminy Kleszczów. Do wniosku należy załączyć
m.in. mapkę z zaznaczeniem miejsca planowanych
prac, a także przygotować kosztorys tych prac.

Zmarł projektant kościoła
w Kleszczowie

W Łodzi zmarł Witold Millo, architekt, urbanista,
członek SARP. Według jego projektu został zbudowany kościół Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. „Uważam kościół w Kleszczowie za jedną
z moich ważniejszych realizacji, w tamtych czasach
była to naprawdę nowatorska propozycja” - mówił
architekt w rozmowie z łódzkim miesięcznikiem kulturalnym „Kalejdoskop”. Projekt kościoła powstał
pod koniec lat 70., zaś budowa prowadzona była
od 1978 do 1982 r.
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olejny audit zewnętrzny przeprowadzony został w styczniu i lutym br. Miał związek z przejściem Urzędu Gminy w Kleszczowie na wymagania normy PN-EN ISO
9001:2015-10. 30 stycznia Grzegorz Kazimierski - przedstawiciel firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. sprawdzał przygotowanie urzędu w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełnianie wymagań wspomnianej normy pod względem tzw.
udokumentowanej informacji.
Drugi etap auditu odbył się 5 i 6 lutego. Auditor spotkał się z wójtem Sławomirem Chojnowskim, sekretarzem gminy Kazimierzem Hudzikiem, skarbnikiem gminy Agatą Karbownik oraz pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, Marcinem Matuszczakiem.
- Rozmowa dotyczyła głównie ogólnych zasad funkcjonowania Urzędu Gminy, pracy
z klientem, a także celów strategicznych gminy - mówi M. Matuszczak.
Auditor G. Kazimierski kolejne godziny poświęcił na odwiedzenie poszczególnych referatów. Rozmowy, przeprowadzone z kierownikami referatów, a także częścią ich pracowników dotyczyły przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania referatu oraz wykonywanych w nim zadań. Auditor zapoznawał się z prowadzoną dokumentacją wybranych spraw.
W Referacie Budżetu i Finansów zainteresował się doświadczeniami z zakresu współpracy z „trudnymi” klientami, a w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji - z przebiegiem wybranych programów zdrowotnych oraz zasadami organizowania przez gminę działań o charakterze promocyjnym.
Jednym z założeń Systemu Zarządzania Jakością jest doskonalenie procedur poprzez
systematyczne szkolenia pracowników gminnej administracji. Tym tematem interesował się
auditor podczas wizyty w Referacie Organizacyjnym. Z kolei rozmowy przeprowadzone na
stanowisku ds. obsługi informatycznej dotyczyły m.in. działań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i zapewnienia bezawaryjnej pracy sprzętu komputerowego, co przekłada
się na utrzymanie ciągłości procesów i zadań wykonywanych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Audit na stanowisku ds. ochrony danych osobowych dotyczył zarówno przestrzegania
przepisów RODO, jak też zasad bezpieczeństwa informacji, wdrożonych w Urzędzie Gminy. Natomiast na stanowisku pełnomocnika ds. SZJ auditora interesowało dotychczasowe
funkcjonowanie SZJ w Urzędzie Gminy, a także problemy związane z przejściem z wcześniejszych norm na wymagania wdrożonej właśnie normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
- Wiązało się to przede wszystkim ze sprawdzeniem nowej dokumentacji, sprawdzeniem procedur i omówieniem, jak System Zarządzania Jakością będzie doskonalony
w praktyce - wyjaśnia pełnomocnik ds. SZJ, Marcin Matuszczak.
W ciągu najbliższych dni poznamy decyzję firmy certyfikującej co do przedłużenia certyfikatu ISO dla Urzędu Gminy w Kleszczowie.
J. Strachocki

K

Nieprzejezdna droga
w kierunku Chorzenic

ozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1900E od Łuszczanowic w kierunku Chorzenic to jedna z drogowych inwestycji, które w tym roku są realizowane przez Gminę
Kleszczów. Wraz z modernizacją 1100-metrowego odcinka drogi jest uzupełniana i rozbudowywana podziemna infrastruktura techniczna.
Od chwili rozpoczęcia prac drogowcom udawało się tak je organizować, by droga była
przejezdna. Wykonywane w pasie drogowym
prace ziemne i roboty instalacyjne powodowały tylko chwilowe utrudnienia dla osób, korzystających z przejazdu tym fragmentem drogi.
Obecnie inwestycja wkroczyła już w etap
wykonywania nowej konstrukcji jezdni, co
oznacza czasowe zamknięcie dla ruchu odcinka od skrzyżowania z drogą gminną nr
101362E i dalej w kierunku wsi Chorzenice aż do granic gminy Kleszczów.
Został wyznaczony alternatywny objazd,
który prowadzi drogami gminnymi i powiatowymi. Objazd będzie obowiązywał do III kwartału bieżącego roku. W przypadku wcześniejszego zakończenia robót na tej drodze zostanie przywrócona dotychczasowa organizacja
ruchu drogowego. Informacje o ewentualnych zmianach w zakresie organizacji ruchu będą
zamieszczane na stronie internetowej Gminy Kleszczów.
Inwestor przeprasza za utrudnienia. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących znaków drogowych.
JS
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Inwestycja, której nie chcemy
rawie dwa lata temu warszawska
spółka rozpoczęła starania o uzyskanie decyzji, które umożliwiłyby zbudowanie
w strefie przemysłowej w Bogumiłowie dużej
spalarni niebezpiecznych odpadów medycznych. Roczna wydajność zakładu, w którym
byłyby przetwarzane odpady medyczne,
miała sięgać kilku tysięcy ton.
Do uzyskania pozwolenia na budowę spalarni, która wzbudzała uzasadniony
niepokój mieszkańców naszej gminy, konieczne było dla inwestora otrzymanie pozytywnej decyzji środowiskowej. Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po zasięgnięciu opinii i uzgodnień
przez wójta gminy. Od czerwca 2017 roku
trwała wymiana korespondencji pomiędzy
Urzędem Gminy w Kleszczowie a pełnomocnikiem inwestora, przygotowującego
się do budowy wielkiej spalarni.
Uwagi do przedstawionych materiałów
zgłaszały organy opiniujące i uzgadniające - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie. Wójt
gminy zwracał się m.in. o uzupełnienie
przedłożonego raportu o oddziaływaniu
na środowisko przedsięwzięcia „Budowa
zakładu termicznego przekształcania
odpadów medycznych niebezpiecznych”
oraz o dodatkowe dane. Przekazywane
uzupełnienia okazywały się niekompletne.
W odpowiedzi skierowanej do inwestora
w czerwcu ub. roku wójt gminy Kleszczów
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stwierdził: „Na tym etapie postępowania organ doszedł do wniosku, iż nie jest w stanie uzyskać od wnioskodawcy wszystkich
danych, które wymagane są przez organy
uzgadniające i które niezbędne są do wydania rozstrzygnięcia”.
Od tej niekorzystnej dla inwestora decyzji pełnomocnik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W grudniu ub. roku Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie po zapoznaniu się z uzupełnieniami
raportu oddziaływania na środowisko odmówiły uzgodnienia warunków przedsięwzięcia
i negatywnie zaopiniowały warunki jego realizacji. W tej sytuacji pełnomocnik inwestora zwrócił się do Urzędu Gminy w Kleszczowie o wycofanie wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej. Kropkę nad „i” postawił wójt
gminy Kleszczów, wydając 7 lutego decyzję
o umorzeniu postępowania.
Tak więc termiczna instalacja, która byłaby w stanie „przerobić” znacznie więcej
odpadów medycznych niż odpady wytwarzane przez wszystkie placówki medyczne województwa łódzkiego, nie powstanie
w Bogumiłowie. Dodajmy, że jako strona
w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej, aktywne było również Stowarzyszenie „Twój Kleszczów”.
JS

Zapisy do gminnych przedszkoli

o tej porze rodzice dzieci wkraczających w wiek przedszkolny wybierają plaCo roku
cówki, do których chcieliby zapisać swoje pociechy. W przedszkolach gminy Klesz-

czów wnioski o przyjęcie dziecka są przyjmowane od 1 do 30 marca.
We wniosku rodzice określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych. Wypełniony wniosek składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Gotowy formularz wniosku można ściągnąć ze strony internetowej przedszkola,
bądź otrzymać u intendentów przedszkoli.
Zgodnie z zarządzeniem nr 120.12.2019, wydanym przez wójta gminy Kleszczów, do
gminnych przedszkoli są przyjmowani kandydaci mieszkający na terenie gminy Kleszczów.
Do końca lutego rodzice dzieci uczęszczających obecnie do gminnych przedszkoli, mogli składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce. Jeśli w ustalonym terminie nie złożyli deklaracji będzie to traktowane jako rezygnacja od 1 września br. z miejsca w dotychczasowym przedszkolu.
JS

EKO-REGION zapowiada dalszą
część wymiany pojemników
W dniach od 11 do 15 marca w kolejnych miejscowościach, w których przypada termin odbioru odpadów, będą wymieniane pojemniki na surowce suche
z zielonych na całe żółte. EKO-REGION prosi o udostępnienie pojemników na
czas opróżnienia, a po ich opróżnieniu aż do piątku 15 marca prosi o pozostawienie przed posesją do czasu wymiany pojemnika na nowy.
„Jeżeli okazałoby się, że pojemnik nie został wymieniony do niedzieli to proszę pojemnik
wciągnąć na posesję, zostanie wymieniony ostatecznie w następnym terminie odbioru odpadów.
Jednocześnie informujemy, że równocześnie z wymianą pojemników na surowce suche
z zielonych na całe żółte będzie trwała akcja polegająca na wymianie klap zielonych w pojemnikach 240 l na odpady zmieszane na klapy antracytowe oraz w pojemnikach 120 l na szkło z klapy
pomarańczowej na klapę zieloną” - informuje EKO-REGION w przesłanym komunikacie.
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Gmina Kleszczów
w statystyce
grudnia i stycznia GłówNa przełomie
ny Urząd Statystyczny udostępnia

co roku liczbowe portrety jednostek samorządu terytorialnego, opatrzone wspólnym
tytułem „Statystyczne vademecum samorządowca”. Jest to oparty na liczbach, tabelach i wykresach obraz województw, powiatów, miast na prawach powiatu oraz
gmin. Zawarte w nim informacje pozwalają m.in. na porównanie wybranych danych
statystycznych z poprzednimi dwoma latami, a także pokazanie gminy na tle wskaźników sąsiednich gmin oraz całego powiatu.
W publikacji, która po wydrukowaniu
zajmuje cztery strony formatu A-4, udostępniono również dane, odnoszące się
do gminy Kleszczów. W najbardziej aktualnym „Statystycznym vademecum samorządowca” znajdziemy liczbowe podsumowanie roku 2017. Zaglądając do archiwalnego
„Vademecum” z danymi za rok 2012 pokusiliśmy się o to, by porównać, w jakim kierunku zmieniały się wskaźniki demograficzne w odstępie pięciu lat.
Rok Rok Różnica
Kategoria
2012 2017 (proc.)
Liczba mieszkańców
5009 5974 19,26
w tym kobiety
2524 3003 18,98
Ludność w wieku
1215 1513 24,53
przedprodukcyjnym
Ludność w wieku
3176 3740 17,76
produkcyjnym
Ludność w wieku
618
721
16,67
poprodukcyjnym
Saldo migracji ogółem 119
100
-19
Dzieci w wieku 0-2
231
255
10,39
lata
Dzieci w wieku 3-6 lat 303
364
20,13
Dzieci w wieku 7-12
357
513
43,69
lat
Dzieci w wieku 13202
205
1,49
15 lat
Pracujący na terenie 16.592 16.211 -2,35
gminy
Zarejestrowani
239
116
-106
bezrobotni
W 2017 roku ludność gminy Kleszczów
stanowiła 5,3 proc. ogółu mieszkańców powiatu bełchatowskiego (w 2012 wskaźnik
ten wynosił 4,4 proc.). W przypadku urodzeń udział ten wynosił odpowiednio 7,1
proc. (6,9 proc.), a w przypadku zgonów
4,6 proc. (4,7 proc.). W grupie danych ludnościowych uwagę zwraca jeszcze jeden
wskaźnik. Udział gminy Kleszczów w liczbie
osób w wieku przedprodukcyjnym w powiecie bełchatowskim w 2017 r. osiągnął poziom 7,2 proc., podczas gdy pięć lat wcześniej wynosił 5,8 proc.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do źródłowej publikacji na stronie www.
stat.gov.pl/lodz.
JS
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Jakie korzyści
z Karty Dużej Rodziny?

ządowy program „Karta Dużej Rodziny” nie tylko nie zamiera, ale ma szansę na rozwój. W tym roku uprawnienia do zniżek dla dużych rodzin uzyskali także rodzice, którzy kiedykolwiek
mieli trójkę dzieci. Mogą wystąpić o kartę nawet wówczas, jeśli ich
dzieci mają już własne dzieci, a oni sami zostali dziadkami. Ważne
jest, że wychowali co najmniej troje potomków, bez względu na aktualny ich wiek.
Wniosek o wydanie karty można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2 (pokój
nr 4). Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 73134-99.
Przy okazji przypominamy mieszkańcom Gminy Kleszczów najważniejsze informacje o programie Karta Dużej Rodziny.
● Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
przynajmniej troje dzieci, czyli ojciec i matka, macocha lub ojczym
(małżonek jednego z rodziców), dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
● Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Starający się o Kartę Dużej Rodziny rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieci władzy rodzicielskiej
ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
● Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługują m.in. zniżki:
- na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49%
na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
- 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
- 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
- oraz inne zniżki, które oferują różne instytucje państwowe oraz
firmy prywatne. Wykaz firm oraz instytucji znaleźć można na stronie
https://empatia.mpips.gov.pl/.
● Każdy członek rodziny może osobno korzystać z Karty Dużej
Rodziny. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać swoją kartę. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
(opr. JS)
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Stowarzyszenie UTW
odbyło walne zebranie

lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie na
walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się
członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów. Podsumowano działalność stowarzyszenia w minionym roku, przyjęto przedstawione sprawozdanie finansowe
i udzielono absolutorium dotychczasowym władzom.
W kolejnym roku działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pokieruje „stary” zarząd pod kierunkiem prezesa Ryszarda Ptaka. Wiceprezesem pozostała Jadwiga Wołoszczuk, skarbnikiem
Lesław Jańczyk, sekretarzem Halina Skoczyńska, a członkiem
zarządu Felicja Misiak. Komisją rewizyjną kieruje Irena Pikus.
Podczas zebrania zapoznano członków z planami na rok
2019. Plan został zatwierdzony uchwałą walnego zebrania.
***
Składki członkowskie za 2019 r. członkowie Stowarzyszenia
UTW powinni uregulować do 31 marca. „Wpłaty będą przyjmowane w każdy piątek miesiąca w godz. 16-17 w siedzibie Stowarzyszenia UTW w Domu Kultury w Łękińsku. Osoby, które nie dokonały wpłaty składki członkowskiej za 2018 r. oraz osoby które
nie dokonają wpłaty za 2019 r. do końca marca zgodnie ze statutem zostaną wykreślone z listy członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku” - informuje komunikat, zamieszczony na
stronie stowarzyszenia (https://utwkleszczow.pl).
JS
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Poradnie specjalistyczne w kwietniu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w kwietniu br.
poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu. 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.
Poradnia
Lp.
Lekarz
Termin
Godzina
specjalistyczna
Pediatryczna
1.
dr n. med. Violetta Gołąbek
11.04.
13-18
z alergologią
Pediatryczna
2.
dr n. med. Violetta Gołąbek
27.04.
9-14
z alergologią
dr n. med. Anna Socha3.
Pediatryczna
13.04.
9-14
Banasiak
dr n. med. Anna Socha4.
Pediatryczna
18.04.
15-18
Banasiak
5.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak
29.04.
8.30-14
6.
Otolaryngologiczna
lek. med. Izabela Zawadziłło 03.04.
14.30-18
7.
Badanie słuchu
Katarzyna Kurasińska
03.04.
14.30-18
8.
Dermatologiczna
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 27.04.
9-14
dr n. med. Katarzyna
9.
Dermatologiczna
02.04.
13-17
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
10.
Dermatologiczna
09.04.
13-17
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
11.
Dermatologiczna
16.04.
13-17
Wyrzykowska-Rabe
12. Ginekolog. - położnicza
prof. Dariusz Borowski
10.04.
10-15
13. Ginekolog. - położnicza
prof. Dariusz Borowski
23.04.
10-15
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk
01.04.
16-18
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk
15.04.
16-18
16. Ginekolog. - położnicza
dr n. med. Dorota Wyrwas
01.04.
8-14
17. Ginekolog. - położnicza
dr n. med. Dorota Wyrwas
26.04.
9-14
18. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
03.04.
14-17.30
19. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
12.04.
14-18
20. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
17.04.
9-14
21. Ginekolog. - położnicza
lek. med. Radosław Pigoń
24.04.
9-14
dr n. med. Beata Janiszewska25.04. 12.30-17.00
22.
Pulmonologiczna
Drobińska
23.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
12.04.
9-14
24.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
18.04.
10-15
prof. dr hab. n. med. Ewa
w trakcie ustalania
25.
Endokrynologiczna
Sewerynek
26.
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
13.04.
8.15-14
27.
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
27.04.
8.15-14
28.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak 12.04.
13-18
29.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak 26.04.
9-14
30.
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
08.04.
11-16
31.
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
15.04.
9-15
prof. dr n. med. Kryspin
32. Ortopedyczna dla dzieci
24.04.
14-18
Niedzielski
33.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
04.04.
13-18
34.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
18.04.
13-18
35.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
11.04.
15.30-18
36.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
25.04.
15.30-18
37.
Chirurgiczna
dr n. med. Marek Staniaszczyk 23.04.
11-14
38.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
08.04.
10-17
39.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
29.04.
10-17
dr n. med. Magdalena
40.
Kardiologiczna
02.04.
9-15
Wiewióra
dr n. med. Magdalena
25.04.
8.30-14
41.
Kardiologiczna
Wiewióra
dr n. med. Robert
42.
Kardiologiczna
13.04.
9-14
Pietruszyński
43.
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
01.04. 12.30-15.30
44.
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
25.04. 12.45-15.45
45.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
02.04.
15.30-18
46.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
09.04.
15.30-18
47.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
16.04.
15.30-18
48.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
23.04.
15.30-18
49.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
30.04.
15.30-18
w każdy
50. Specjalista alergologii
dr n. med. Elżbieta Dółka
12-14
wtorek
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Pomoc specjalistów nie tylko
w rodzinnych kryzysach
zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Bełchatowie psychologowie, psychoterapeuci oraz specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie służą swoim doświadczeniem, udzielając doradczego wsparcia mieszkańcom powiatu bełchatowskiego. Na stronie internetowej PCPR znaleźć
można harmonogram bezpłatnych dyżurów, wraz z podaniem miejsca, w którym można się spotkać z danym specjalistą.
MIEJSCE
MIEJSCOGODZ.
UDZIELANIA
SPECJALISTA
DZIEŃ
WOŚĆ
PRZYJĘĆ
PORAD
każdy
Poradnia Życia
16.00Psycholog
wtorek
Rodzinnego
18.00
miesiąca
w Bełchatowie - Psycholog
każdy poBełchatów Stowarzyszenie Grupa Rozwoju
niedziałek
18.30Rodzin Katolic- Osobistego w Sy- miesiąca
20.30
kich, Osiedle 1. tuacjach Kryzyso- (grupa
Maja 4a
wych
otwarta)
każdy
Dom Kateche15.00Psycholog
wtorek
tyczny przy
18.00
miesiąca
Bełchatów Parafii NaroSpec. ds. przeciw- każdy
17.00dzenia NMP, ul. działania przemo- wtorek
20.00
Kościuszki 2
cy w rodzinie
miesiąca
Prawnik
każdy
(zapisy pod nu10.00czwartek
merem 44/ 715
11.00
miesiąca
Siedziba
22 61)
Powiatowego
Specjalista ds.
Bełchatów Centrum Pomo- przeciwdziałania codziennie
12.00cy Rodzinie, ul. przemocy w rodzi- - poniedzia15.00
Czapliniecka 66 nie i interwencji
łek-piątek
kryzysowej
kieruje
Psychoterapeuta
PCPR
Ten harmonogram dyżurów obowiązywać ma do 30 czerwca br.
(opr. JS)
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Precyzyjna robota

ompleksowa przebudowa ulicy Głównej to nie tylko wymiana
fragmentów podziemnych sieci, które stanowiły „wąskie gardło” infrastruktury, uniemożliwiając czasem przyłączanie nowych
budynków. Oprócz powiększania przepustowości podziemnych rur
kanalizacyjnych czy wodociągowych, powstają wzdłuż ulicy Głównej także sieci, których wcześniej tu nie było. Mowa o podziemnych
kablach, którymi do domów mieszkalnych, firm oraz instytucji popłynie prąd.
Kable energetyczne połączone z już istniejącą gminną siecią, obsługiwaną przez lokalnego operatora (Energoserwis Kleszczów) zastąpią starą i podatną na różnego rodzaju awarie sieć napowietrzną. Po uruchomieniu podziemnego zasilania nie będą już
grozić użytkownikom z Kleszczowa przerwy w dostawach prądu, takie chociażby, jakie miały miejsce w poniedziałek 4 lutego br., kiedy
z powodu obfitych opadów mokrego śniegu uszkodzone zostały linie przesyłowe, obsługiwane
przez spółkę PGE Dystrybucja.
Niezbędne do obsługi odbiorców energii z gminnej sieci są
nie tylko wielokilometrowe podziemne kable, ale również stacje transformatorowe. Projektanci przebudowy ulicy Głównej
przewidzieli dla całej miejscowości pięć takich stacji. Wszystkie zostały już ustawione w zaplanowanych wcześniej miejscach. Trzy mniejsze, wyposażone tylko w jeden transformator 15/0,4 kV stanęły: przy Rondzie Honorowych
Krwiodawców, przy ulicy Wysokiej, w okolicach cmentarza obok
przepompowni ścieków. Dwie pozostałe stacje elektroenergetyczne
mają już większe gabaryty i złożone są z dwóch transformatorów.
Jedna z nich znajduje się przy ulicy Tylnej, w pobliżu kleszczowskiej
oczyszczalni ścieków.
Montaż ostatniej stacji miał miejsce 22 lutego. Dwa transformatory wyprodukowane przez Elektromontaż Lublin sp. z o.o. zostały przywiezione do
Kleszczowa na dwóch potężnych naczepach. Każdy z nich ważył 16 ton.
Do ustawienia na przygotowanych fundamentach konieczne było użycie dużego żurawia.
Stacja transformatorowa została ustawiona w pobliżu siedziby OSP
w Kleszczowie. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z niedawno przebudowaną remizą obudowy obu transformatorów wykonane zostały w kolorystyce zgodnej z tymi barwami, które znaleźć możemy na
elewacji strażackiego budynku.
JS

K

Czeka praca w policji
olicja przypomina o tym, że w jej szeregach ciągle są wakaty. „Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się
realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także chęć
niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa”. W tym roku rekrutacja jest planowana jeszcze w następujących terminach: 21 maja, 16
lipca, 12 września, 7 listopada oraz 30 grudnia. W garnizonie łódzkim nabór jest prowadzony do wszystkich jednostek policji z terenu województwa.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć:
• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
www.lodzka.policja.gov.pl,
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie
http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html,
• pod numerami tel. (42) 665-13-69; (42) 665-13-65, (42) 665-30-16.
JS
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Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Excel - podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
2. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
3. AutoCad - podstawowy i zawansowany - 28 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 8 godz.
6. Język angielski, niemiecki - poziomy A1, A2, A3 - 50
godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500-728, w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul.
Główna 122 oraz na stronie www.arreks.com.pl.
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Szkolne wieści

Z okazji Światowego Dnia Chorego

Uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu SP w Kleszczowie (Amelia Głowacka, Ana
Bento Maia de Carvalho, Aleksandra Bento Maia de Carvalho, Julia Sciebura, Oliwia
Rybarczyk, Antonina Truchel i Jan
Gwoździk) przygotowali okolicznościowy program słowno-muzyczny,
poświęcony Światowemu Dniu Chorego. Zaprezentowali go podopiecznym Domu Pomocy Społecznej im.
św. Barbary w Kleszczowie.
Światowy Dzień Chorego jest
obchodzony począwszy od 1993 r.
Święto ustanowił papież Jan Paweł
II wyznaczając jego datę na 11 lutego. Ten dzień oprócz modlitewnego
wsparcia dla ludzi dotkniętych chorobą jest także okazją do refleksji na
temat sensu cierpienia.

Stypendiada Polonistyczna
Do ogólnopolskiego konkursu dla klas IV-VIII przystąpiło 126 uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Tytuł laureata w konkursie ortograficznym zdobył Igor Gawłowski
(kl. VIII c), który znalazł się w grupie najwyżej sklasyfikowanych uczestników na miejscu
I. Wyróżnienie w konkursie literackim zdobyli: Aleksandra Retkiewicz (V d), Paweł Kaczmarczyk (V b) oraz Aleksandra Bento de Carvalho (VI a).
Lista nazwisk uczniów, którzy wywalczyli miejsca w pierwszej dwudziestce jest bardzo obszerna. Znaleźć ją można na stronie www.spkleszczow.pl.

Matematyczno-sportowy miks
„Aktywni w działaniu” to nazwa projektu matematyczno-sportowego, który
w Szkole Podstawowej w Łękińsku będzie
realizowany w klasach pierwszych w drugim semestrze. „Pomysł takiego projektu powstał, aby zaspokoić dużą potrzebę
ruchu najmłodszych uczniów. Połączenie sportu z matematycznymi i logicznymi
działaniami wpiera wszechstronny rozwój
dzieci” - czytamy na szkolnej stronie www.
Pierwsze zajęcia odbyły się 6 lutego.
Uczniowie klas Ia i Ib musieli wykazać się
sprytem, szybkością oraz myśleniem matematycznym podczas pokonywania toru
przeszkód. Dzieci rywalizowały podzielone na 4 drużyny.

NR 5/502

P

Na feriach

odczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazdy, liczne atrakcje oraz kreatywne zajęci. Wyjazdy na Górę Kamieńsk odbyły
się w dniach 11, 13, 18 i 20 lutego. Wzięło
w nich udział 47 uczestników, którzy pod
okiem instruktora rozpoczynali lub doskonalili
jazdę na nartach oraz snowboardzie.

Dla osób, które zapragnęły zobaczyć coś
nowego lub spędzić czas poza domem w towarzystwie kolegów i koleżanek, odbyły się
trzy wycieczki. O wyjeździe dzieci do Bielska-Białej informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”. Uczniowie starszych klas
szkół podstawowych oraz gimnazjaliści wyjechali 12 lutego do Zabrza. Podczas wycieczki
do Kopalni „Guido” pokonywali trasę górniczą
z przewodnikiem. Oglądali wielkie maszyny
górnicze przy pracy, jechali elektryczną kolejką podwieszaną. Wycieczkę zakończyli pobytem w galerii figur stalowych w Gliwicach. W
tym wyjeździe udział wzięły 23 osoby.

Internet bezpieczny dla użytkowników
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku 7 lutego uczestniczyli w obchodach Dnia
Bezpiecznego Internetu. Brali udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwie w sieci. Szczególną uwagę zwracano w nich na ochronę własnego wizerunku oraz sensowne korzystanie z portali społecznościowych. Uczniowie dzielili się swoimi
doświadczeniami i przyswajali sobie główne zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych.
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu informacje o wartościowych zasobach dla
uczniów, a także o internetowych poradnikach dla rodziców zostały zamieszczone na
stronie SP Łękińsko.

Plastycznie o bezpieczeństwie
Na konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie”, zorganizowany przez świetlicę szkolną
w SP Łękińsko wpłynęło w sumie 31 prac. Jego głównym celem było propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych oraz rozwijanie plastycznych talentów i aktywności twórczej dzieci. W kategorii I-III najwyżej zostały ocenione prace: 1.
Nadii Jurczyk; 2. Wiktorii Blady; 3. Julii Kotlickiej. W starszych klasach nagrodzeni zostali: 1. Bartosz Kowalczyk; 2. Zofia Sujata; 3. Michał Moreń.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował tygodniowe zimowiska dla poszczególnych grup wiekowych. Wzięło w nich udział
łącznie 235 osób. Uczniowie klas I-III wypoczywali w Ochotnicy Górnej, podobnie jak
uczniowie najstarszych klas podstawówek
oraz klasy III gimnazjum.
Ośrodek wypoczynkowy w Ochotnicy Dolnej został wybrany na miejsce wypoczynku dla
uczniów klas IV-VI, dla uczniów szkół średnich
i studentów, a także dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
Spośród licznych zajęć warsztatowych
i rekreacyjnych, zorganizowanych przez poszczególne placówki GOK wybraliśmy dwa
ich przykłady. Miejscem obydwu był dom kultury w Kleszczowie. 15 lutego podczas za-
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z GOK-iem
jęć „Szklane kule” należało wykonać figurki z plasteliny, które umieszczane były
wewnątrz szklanych, zakręcanych pojemników. Te zostały wypełnione roztworem gliceryny i wody z dodatkiem brokatu.
Ostatnim zadaniem uczestników zajęć było
ozdobienie szklanych kul za pomocą kolorowych, samoprzylepnych kryształków.

21 lutego podczas zajęć „Slime – własnoręcznie robione GLUTKI” dzieci mieszając na zmianę kolory farb oraz różnokolorowy brokat tworzyły przeróżne
kombinacje. Zajęcia pomagały rozwijać
zmysł dotyku oraz koloru. Najmłodsi zajmowali się twórczym łączeniem mąki i płynu do mycia naczyń.
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Na zimowych półkoloniach
do 22 lutego Zespół Szkół PoOd 18nadgimnazjalnych
w Kleszczowie

zorganizował półkolonie zimowe dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Kleszczów. Swój udział zadeklarowało
69 dzieci. Zajęcia odbywały się w godzinach

6.30-16.30. Pierwszy dzień półkoloniści spędzili na terenie szkoły. Odbywały się różnorodne zajęcia plastyczne i manualne. Przed
obiadem dzieci samodzielnie wykonywały kruche ciasteczka, które później w pomysłowy sposób dekorowały. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom, toteż tego dnia
skorzystano z pobytu na świeżym powietrzu
w okolicach SOLPARKU. Czas przed podwieczorkiem upłynął dzieciom na słuchaniu
czytanej przez wychowawców baśniowej historii, a następnie wykonywaniu ilustracji do
poznanej opowieści.
Drugiego dnia po śniadaniu dzieci wybrały się do Napoleonowa, aby tam spędzić czas do obiadu. Na grupę czekały różne
atrakcje. Uczestnicy półkolonii mieli okazję
do przejażdżki bryczkami i zwiedzania mini-ZOO, w którym zachwyciły się osiołkiem
Frankiem. Piękna, słoneczna pogoda sprzy-

Opr. na podstawie informacji GOK

Teatralny finał ferii

S

pektakl dla dzieci „Kryształowa Królowa Śniegu”, pokazany 22 lutego
na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, był
atrakcyjnym akcentem na zakończenie tegorocznych ferii. Opowieść oparta została na
motywach znanej baśni H. Ch. Andersena.
Spektakl w wykonaniu Teatru PrymArt
w Katowicach był wzbogacony efektami
multimedialnymi, wyróżniał się rozbudowaną scenografią oraz oryginalnymi kostiumami. Twórcy zadbali o to, by poprzez wspólne śpiewanie piosenek i inne interaktywne
chwyty zaprosić dziecięcą publiczność do
aktywnego uczestnictwa.
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jała zabawom. Było także wspólne ognisko
połączone z pieczeniem kiełbasek. Po powrocie do Kleszczowa uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach, zorganizowanych
dla poszczególnych grup. Podczas zajęć
dzieci wykonywały wesołe „gniotki” oraz prace plastyczne z wykorzystaniem różnych
metod.
Środa była dla uczestników półkolonii
dniem sportu. Po śniadaniu uczniowie podzieleni na grupy korzystali z atrakcji oferowanych przez SOLPARK. Dzieci bawiły się
w figloraju i grocie solnej, aktywnie spędzały
czas na trampolinach.
W tym dniu odbyła się
również rywalizacja na
torze przeszkód oraz
nauka tańca. Po południu w auli SOLPARKU zorganizowano seans filmowy, po którym
odbył się quiz filmo-

wy. Baczni widzowie mogli wykazać się swoją spostrzegawczością i powalczyć o dyplom
oraz nagrodę.
W czwartek tuż po śniadaniu dzieci wyjechały na zaplanowany spektakl w Teatrze
Pinokio w Łodzi. W przedstawieniu używano bardzo niewielu słów. Teatralni realizatorzy pokazali w ten sposób młodym widzom,
że bez nadmiaru słów, ale z wykorzystaniem
różnych przedmiotów można budować wymyślone światy i najróżniejsze historie. Aktorzy wykorzystując różne techniki animacji,
sięgali po elementy wielu konwencji teatral-

nych - zabawę z formą, pantomimę, teatr gestu. Po godzinnym spektaklu dzieci wróciły do Kleszczowa, aby spędzić popołudnie
na tworzeniu dinozaurów. Te zajęcia okazały się niezwykle absorbujące, a efekty swojej
pracy dzieci z dumą prezentowały odbierającym je rodzicom.
Ostatni dzień półkolonii wiązał się również z licznymi atrakcjami. Poranek dzieci
spędziły na pracy twórczej z wykorzystaniem
ciastoliny. Później uczestniczyły w zajęciach, prowadzonych przez instruktorów
z firmy „ModraSova”: w warsztatach czekoladowych i warsztatach świec plastycznych.
Wykonane przez siebie czekoladowe serca
i barwne świece dzieci dedykowały najczęściej swoim rodzicom. Uczestnicy półkolonii odwiedzili też mobilne planetarium, a poobiedni czas spędzili w figloraju i kręgielni.
Na zakończenie półkolonii dzieci otrzymały
słodycze oraz pamiątkowe dyplomy. Przy tej
okazji wręczono również nagrody zwycięzcom quizu filmowego.
- Uważam, że tydzień spędzony na półkoloniach zorganizowanych przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych dzieci oceniły
bardzo wysoko - mówi Aleksandra Ignasiak-Smela, wicedyrektor ZSP w Kleszczowie,
która była zarazem kierownikiem półkolonii.
- Każdego dnia niechętnie opuszczały mury
naszej szkoły.
Kadrę, zaangażowaną do opieki nad
uczestnikami zimowych półkolonii tworzyły
nauczycielki, pracujące w ZSP: Magdalena
Balcerowicz, Ilona Bujacz, Barbara Mickiewicz, Milena Rudzka i Aneta Walczyk. Przebieg zajęć na półkoloniach ilustruje galeria,
złożona z blisko 120
zdjęć. Zostały one zamieszczone na stronie
internetowej www.zspkleszczow.pl.
Źródło:
www.zspkleszczow.pl
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KLESZCZOWSKI

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Bogumiłów i Karolów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz
art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/413/2018 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 27 lutego 2018 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 7 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godz. od
9.00 do 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie lub na adres Urząd
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 kwietnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie o godz.15.00.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
- w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów i o prognozie oddziaływania na środowisko
do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być
wnoszone: 1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, 2) ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji Gminnych, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Kleszczów.
Uwagi niedotyczące problematyki zmiany planu oraz wnioski złożone
po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

SPRZEDAM
 dwie bramy ● 4 m (2x2 m), ● 2,9 m (2x1,45 m)
 furtkę (1 m)
 6 przęseł po ok. 1,65 m każde.
Bramy z zawiasami
Tel. 513-033-518
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Jak ma przebiegać
rekrutacja do szkół średnich?

Edukacji Narodowej przygotowały cały plik materiałów
M inisterstwo
(plakat, ulotki, prezentacje), których założeniem jest dostarczenie

jak największej porcji wiedzy uczniom kończącym edukacje w klasach ósmych podstawówek oraz trzecich klasach gimnazjalnych. Zawarte w tych
materiałach informacje przydadzą się też rodzicom uczniów, którzy już za
nieco ponad 2 miesiące będą mogli zacząć swoją batalię o miejsce w jak
najlepszym liceum, technikum bądź szkole branżowej I stopnia.
Postanowiliśmy zebrać w jedną pigułkę najważniejsze z tych informacji.
1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020 będzie prowadzona w tym samym czasie,
ale w każdej ze szkół będą utworzone odrębne klasy dla absolwentów
szkoły podstawowej i dla absolwentów gimnazjum.
2. Absolwenci szkół podstawowych będą mogli wybrać dalszą edukację
w: ● 4-letnim liceum ogólnokształcącym, ● 5-letnim technikum, ●
branżowej szkole I stopnia, prowadzonej dla absolwentów szkoły podstawowej.
3. Absolwenci gimnazjów będą mieli do wyboru: ● 3-letnie liceum
ogólnokształcące, ● 4-letnie technikum, ● branżową szkołę I stopnia,
prowadzoną dla absolwentów gimnazjum.
4. W rekrutacji będą sumowane punkty za: ● oceny na świadectwie
ukończenia szkoły z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, ● wyniki egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego,
● szczególne osiągnięcia ucznia, ● ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
● aktywność społeczną.
5. Każdy z absolwentów może zgromadzić maksymalnie 200 punktów,
w tym 100 pkt. za świadectwo oraz 100 pkt. za wynik egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu gimnazjalnego.
6. Za oceny celujące na świadectwie z j. polskiego, matematyki oraz
dwóch innych przedmiotów absolwent może uzyskać po 18 pkt. Tyle
samo może mu być przyznane za szczególne osiągnięcia. Świadectwo
ukończenia szkoły z wyróżnieniem da kolejne 7 pkt., zaś za aktywność
społeczną uzyskać można maksymalnie 3 pkt.
7. Na egzaminach ósmoklasisty maks. po 35 pkt. można zdobyć za
wynik z j. polskiego i matmy oraz 30 pkt - za wynik z języka obcego
nowożytnego.
Na egzaminie gimnazjalnym po 20 pkt. można uzyskać, wykazując się
najwyższą wiedzą z: j. polskiego, matmy, przedmiotów przyrodniczych,
historii i wiedzy o społeczeństwie, a także z nowożytnego języka obcego na poziomie podstawowym.
(opr. JS)

Stypendia dla 29 uczniów

ylko przez 2 tygodnie, od 1 do 15 października 2018 r. prowadzony
był nabór wniosków o wypłatę stypendiów dla uczniów szkół o profilu zawodowym. Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych” - bo taką nazwę nadał mu Urząd Marszałkowski w Łodzi - został
przygotowany z myślą o zwiększeniu możliwości edukacyjnych i wsparciu
uczniów takich szkół, jak np. technika, szkoły muzyczne, plastyczne, baletowe, sztuki tańca czy sztuki cyrkowej. Oprócz kształcenia w kierunku zawodowym od uczestników projektu wymagano średniej nie niższej niż 4,5
ze wszystkich przedmiotów zawodowych.
Wsparcie, na jakie mogą liczyć „Zawodowcy w Łódzkiem” to 600-złotowe stypendium, wypłacane przez 10 miesięcy. Z oferty, której szczegóły przygotował Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, skorzystało także 29 uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Umowy z Urzędem Marszałkowskim podpisali w grudniu.
Mechatronicy z Kleszczowa znaleźli się w gronie 2821 uczniów z całego regionu łódzkiego, którym zostały przyznane stypendia. Szkoły musiały
wyznaczyć nauczycieli, których rolą jest sprawowanie opieki dydaktycznej
nad rozwojem stypendysty, zgodnie z tzw. Indywidualnym Planem Rozwoju. W kleszczowskim technikum jest ośmiu takich opiekunów. W sumie
udział w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem” bierze 980 nauczycieli. Za
swoją pracę otrzymają symboliczne wynagrodzenie (500 zł na cały rok).
JS
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna
pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych
na działkach w Kleszczowie.
Skład gatunkowy: sosna, brzoza. Całkowita ilość drewna - 21,39 m3.
Drewno znajduje się przy ul. Spacerowej w Kleszczowie na osiedlu
„Zacisze” w Kleszczowie.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno
w wysokości:
•
S4 Sosna - 95,04 zł
•
S4 Brzoza - 142,56 zł
W poszczególnych stosach znajdują się następujące ilości drewna:
Numer
Gatunek
Ilość w m3
Cena wywoławcza
stosu
3
S4 Brz
2,41
343,57 zł
4
S4 So
2,57
244,25 zł
5
S4 So
2,88
273,71 zł
6
S4 So
2,76
262,31 zł
7
S4 So
2,41
229,05 zł
8
S4 So
2,16
205,29 zł
9
S4 So
2,04
193,88 zł
10
S4 So
2,56
243,30 zł
11
S4 So
1,60
152,06 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Oferta powinna
być przygotowana na piśmie, w języku polskim i podpisana przez osobę
lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Ofertę należy umieścić
w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych
na działkach numer 1334/2, 1339/6, 1340/6 położonych
w Kleszczowie.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2019 r. o godz. 14.00.
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r. o godz. 14.30.
Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny
brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą
cenę brutto za drewno.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.
WZÓR OFERTY
………………………………….......
pełna nazwa oferenta oraz adres

Wójt Gminy Kleszczów
miejscowość, data

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o II przetargu pisemnym ofertowym pn.
„Sprzedaż drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych na
działkach numer 1334/2, 1339/6, 1340/6 położonych w Kleszczowie”
oferujemy cenę na zakup drewna wchodzącego w skład przetargu:
Numer
stosu

Gatunek

Cena zł

Cena słownie

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego
będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy
się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
…………………………………
czytelny podpis

KLESZCZOWSKI
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Świadczenie Mama 4 Plus co trzeba wiedzieć?

1 marca weszła w życie ustawa z 31 stycznia br. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Jego bardziej popularna nazwa
to Mama 4 Plus. Prawo do tego świadczenia mogą uzyskać po osiągnięciu wieku 60 lat kobiety - matki, które urodziły i wychowały, bądź
wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ojciec, który wychował co
najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego
świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.
Przez dziecko rozumie się dziecko własne lub współmałżonka,
albo dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).
Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka
lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne
środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1.100 zł). Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane
w drodze decyzji administracyjnej - na wniosek matki albo ojca dzieci - przez prezesa ZUS albo prezesa KRUS - po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby
ubiegającej się o świadczenie. Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej.
Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci a także inne
dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia np.
orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad
dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt
zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.
Źródło: www.krus.gov.pl

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY w ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła,
elektrownie słoneczne

Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.-kan. i elektryczne
tel. 604 296 362, 519 643 222
Kleszczów, Łuszczanowice 211

www.ekoinstalacje.pl
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Coraz mniej czytamy,
choć księgozbiory
coraz bogatsze
minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie podsumoG wała
swoją działalność w 2018 roku. Kiedy porównamy

przedstawione liczby z liczbami sprzed pięciu lat wywieść można z tego smutne refleksje co do stanu naszego czytelnictwa. Są
to tendencje zauważane w całej Polsce. Warto jednak popatrzeć,
jak te same wskaźniki wyglądały w roku 2013 oraz w 2018.
Pięć lat temu Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zakupiła do swoich placówek 1319 książek oraz 683 szt. zbiorów
specjalnych, do których zaliczamy płyty DVD, audiobooki i nagrania muzyczne. W roku ubiegłym liczby te wyglądały tak: 1723 zakupione książki oraz 558 filmów i 95 audiobooków. W 2013 roku
w rejestrze czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie znajdowało się 1554 czytelników. Na koniec 2018 roku choć liczba mieszkańców gminy wzrosła o kilkaset osób - liczba
zarejestrowanych czytelników wynosiła 1381.

Statystyka odwiedzin

Mniejsza liczba czytelników wpłynęła na ilość wypożyczeń,
a także odwiedzin w czytelni. O ile przed pięcioma laty gminna biblioteka odnotowała 17.683 odwiedziny w wypożyczalni to
w 2018 roku tych odwiedzin było 13.968. Czytelnia czyli miejsce
odpowiednio przygotowane do - nawet pobieżnego - przejrzenia
gazet i czasopism, prenumerowanych przez bibliotekę, a także
korzystania z tych książek, które wchodzą w skład księgozbioru
podręcznego odnotowała znacznie większy spadek odwiedzin.
W 2013 roku w statystyce biblioteki w Kleszczowie oraz dwóch jej
filii (w Żłobnicy oraz w Łękińsku) odnotowano odwiedziny 12.895
czytelników. W minionym roku z czytelni skorzystało natomiast
w sumie 6446 osób, przy czym niemal 1/3 spośród nich (2233)
to osoby, które przyszły skorzystać z bibliotecznych komputerów,
podłączonych do Internetu.
W statystyce odwiedzin są też odnotowywane osoby, korzystające z imprez, spotkań i zajęć, których organizatorem jest biblioteka. W 2018 roku z zajęć organizowanych podczas wakacji
i ferii, ze spotkań autorskich etc. skorzystało łącznie 1275 osób.
W dwóch porównywanych latach wypożyczenia bibliotecznych zbiorów na zewnątrz kształtowały się tak:
Rok 2013

Rok 2018

Różnica

Wypożyczenia
książek

17.329

16.650

- 3,92 proc.

Wypożyczenia płyt
CD, DVD, BluRay

14.717

11.079

- 24,72 proc.

Wypożyczenia
czasopism

2927

1609

- 45,03 proc.

Pomimo spadku liczby osób, które odwiedzają biblioteczne
czytelnie, liczba udostępnianych tu książek wzrosła w porównywanych latach (z 3584 do 4743), a liczba udostępnionych czasopism okazała się dość stabilna (2153 egzemplarze w 2013 r.
i 2161 egzemplarzy w 2018 r.).

Jakie tytuły na topie?

W swoich statystykach Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie informuje, które tytuły cieszyły się w danym roku największym zainteresowaniem wypożyczających. Pięć lat temu triumfy
święciła (bijąca także rekordy sprzedaży w księgarniach) trylogia erotyczna Eriki Leonard James „Pięćdziesiąt twarzy Greya”,
„Ciemniejsza strona Greya” i „Nowe oblicze Greya”. W 2018 roku
miejsca na podium zajęły trzy polskie autorki i napisane przez
nie powieści: 1. Agata Przybyłek „Kobiety wzdychają częściej”,
2. Katarzyna Michalak „Gwiazdka z nieba”, 3. Gabriela Gargaś
„Droga do domu”.
J. Strachocki

Biblioteka informuje

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO BIBLIOTEKI?
o Należy mieć przy sobie dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i nr

PESEL (w przypadku dzieci - PESEL dziecka i dowód tożsamości
opiekuna).
o Na miejscu wypełnia się kartę zapisu, i podaje: imię i nazwisko, adres,
pełną datę urodzenia.
Dane czytelnika nie są udostępniane osobom postronnym, są
wykorzystywane tylko do celów statystycznych.
o Czytelnik własnym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania
regulaminu.
o Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z opiekunem.
o W bibliotece działa wypożyczalnia komputerowa. Zapisanie się do
jednej z bibliotek w gminie Kleszczów upoważnia do korzystania ze
wszystkich trzech bibliotek: w Kleszczowie, Łękińsku i Żłobnicy, których
katalogi są ze sobą połączone. Po wejściu w zakładkę katalogów.
zapisany czytelnik może zalogować się na swoje konto.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ:
o Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się

w bibliotece? Telefonicznie (44/ 731-36-54 GBP Kleszczów) lub
w Katalogu ON-LINE.
o Czy mogę zamówić książkę, jeśli akurat jest wypożyczona? Można
to zrobić on-line, logując się na swoje konto. Należy wejść w zakładkę
„katalog” gdzie znajdują się dalsze instrukcje); druga możliwość:
osobiście lub telefonicznie.
o Ile książek mogę wypożyczyć jednorazowo? Jednorazowo można
wypożyczyć 5 dowolnych książek lub audiobooków, 2 filmy.
o Po jakim czasie muszę zwrócić książki do biblioteki? Okres
wypożyczenia książki wynosi 1 miesiąc, płyty DVD - 4 dni, czasopisma
- tydzień.
o Czy mogę przedłużyć okres wypożyczenia książki? Tak - każde
wypożyczenie można przedłużyć, pod warunkiem że na daną pozycję
nie zapisał się inny czytelnik: on-line, logując się na swoje konto, oraz
osobiście lub telefonicznie.
o Zgubiłem książkę z biblioteki, co mam zrobić? Nie czekaj, zgłoś ten
fakt bibliotekarzowi w wypożyczalni, aby wspólnie znaleźć odpowiednie
rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Najczęściej książkę można odkupić
lub zapłacić równowartość. Nie lekceważ faktu zagubienia książki.
Żebyś Ty, drogi Czytelniku, mógł za darmo wypożyczać książki,
biblioteka musiała najpierw ponieść koszty ich zakupu.
o Czy mogę zwrócić książkę z księgozbioru Filii w Bibliotece Głównej
w Kleszczowie? Każda biblioteka to oddzielny zbiór książek, dlatego
prosimy oddawać je do tej biblioteki, z której zostały wypożyczone. W
wyjątkowych, indywidualnych przypadkach (choroba, brak możliwości
dojazdu przez osoby starsze) bibliotekarz może wyświadczyć
uprzejmość czytelnikowi i pozwolić na oddanie książek do innej
biblioteki, niż ta, z której zostały wypożyczone (wówczas bibliotekarz
sam zobowiązuje się do przewiezienia książek do właściwej biblioteki).

Sport
Piłkarze w hali
SOLPARKU piłkarska drużyna seniorów LKS Omega KleszW hali
czów rywalizowała w mistrzostwach LZS powiatu bełchatow-

skiego. Nasz zespół wygrał trzy mecze i cały turniej. Zakwalifikował się
do rozgrywek międzypowiatowych. Na tym szczeblu przyszło mu się
zmierzyć z zespołami LKS Czarnocin, LZS Justynów, MLKS Konopnica
oraz LZS Radoszewice. Piłkarze Omegi zwyciężyli także w tym turnieju i wraz ze zdobywcami drugiego miejsca (MLKS Konopnica) awansowali do finału rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.

Wokół Małego Giewontu...
… czyli wzniesienia, położonego w okolicach Olsztyna k. Częstochowy, rozegrano 23 lutego bieg na dystansie 8 km. Na mecie zameldowało się 377 biegaczy. Był w ich gronie Sebastian Koniarski z grupy
Pozytywnie Zabiegani Kleszczów. Wywalczył 43. miejsce, uzyskując czas 34’26”.
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Sport
Piłkarska młodzież wygrywa turniej
imprezie o mistrzostwo
W halowej
LZS powiatu bełchatowskiego

walczyły drużyny złożone z zawodników w wieku do 16 lat. W hali SOLPARKU reprezentujący gminę Kleszczów
zespół LKS Omega rywalizował z drużynami z gmin: Bełchatów, Drużbice

i Rusiec. Omega wywalczyła mistrzostwo powiatu. W składzie kleszczowskiej drużyny zagrali: Sebastian Drab,
Dawid Dyła, Patryk Gal, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Miarka, Mikołaj Michalczyk,
Przemysław Nowicki, Maciej Roczek, Łukasz Więckowski i Mateusz Zagórski.

Patryk Chojnowski - mistrzem Polski
odbyły się indywidualne mistrzostwa Polski w tenisie stołowym senioW Gliwicach
rów. W rozgrywkach mężczyzn złoty medal wywalczył mieszkaniec Kleszczowa,

zawodnik klubu AZS AWFiS Gdańsk, Patryk Chojnowski. W meczu półfinałowym wygrał 4:2 z Markiem Badowskim. W finale trafił na Patryka Zatówkę. Pokonał go 4:1 (6:11,
11:4, 11:8, 12:10, 11:9).
Dodajmy, że w rywalizacji kobiet Natalia Bajor (AZS UE Wrocław) wygrała w finale
z Natalią Partyka.

Zagrali w łaskiej hali

ktywną formą spędzania wolnego od nauki czasu są sportowe
treningi, a także rywalizacja w turniejach i zawodach. Najmłodsi piłkarze LKS
Omega Kleszczów wyjechali 23 lutego
do Łasku. Zagrali tu w turnieju halowym.
Wygrali w trzech meczach (4:0 z UMKS
Korab Łask, 9:0 z Wartą Sieradz, 2:1

A

z FA Łódź. Mecz z Jagiellonią Tuszyn
zremisowali 2:2, a z Pogonią Zduńska
Wola przegrali 1:4.
Skład zespołu LKS Omega Kleszczów: Szymon Buresz, Fabian Gajewski, Karol Król, Jakub Michalczyk, Łukasz Przybylski, Piotr Rejek, Kacper
Samojluk oraz Fabian Węglarski.

Trzymają się na trzecim miejscu
enisiści stołowi LKS Omega Kleszczów występują w IV lidze. W XII kolejce rywalizowali z mocnym zespołem ULKS Kusy Łobudzice. Przegrali 3:7. W następnej
kolejce podejmowali GUKS Gorzkowice. Ten mecz zakończył się porażką 4:6. Obecnie
pingpongiści Omegi zajmują trzecie miejsce w tabeli i z dorobkiem 18 pkt. wyprzedzają
czwartą w tabeli drużynę ULKS Kusy Łobudzice (16 pkt.). 16 marca Omegę czeka mecz
z UKS GOK Zduny.
(opr. JS)

T

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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Wiosenne warsztaty artystyczne w GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza wszystkich
zainteresowanych na trzy cykle wiosennych warsztatów artystycznych prowadzonych we wszystkich dziesięciu placówkach.

Warsztaty haftu na plastikowej kanwie

Lp.
Ośrodek kultury
Termin warsztatów
1
Antoniówka
16.03. - sobota
2
Kamień
19.03. - wtorek
3
Dębina
20.03. - środa
4
Rogowiec
20.03. - środa
5
Łękińsko
21.03. - czwartek
6
Łuszczanowice
21.03. - czwartek
7
Kleszczów
22.03. - piątek
8
Wolica
22.03. - piątek
9
Żłobnica
22.03. - piątek
10
Czyżów
23.03. - sobota
Wszystkie zajęcia rozpoczną się o godz. 17:00.

Palmy wielkanocne - warsztaty z papieroplastyki

Lp.
Ośrodek kultury
1.
Kleszczów
2.
Kamień
3.
Dębina
4.
Rogowiec
5.
Żłobnica
6.
Łękińsko
7.
Łuszczanowice
8.
Wolica
9.
Czyżów
10.
Antoniówka
Początek zajęć - godz. 17.00

Termin warsztatów
09.04. - wtorek
09.04. - wtorek
09.04. - wtorek
10.04. - środa
10.04. - środa
11.04. - czwartek
11.04. - czwartek
11.04. - czwartek
12.04. - piątek
13.04. - sobota

Taneczne zajęcia
dla seniorów

oferty zajęć, organizowanych przez GminDo bogatej
ny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, dołączyła niedaw-

no jeszcze jedna propozycja. To nauka tańca towarzyskiego dla
seniorów z gminy Kleszczów. Pierwsze spotkanie organizacyjne
miało miejsce 26 lutego.
- Propozycję takich zajęć zgłosili członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oni też przygotowali wstępną listę zainteresowanych tańcem osób - mówi Sławomira Mrozowicz, dyrektor GOK. - Na inauguracyjne spotkanie przyszło ponad 20 osób.
Ważne, że i panie, i panowie.
Ustalono, że zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu,
w czwartkowe popołudnia przez ok. 2 godziny. Miesięczna odpłatność od osoby wyniesie 20 zł. Taneczne zajęcia poprowadzi instruktor Sławomir Grzybek, z którym GOK współpracuje od paru
lat. Obecnie uczy tańca towarzyskiego grupy najmłodszych kleszczowian.
JS

7.00-20.00

„Wielkanoc
w różnych technikach
artystycznych”

● WOK Dębina - 26.03.
(wtorek) - dekoracja na
drzwi „zające wielkanocne z juty”
● WOK Rogowiec - 27.03.
(środa) - jajko wielkanocne zdobione techniką quillingu (technika
z rodzaju papieroplastyki, służąca do tworzenia
ozdób z wąskich pasków
papieru, zwiniętych
W poprzednich latach warsztaty
w kształt sprężyny spiraltworzenia palm cieszyły się
nej i odpowiednio uformosporym powodzeniem
wanych przez zagniecenie
zewnętrznych warstw papieru)
● WOK Wolica - 28.03. (czwartek) - baranek wielkanocny z popcornu
● WOK Żłobnica - 29.03. (piątek) - kartki wielkanocne wykonywane
techniką pergamano (technika wykonywania ażurów na papierze
pergaminowym, polegająca na wytłaczaniu, kolorowanie i wycinaniu, przy użyciu specjalnych do tego służących narzędzi)
● WOK Czyżów - 30.03. (piątek) - pisanki 3D sospeso (technika
przestrzenna, z użyciem specjalnej przezroczystej folii do techniki 3D)
● WOK Łękińsko - 02.04. (wtorek) - kartka wielkanocna zdobiona
haftem matematycznym
● WOK Kamień - 03.04. (środa) - dekoracja wielkanocna z kwiatów
z krepiny (krepina - rodzaj bibuły marszczonej, charakteryzującej
się możliwością stałego odkształcenia)
● WOK Łuszczanowice - 04.04. (czwartek) - jajka zdobione sznurkiem i wzorami haftu wstążeczkowym
● GOK Kleszczów - 05.04. (piątek) - pisanka z filcu, wykonana
z wełny czesankowej i styropianu
● WOK Antoniówka - 06.04. (sobota) - jajko zdobione sznurkiem
i kwiatami z foamiranu
Wszystkie zajęcia będą się zaczynać o godz. 17:00.

