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Kleszczów na podium
rankingu
W ramach V Europejskiego Kongresu Samorządów, który miał
miejsce w Krakowie, zostały ogłoszone wyniki rankingu finansowego polskich samorządów. Zaprezentowane na samorządowym
kongresie zestawienie nazwano rankingiem najbardziej gospodarnych samorządów.
Eksperci wskazali po 10 jednostek samorządu terytorialnego w każdej z pięciu kategorii.
Wśród gmin wiejskich czołówkę za rok 2018 stanowią gminy: Dobra Szczecińska, Michałowice,
Kleszczów, Stawiguda, Osielsko, Zielonki, Kołobrzeg, Kobierzyce, Baranów i Nowosolna.
Więcej na str. 2

Rozmawiali w Kleszczowie
o szkolnictwie zawodowym

Wiceminister edukacji Marzena Machałek, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski byli uczestnikami Regionalnego Kongresu Zawodowego,
który 28 marca obradował w Kleszczowie. Aulę kompleksu SOLPARK wypełnili dyrektorzy szkół, zajmujących się kształceniem zawodowym, przedstawiciele pracodawców, obecny był również wójt
gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów
Wielkanoc to czas ogromnej nadziei
i radości z odradzającego się życia.
Życzymy, by nadchodzące święta
oprócz zadumy i refleksji nad
tajemnicą zmartwychwstania
przyniosły wielką radość i ciepło,
płynące z rodzinnych spotkań.
Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wielkanocne
dekoracje
tematem
warsztatów
Pod koniec marca i na początku
kwietnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w swoich placówkach warsztaty „Wielkanoc w rożnych technikach
artystycznych”. Uczestnicy zajęć mieli możliwość własnoręcznie wykonywać
dekoracje, które - tak jak te pisanki, zdobione kwiatami z foamiranu - przyozdobią wielkanocne stoły.
Więcej na str. 12

Kleszczowski ZSP
otwarty na nowych uczniów
Więcej na str. 5

Postarajmy się
o rekordową frekwencję!
Niedziela 12 maja to ustalony już termin, w którym odbędzie
się X edycja Dyktanda Kleszczowskiego. Ten konkurs ortograficzny o zasięgu ogólnopolskim odbędzie się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kleszczów i będzie miał wyjątkową otoczkę.
Więcej na str. 10

2 kwietnia od godz. 9.00 do 14.00 potencjalni uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego oraz Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie
(niektórzy w towarzystwie rodziców) mieli okazję
poznać szczegóły zbliżającej się
rekrutacji do tych
szkół, a także
obejrzeć, w jakich
warunkach będą
się odbywać zajęcia.
Więcej na str. 10
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Kolejny etap rozbudowy sieci FTTH
w gminie Kleszczów

KRÓTKO
Remont pomieszczeń dla sportowców

23 marca została podpisana umowa na remont pomieszczeń LKS Omega Kleszczów. Wykonawcą
prac związanych z modernizacją szatni, natrysków
i sanitariatów będzie Zakład Remontowo-Budowlany
Artur Cieśliński z Gostynina. Czas przeznaczony na
realizację to 4 miesiące.

Prace na rabatach kwiatowych…

… dzięki sprzyjającej pogodzie rozpoczęły się już
w marcu. W tym roku gmina zleciła dostawę, posadzenie i pielęgnację kwiatów rabatowych (do końca października) firmie OGRODEV Rafał Nowak
z Wolicy.

Oświetlenie skweru
w Łuszczanowicach Kolonii

Firma Instalatorstwo Elektryczne Jacek Strzelecki
z Kamieńska zajmie się zaprojektowaniem i budową
oświetlenia na skwerze w Łuszczanowicach Kolonii
(w pobliżu oczyszczalni ścieków). Zgodnie z umową
podpisaną 2 kwietnia prace mają być zrealizowane
w ciągu 8 miesięcy.

Ponad 800 tys. zł dotacji
z WFOŚiGW

26 marca przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
przeprowadzili kontrolę proekologicznej inwestycji,
jaką była budowa i montaż systemu pomp ciepła oraz systemu
fotowoltaicznego w budynku przedszkola
i żłobka w Kleszczowie.
Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, dzięki czemu gmina Kleszczów
otrzymała dotację w kwocie 812.084 zł.

Kto obsługuje karetkę pogotowia?

W wyniku zmian, jakie zostały wprowadzone w całej Polsce od 1 kwietnia w systemie ratownictwa medycznego obsługą tej sfery działań służby zdrowia
zajmują się wyłącznie operatorzy, zaliczani do sektora publicznego. Obsadę karetek pogotowia, obsługujących powiat bełchatowski (w tym również gminę Kleszczów) zapewnia odtąd Szpital Wojewódzki
w Piotrkowie Trybunalskim. Łącznie do obsługi 300
tysięcznej rzeszy mieszkańców powiatów bełchatowskiego i piotrkowskiego przeznaczono 11 ambulansów.

Przyznano ponad 230 stypendiów

W marcu zostały w Urzędzie Gminy rozpatrzone
wnioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych oraz
socjalnych. Za wyniki w nauce, uzyskane przez
uczniów szkół ponadpodstawowych przyznano
73 stypendia motywacyjne (łączna kwota wypłat –
48,14 tys. zł). 153 stypendia motywacyjne za szczególne osiągnięcia, wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych
miały wartość 57,3 tys. zł. Stypendia socjalne o łącznej wartości 7050 zł odebrało też 9 uczniów szkół ponadpodstawowych.
JS
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abonentów, korzystających z łączności poprzez światłowodową sieć FTTH,
Do grona
dołączą kolejni. Do 3 kwietnia Urząd Gminy przyjmował oferty firm, gotowych pod-

jąć się rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w 23 lokalizacjach na terenie gminy Kleszczów. Zgodnie z opracowanym wcześniej programem
funkcjonalno-użytkowym nowe instalacje i przyłącza
mają powstać w miejscowościach Antoniówka, Czyżów, Łękińsko (ul. Klonowa, ul. Akacjowa i ul. Poprzeczna), Wola Grzymalina - Kolonia oraz Wolica.
Ten etap rozbudowy gminnej sieci FTTH obejmie
wykonanie (bezpośrednio w ziemi oraz w istniejącej
kanalizacji kablowej) mikrokanalizacji z mikrorurek grubościennych, wciągnięcie do kanalizacji mikrokabla,
a następnie budowę i uruchomienie 23 instalacji abonenckich FTTH. Łączna długość nowej sieci (nazywana fachowo długością trasową) ma wynieść ok. 4,6 km.
Czas, jaki gmina przewiduje na wykonanie tak
Ekipa instalatorów w trakcie prac przy
określonego zakresu prac wynosi 4 miesiące od dnia podłączaniu linii światłowodowej
podpisania umowy. Minimalny okres gwarancji, który
został przewidziany w zamówieniu to 3 lata. Ponieważ okres gwarancji był jednym z kryteriów oceny ofert, obie firmy, który przystąpiły do przetargu (jeden potencjalny wykonawca
to NORDPOINT z Legionowa, drugi - FUREL Inwestycje z Łodzi) podwyższyły deklarowany
okres do pięciu lat. Obecnie trwa sprawdzanie poprawności złożonych ofert.
JS

Kleszczów wśród
najbardziej gospodarnych gmin
anking finansowy polskich samorządów przygotowali eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Poddali analizie finanse ponad 2400 polskich gmin
i 300 powiatów. Wzięli pod lupę siedem
wskaźników: ● udział dochodów własnych
w dochodach ogółem, ● relację nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem, ● udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem, ● obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

R

od wynagrodzeń, ● udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń),
● relację zobowiązań do dochodów ogółem,
● udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Oto zwycięzcy kolejnych kategorii rankingu: Konstancin-Jeziorna (w gronie gmin
miejsko-wiejskich), Podkowa Leśna (gminy
miejskie), Warszawa (miasta na prawach
powiatu) oraz powiat poznański w gronie
samorządów tego właśnie szczebla.
JS

Kto pomoże gminie
w realizacji zadań publicznych?

ogłoszone w lutym otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych,
Cz tery,
zostały rozstrzygnięte w marcu, a przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, którym

gmina powierzy wykonywanie zadań publicznych podpisali umowy. Beneficjentami działań,
podejmowanych przez te organizacje będą mieszkańcy gminy Kleszczów.

Aktywizacja i integracja społeczna seniorów
Gmina ogłosiła, że organizacje, które chcą się zajmować tego typu działalnością powinny uwzględnić takie formy aktywizacji, jak: działalność edukacyjna, kształcenie ustawiczne, działalność kulturalna, twórcza i krajoznawczo-turystyczna oraz propagowanie aktywnego trybu życia. W tym konkursie były rozpatrywane oferty, złożone przez trzy organizacje:
kleszczowskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów; Fundację
Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie oraz Fundację Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P z Pabianic.
Komisja, powołana przez wójta gminy do rozstrzygnięcia konkursu, wybrała oferty złożone przez Stowarzyszenie UTW oraz Fundację Servire Homini. Stowarzyszenie otrzymało 189.950 zł na realizację zadania „W pogoni za marzeniami”, natomiast fundacja 15 tys. zł
na kolejną edycję projektu „Znaleźć wiosnę w jesieni życia”.

W sferze kultury i działalności artystycznej
Przedmiotem kolejnego konkursu były działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego. Gmina wskazała, że w tej dziedzinie kluczowe znaczenie
å ciąg dalszy na str. 6
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Nowy certyfikat w Urzędzie Gminy
ak już informowaliśmy w kleszczowskim Urzędzie Gminy odbył się w styczniu oraz lutym audit, związany ze sprawdzeniem Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)oraz procedurą przejścia na wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
W trakcie auditu zewnętrznego, przeprowadzonego przez przedstawiciela firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., było sprawdzane przygotowanie urzędu w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, a także stopień przestrzegania wymaganych
procedur w wybranych sprawach, którymi zajmują się
poszczególne referaty.
Oddzielnym wątkiem auditu zewnętrznego, przeprowadzonego w kleszczowskim Urzędzie Gminy, była
ocena dotychczasowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, a także sprawdzenie kompletności
dokumentacji, związane z przejściem z wcześniejszych
norm na wymagania wdrożonej właśnie normy PN-EN
ISO 9001:2015-10.
Potwierdzeniem pomyślnego przejścia auditu jest przekazany do Urzędu Gminy certyfikat ze
znakiem IQNet - międzynarodowej sieci jednostek
certyfikujących, która skupia najważniejsze jednostki
certyfikujące z 35 krajów i jest obecna w ponad 150
krajach świata. Na dokumencie, który będzie ważny
przez trzy lata (dokładnie - do 13 lutego 2022 roku)
widnieje również znak Polskiego Centrum Certyfikacji
i Badań S. A., które jest członkiem IQNet.
JS

J

Kładą asfalt na drodze do Chorzenic
ozbudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1900E od Łuszczanowic w kierunku Chorzenic weszła w decydującą fazę.
To jedna z większych drogowych inwestycji,
które w tym roku są realizowane przez Gminę Kleszczów.

R

Po uzupełnieniu i rozbudowie sieci podziemnej infrastruktury, czym zajmowały się wyspecjalizowane firmy instalatorskie, do akcji wkroczyli drogowcy
z piotrkowskiej firmy PEUK Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Wykonali
nową konstrukcję jezdni, a po ułożeniu
krawężników przystąpili
zystąpili do prac bitumicznych. W pierwszej dekadzie kwietnia dwie
warstwy mieszanki bitumicznej zostały ułożone na odcinku ok. 700 metrów. Długość
całego modernizowanego fragmentu powiatowej drogi wynosi 1,1 km.
Przyspieszeniu robót sprzyjają dobre
warunki pogodowe. Inwestycja, której realizacja była zaplanowana do 10 października br. ma szansę zakończyć się znacznie
wcześniej.
JS

Przetarg na przyłącza gazowe
mają być w Urzędzie Gminy przyjmowane oferty firm, specjalizujących
Do 23się kwietnia
w budowie sieci gazowych. Gmina w przetargu nieograniczonym wybierze wy-

konawcę ok. 80 przyłączy gazowych, które będą wykonywane przez trzy najbliższe lata.
Jest to ilość szacunkowa, ustalona w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat, kiedy realizowane były podobne zamówienia. W latach 2016-2018 na terenie gminy wykonane zostały 82 przyłącza.
Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy będzie nie tylko budowa przyłącza, ale przede
wszystkim przygotowanie dokumentacji projektowej w oparciu o warunki techniczne, wydane
przez operatora sieci gazowej. Projekt ma umożliwić przeprowadzenie robót instalacyjnych, a następnie zgodne z przepisami prawa użytkowanie
przyłącza.
Zamawiający czyli Gmina Kleszczów wymaga
wykonania pojedynczego przyłącza w terminie 4
miesięcy oraz udzielenia 3-letniej gwarancji.
JS
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Pracownia RTG w maju

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus
w maju pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w następujących dniach: ● 02.05. godz. 15-18,
● 09.05. godz. 15-18, ● 11.05. godz. 10-14, ● 16.05.
godz. 15-18, ● 21.05. godz. 15-18, ● 25.05. godz.
10-14, ● 28.05. godz. 15-18, ● 30.05. godz. 15-18.

Płatności za pobyt
i wyżywienie dziecka w żłobku

Komunikat, zamieszczony na stronie internetowej
Gminnego Żłobka w Kleszczowie, instruuje rodziców dzieci, opłacających przelewem należność za
pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, jak dokładnie
powinni wpisać dane w treści przelewu. Dyrektor
żłobka przypomina, iż fakturę należy odebrać u intendentki do 5 dnia każdego miesiąca, natomiast
płatność powinna być uregulowana do 15 dnia każdego miesiąca: bezpośrednio u intendentki żłobka
lub przelewem na rachunek bankowy, którego numer podany jest w zakładce „Dla rodziców – Dokumenty - Odpłatność za wyżywienie”.

Oszuści podszywają się pod markę PGE

Zarówno spółka PGE Obrót, jak i spółka PGE Dystrybucja w oparciu o sygnały, zgłaszane przez klientów, poinformowały o próbach wyłudzania nienależnych wpłat za rzekome zaległości w opłatach za
prąd. Klienci otrzymują fałszywe wiadomości przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna, która podszywa się pod markę PGE Polska
Grupa Energetyczna. Maile z wezwaniem do zapłaty podejrzanych faktur pojawiają się głównie na terenie działania PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
PGE prosi o zachowanie szczególnej ostrożności
i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane
w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z Infolinią
PGE (+48) 422 222 222).

Informacja w sprawie dostępności sal

Aby na terenie gminy Kleszczów zarezerwować
salę na przyjęcia, pokazy, konferencje itp. należy
kontaktować się z gospodarzami poszczególnych
obiektów tj.:
● z dyrektorami szkół (sale w szkołach),
● z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury (sale
w domach kultury),
● z prezesami jednostek OSP (sale w remizach),
● z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi
Żłobnica (sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji
o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych z regulacjami, uchwalonymi przez Radę Gminy Kleszczów.

Paczkomat w Kleszczowie

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać
z paczkomatu InPost, ustawionego na terenie parkingu przy SOLPARKU, na wprost wyjścia z internatu. O tym, jak opłacić i nadać przesyłkę, a także jak ją odebrać dowiemy się z instrukcji podanej
na stronie internetowej operatora. Paczkomaty to
nowoczesne urządzenia czynne przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nim samodzielnie
możemy np. odbierać zakupy ze sklepów internetowych, albo nadawać przesyłki.
(opr. JS)
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OŚWIADCZENIE GMINY KLESZCZÓW

Sondaż Gminy Bełchatów stworzony
pod przyjętą hipotezę

W sondażu przeprowadzonym w styczniu i lutym br. na terenie
Gminy Bełchatów zapytano jej mieszkańców o poparcie pomysłu
zmiany granic poprzez włączenie do niej części terenów sąsiedniej
Gminy Kleszczów. Czy biorący w nim udział mieszkańcy wiedzieli,
że z perspektywy obowiązujących przepisów prawa udzielona
odpowiedź nie ma realnego wpływu na jakiekolwiek decyzje? Czy
to co robią inicjatorzy projektu nie jest jawną manipulacją mającą
na celu udowodnienie stawianej przez nich tezy?
W dniach od 10 października do 12 listopada 2018 roku ówczesny
wójt Gminy Bełchatów - Kamil Ładziak - wykonując uchwałę Rady
Gminy z 30 sierpnia 2018 r. przeprowadził konsultacje społeczne
dotyczące poszerzenia granic Gminy. 7 dni później ogłoszono wyniki.
W konsultacjach wzięło udział 678 osób, a więc zaledwie 6,5%
uprawnionych do głosowania. Dopiero 17 grudnia wójt powołał
zespół, który otrzymał zadanie polegające na przygotowaniu
uzasadnienia zmiany granic. Zgodnie z logiką, najpierw powinno
się przedstawić argumenty wyjaśniające motywy, jakimi kierują się
wnioskodawcy, merytorycznie wyjaśnić zasadność proponowanych
zmian, zaprezentować własne plany wobec danego obszaru, a dopiero
w następnej kolejności przeprowadzić konsultacje społeczne.
Pojawia się więc pytanie - co było przedmiotem konsultacji biorąc
pod uwagę, że projekt uzasadnienia zmiany granic powstał miesiąc
po ich zakończeniu? Jaką logiką kierowały się osoby, które uznały
za dobry pomysł konsultowanie projektu, który jeszcze nie powstał?
Odpowiedź nasuwa się sama, gdy przyjrzymy się sytuacji finansowej
Gminy Bełchatów. Działania wymierzone w Gminę Kleszczów to efekt
desperackiego poszukiwania pieniędzy przez Gminę Bełchatów celem
załatania dziury budżetowej, będącej wynikiem wybranego sposobu
zarządzania nią. To jest właściwy powód, dla którego zarządzającym
Gminą Bełchatów tak bardzo zależy na przejęciu części Gminy
Kleszczów. Pomysł nie jest motywowany żadnymi merytorycznymi
przesłankami o charakterze demograficznym, kulturowym, historycznym
czy gospodarczym, które uzasadniałyby taki kierunek zmian.
Analiza obowiązujących przepisów i procedur odsłania kolejne
kuriozalne działania prowadzone przez Gminę Bełchatów. Ponieważ
pomysłodawcy zmian zauważyli brak faktycznego zainteresowania
tematem ze strony mieszkańców, co dobitnie pokazała mizerna
frekwencja konsultacji społecznych, obecny wójt Gminy Bełchatów
zdecydował o przeprowadzeniu sondażu uzupełniającego. Dodać
należy, iż z prawnego punktu widzenia jest on bezwartościowy. Aby
nie powtórzyła się frekwencja z listopada 2018 roku, zadanie osobistego
dostarczania ankiet do mieszkańców otrzymało 41 sołtysów. Co prawda
zmiana metody działania przyniosła efekty, jednak jak wynika z analizy
przepisów prawa, uzyskane wyniki nie są wynikami z konsultacji
w rozumieniu przepisów dotyczących zmiany granic.
Osobliwa jest nie tylko logika, z jaką inicjatorzy podejmują próby
rabowania Gminy Kleszczów, ale również cała metodologia sondażu.
Został on przeprowadzony na z góry założonej próbie statystycznej
a nie wśród wszystkich mieszkańców. Takie działanie stoi w rażącej
sprzeczności w stosunku do uchwały Rady Gminy Bełchatów
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzania konsultacji
społecznych (z roku 2007). Co ciekawe, z jego bezużyteczności zdaje
sobie sprawę sama Gmina Bełchatów, ponieważ w uzasadnieniu do
uchwały Rady Gminy z dnia 22 marca br. wyrażającej opinię w sprawie
zmiany granic powołuje się tylko na wyniki konsultacji społecznych,
a nie ostatniego sondażu.
Cały ten projekt od początku opiera się na populizmie
i przekłamaniach. Świadczą o tym również niejawne oraz niejasne
działania lobbystyczne prowadzone przez panią poseł Małgorzatę
Janowską, o których sama zresztą informuje. To wszystko skłania
do refleksji nad tym czy nie jest to bezprawne powoływanie się na
wpływy w instytucjach publicznych dla uzyskania korzyści wiążących
się z nieetycznym budowaniem własnego wizerunku w nadchodzących
wyborach parlamentarnych. Pani Poseł zapomina, iż rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie zmiany granic każdorazowo musi być
oparte na przesłankach ustawowych i konstytucyjnych, a nie
zakulisowych podchodach.

Zaborcze plany Gminy Bełchatów

Nie ma usprawiedliwienia
dla takich działań

od koniec marca Rada Gminy Bełchatów przyjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany granic administracyjnych gminy. Ma się to odbyć poprzez przejęcie najbardziej dochodowej pod
względem podatkowym, części gminy Kleszczów, a konkretnie obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina. Na jego terenie jest położona
m.in. Elektrownia Bełchatów.
Wybrani jesienią ub. roku radni gminy Bełchatów wraz z nowym wójtem tej gminy weszli tym samym „w buty” swoich poprzedników i czynią starania o przeprowadzenie podziału terytorialnego
dwóch sąsiadujących z sobą gmin wiejskich. W historii polskich samorządów, odrodzonych dzięki reformie z 1990 roku, byłby to pierwszy przypadek rozbioru jednej gminy wiejskiej przez drugą gminę
tego samego szczebla. Dotychczas samorządowe wojny toczyły się
o przejęcie niezbędnych do rozwoju terenów granicznych między
miastem a sąsiadującą z nim gminą.
- W przypadku gminy wiejskiej Bełchatów nie może być mowy
o braku wolnych terenów na planowane inwestycje - podkreśla wójt
gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski.
Powody, dla których samorządowcy gminy Bełchatów postanowili wydrzeć sąsiadowi sporą część dochodów stały się oczywiste po
marcowej sesji Rady Gminy, na której przedstawiono analizę stanu
gminnych finansów. Kasa świeci pustkami, gmina utraciła płynność finansową, nie ma z czego spłacać kredytów zaciągniętych przez poprzedników, nie ma z czego zapłacić za wykup gminnych obligacji.
Dowodów na to, jak fatalnie przedstawiają się finansowe perspektywy podbełchatowskiej gminy dostarczył audyt, przeprowadzony
przez specjalistyczną firmę. Potwierdzili to także kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w trybie pilnym zajęła się prześwietlaniem tego, co zostało zapisane w planach budżetowych gminy Bełchatów, a niekoniecznie jest zgodne z prawdą. Do 25 kwietnia gmina
musi urealnić budżet i wprowadzić cięcia w wydatkach.
- W takiej sytuacji dodatkowe pieniądze, zdobyte bez żadnego
wysiłku, zwyczajnie po zbójecku, byłyby dla naszych sąsiadów prawdziwym wybawieniem - tak tę sytuację komentuje wójt S. Chojnowski.
- Tyle tylko, że polskie prawo nie przewiduje takiego usprawiedliwienia dla zaborczych inicjatyw. Powodem zmian mogą być względy infrastrukturalne, kulturowe albo historyczne, a tych trudno jest się doszukiwać w przypadku relacji gminy Bełchatów z terenem, który chce
nam odebrać.
Ustawodawca wymaga, aby do wniosku o wprowadzenie zmiany
w podziale administracyjnym, wnioskodawca dołączył odpowiednie
uzasadnienie wraz z niezbędnymi dokumentami, mapami, wyliczeniem kosztów „podziałowej” operacji i dodatkowymi informacjami. Zanim gmina inicjująca podział skieruje do wojewody swój wniosek konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i zapytanie
ich o poparcie takiej inicjatywy.
W gminie Bełchatów sprawę zmiany granic konsultowano w okresie poprzedzającym wybory samorządowe. Frekwencja wyniosła
wtedy ok. 6,5 proc. Nowy wójt postanowił raz jeszcze zapytać mieszkańców o zdanie i ogłosił przeprowadzenie anonimowego sondażu.
Jak to się ma do przewidzianej prawem procedury? Więcej o tej sprawie czytelnicy dowiedzą się z zamieszczonego obok „Oświadczenia
Gminy Kleszczów”.
- Działania samorządu sąsiedniej gminy wywołują - co zrozumiałe - oburzenie naszych mieszkańców - mówi wójt Sławomir Chojnowski. - Ważne jest to, że tym przypadkiem zainteresowały się również
media. Zwracają uwagę na rolę, jaką w tej sprawie odegrała poseł
M. Janowska.
Tekst pod znamiennym tytułem „Poselski zamach na gminę
Kleszczów” opublikowała „Gazeta Polska” (wydanie z 3 kwietnia br.).
Dziennikarz Wojciech Pawłowski przypomniał w nim, że to poseł Małgorzata Janowska jest faktyczną inicjatorką „rozbioru” Kleszczowa.
Zauważył przy tym, że działalność posła, służąca gromadzeniu poparcia, może mieć różne oblicza:
å
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Regionalne kongresy zawodowe…

… odbywają się w każdym województwie. Są organizowane
przez wojewodów i kuratorów oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Służą pokazaniu, w jakim kierunku ewoluuje szkolnictwo branżowe w Polsce i jak zmienia się zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych branżach.

Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie pozwolił przybliżyć uczestnikom te zmiany, które w szkolnictwie branżowym
będą wprowadzane od nowego roku szkolnego 2019/2020. Mają
one przede wszystkim zwiększyć wpływ pracodawców na funk-

å

Nie ma usprawiedliwienia
dla takich działań

„Jak poseł może wesprzeć region, z którego wybrali go wyborcy?
Sposobów na pewno jest wiele: można próbować przyciągać inwestycje, tak aby powstawały nowe miejsca pracy, można wspierać inicjatywy budowy wszelkiej infrastruktury, można także przedstawiać
w parlamencie proobywatelskie projekty, których pośrednim skutkiem
będzie dobro mieszkańców - czytamy w „Gazecie Polskiej”.
Poseł Małgorzata Janowska, która kandydowała do Sejmu z drugiego miejsca na liście Kukiz’15 w okręgu nr 10, obejmującym m.in.
powiat bełchatowski, wymyśliła jak bez wielkich zabiegów i starań
uszczęśliwić większą grupę wyborców kosztem grupy mniejszej. Zainicjowała działania, które mają skłonić Radę Ministrów do zmiany granic
dwóch sąsiadujących z sobą gmin wiejskich: Kleszczów i Bełchatów.
Gminie Bełchatów, dysponującej dochodami w wysokości 52 mln zł,
Janowska chce przekazać tę część Gminy Kleszczów, w której znajduje się największa z polskich elektrowni - Elektrownia Bełchatów.
Samorząd Gminy Bełchatów bez wahania pochwycił pomysł na
szybkie, nie wymagające żadnych wysiłków koncepcyjnych i inwestycyjnych, zwiększenie swoich dochodów”.
W artykule „Gazety Polskiej” wyłożone zostały racje Gminy
Kleszczów, która nie widzi żadnych przesłanek do dokonywania
zmiany granic. W ostatnim czasie problemem rozbiorowej inicjatywy
zajmowały się też m.in. Radio Łódź, ogólnopolski Portal Samorządowy oraz portal „Dzień Dobry Bełchatów”.
Zaborcze plany gminy Bełchatów stały się jednym z powodów,
dla których Związek Gmin Wiejskich RP domaga się zmian w obowiązującym prawie, regulującym procedury i warunki, na jakich samorząd może włączać do swojego terytorium obszar należący do
sąsiedniej gminy. O tej inicjatywie była mowa podczas konferencji
ZGW RP, zorganizowanej w połowie marca w Kleszczowie. Pisaliśmy o niej w poprzednim wydaniu „Informatora”.
Kleszczowski samorząd prowadzi intensywne i wielokierunkowe
działania, które mają służyć przedstawieniu racji Gminy Kleszczów.
Służą temu kontakty z administracją wojewódzką (zarówno rządową, jak i samorządową), spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
oraz aktywność na forum korporacji samorządowych, które wchodzą
w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
J. Strachocki
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cjonowanie szkolnictwa zawodowego i jeszcze lepiej dopasować kształcenie do potrzeb
poszczególnych branż. O trudnym procesie dopracowywania niezbędnych zmian mówiła m.in.
wiceminister edukacji Marzena Machałek.
- W ostatnim czasie odwiedziłam setki szkół
w różnych województwach. Przeprowadziłam
niezliczoną liczbę rozmów z nauczycielami, rodzicami, pracodawcami oraz samymi uczniami.
Rezultatem tych spotkań i dyskusji jest nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkim zainteresowanymi stronami w oparciu o którą, dziś
wprowadzamy nowoczesną reformę w polskim
szkoleniu zawodowym. Przez cały proces wdrażania zmian towarzyszyło mi poczucie, że kluczowym aspektem
oprócz nowoczesnych technologii, powinna być dla nas inwestycja
w młodych ludzi.
Kongres w Kleszczowie służył przede wszystkim poinformowaniu dyrektorów szkół o profilu zawodowym, a także pracodawców
i przedstawicieli reprezentujących ich organizacji, o nadchodzących
zmianach w szkolnictwie branżowym. Pracodawcy mogli przekonać się, że są to zmiany zwiększające wpływ firm na funkcjonowanie kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
- Jednym z najważniejszych elementów reformy jest uwzględnienie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz
zróżnicowanie kwoty ustalonej na uczniów objętych szkoleniem zawodowym, o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego - podkreślał
wojewódzki kurator oświaty, Grzegorz
Wierzchowski.
Podczas kleszczowskiego kongresu, w którym uczestniczyli również
posłowie z naszego
regionu (Beata Mateusiak-Pielucha i Dariusz Kubiak), cztery Fot. https://pgegiek.pl
szkoły z województwa łódzkiego podpisały z przedsiębiorcami umowy o współpracę
i utworzenie klas patronackich. Okolicznościowymi dyplomami zostały natomiast uhonorowane te firmy z regionu łódzkiego, które już
realizują zawarte wcześniej umowy ze szkołami w sprawie prowadzenia klas patronackich. Wśród uhonorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej firm znalazły się Elektrownia Bełchatów
oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Dyrektorzy obu tych
oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Marek Ciapała oraz Dariusz Grzesista odebrali podziękowania z rąk
pani wiceminister.
Kuratorium Oświaty w Łodzi wyróżniło 13 szkół z regionu łódzkiego, zapraszając je do
zaprezentowania swojej oferty kształcenia na
specjalnych stoiskach,
urządzonych w górnym
holu SOLPARKU. Placówki skorzystały z zaproszenia, nie szczędząc sił i środków na
jak najbardziej oryginalne pokazanie swojego
profilu.
J. Strachocki
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Poradnie specjalistyczne w maju

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w maju 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.
L.p.
1.
2.

Poradnia
specjalistyczna
Pediatryczna z alergologią
Pediatryczna z alergologią

3.

Pediatryczna

4.

Pediatryczna

5.
6.
7.
8.

Urologiczna
Otolaryngologiczna
Badanie słuchu
Dermatologiczna

9.

Dermatologiczna

10. Dermatologiczna
11. Dermatologiczna
12.
13.
14.
15..
16.
17.
18..
19.
20.
21.

Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza

22. Pulmonologiczna
23.. Neurologiczna
24. Neurologiczna
25. Endokrynologiczna
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna

32. Ortopedyczna dla dzieci
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Chirurgiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna
Endokrynologiczna
Endokrynologiczna
USG
USG
USG
USG

49. Specjalista alergologii

Lekarz

Termin

Godzina

dr n. med. Violetta Gołąbek

11.05.

9-14

dr n. med. Violetta Gołąbek

30.05.

13-18

16.05.

15-18

25.05.

9-14

20.05.
08.05.
08.05.
11.05.

8.30-14
14.30-18
14.30-18
9-14

07.05.

13-17

14.05.

13-17

21.05.

13-17

dr n. med. Anna Socha-Banasiak
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
lek. med. Janusz Nowak
lek. med. Izabela Zawadziłło
Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Ewa Trzcińska- Bill
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe
prof. Dariusz Borowski
prof. Dariusz Borowski
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Dorota Wyrwas
dr n. med. Dorota Wyrwas
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
dr n. med. Beata JaniszewskaDrobińska
lek. med. Beata Kostrzewa
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek med. Sylwia Konarska
prof. dr n. med. Kryspin Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Łukasz Łabęcki
lek. med. Łukasz Łabęcki
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena Wiewióra
dr n. med. Magdalena Wiewióra
dr n. med. Robert Pietruszyński
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. Paweł Nogal
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
dr n. med. Elżbieta Dółka

14.05.
10-15
27.05.
10-15
06.05.
16-18
20.05.
16-18
08.05.
8-14
24.05.
9-14
08.05. 14.30-17.45
15.05.
9-14
22.05. 13-17.30
29.05.
9-14

Kto pomoże gminie
w realizacji zadań publicznych?

å ciąg dalszy ze str. 2
będzie mieć „stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym oraz
wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki
i dziedzictwa narodowego”.
Dotację przyznano jedynej organizacji, jaka złożyła swoją ofertę tj.
Stowarzyszeniu „Kleszczów Forte” z siedzibą w Żłobnicy. Wysokość
dotacji wyniesie 33.921 zł. Stowarzyszenie zamierza zrealizować kolejną, już czwartą edycję projektu „Kleszczów Pełen Muzyki”.

Tradycje narodowe i pielęgnowanie
polskości

Wśród czterech propozycji znalazł się także konkurs na działania, związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Jedyną ofertę, którą rozpatrzyła
gminna komisja, była propozycja Stowarzyszenia Górników Gminy
Kleszczów „Gwarek Brunatny” z siedzibą w Kleszczowie. Przyznana
dotacja w kwocie 25 tys. zł przeznaczona będzie na projekt „Lokalna
Rzeczpospolita górnictwem stoi - górnictwo fundamentem rodzimych
tradycji i pokoleń”, który stowarzyszenie adresuje do mieszkańców
gminy Kleszczów.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

23.05.

12.30-17

W kolejnym konkursie, obejmującym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, gmina wskazała tematykę zgłaszanych projektów.
Miały one służyć rozwijaniu i podtrzymywaniu „umiejętności samodzielnego funkcjonowania w zakresie włączania społecznego oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób z różnymi niepełnosprawnościami”.
Jedyną ofertę złożyła Fundacja „Przekraczać Granice”, mająca
siedzibę w Kleszczowie. Będzie ona realizować projekt „Mieć wybór konsultacje dla ON i opiekunów z terenu gminy Kleszczów”. Dotacja na
to zadanie wyniesie 19.997,28 zł.
JS

02.05.
17.05.

10-15
9-14

Eksperckie porady dla pacjentów

w trakcie ustalania
11.05.
25.05.
09.05.
17.05.
31.05.
13.05.

8.15-14
8.15-14
8-13.15
13-18
9-14
9-15.30

29.05.

14-18

09.05.
16.05.
09.05.
30.05.
20.05.
13.05.
27.05.
16.05.
28.05.
25.05.
06.05.
30.05.
07.05.
14.05.
21.05.
28.05.
w każdy
wtorek

13-18
13-18
15.30-18
15.30-18
11-14
10-17
10-17
9-14
9-15
9-14
12.30-15.30
12.45-15.45

15.30-18
15.30-18
15.30-18
15.30-18
12-14

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta
oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W
ramach projektu, podczas dyżurów pod bezpłatnym numerem 800190-590, specjaliści z poszczególnych organizacji udzielają telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych
chorób. Dyżury odbywają się cyklicznie w każdym miesiącu.
W najbliższych dniach pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta będą dyżurować następujące organizacje:
● 16 kwietnia w godz. 15:00-18:00 - Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”,
● 17 kwietnia w godz. 12:00-15:00 - Fundacja Małgosi Braunek
„BĄDŹ”,
● 18 kwietnia w godz. 15:00-17:00 - Stowarzyszenie pomocy chorym
na mięsaki SARCOMA,
● 19 kwietnia w godz. 13:00-16:00 - Fundacja Urszuli Jaworskiej,
● 23 kwietnia w godz. 10:00-12:00 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
(opr. JS)

Chorzy na nowotwory chcą się
wzajemnie wspierać
3 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie osób, które zmagają
się z chorobą nowotworową. Planowane jeden raz w miesiącu takie spotkania mają być okazją do wzajemnego wspierania się oraz
dzielenia się swoimi doświadczeniami. Termin kolejnego spotkania
grupy wsparcia w domu kultury w Żłobnicy ustalony został na
środę 8 maja (godz. 18.00).
Więcej informacji - Lesław Jańczyk, tel. 513-041-299.
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PUP da pieniądze
na kształcenie ustawiczne

w Powiatowym Urzędzie Pracy w BełchaDo 26towiekwietnia
można będzie składać wnioski o przyznanie pie-

niędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku 2019
o te pieniądze wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego.
Mogą starać się o wsparcie kształcenia ustawicznego: ●
w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych (link do zawodów deficytowych https://barometrzawodow.pl/pl/lodzkie/prognozy-dla-powiatow/2019/belchatowski.18..114....2.5-4...0.1.1.114; ● osób, które nie posiadają
świadectwa dojrzałości; ● pracowników pochodzących z grup
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego; ● osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej; ● instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im
pozostanie w zatrudnieniu; ● osób po 45 roku życia.
Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na: ● określenie potrzeb pracodawcy w zakresie
kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, ● kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgodą, ● egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień
zawodowych, ● badania lekarskie i psychologiczne wymagane
do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym
kształceniu, ● ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2
najpóźniej do godziny 15:30 w dniu 26.04.2019 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zapowiedział, że
rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie prawidłowo wypełnione wnioski zawierające wszystkie załączniki. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków KFS w roku 2018 i nie mają przyznanych
środków z KFS w roku 2019. Umowy będą zawierane tylko na
działania z zakresu kształcenia ustawicznego, które się jeszcze
nie rozpoczęły.
Więcej szczegółowych informacji o planowanym naborze
wniosków o dotacje z KFS znaleźć można na stronie www.pupbelchatow.pl.
(opr. JS)
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o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie
korekty tekstu uchwały oraz przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu miejscowego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39
ust. 1 i art. 46 pkt 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.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów uchwały nr VII/62/2019
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu miejscowego.
Obszar objęty ww. projektem zmiany planu miejscowego położony jest w miejscowości Kleszczów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410
Kleszczów w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r., przesłać pocztą na adres urzędu, wnieść ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, poprzez skrzynkę
podawczą gminy na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie informuję o możliwości
zapoznania się z treścią uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów oraz w Internecie - na stronie www.bip.kleszczow.pl.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 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) podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału
społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Kleszczów w godzinach pracy urzędu.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące
przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z późn. zm.).
Wójt Gminy Kleszczów SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

„Komunalka” wybrała dostawcę
na sukcesywną dostawę wodomierzy oraz nadajniDo przetargu
ków, umożliwiających zdalne odczytywanie wskazań tych wo-

domierzy, przystąpiły trzy firmy. Ilość potrzebnych wodomierzy Zakład
Komunalny „Kleszczów” określił na 1000 sztuk (+/- 30 proc.), a modułów radiowych na 500 sztuk (+/- 30 proc.). Najkorzystniejszą ofertę złożyła i zamówienie otrzymała firma PHU PAGOS Adam Karpiuk
z Żakowoli Radzyńskiej. Całość dostawy ma być zrealizowana do 27
września br.
JS

Powolutku do innej odkrywki

aszyna, która rozwija maksymalną prędkość 6 metrów na minutę ma do pokonania dystans 23,5 km. Ile czasu potrzebuje, by z maksymalną prędkością dotrzeć z punktu A (odkrywka Bełchatów) do punktu B (odkrywka Szczerców)? To matematyczne
zadanie pozostawiamy do rozwiązania miłośnikom podobnych łamigłówek. Opublikujemy w „Informatorze Kleszczowskim” nazwisko
osoby, która poprawne rozwiązanie prześle jako pierwsza do redakcji „Informatora Kleszczowskiego” na adres jerzys@kleszczow.pl.
Maszyną, o której mowa w poprzednim akapicie jest koparka
węglowa K-36 (typ SRs2000). 1 kwietnia po specjalnie przygotowanym podłożu z piasku przejechała drogę, zwaną obwodnicą Kleszczowa.
Koparka węglowa K-36 to jeden z górniczych kolosów, zatrudnionych do ciężkiej roboty w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Waży prawie 3 tysiące ton, jest długa na 145 m, wysoka na 40 m

M

i szeroka na 32 m. 18 marca koparka zakończyła pracę w Polu Bełchatów i wyruszyła
w podróż służbową
na Pole Szczerców.
Tu dołączy do zatrudnionych w tamtejszej odkrywce towarzyszek.
Obecnie w odkrywce Bełchatów
pracują dwie koparki węglowe: K-40
(SRs2000) oraz
K-73 (ERs710).
Foto: www.pgegiek.pl
JS
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Szkolne wieści
Dzień liczby Pi
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie dzień 14 marca był obchodzony pod znakiem liczby Pi. To tradycja związana z amerykańskim systemem zapisu tej daty
(3.14). Ten dzień to zarazem rocznica urodzin Alberta Einsteina i polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego. Uczniowie klas III t wspólnie z nauczycielami matematyki ZSP w Kleszczowie przygotowali i przeprowadzili konkurs pod hasłem „Dzień liczby Pi”. Cztery czteroosobowe drużyny z gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy Kleszczów miały okazję
wykazać się wiedzą matematyczną, twórczym myśleniem i pomysłowością, rozwiązując zadania związane z liczbą Pi.

NR 7-8/503-504

ZSP laureatem
- po raz kolejny

zorganizowanej na podsumowaW gali,
nie 15 edycji Dnia Przedsiębiorczo-

ści, wzięła udział delegacja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: wicedyrektor Aleksandra Ignasiak-Smela, koordynator projektu Eliza Jagła oraz uczniowie:
Dominika Bińczyk, Svenja Mikłaszewska
i Szymon Krawczyk.

Wyjadą na staż do Drezna
W ramach programu PO WER kolejna grupa uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii wyjechała na zagraniczny staż zawodowy do Drezna. Dwutygodniowe wyjazdy to element projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników”. Staż w Niemczech pozwala uczniom technikum zdobywać nowe umiejętności i wiedzę,
a także ćwiczyć praktyczną znajomość języków obcych.

Gimnazjaliści odkrywali swój potencjał
27 marca uczniowie Gimnazjum im. Wł. St.
Reymonta w Kleszczowie brali udział w warsztatach, prowadzonych przez psychologa i doradcę
zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie. Zajęcia prowadzone pod
hasłem „Odkryj swój potencjał” miały na celu naukę werbalizowania mocnych stron uczniów gimnazjum, miały też pomóc im w wyborze dalszej
ścieżki kształcenia. „Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu zadań i rozmowach z doświadczonymi specjalistami z Poradni” - można
przeczytać na stronie internetowej gimnazjum.

Sukcesy w konkursach technicznych
Aż sześciu na 15 finalistów konkursów technicznych (informatycznego i elektronicznego), zorganizowanych przez ZSE-E w Radomsku reprezentowało Gimnazjum w Kleszczowie. 22 marca miało miejsce rozstrzygnięcie szóstej edycji tych konkursów. Nasi gimnazjaliści zostali zakwalifikowani do ostatniego etapu konkursu informatycznego. W ciągu 20 minut
mieli udzielić odpowiedzi na ponad 30 pytań z różnych dziedzin informatyki (budowy komputera, sieci komputerowych, algorytmiki). Uczeń kleszczowskiego gimnazjum Adam Piotrowski
okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Junior”, zajmując pierwsze miejsce. W konkursie
z elektroniki wystąpił inny przedstawiciel kleszczowskich szkół, Łukasz Jabłoński ze Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Był jednym z ośmiu finalistów, przed którymi
postawiono zadanie zbudowania i opisania układu elektronicznego. Łukasz wywalczył drugie miejsce.
Oprócz dyplomów, pucharów i nagród dla laureatów były też upominki elektroniczne dla
wszystkich uczestników radomszczańskiego konkursu. Wręczenie nagród poprzedziło spotkanie z filmowcem Szymonem Chałupką, który opowiadał o swoim kanale „Filmujemy!”,
a także o tym czy warto i jak zostać youtuberem.

Historyczna pasja przynosi profity
Olaf Dynus z klasy VIII Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku został finalistą konkursu przedmiotowego z historii, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. W elitarnym gronie uczniów, pasjonujących się historią, znalazł się jako jedyny reprezentant całego powiatu bełchatowskiego. Na etapie szkolnych eliminacji do konkursu „Z historią
za pan brat” przystąpiło 25 uczniów klas VI-VIII. Do etapu rejonowego awansował: Filip Dzieciątkowski, Filip Gaik, Przemysław Muskała (jemu do finału zabrakło tylko 1 pkt.) i właśnie
Olaf Dynus. Finalista wojewódzkiego konkursu zyskał dodatkowe 7 punktów przy rekrutacji
do szkoły średniej.

Okazja do prezentacji talentów
Festiwal Talentów i Światowy Dzień Poezji zorganizowano w podstawówce w Łękińsku
w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny. Uczniowie rywalizowali w konkursach recytatorskich, rozstrzygnięto również Szkolny Konkurs Ortograficzny. W kategorii klas 6-8 laureatką
została Karolina Olczyk. W klasach 4-5 wygrały Maja Gierach i Julia Dwornik. W klasach 2-3
najlepsi okazali się Julia Marczyńska i Nataniel Czuba. Były także recytacje i piosenki w języku angielskim, przygotowane przez uczniów klasy IIa, IIb i III przedstawienie „Rzepka”, a także układy taneczne, w wykonaniu dziewcząt z klas IIa oraz VII.
å ciąg dalszy na str. 10

Podczas gali, zorganizowanej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, nagrodzono statuetkami i dyplomami 21 najaktywniejszych placówek,
które wykazały się największą aktywnością
w przeprowadzeniu zeszłorocznego Dnia
Przedsiębiorczości. Walka o to, by znaleźć się w elitarnym gronie uczestników gali,
była zacięta. Wystarczy dodać, że w 2018
roku w Dniu Przedsiębiorczości uczestniczyło łącznie 26.487 uczniów z 668 szkół,
współpracując przy tym z imponującą liczbą
12.152 firm i instytucji.
Przypominamy, że Dzień Przedsiębiorczości polega na odbyciu jednodniowej praktyki w wybranym zakładzie pracy, urzędzie,
instytucji. W jej trakcie można z bliska obejrzeć, na czym polega wykonywanie obowiązków na wybranych stanowiskach pracy.
Dzień Przedsiębiorczości ma sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Nawet jednodniowy pobyt
w wybranej przez ucznia firmie albo instytucji pomaga w zdobyciu informacji o tym, jakie
umiejętności czy predyspozycje są niezbędne do wykonywania określonej pracy, a także jak wygląda struktura organizacyjna.
Organizatorem projektu Dzień Przedsiębiorczości jest Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, a patronat honorowy
nad wydarzeniem obejmuje co roku Prezydent RP.
JS
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Konkurs „Od ignoranta do
eleganta” w nowej formule

roku szkolnym 2012/13 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie powstała idea ogólnopolskiej rywalizacji
filmowych etiud, ilustrujących hasło „Od ignoranta do eleganta”. Konkurs miał propagować zasady poprawnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Pomysłodawczyniami były nauczycielki ZSP Agnieszka Kukieła oraz Lena Wojewoda-Pokora. Do udziału zaprosiły
zespoły twórców, złożone z uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (takie były dwie konkursowe kategorie). Uczestnicy konkursu nadsyłali kilkuminutowe etiudy filmowe, spośród których w procesie eliminacji wybierano filmy do końcowego pokazu. Finałowa gala
była połączona z prezentacją najlepszych etiud, ogłoszeniem oficjalnych wyników oraz wręczeniem nagród, w tym również Nagrody Publiczności, którą przyznawali widzowie, zgromadzeni w auli kleszczowskiego SOLPARKU.
Plon i wyniki dotychczasowych konkursów znaleźć można na stronie internetowej www.zspkleszczow.pl w stosownej zakładce. Wszystko wskazuje na to, że dorobek ten przechodzi do historii. Od tegorocznej edycji konkurs „Od ignoranta do eleganta” zmienia swoją formułę.
O przyczynach takiej decyzji mówi Agnieszka Kukieła:
- Konkurs filmowy sprawdzał się przez pierwsze dwa, trzy lata. Z
czasem napływające filmy zaczęły powielać pomysły tych, które zostały wyróżnione lub nagrodzone w latach wcześniejszych. Oczywiście,
wciąż zdarzały się perełki, ale coraz trudniej było znaleźć takie filmy,
które warto upowszechnić. Poza tym z roku na rok przybywa konkursów, w których proponowany temat uczniowie mają realizować w filmowej formie. Miałyśmy wrażenie, że nastąpił przesyt tego typu formułą.
Konkurs nadal ma pozostać ogólnopolską rywalizacją, ale stanie
się przede wszystkim sprawdzianem wiedzy o etykiecie. Będzie rozgrywany w dwóch etapach, a jego uczestnikami będą 2-osobowe zespoły uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
- Filmowa formuła konkursu miała też pewne ograniczenia - wyjaśnia A. Kukieła. - Wykluczał w jakimś sensie osoby, które, co prawda,
mogły mieć szeroką wiedzę z zakresu savoir-vivre’u, ale nie czuły się
dobrze przed czy za kamerą.
W etapie pierwszym (eliminacje szkolne) zadaniem uczestników
będzie rozwiązanie quizu, udostępnionego on-line. Literatura, pomocna w przygotowaniu się do testu została podana w regulaminie konkursu. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 19 kwietnia, natomiast quiz będzie zorganizowany 30 kwietnia. Do finałowego etapu,
który odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 29 maja, przejdzie sześć najlepszych par zawodników. Będą mieli do wykonania sześć różnych zadań, których ogólny opis także znajduje się w regulaminie.
- W quizie online sprawdzić może się każdy. Najlepsi będą mogli
ze sobą rywalizować podczas finału. Mamy nadzieję, że dobra zabawa, ciekawe nagrody i nowy sposób promowania wiedzy o dobrym wychowaniu trafi do młodzieży i zwiększy zainteresowanie naszym konkursem - podsumowują pomysłodawczynie konkursu.
JS
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Zapraszamy na kiermasz ogrodniczy w Sulmierzycach – 12 maja
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Egzamin zawodowy
- na 100% !

styczniu i lutym br. uczniowie klas III i IV Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie zdawali egzaminy, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie
klasy III zdawali kwalifikację E.03 - Montaż urządzeń i systemów
mechatronicznych, uczniowie klasy IV - kwalifikację E.19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Wyniki egzaminów zostały ogłoszone 22 marca. Do egzaminu
przystąpili wszyscy uczniowie z klasy III T i IV T. Zdawalność egzaminu w obu klasach w części pisemnej i praktycznej wyniosła 100%.
Dla porównania podajemy zdawalność tych egzaminów w całym regionie łódzkim:
- E.03 - 97% - pisemny, 96,5% - praktyczny, zdawalność całego egzaminu 94,9%;
- E.19 – 81,5% - pisemny, 49,7% - praktyczny, zdawalność całego egzaminu 51,3%. Więcej informacji można przeczytać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Dla uczniów klasy IV TNT w Kleszczowie - tegorocznych maturzystów był to ostatni egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik. Po ukończeniu szkoły wszyscy otrzymają
dyplomy potwierdzające uzyskane kwalifikacje wraz z suplementami. Uczniów klasy III T czekają jeszcze dwa egzaminy - w kwalifikacji E.18 oraz E.19.
JS

W

N

Nasi uczniowie
- na wszystkich podiach

ie po raz pierwszy możemy z dumą ogłaszać wyniki Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”. Na etapie powiatowym, który
został zorganizowany w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bełchatowie, rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych i szkól ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
bełchatowskiego, wykazujący się najlepszą wiedzą o pożarnictwie i ekologii, wyłonieni w lokalnych eliminacjach.
Do eliminacji na szczeblu
powiatowym turnieju przystąpiło w sumie 25 uczniów. W Fot.: www.powiat-belchatowski.pl
najlepszej trójce, która zajęła czołowe miejsca w każdej z trzech kategorii, byli przedstawiciele
szkół z terenu gminy Kleszczów. Oskar Okoń (SP w Łękińsku) zwyciężył wśród młodszych uczniów szkół podstawowych. Przemysław Muskała (SP w Łękińsku) był trzeci wśród uczniów kl. VII i VIII podstawówek oraz kl. III gimnazjum. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
å ciąg dalszy na str. 13

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zarząd i Pracownicy ARR „ARREKS” S.A.
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8

Dzień Talentów odbył się także w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Przygotował go Samorząd
Uczniowski. Uczestnicy mieli okazję
do zaprezentowania szkolnej społeczności swoich pasji i talentów. Były
występy wokalne, pokazy gimnastyki
artystycznej i aerobiku, pokazy zumby, gry na instrumentach, tańców
współczesnych i klasycznych oraz
pokaz znajomości flag. Utalentowani
plastycznie uczniowie zaprezentowali swoje prace na wystawie.

Jak udzielać pierwszej pomocy?
Uczniowie czwartych klas SP w Kleszczowie uczestniczyli 20 marca w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Monika Staryga - nauczycielka biologii i edukacji dla bezpieczeństwa,
a także uczennice klas ósmych (Lena Lasota, Ewa Śluga, Julia Tatara) pokazały jak należy udzielić pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń, oparzeń. Czwartoklasiści dowiedzieli się o zasadach, jakich należy przestrzegać układając poszkodowanego w pozycji bocznej oraz
wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie wzięli także udział w ćwiczeniach praktycznych.
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stycznej, Projektowania Produktów i Struktur Użytkowych oraz Malarstwa i Rysunku.
„Wizyta w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi uświadomiła naszym uczniom to, że edukacja artystyczna
i praca współczesnych artystów jest procesem, który kreuje naszą rzeczywistość wizualną” - czytamy w podsumowaniu, zamieszczonym na
stronie www.spkleszczow.pl.

Miesiąc Języka Ojczystego…
… był obchodzony w kleszczowskiej podstawówce od 21 lutego do
21 marca. W jego programie znalazły się działania i inicjatywy, mające na celu promowanie poszanowania kultury i języka polskiego, dbanie o poprawne posługiwanie się językiem i poznawanie tajników polskiej mowy. Najmłodsze klasy zajmowały się przygotowaniem plakatu
ilustrującego hasło „Szanuję mowę ojczystą”, zaś uczniowie klas IV-VIII starali się zilustrować wybrany związek frazeologiczny. Odbyło
się szkolne dyktando, które wyłoniło Mistrzów Ortografii w poszczególnych klasach. Na schodach pojawiły się specjalne naklejki edukacyjne,
które pomagać miały w utrwalaniu wiedzy o języku polskim.
Na lekcjach języka polskiego dominowały zajęcia o tematyce związanej z poprawnością językową. Przeprowadzono quizy i konkursy,
a na szkolnych ścianach i tablicach pojawiły się gazetki tematyczne
związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem
zdjęć, publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Goście Dnia Otwartego
dopisali

Przedstawiciel KRUS gościł w szkole
Uczniowie SP Łękińsko, którzy mają kontakt z gospodarstwami rolnymi rodziców lub dziadków (łącznie 77 osób) wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Jarosławem Jachaczem. Celem tego spotkania było uświadomienie
dzieciom zagrożeń, jakie mogą je spotkać ze strony zwierząt hodowlanych, a także podczas obsługi maszyn rolniczych, prac na wysokości oraz w lesie. Dzieci zapoznały się z wykazem prac zabronionych do
16. roku życia. W czasie zajęć zaprezentowano filmiki dotyczące problematyki bezpieczeństwa na wsi. Każdy z uczestników otrzymał broszury informacyjne, komiksy i kolorowanki.

Podstawówki otwarte na nowych uczniów
Końcówka marca i początek kwietnia to czas, kiedy do szkół podstawowych udają się najstarsze grupy przedszkolne, by móc zapoznać się z warunkami, w jakich będą zdobywać wiedzę na kolejnym
etapie swojej edukacji. 27 marca w szkole w Łękińsku gościły dzieci
z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku. Oprócz walorów poznawczych ta wizyta miała też elementy zabawy i rywalizacji.
Przedszkolaki sprawdzały swoje umiejętności podczas zajęć sportowych, poznawały angielskie słówka, bawiły się w świetlicy, odwiedziły szkolną bibliotekę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na
sali komputerowej. Przewodnikami maluchów byli oprócz nauczycieli
także uczniowie klasy III.
Aż na 5 dni został rozłożony program Dni Otwartych w Szkole
Podstawowej w Kleszczowie. Dwa pierwsze dni kwietnia przeznaczono na przyjęcie dzieci z przedszkola w Kleszczowie. Przez dwa kolejne szkołę odwiedzały najstarsze dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach. Zorganizowano dla nich zwiedzanie siedziby podstawówki,
zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, a także zajęcia i pokazy
przedmiotowe (z informatyki, języka angielskiego, biologii, chemii i historii). W ostatnim dniu dzieci z obu wspomnianych przedszkoli zostały
ponownie zaproszone do kleszczowskiej podstawówki. Wspólnie obejrzały spektakl „Brzydkie kaczątko”.

Bliżej sztuk pięknych
Grupa 15 uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie odwiedziła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Program wycieczki edukacyjnej obejmował odwiedzenie
kilku katedr, które specjalizują się w kształceniu przyszłych artystów.
Były to katedry: Projektowania Graficznego, Intermediów, Grafiki Arty-

uż na początku Dnia Otwartego dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz zaprezentowała gościom, zebranym w auli
SOLPARKU, ofertę edukacyjną szkoły na kolejny, już
11 rok jej działalności.
Opowiedziała też
o możliwościach, jakie ZSP
w Kleszczowie daje swoim
uczniom zarówno w zakresie zdobywania dodatkowej
wiedzy, jak też kształtowania indywidualnych pasji. Uczestnicy Dnia Otwartego, zgromadzeni w auli SOLPARKU, sami mogli się o tym przekonać, słuchając
podsumowania tegorocznej innowacji pedagogicznej „Chiny nie takie odległe”.

J

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na terenie szkoły odbywały się doświadczenia fizyczno- chemiczne i mechatroniczne, pokazy
pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty artystyczne, prezentacje robotów i sprzętu mechatronicznego. Młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w konkursach (m. in. „Palcem
po mapie”, „Master Kleszcz”), w turnieju sudoku oraz wziąć udział
w „Zielonej loterii” z atrakcyjnymi nagrodami.
Relację filmową z Dnia Otwartego w kleszczowskim ZSP zrealizowała telewizja NTL Radomsko. Materiał jest dostępny w zakładce „Z życia samorządu”.
JS
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W organizacjach pozarządowych

Walne w „Gwarku Brunatnym”

Stowarzyszenia Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” ma za sobą coroczne zebranie wszystkich członków. Walne zebranie odbyło się 5 kwietnia. Członkowie stowarzyszenia zebrali się
w Sali Klubowej SOLPARK Kleszczów.
Główną częścią zebrania było przedstawienie sprawozdanie
z działalności zarządu stowarzyszenia w roku 2018, podsumowanie
wyniku finansowego i udzielenie absolutorium. Zgromadzeni uchwalili także plan działania na ten rok, wprowadzili zmiany w statucie
stowarzyszenia i przyjęli sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

Na rzecz osób niepełnosprawnych
Na swoim profilu facebookowym Fundacja „Przekraczać Granice” poinformowała o głównych założeniach projektu „Mieć wybór konsultacje dla ON i opiekunów z terenu gminy Kleszczów”.
„Gmina Kleszczów wsparła nasze działania mające na celu
przełamanie barier informacyjnych, których doświadczają ON i ich
opiekunowie. W ramach projektu realizować będziemy trzy podstawowe formy konsultacji: ● stałe konsultacje stacjonarne - w biurze
fundacji, które będą odbywać się w czwartki w godzinach 13-16, ●
konsultacje środowiskowe - z dojazdem do domu beneficjentów, ●
konsultacje specjalistyczne (prawo, sprawy socjalne).
Dla beneficjentów zostanie przygotowana broszura informacyjna, zawierająca wykaz instytucji i źródeł wsparcia dla ON, aktualnych projektach włączających i inne. Broszurę udostępniać będziemy także na FB.

Kleszczowskie
zmagania z ortografią
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Projekt realizowany będzie do końca października. Serdecznie
zapraszamy do kontaktu mieszkańców gminy Kleszczów zainteresowanych wsparciem”.

Dokąd wyjadą aktywni seniorzy?
Program wyjazdów, zaplanowanych na rok 2019, przedstawił
na swojej stronie internetowej kleszczowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zainteresowanych udziałem w tych wyjazdach odsyłamy pod adres https://utwkleszczow.pl/informacja-o-wyjazdach/.
W sprawie zapisów prosimy o kontaktowanie się z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia.
Na wspomnianej stronie zapowiadane są wyjazdy: ● na 7-dniowy pobyt sanatoryjny w Lądku Zdroju (terminu nie podano), ● na
trzydniowy wyjazd turystyczno-edukacyjny do Choczewa i Gdańska
(13-15 maja), ● trzydniowy wyjazd turystyczno-edukacyjny na południowe Podlasie i do Lublina (23-25 września).
JS

Przypominamy krwiodawcom
akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez
K olejna
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie,

odbędzie się w piątek 26 kwietnia, a więc przed okresem zmasowanych wyjazdów na majowy długi weekend. W takich okresach liczba osób, dla których cudza krew może stanowić jedyny ratunek zwykle znacząco wzrasta.
Honorowi dawcy krwi z terenu gminy Kleszczów, którzy chcieliby
uczestniczyć w tej akcji, powinni zgłosić się w kompleksie SOLPARK
w godzinach 9.00-12.30.
Poniżej prezentujemy ważne informacje uzyskane z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Dotyczą one
tego, kto może być krwiodawcą i jakie choroby bądź inne okoliczności wykluczają nas z udziału w akcjach HDK.

Kleszczowskie jest konkursem jednoetapowym.
D yktando
Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

klasy VI-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum; szkoły średnie;
OPEN - bez ograniczeń wiekowych. Z każdej kategorii jury wyłania
Mistrza i Wicemistrza Ortografii. Zgłoszenia grup zorganizowanych
należy przesłać w terminie do 30 kwietnia na adres: biblioteka@
zspkleszczow.pl lub zspkleszczow@zspkleszczow.pl. Indywidualni
uczestnicy mogą zgłaszać się w dniu imprezy, która - tradycyjnie odbędzie się w auli SOLPARKU.
Warto będzie przyjść do SOLPARKU znacznie wcześniej, po
to by zrelaksować się podczas półgodzinnego koncertu w wykonaniu „Zelowskich Dzwonków” (od godz. 16.30). Rejestracja uczestników dyktanda prowadzona będzie w godz. 16.00-16.50. Zmagania
z poprawnym pisaniem dyktowanego tekstu zaplanowano od godz.
17. Po zakończeniu dyktanda i zebraniu prac uczestnicy będą mogli skorzystać z przerwy kawowej i obejrzeć wystawę prac malarskich Szymona Wiatra.
Około godz. 18.30 rozpocznie się kolejna odsłona artystyczna
majowego popołudnia w SOLPARKU. Będzie to spektakl „Bez-senność”, przygotowany w oparciu o popularne dzieło W. Szekspira
„Sen nocy letniej”. Wykonawcami tego interaktywnego przedstawienia (widzowie będą mogli polemizować z aktorami i wpływać na
kształt i rozwój akcji!) będą aktorzy Teatru Strefy Otwartej z Wrocławia.
Wstęp na spektakl - wolny. Gwarantowane są wejściówki dla
uczestników dyktanda, a liczba miejsc dla pozostałych widzów ograniczona.
Po spektaklu nastąpi jeszcze losowanie upominków wśród
uczestników oraz rozstrzygnięcie konkursów: na najliczniejszą reprezentację szkoły/instytucji; najmłodszego oraz pierwszego zarejestrowanego uczestnika dyktanda. Dodajmy, że sponsorem spektaklu „Bez-senność” jest Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.
Gorąco zachęcamy do szlifowania formy w pisaniu dyktand
i stawienia się 12 maja w auli SOLPARKU. Dyktando jubileuszowe,
więc także nagrody będą pewnie nietuzinkowe!
JS

Kto może oddać krew: ● osoba pełnoletnia (do 65 roku życia), ● osoba ważąca powyżej 50 kg, ● osoba zdrowa.
Dyskwalifikacje stałe: ● choroby: układu krążenia, układu
pokarmowego, skóry, układu nerwowego, układu oddechowego,
układu moczowego, zakaźne, metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca), krwi i układu krwiotwórczego, ●
nowotwory złośliwe, ● nosicielstwo wirusa HIV, ● alkoholizm potencjalnego dawcy.
Dyskwalifikacje czasowe na 2 tygodnie: ● po kuracji antybiotykowej, ● grypa oraz infekcje grypopochodne.
Dyskwalifikacje czasowe (6 miesięcy): ● tatuaż, ● kolczykowanie, ● zabiegi operacyjne, ● akupunktura, ● ciąża i okres
karmienia piersią.
Dyskwalifikacje inne: ● aspiryna - 7 dni, ● usunięcie zęba
i leczenie kanałowe - 1 tydzień, ● opryszczka, ● okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu.
Jak przygotować się do oddania krwi? ● być wyspanym
i wypoczętym, ● zjeść lekkostrawne śniadanie!, ● wypić więcej
niż zazwyczaj: herbaty, wody, soku, ● ograniczyć palenie papierosów, ● nie pić alkoholu.
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GOK informuje i zaprasza
Aktywna majówka Nordic Walking

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie oraz Kleszczowski Klub
Kija zapraszają na 10 lat Nordic Walking z GOK-iem. W czwartek
2 maja od godz. 16 w altanie biwakowej w Rezerwacie Łuszczanowice osoby zainteresowane poznaniem tajników maszerowania z kijkami oraz dobroczynnego wpływu Nordic Walking na zdrowie, będą mogły spotkać się z profesjonalnymi instruktorami.
GOK zaprasza zarówno osoby doświadczone, jak i początkujące (zarówno dzieci, jak i dorosłych). Zapisy do grupy „Początkującej - Rodzinnej” oraz do grupy „Zaawansowanej” będą prowadzone
do 24 kwietnia. Regulamin oraz oświadczenie uczestnika - dostępne
na stronie internetowej GOK w Kleszczowie: www.gok.kleszczow.pl
oraz w świetlicy i placówkach Gminnego Ośrodka Kultury.
W programie imprezy 10 lat Nordic Walking z GOK-iem:
 „Majówkowy Marsz Nordic Walking”,
 gry i zabawy integracyjne dla dzieci,
 rodzinne grillowanie.

Sami wykonywali wielkanocne dekoracje

Podczas warsztatów, zorganizowanych w placówkach GOK, tworzone były zarówno dekoracje nawiązujące do Świąt Wielkanocnych
(pisanki, zające, baranki), jak też świąteczne kartki, zdobione haftem
matematycznym.
W centrum dekoratorskich działań
znalazły się wielkanocne jajka. To co
tworzyli uczestnicy warsztatów trudno
byłoby nazwać klasyczną pisanką. Dominowały nowoczesne techniki dekoratorskie (quilling, 3D sospeso), w użyciu
były np. kwiaty z krepiny albo foamiranu oraz barwny filc.
(opr. JS)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza III przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych na działkach gminnych.
● Skład gatunkowy: sosna. ● Całkowita ilość drewna - 16,41 m sześć.
● Minimalna cena wywoławcza brutto 76,04 zł za 1 m sześć.
Termin składania ofert upływa 26 kwietnia o godzinie 14.00. Miejscem
składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Jedynym kryterium oceny ofert będzie wysokość zaproponowanej ceny
brutto. Zwycięzcą przetargu będzie oferent, który zaproponuje najwyższą
cenę brutto za drewno.
Więcej informacji na temat przetargu, w tym: ilość drewna, ułożonego
w poszczególnych stosach oraz jego cena, a także wzór oferty cenowej
zainteresowani znajdą na stronie www.bip.kleszczow.pl, w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

Kupię nieduży dom lub mieszkanie
w gminie Kleszczów
(może być do remontu).
Możliwa zamiana na ładne mieszkanie
w Bełchatowie (świeżo wyremontowane,
II piętro, 62 m2, dobra lokalizacja).

Nr tel. 501-311-041
Sprzedam działkę budowlaną
w Łuszczanowicach (Huby).
Powierzchnia działki - 1060 m kw.,
wymiary 25x42 m, cena 77.000 zł.
Tel. 579-840-579.
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Retrospekcja
ceramicznych dzieł

Sołtyszewski swoją przygodę z lepieniem z gliny różG rzegorz
nych form rozpoczął na warsztatach, które swego czasu zorgani-

zowała w Kleszczowie Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Jako emerytowany pracownik KWB
Bełchatów szukał sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu. Ponieważ chciał dorabiać jako certyfikowany pracownik ochrony zgłosił
się na kurs, który miał być zorganizowany staraniem „Arreksu”. Kurs do
skutku nie doszedł, więc pan Grzegorz postanowił zapisać się na zajęcia z ceramiki artystycznej.
Wszyscy ich uczestnicy poznawali od podstaw różne techniki formowania gliny, m.in. z wałka i ze spłaszczonych płatów. Poznawali też
dekorowanie ceramicznych prac poprzez rzeźbienie. Cały, trwający
parę miesięcy cykl warsztatów z ceramiki zakończył się zawiezieniem
wykonanych z gliny „skorup” do wypalenia.
- Po warsztatach zorganizowano wernisaż, na którym zostały pięknie wyeksponowane prace wszystkich uczestników - wspomina G. Sołtyszewski. - To zachęciło mnie
do kontynuowania przygody z gliną. Ceramika stała się moją pasją, sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego, terapią zajęciową, a nawet - powiedziałbym - Uniwersytetem
Trzeciego Wieku.
Na wystawie, zorganizowanej w marcu
w SOLPARKU pan Grzegorz zaprezentował
przede wszystkim ceramikę, wykonaną z myślą o wystawach, konkursach, festiwalach
(czasem pisaliśmy w „Informatorze” o zdobytych przez niego nagrodach i wyróżnieniach).
Wernisaż tej retrospektywnej wystawy stał
się okazją do przekazania uczestnikom informacyjnej „pigułki” z historii ceramiki. Grzegorz
Sołtyszewski opowiadał np. o najstarszym odkrytym artefakcie z wypalonej gliny (11-centymetrowa figurka kobiety, nazywana Venus
z Dolnich Vestonic, licząca ponad 31 tys. lat),
o odnalezionych w Chinach fragmentach ceramicznych naczyń sprzed
20 tys. lat, o wynalezionym przez Sumerów kole garncarskim, a także
o pierwotnych metodach wypalania glinianych naczyń.
Pasja tworzenia ceramicznych naczyń (użytkowych i dekoracyjnych) daje panu Grzegorzowi okazję do poznawania podobnych sobie
zapaleńców. Bierze udział w imprezach i wystawach, gdzie może dzielić się swoimi doświadczeniami. Poznaje też artystów, którzy tworzeniem ceramiki zajmują się zawodowo.
JS

Sprzedam samochód
marki Skoda Fabia 1,2.
Rok produkcji 2008,
przebieg 53.000 km, stan bardzo dobry
Kontakt: Łuszczanowice 22

AUTO NAPRAWA Radosław Kacperek
● blacharstwo - lakiernictwo
● naprawy powypadkowe (rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi)
● samochód zastępczy na czas naprawy
● wulkanizacja
● wymiana opon, wyważanie kół
● opony nowe i używane
● obsługa okresowa samochodów
● wymiana olejów i filtrów
Kleszczów, ul. Wspólna 18, tel. 601-966-837
Przyjmę ucznia na praktykę
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NIE przemocy w rodzinie (cz. 1)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie opracowało krótki informator, który może być pomocny dla dotkniętych przemocą członków rodzin. Są w nim adresy miejsc, do których warto
się zwrócić o pomoc, jest także opis czynności, które można określić
mianem przemocy. W oparciu o publikację PCPR podajemy najważniejsze informacje. Dokończenie – w następnym wydaniu.
Jeśli zdarza się, że ktoś bliski:
traktuje Cię w sposób, który Cię rani
popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie
obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami
mówi Ci, że jesteś głupia/głupi, że do niczego się nie nadajesz
zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają
dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce
grozi, że Cię zabije lub dotkliwie zrani
obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi, że to Twoja
wina
zmusza Cię do pożycia seksualnego
zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci nie odpowiadają
straszy, że pobije Twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc
grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom) jeśli nie będziesz posłuszna/posłuszny
sprawia, że czujesz się zagrożona/zagrożony w swoim domu
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2, tel. 44/ 731 31 27
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czpliniecka 66, tel. 44/ 715 22 61
e-mail: pcpr@powiat-belchatowski.pl
PCPR organizuje i koordynuje pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz
Poradnictwa Specjalistycznego. Prowadzi schronienie dla osób będących
w sytuacji kryzysowej oraz prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.
INNE
 miejskie i gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(pracujące przy urzędach miast i gmin)
 Powiatowa Komenda Policji w Bełchatowie - tel. 44/ 635 52 11
 Posterunek Policji w Kleszczowie - tel. 44/ 731 31 16
 Prokuratura
 Sąd
 placówki służby zdrowia - w szczególności Szpital Wojewódzki im. Jana
Pawła II w Bełchatowie - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień
od Alkoholu, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123, tel. 44/ 635 83 11
(prowadzi programy psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin)
 szkoły (w szczególności psycholog, pedagog)
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96, tel. 44/ 632 28 74

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasi uczniowie
- na wszystkich podiach
å ciąg dalszy ze str. 9
dwa czołowe miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Pierwsza była Kinga Wysocka, drugi zaś Łukasz
Łyszkowicz. Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach
wiekowych awansowali do eliminacji wojewódzkich.
Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko” służy popularyzacji wśród młodego
pokolenia zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz popularyzacji treści ekologicznych.
JS
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Ważne dla rolników

Najbliższe nabory wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że
w najbliższym czasie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 odbędą się nabory wniosków na następujące działania: ● Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków od
29 marca do 27 maja, ● Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór wniosków od 29 marca do 28 czerwca, ● Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - wnioski
można składać od 1 czerwca do 31 lipca, ● Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - wnioski można składać od 15
kwietnia do 31 maja.

Odpowiedzialne stosowanie
chemii na polach i w ogrodach
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
zwrócił się do rolników z następującymi apelami:
1. Stosuj środki ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania. Etykiety środków ochrony roślin znaleźć można na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.
minrol.gov.pl) w zakładce „Informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin”.
2. Stosuj środki ochrony roślin, które posiadają zezwolenie
ministra rolnictwa. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych
do obrotu i stosowania znaleźć można na stronie www.minrol.gov.pl
w zakładce „Informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin”.
3. Środki ochrony roślin kupuj tylko w legalnych punktach
obrotu. Adresy sklepów, w których można kupić środki ochrony roślin znaleźć można na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi (www.piornin.gov.pl/
lodz) w zakładce „Rejestry i ewidencje”.
4. Kupujesz środki ochrony roślin z samochodu, na straganie, od przypadkowych osób z obcojęzyczną etykietą ? - może
ci grozić odpowiedzialność karna - ryzykujesz zdrowie swoje
i innych - stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

KRUS organizuje wakacyjną
rehabilitację dla dzieci
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od roku 1993 organizuje w czasie wakacji nieodpłatne turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników. Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie niepełnosprawności lub jej ograniczenie. Dzieci z województwa łódzkiego mogą wyjechać na bezpłatny turnus trwający 21
dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS: ● w Szklarskiej Porębie - w terminie od 30 czerwca do 20 lipca (dzieci z chorobami układu oddechowego), ● w Jedlcu - w terminie od 29 lipca do 18 sierpnia
(dzieci z chorobami układu ruchu).
Z oferty KRUS mogą skorzystać dzieci: ● w wieku od 7 do 15 lat
(urodzone w latach 2004-2012) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, ● których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok, ● samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie,
mycie itp. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne
mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz
z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do
17 maja br. Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (44) 710-66-42 i (44) 725-64-25.
(opr. JS)

14 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

W gminnej bibliotece

NR 7-8/503-504

Struktura wypożyczeń ze względu na wiek czytelników

Istotne uzupełnienie

W tekście „Coraz mniej czytamy, choć księgozbiory coraz bogatsze”, opublikowanym w wydaniu nr 5/2019 „Informatora Kleszczowskiego”, podaliśmy garść danych statystycznych, które pokazywały pewne tendencje w zakresie wypożyczeń, liczby czytelników
oraz odwiedzin w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Porównane zostały liczby z roku 2013 oraz 2018.
W ślad za tymi informacjami na stronie internetowej GBP
w Kleszczowie zamieszczony został tekst „O czytelnictwie statystycznie…”, w którym znajdujemy nie tylko dodatkowe uzupełnienie danych statystycznych, ale również wytłumaczenie przyczyn
zmniejszania się liczby czytelników i spadku wypożyczeń. Oto treść
wspomnianego materiału:
W nawiązaniu do zestawienia danych statystycznych dotyczących czytelnictwa, zamieszczonych w Informatorze Kleszczowskim
prezentujemy bardziej szczegółowe dane, w dużej mierze wyjaśniające różnice. Niestety reforma edukacyjna wpłynęła również na naszą bibliotekę, ponieważ straciliśmy dużą grupę czytelników z likwidowanego Gimnazjum. Mniej wypożyczają również uczniowie ZSP,
co wiąże się ze stale rozwijająca się biblioteką szkolną.
Coraz mniej mamy również czytelników studiujących i uzupełniających wykształcenie. Jest to widoczne w zmniejszeniu wypożyczeń wydawnictw popularnonaukowych. Ma na to wpływ zapewne
lepsze zaplecze na uczelniach, jak również rozwijająca się forma
udostępnień podręczników w postaci e-booków. Zanotowaliśmy
również spadek wypożyczeń DVD, tu przegrywamy z internetowymi
platformami udostępniającymi filmy on-line.
Z optymizmem należy spojrzeć na wypożyczenia beletrystyki, która jest na porównywalnym poziomie, wypożyczenia audiobooków również stale rosną.
Struktura wypożyczeń ze względu na rodzaj zbiorów

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z księgozbiorów, audiobooków, filmów i czasopism. W
tym roku, w ramach jubileuszu przygotowałyśmy kilka projektów
skierowanych do naszych stałych, ale również potencjalnych czytelników. Aktualności z biblioteki są zamieszczane na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.kleszczow.pl oraz na naszym facebookowym profilu.

Czytanie na przedszkolnym dywanie
21 marca to zarówno pierwszy dzień wiosny, jak też Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji panie z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie odwiedziły przedszkole w Łuszczanowicach. Grupie
dzieci 6-letnich prezentowane były m.in. wiersze
Juliana Tuwima. Przedszkolaki słuchały z zaciekawieniem i w skupieniu.
Byłoby dobrze, gdyby to
ich zasłuchanie przerodziło się z czasem w …
zaczytanie.

„Książka na dobry początek”
Informowaliśmy już, że Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie będzie w tym roku świętować jubileusz 70-lecia swojej działalności. Z tej okazji prowadzi akcję „Książka na dobry początek”.
Jest ona adresowana do dzieci w wieku do 5. roku życia oraz do
ich rodziców.
„Każde dziecko w wieku do 5 lat (roczniki 2015-2019), któremu rodzice założą konto w bibliotece lub ma już konto i wypożyczy
å ciąg dalszy na str. 16

Dlaczego warto czytać dzieciom?
Wpływ czytania oraz wybór dostosowanej
do wieku dziecka książki mają ogromne znaczenie dla kształtowania określonych postaw
dziecka. Badania naukowe wskazują, że dzieci i młodzież powinny mieć codzienny kontakt
z książką. Istotne, by pamiętać, ze czytanie
dla każdego powinno być „przyjemną rutyną”,
a inwestowanie w rozwój dziecka zwróci się
za kilka lat.
Pamiętajmy, że głośne czytanie:
 pozwala dziecku na spędzanie czasu z rodzicem,
 buduje silną więź emocjonalną między
dzieckiem a rodzicem,
 stwarza możliwości rozmów na wspólne
tematy, a jednocześnie rozwija kompetencje językowe (wzbogaca słownik dziecka,
rozwija umiejętność budowania spójnych
i logicznych wypowiedzi ustnych),
 niezwykle stymuluje rozwój mózgu i rozwija ciekawość poznawczą,
 wzbogaca wiedzę dziecka,
 daje możliwość spojrzenia bez lęku na
swoje problemy i uczenia się, jak pomagać

sobie samemu w trudnych sytuacjach,
 uczy racjonalnego myślenia i rozwiązywania problemów,
 rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 poprawia koncentrację uwagi,
 rozwija pamięć, wzmacnia poczucie własnej wartości i możliwości,
 buduje pozytywny stosunek do otaczającego świata i ludzi,
 promuje pozytywne wzorce postępowania,
 uczy wartości moralnych,
 uczy przestrzegania zasad i norm obowiązujących w różnych grupach społecznych,
 kształtuje zainteresowania,
 uczy racjonalnego gospodarowania czasem wolnym,
 zapewnia dobry start w szkole (sprzyja
szybszemu samodzielnemu pisaniu i czytaniu),
 ułatwia przyswajanie treści programowych,
 kształtuje na całe życie nawyk czytania.
Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie

Sport
Mocne wejście
w sezon
biegowy
kleszczowskiej ekipy PoB iegacze
zytywnie Zabieganych brali udział

w biegu, który odbył się w Zelowie. Sebastian Koniarski zajął 29. miejsce (czas
40’06” - nowy rekord życiowy). Piotr Jabłoński przybiegł na metę 63. (43’23”),
a Grzegorz Trajdos 86. (44’53”).
Niezłe wyniki nasi biegacze odnotowali również w Półmaratonie Pabianickim. Znaleźli się wśród ok. 1400 uczestników tego biegu, notując niezłe wyniki.
Dawid Milczarek z czasem 01:30.29 był
114., Mateusz Ochocki zajął 144. miejsce (01:33.13 - rekord życiowy), Grzegorz Trajdos – 186. miejsce (01:35.41
- rekord życiowy), a Piotr Jabłoński - 196. miejsce (01:36.08 - rekord życiowy).
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Sport
W szkolnym sporcie

Wygrana pingpongistów z ZSP. 28 marca w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych brała udział 6-osobowa reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Impreza odbyła
się w Zelowie. W rywalizacji przy stołach tenisowych sportowcy z Kleszczowa pokazali się z jak najlepszej strony i wywalczyli dwa pierwsze miejsca. Składy drużyn: Natalia Kurczewska, Zuzanna Soboń i Łucja Tkacz, Łukasz Łyszkowicz, Karol Zych i Michał
Piotrowski.
Drugie miejsce siatkarek. W Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej kobiet, które zorganizowane zostały w Kleszczowie 17 marca, rywalizowały cztery drużyny.
Siatkarki, reprezentujące ZSP w Kleszczowie wywalczyły awans do finału i po zaciętym
meczu zajęły drugie miejsce. W drużynie wystąpiły: Emilia Włodarczyk (kapitan), Wiktoria Gala, Wiktoria Pawełoszek, Kinga Zając, Julia Zając, Magdalena Zalewska, Magdalena Głowacz, Wiktoria Krzak, Aleksandra Sukiennik i Martyna Beśka.
Wicemistrzostwo futbolistek. 20 marca odbyły się w Zelowie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS szkół ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej dziewcząt.
Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wywalczyła drugie miejsce. Grała w składzie: Katarzyna Gwoździk (bramkarz), Maria Miśkiewicz (kapitan), Weronika Dąbrowska, Zysiek Zuzanna, Monika Ludwiczak, Natalia Kurczewska, Paulina Szafrańska, Karolina Badowska, Nikola Góra, Aleksandra Rogut, Julia Zysiek i Kinga Wysocka.
Drugie miejsce koszykarzy. 13 marca Zelów gościł drużyny, rywalizujące w Mistrzostwach Powiatu Bełchatowskiego w piłce koszykowej chłopców. Team reprezentujący ZSP w Kleszczowie po wygraniu dwóch pojedynków awansował do finału, w którym
zajął drugie miejsce. Skład drużyny: Mateusz Kaczorowski, Maciej Francuz, Szymon
Profic, Kamil Szadkowski, Wojciech Palusiński, Jakub Skrzypek, Maciej Kaniewski, Maciej Jędrzejczyk, Wiktor Słupecki, Jakub Bąkowicz, Kamil Radek, Dawid Rogaliński.

Sport
Złote medale sztangistek
Mistrzostwach Polski juniorek i juniorów w podnoszeniu ciężarów,
które odbyły się w Puławach, bardzo dobre wyniki odnotowały zawodniczki sekcji podnoszenia ciężarów LKS Omega
Kleszczów. Sylwia Oleśkiewicz zwyciężyła w kategorii wagowej do 49 kg, uzyskując 62 kg w rwaniu i 83 kg w podrzucie.
Magda Karolak wygrała w kategorii wago-

W

wej plus 87 kg. Jej wynik to 99 kg w rwaniu i 128 kg w podrzucie). Oprócz dwóch
złotych medali ekipa z Kleszczowa przywiozła jeszcze brązowy krążek, wywalczony przez Aleksandrę Kopka. Ta sztangistka występując w kategorii wagowej do
81 kg uzyskała 62 kg w rwaniu oraz 76 kg
w podrzucie.
(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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Prosto z SOLPARKU

Harmonogram zajęć fitness dla mieszkańców
Mieszkańcy gminy, którzy dbają o swoją kondycję psychofizyczną i chcą przez długie lata pozostać sprawni, mogą korzystać z kilku rodzajów zajęć ruchowych, organizowanych w SOLPARKU. Podajemy aktualny harmonogram zajęć: ● AQUA AEROBIK - wtorek
10:00, czwartek 19:00, ● AQUA CYCLING - poniedziałek 19:30
i 20:30, środa 19:30 i 20:30, ● ZUMBA - poniedziałek 18:00, wtorek
19:30, ● BOKS - wtorek, czwartek 18:00, ● YOGA - środa 17:30, piątek 17:00, ● AEROBIK - poniedziałek 17:00, czwartek 17:00, ● TRENING OBWODOWY - środa 18:30, piątek 18:00, ● TRAMPOLINY poniedziałek 19:00, ● KRAV MAGA - wtorek 20:30, czwartek 19:30.
Do uczestnictwa w zajęciach uprawnia karnet, obejmujący
5 wejść (ważny 31 dni/15 zł) lub 10 wejść (ważny 31 dni/30 zł).

Z „Masterchefa” trafił do SOLPARKU
Damian Sobek, finalista VI edycji programu „Masterchef” pracuje
od niedawna w SOLPARKU Kleszczów. Jego autorskie dania są serwowane przede wszystkim w Pizzerii, której menu za sprawą Damiana wzbogaciło się o niebanalne smaki i śląskie akcenty. SOLPARK
zapowiada też organizowanie specjalnych, jednodniowych akcji promocyjnych. Więcej szczegółów na stronie www.solpark-kleszczow.pl.

Otwarcie restauracji letniej
Na 10 maja SOLPARK zapowiada otwarcie restauracji letniej
„A NÓŻ WIDELEC…?”, która w minionym roku cieszyła się dużym
zainteresowaniem - nie tylko wśród mieszkańców gminy. Wyjątkowy klimat i smaczne jedzenie sprawiają, że jest to doskonałe miejsce
na wszelkiego rodzaju spotkania rodzinne, towarzyskie czy firmowe.

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

Konkurs „Książka
- obiekt artystyczny”

iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprosiła młodzież do
wzięcia udziału w tradycyjnych konkursach. Do uczniów bełchatowskich szkół podstawowych jest adresowany XXIV konkurs o regionie „Między rajem a węglem”, natomiast uczniowie szkół podstawowych z powiatu bełchatowskiego mogą spróbować swoich sił
w XVIII Powiatowym Konkursie „Książka - obiekt artystyczny”. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy, wykonanej w dowolnej technice plastycznej, która ukaże książkę w postaci przedmiotu.
Konkursowe prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 11-12 lat i 13-15 lat. Prace należy składać do 19 kwietnia
2019 r. w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy
ulicy Kościuszki 9 w Bełchatowie.

M

å ciąg dalszy ze str. 14

W gminnej bibliotece

książki, otrzyma pakiet startowy, składający się z dwóch książek:
dla rodziców i dla dziecka” - czytamy w komunikacie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Akcja będzie prowadzona do 20
grudnia 2019 r., albo do wyczerpania zapasu pakietów startowych
(biblioteka ma ich tylko 70).
Zachęcamy rodziców do odwiedzania z dziećmi gminnej biblioteki i jej filii oraz do znajdowania czasu na czytanie dzieciom wypożyczanych książek.

Wiklinowe koszyczki…
… były przedmiotem warsztatów, które zorganizowała dla
dzieci Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Na zajęcia, poprowadzone przez
instruktorów rękodzieła z krakowskiej Żywej Pracowni,
zgłosiło się 13 dzieci. Wyplatanie wikliny to niełatwa sprawa, zwłaszcza dla maluchów.
Pomagali rodzice, a wspólne
dzieła będą zdobić wielkanocne stoły.
(opr. JS)

