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W hołdzie twórcom
Niepodległości

W niedzielę 10 listopada w udekorowanym w biało-czerwone
barwy kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie rozpoczęły się gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe,
przedstawiciele władz samorządowych, szkół, instytucji i organizacji, działających na terenie gminy, a także harcerze i licznie
przybyli mieszkańcy. Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawował
proboszcz ks. Sławomir Bednarski.

Więcej na str. 2

Studenckie 500+
już obowiązuje!

Nie ukończony 26. rok życia, studia realizowane zgodnie
z programem oraz co najmniej trzy lata statusu osoby zameldowanej na pobyt stały w gminie Kleszczów - to warunki podstawowe, które uprawniają studentów do składania wniosku o wypłatę comiesięcznego stypendium, przyznawanego przez Wójta
Gminy Kleszczów. Maksymalna kwota stypendium wyniesie 500
zł. Ze składaniem wniosków na trwający właśnie rok akademicki
warto się pospieszyć - termin mija bowiem 30 listopada.
Więcej na str. 2

Sukces wokalistek z GOK

W XIX Regionalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Bełchatowie, organizowanym - tradycyjnie - w okolicach
listopadowej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wystąpiła grupa, uczęszczająca na zajęcia wokalne do Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Podopieczne instruktor Marty Kołatek wykonały piosenkę z okresu Powstania Warszawskiego „Pałacyk Michla”. Zdobyły
pierwszą nagrodę w kategorii „Zespoły - licea i szkoły średnie”. Otwarty dla
publiczności koncert laureatów odbył się 11 listopada w sali koncertowej
MCK Giganty Mocy w Bełchatowie.

Kolejna z dużych
inwestycji drogowych

Do 11 września były przyjmowane oferty w kolejnym, dużym
przetargu na inwestycję, związaną z przebudową odcinka drogi powiatowej, przebiegającej przez teren gminy Kleszczów. Modernizacja obejmie liczący 1920 metrów
odcinek ulicy Głównej w Kleszczowie oraz ulicy Północnej w Łękińsku
(od ronda im. Honorowych Dawców
Krwi do ronda na skrzyżowaniu ul.
Długą w Łękińsku). Jest to fragment
„powiatówki” Sulmierzyce-Kalisko,
oznaczonej numerem 1500E. W ramach tej samej umowy wykonawca
przebuduje też 370-metrowy odcinek ulicy Bocznej.
W rozstrzygniętym niedawno
przetargu jako najkorzystniejsza
z trzech ofert wybrana została oferta, opiewająca na 25.317.395,84 zł brutto. Złożył ją P.U.H. DOMAX
Arkadiusz Mika z Boronowa (powiat lubliniecki).
Więcej na str. 2

Gminny piknik
„Bezpieczny TY”

Rozpoczęty 15 listopada w kleszczowskim zespole szkół Tydzień
Profilaktyki zakończy się 22 listopada imprezą o nazwie II Gminny
Piknik Profilaktyczny „Bezpieczny TY”. Podstawowy cel działań, realizowanych przez organizatorów, to przede wszystkim zachęcenie
mieszkańców naszej gminy do zdrowego i bezpiecznego, wolnego od
używek trybu życia. Piknik ma również popularyzować aktywność ruchową, przybliżać idee honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku kostnego.
Zaplanowane na 22 listopada atrakcje zaczną się od godz. 10 w hali
sportowej SOLPARKU i potrwają do godz. 14. Równolegle prowadzona
będzie kolejna w tym roku zbiórka krwi od honorowych dawców.
Więcej szczegółów na str. 7

Ławki z daszkiem
i… energią
Nowe ławki na dziedzińcu kompleksu SOLPARK, gdzie znajdują się
już takie miejsca, zachęcające do spoczynku, nie byłyby niczym dziwnym,
gdyby nie ich specyficzna konstrukcja oraz funkcje. Nowy obiekt, sfotografowany jeszcze przed oddaniem do
użytku nazwany został mianem „ekologicznej ładowarki publicznej zasilanej energią słoneczną”.
Więcej na str. 4
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Nowe stypendia
dla studentów
z gminy Kleszczów

owa forma wsparcia dla osób studiujących z terenu gminy Kleszczów została
wprowadzona wraz z uprawomocnieniem uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia
27 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów. Wspomniany akt prawny opublikowany został 22 października w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego pod pozycją nr 5631
i nabrał mocy 14 dni po ogłoszeniu.
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Rocznica odzyskania niepodległości
św. w części artystycznej swoje umiejętności wokalne zaprezentowaPo Mszy
li uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Pieśni patrio-

tyczne, wiersze, prezentacje odnosiły się m.in. do wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania po latach zaborów niepodległości naszego kraju.

N

Jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z nowymi regulacjami obecnie
o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
1. nie ukończyli 26 roku życia, chyba że 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, w takim
przypadku stypendium może zostać przyznane
do końca tego roku akademickiego,
2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się
o stypendium,
3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się
o przyznanie stypendium,
4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od
daty upływu terminu składania wniosków o stypendium,
5. przedstawili zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem
studiów, w tym o korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz o niepowtarzaniu roku.

Konieczność podpisania umowy

Stypendium przyznawane jest jako miesięczne świadczenie w okresie od 1 października do
30 czerwca każdego roku akademickiego. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 500 złotych netto miesięcznie. Warunkiem otrzymania
stypendium jest podpisanie przez Wójta Gminy
Kleszczów umowy ze stypendystą. Stypendium
jest przekazywane na konto wskazane przez studenta lub wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie do 10 dnia każdego miesiąca.
Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku: ● podania we
wniosku nieprawdziwych danych; ● skreślenia
z listy studentów; ● powtarzania roku lub niezaliczenia semestru; ● korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów; ● przerwania nauki w trakcie trwającego roku akademickiego.
Termin składania wniosków o stypendia na
rok akademicki 2019/2020 upływa w dniu 30 listopada 2019 roku.
Wzory dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium zostały umieszczone na
stronie gminy www.kleszczow.pl w zakładce Stypendia. Formularze są również dostępne w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie
Gminy - Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, pokój numer 5, tel. 44/ 731-66-25.
(opr. JS)

Gminne obchody 101. rocznicy zakończył tradycyjnie przemarsz w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów pod Pomnik Niepodległości, gdzie uczestnicy odśpiewali hymn państwowy. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty, zapalono też znicze.
MSz

Dokończenie przebudowy ul. Głównej

okumentacja techniczna przygotowywanej przebudowy fragmentu ulicy Głównej
w Kleszczowie oraz ulicy Północnej w Łękińsku powstawała w trzech firmach (Biuro
Projektowe DROGINF Sp. z o.o., PRI Kępno oraz Usługi Budowlane, Nadzory, Projektowanie Kazimierz Kucharski). Zezwolenie na realizację tego przedsięwzięcia wydał w styczniu
2017 roku starostwa bełchatowski.
Oferty na ogłoszony przez Gminę Kleszczów i finansowany z jej budżetu przetarg złożyły trzy podmioty, w tym znana z kilku wcześniejszych inwestycji na naszym terenie spółka
Drog-Bud z Lubojenki oraz konsorcjum, utworzone przez trzy firmy z branży drogownictwa,
działające w Piotrkowie Trybunalskim. Najwyższą ocenę punktową otrzymała firma z województwa śląskiego, a dokładniej z Boronowa.
Zanim do pracy przystąpią drogowcy konieczne będzie wykonanie rozległych i skomplikowanych prac przygotowawczych, w których skład wchodzi np. rozbiórka istniejących barier i ogrodzeń, a także usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z planami rozbudowy drogi, chodnika i ścieżki rowerowej.
Przy rozbudowie podziemnego uzbrojenia konieczne będzie ponadto wykonanie robót
ziemnych. Mają one związek z wymianą oraz uzupełnieniem sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i teletechnicznych, a także z układaniem podziemnych kabli energetycznych, służących do zasilenia gospodarstw, położonych wzdłuż dróg oraz do zasilenia nowych lamp
oświetlenia ulicznego. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i ilościowych tych elementów, które posłużą do rozbudowy podziemnych sieci, zawiera przetargowa specyfikacja.
W podpisanej już umowie został ustalony 14-miesięczny termin wykonania zadania, przy
czym - jak zastrzeżono w tym dokumencie - „do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się
okresu zimowego tj. od 16 grudnia do 15 marca”.
JS

D

Rozbudowa szkoły w Łękińsku

racownicy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Barbara Maziarz z Myszaków k. Bełchatowa od kilku tygodni prowadzą prace, związane z rozbudową szkoły
w Łękińsku. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Gminy Kleszczów w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD.
W połowie listopada gotowe były ławy fundamentowe oraz część ścian fundamentowych. Jak
każda inwestycja, realizowana w rejonie górniczym,
także ta wymaga mocniejszych zbrojeń i zużycia
większej ilości stali.
Część, o którą powiększy się siedziba szkoły
podstawowej w Łękińsku zajmie powierzchnię ponad 900 m kw. Z istniejącym już budynkiem zostanie
połączona łącznikiem. Termin przekazania inwestycji wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń w umowie z wykonawcą ustalono na 28 lutego 2021 roku.
JS
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Sesja Rady Gminy

października Rada Gminy Kleszczów zebrała się na XIV posiedzeniu w trwającej obecnie kadencji. Pierwszy z rozpatrzonych projektów uchwał dotyczył udzielenia pomocy
finansowej jednostce samorządu terytorialnego. 300 tys. zł wsparcia, udzielone Gminie Bełchatów, ma być przeznaczone na przebudowę drogi gminnej ze Zdzieszulic Dolnych do Kielchinowa.
Dwie uchwały wiązały się ze sprawami gminnych finansów. Radni wprowadzili zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019-2022. Następnie dokonali
zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Kolejne uchwały, przyjęte na tym posiedzeniu, dotyczyły:
● zaniechania inwestycji - uchwała odnosi się do dwóch zaplanowanych wcześniej zadań:
uzbrojenia terenów komunalnych w Rogowcu w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej i zasilania elektrycznego oraz przebudowy napowietrznej linii energetycznej
15 kV na terenie Czyżowa,
● uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii,
● uchwalenia MPZP w rejonie wyrobiska oraz wysadu solnego „Dębina”,
● przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczów,
● nadania nazw ulic w miejscowości Łuszczanowice; zgodnie z wolą radnych na planie miejscowości Łuszczanowice pojawi się 11 ulic o następujących nazwach: Złota, Turkusowa,
Diamentowa, Sportowa, Perłowa, Szafirowa, Bursztynowa, Brylantowa, Miła, Opalowa, Rubinowa; uchwała zacznie obowiązywać po 4 miesiącach od daty ogłoszenia w „Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego”,
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Dzieci z dużych rodzin mogą otrzymać
dofinansowanie do podręczników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przypomina o możliwości złożenia wniosku o pomoc finansową dla uczniów i studentów
w formie dofinansowania do podręczników i pomocy szkolnych.
Z dofinansowania mogą skorzystać rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, których dzieci uczęszczają do zerówki, szkoły podstawowej, szkoły średniej lub są studentami. Dofinansowanie na pierwsze
dziecko wynosi 200 zł, na drugie 250 zł, a na trzecie
i kolejne dziecko - po 300 zł.
Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 r. Aktualny formularz wniosku można pobrać ze strony GOPS - zakładka „Karta Dużej Rodziny” (https://
www.gops.bip.kleszczow.pl/bipkod/020)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
44/ 731-36-34 - osoba do kontaktu Ewa Leśniak.

Pracownia RTG w grudniu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus
w grudniu pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 03.12. godz. 14-18, ● 05.12.
godz. 14-18, ● 12.12. godz. 14-18, ● 14.12. godz.
10-14, ● 18.12. godz. 14-18, ● 19.12. godz. 14-18,
● 28.12. godz. 10-14, ● 30.12. godz. 14-18.

Całodobowe apteki w Bełchatowie
i Radomsku

Może się zdarzyć, że dla chorej osoby w środku
nocy będziemy szukać niezbędnego leku. Apteki
czynne przez całą dobę znajdziemy w Bełchatowie
(Apteka „Medest VIII”, ul. Pabianicka 8, tel. 44/ 63312-20, 632-57-12; Apteka „Słoneczna”, ul. Staszica
20, tel. 44/ 632-10-14) oraz w Radomsku (Apteka
„Z uśmiechem”, ul. Przedborska 47, tel. 683-01-60).

Terminy polowań zbiorowych

● regulaminu korzystania ze skwerów z fontanną położonych na terenie Gminy Kleszczów,
● wprowadzenia zmian w regulaminie, określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom różnych dodatków; jedna z wprowadzonych zmian dotyczy narzuconego czerwcową nowelizacją Karty Nauczyciela podwyższenia kwoty dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, będących wychowawcami klas; zarówno w szkołach, jak
i przedszkolach dodatek ten został ustalony na poziomie 300 zł.
JS

Paniom Halinie Guraździe
oraz Beacie Kordowskiej
składamy wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci ich Mamy,

Ś.P. STANISŁAWY PODAWCA
Przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów
wraz z członkami Rady

Koło Łowieckie „Szarak”, mające siedzibę w Nowej
Wsi (gmina Sulmierzyce) przesłało do Urzędu Gminy informację z wykazem terminów planowanych
spotkań zbiorowych w sezonie 2019/2020. Większość dzierżawionego przez koło obwodu łowieckiego nr 268 znajduje się na terenie gminy Sulmierzyce, część - na terenie gminy Kleszczów.
Podajemy terminy polowań, które odbędą się na terenie naszej gminy lub w pobliżu jej granic:
● 21 XII 2019 r. od godz. 8.30 - Eligiów, Kuźnica
● 05 I 2020 r. od godz. 8.30 - Antoniówka, Będków
● 12 I 2020 r. od godz. 8.30 - Bieliki, Brudzice, Chorzenice
● 16 II 2020 r. od godz. 8.30 - Nowa Wieś, Będków, Eligiów

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy okazali nam
wiele współczucia oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

Ś.P. STANISŁAWY PODAWCA
Rodzina Zmarłej
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Poradnie specjalistyczne w grudniu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w grudniu 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/ 73130-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na
stronie www.saluskleszczow.pl.

3.

Poradnia
specjalistyczna
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
z alergologią
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.

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

Lp.
1.
2.

20. Ginekolog. - położnicza
21. Ginekolog. - położnicza
22.

Pulmonologiczna

23.
24.

Neurologiczna
Neurologiczna

25.

Endokrynologiczna

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Endokrynologiczna
Endokrynologiczna
Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna

33. Ortopedyczna (dzieci)
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Chirurgiczna

40.

Kardiologiczna

41.
42.

Kardiologiczna
Kardiologiczna

43.

Kardiologiczna

44.

Kardiologiczna

45.
46.
47.

USG
USG
USG

48. Specjalista alergologii

Lekarz

Termin Godzina

dr n. med. Violetta Gołąbek

09.12.

14-18

dr n. med. Violetta Gołąbek
dr n. med. Anna SochaBanasiak
dr n. med. Anna SochaBanasiak
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
dr n. med. Jacek Błaszczyk
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
prof. dr n. med. Dariusz
Borowski
prof. dr n. med. Dariusz
Borowski
dr n. med. Beata JaniszewskaDrobińska
lek. med. Beata Kostrzewa
lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. Paweł Nogal
dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Sylwia Konarska
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
prof. dr hab. n. med. Kryspin
Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Adam Godzieba
lek. med. Łukasz Łabęcki
lek. med. Łukasz Łabęcki
dr n. med. Marek Staniaszczyk
dr n. med. Robert
Pietruszyński
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena
Wiewióra
dr n. med. Magdalena
Wiewióra
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa

20.12.

14-18

14.12.

9-14

28.12.

9-14

30.12.
04.12.
04.12.
14.12.

8.30-14
14.30-18
od 14.30
9-14

03.12.

13-17

10.12.

13-17

17.12.

13-17

2.12.
09.12.
30.12.
13.12.
20.12.
18.12.
23.12.
30.12.

16-18
16-18
16-18
9-14
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SALUS
- rehabilitacja w grudniu
Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że w grudniu br.
specjaliści od rehabilitacji będą przyjmować pacjentów w następujących terminach:
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.12. godz. 8-17.30, ● 03.12. godz. 8-15.15, ● 05.12. godz. 8-15,
● 06.12. godz. 8-17.30, ● 09.12. godz. 8-15, ● 10.12. godz. 8-17.30,
● 11.12. godz. 8-15, ● 13.12. godz. 8-15, ● 17.12. godz. 8-15, ●
18.12. godz. 8-17.30, ● 19.12. godz. 8-15, ● 20.12. godz. 8-15, ●
23.12. godz. 8-15, ● 24.12. godz. 8-11, ● 30.12. godz. 8-17.30.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 02.12. godz. 15-18, ● 04.12. godz. 15-18, ● 16.12. godz. 15-18, ●
20.12. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 14.12. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii Piotr
Szałański
● wtorki i czwartki godz. 8-16.
FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska, Mariusz Kopala
● codziennie godz. 8-18.

Doładujesz smartfon
dzięki słońcu
dobrej współpracy LKS Omega Kleszczów, spółki
W wyniku
SOLPARK Kleszczów oraz Gminy Kleszczów możliwa była

realizacja innowacyjnego projektu, sfinansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Wniosek
o dotację złożył zarząd klubu Omega, natomiast SOLPARK udostępnił miejsce, w którym na potrzeby użytkowników kompleksu zamontowane zostały dwie zadaszone ławki wraz ze stolikiem.
Ustawiony na dziedzińcu zestaw nosi angielską nazwę „Picnic
Table”. Składa się z połączonych z sobą
we wspólnej metalowej konstrukcji dwóch
ławek wyposażonych w dębowe siedziska
i oparcia. Jest jeszcze stolik, który wraz
z ławkami mieści się pod dwuspadowym
daszkiem. W nim zamontowane zostały
panele fotowoltaiczne.
Energia elektryczna wytwarzana przez
te ogniwa jest magazynowana w akumulatorze. Można z niej korzystać po podłączeniu tabletu czy smartfona do
gniazd USB. Dostępne jest również gniazdo zasilające z napięciem 12 V.
Ta innowacyjna, rzadko jeszcze spotykana konstrukcja, została zastrzeżona w Urzędzie
Patentowym RP i jest własnością firmy Alex Electro. Szczyt
daszku został opatrzony logotypami uczestników projektu oraz
herbem Gminy Kleszczów.
Umowa o powierzenie grantu, za który został zakupiony zestaw „Picnic Table”, została podpisana 24 września w Biurze
Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie.
JS
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W Żłobnicy szkolą też obcokrajowców
oprzez stronę www.szkoleniacaparol.pl/szkolenia można
dowiedzieć się o trwających i planowanych szkoleniach, które są realizowane w Centrum Szkoleniowym spółki Caparol na terenie naszej gminy. Ten profesjonalny ośrodek został ulokowany
w sąsiedztwie największej w Polsce fabryki tej firmy (teren Strefy
Przemysłowej w Żłobnicy).
„Od początku swego działania nastawiliśmy się na połączenie
wiedzy teoretycznej z transferem umiejętności praktycznych, by zapraszanym do nas wykonawcom, dystrybutorom, projektantom i architektom dostarczać nowych kompetencji, tak ważnych przy przekonaniu inwestora do wyboru produktów klasy premium” - taka jest
misja Centrum Szkoleniowego. Można o niej przeczytać na internetowej stronie spółki.
System dwudniowych szkoleń
pozwala ich uczestnikom poznawać firmowe produkty (m.in. farby wewnętrzne i fasadowe, systemy ociepleń, systemy posadzkowe
i balkonowe) oraz tajniki ich skutecznego stosowania. Rejestracja na szkolenie odbywa się za
pośrednictwem doradców techniczno-handlowych spółki, działających na terenie całej Polski.
Przed dwoma laty centrum
w Żłobnicy otrzymało status Centrum Rozwoju Kompetencji Regionu Europy Północno-Wschodniej.
Oznacza to, że oprócz Polaków
przyjeżdżają tu na szkolenia pracownicy z Gruzji, Ukrainy, Węgier,
Jedna z sal w Centrum
Czech, Słowacji, a także z krajów
Szkoleniowym
nadbałtyckich.
Zajęcia prowadzone są dla grup liczących od 12 do 16 uczestników. W programie szkolenia dotyczącego stosowania farb wewnętrznych znaleźć można m.in. takie zagadnienia, jak ● rozpoznawanie

P

Do 20 listopada można
ubiegać się o dotacje
z urzędu pracy

Od 4 do 20 listopada Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
przyjmuje wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie
www.pupbelchatow.pl w zakładce „Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej” oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 22 na
parterze. Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem
telefonu 44/ 631-40-70.
Zgodnie z kryteriami przyjętymi na 2019 rok maksymalna kwota
dotacji na podjęcie działalności biznesowej wynosi 23 tys. zł.
Szczególnie duże szanse na zdobycie dotacji mają osoby młode
(do 30 roku życia), nie uczące się i nie pracujące, zaliczane do tzw.
kategorii NEET. Do nich adresowany jest specjalny projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: ● nie pracuje (tj. jest
bezrobotna lub bierna zawodowo); ● nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym); ● nie szkoli (tj.
nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).
W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania
przed przystąpieniem do projektu aktywizacyjnego nie może być
dłuższy niż 4 miesiące.

podłoża - podłoża mineralne, sztuczne; ● przygotowanie podłoża grunty, farby podkładowe; ● malowanie natryskowe farbami Caparol;
● podstawowe techniki dekoracyjne; ● narzędzia malarskie - jak dobrać prawidłowy wałek/pędzel do konkretnych farb.
Uruchomienie rządowego programu dotacji „Czyste Powietrze”
zapewniło spółce Caparol dość pokaźną grupę osób, szkolących się
w zakresie systemów dociepleń.
Wyjątkowym wydarzeniem, jakie w Centrum Szkoleniowym Caparol miało miejsce 14 i 15 listopada, był finał ogólnopolskiego konkursu
dla najlepszych sprzedawców systemów Caparol „Mistrz Sprzedaży”.
To podsumowanie miało formę turnieju z nagrodami, którego uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę o różnych grupach produktów.
JS

Nawet 50 tys. zł pożyczki
na własny biznes

listopada Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Do końca
będzie przyjmować wnioski o udzielenie pożyczki na roz-

poczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu
do biznesu”. Pożyczki w kwocie od 10 do 50 tys. zł oprocentowane
na 0,1 proc. rocznie są udzielane na okres do 5 lat.
Pożyczone z ŁARR pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na
nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jak również na nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do
24 roku życia. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.
Szczegółowe informacje oraz formularze dokumentów dostępne są pod adresem https://larr.pl/od-pomyslu-do-biznesu. Kontakt telefoniczny - 42/ 208-92-15.
JS

Jak z pasji i powołania
uczynić życiową profesję?

roku kolejne grono ludzi młodych staje przed decyzją o wyCo borze
przyszłej ścieżki zawodowej. Szukając odpowiedzi na

pytanie „Kim być?” zasięgają rad u osób z najbliższego otoczenia,
albo śledzą przypadki ludzi, którzy ze swoich pasji i zainteresowań
uczynili świetnie prosperujące biznesy. Dobrze jest, jeśli w trakcie poszukiwań młodzi trafią na inspiracje doświadczonych doradców zawodowych, albo spotkają się z ludźmi wykonującymi różne profesje.
Dobrze, jeśli trafnie określą swoje talenty i predyspozycje.
Wśród placówek edukacyjnych, które przystąpiły do organizowanego pod koniec października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), znalazł się również Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie. OTK to inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, której patronują ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bliskie spotkania z zawodowcami

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie”. Nieuniknionym punktem w kalendarzu wydarzeń, zaplanowanych w OTK były więc, organizowane również dla kleszczowskiej młodzieży, spotkania z osobami,
reprezentującymi różne profesje. „Fryzjerstwo jest to pasja, bez której nie mógłbym po prostu żyć” - zapewniał Błażej Adamus, mistrz
świata we fryzjerstwie, właściciel salonów fryzjerskich w Kleszczowie i Częstochowie. Z uczniami ZSP spotkał się 21 października.
Dzień później gościem szkoły był fotografik Krzysztof Pawelec,
właściciel salonu fotograficznego w Radomsku, a zarazem wielki
å ciąg dalszy na str. 6
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Świetne wyniki w biegach na orientację
Cztery drużyny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Kleszczowa
wystartowały w zawodach „Złotej Igły” w Łodzi. Była to impreza kończąca
sezon leśnych biegów na orientację, organizowanych w naszym regionie.
W trakcie zawodów, odbywających się w Lesie Łagiewnickim, wszystkie
nasze drużyny uplasowały się w pierwszej dziesiątce, a najlepiej spisała
się drużyna w składzie: Mikołaj Grzybek, Dawid Dyła, Mikołaj Słowiński,
która wywalczyła drugie miejsce. Czwarte miejsca zajęły dwa zespoły:
Anna Jarek, Julia Zysiek, Michalina Dworzyńska oraz Olaf Dynus, Dawid
Miarka, Dawid Drzazga. Siódma lokata przypadła teamowi w składzie:
Julia Biernacka, Wiktoria Zyrka, Wiktoria Chomen. Dodajmy, że oddzielnie prowadzona była klasyfikacja drużyn, złożonych z absolwentów gimnazjum, oddzielnie zaś dla absolwentów szkół podstawowych.

Losy absolwentów
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie podzieliła się na swojej stronie
informacją o tym, jaki kierunek kształcenia wybrali absolwenci ósmych
klas. Pierwszy raz po reformie oświaty absolwenci podstawówek poszli bezpośrednio do liceów, techników bądź szkół branżowych (dawniej
nazywanych „zawodówkami”). Po ukończeniu SP Kleszczów najwięcej
osób trafiło do Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
(9 uczniów) oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
(również 9). Popularne było też II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie, gdzie uczy się 6 absolwentów z Kleszczowa.
Część uczniów trafiła do szkół w Łodzi. W Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego kontynuuje edukację 2 uczniów, do Zespołu Szkół Ekonomii i Usług trafił 1 uczeń, podobnie jak do IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Emilii Szczanieckiej.
Do profili najczęściej wybieranych przez absolwentów SP Kleszczów
należały w tym roku: technik informatyk, technik reklamy i technik hotelarstwa.

Rozpoznawanie uzależnień, nauka asertywności
24 i 25 października w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie specjaliści z Instytutu Rozwoju i Edukacji „Progres” w Rzeszowie poprowadzili warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, przeznaczone dla uczniów klas VI- VII. W trakcie zajęć zatytułowanych „Na smutek i frasunek nie pomoże trunek ani inny ekwipunek” pokazywano, jak
rozpoznać konkretne uzależnienie oraz jak zachowywać się w sposób
asertywny. Szczególną uwagę szkolący zwrócili na etapy procesu uzależnienia, począwszy od inicjacji, a kończąc na negatywnych skutkach zażywania różnych substancji. Zajęcia prowadzone były różnymi metodami
(drama, praca indywidualna i grupowa, pokazy multimedialne itp.).

Lena wyróżniona w plastycznym konkursie
Do konkursu plastycznego „Pocztówka z wakacji”, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, przystąpili również
uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku. „Przy tworzeniu prac konkursowych w ramach odbywających się zajęć świetlicowych dzieci wykorzystały wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne i materiały plastyczne. Ponadto udział w konkursie pozwolił nie tylko odkryć niektóre talenty
uczestników, ale i również sprawił im wiele radości” - czytamy na internetowej stronie.
Wyróżnienie w konkursie zdobyła Lena Barańska z klasy I b.

Plastyczny przewodnik po Europie
Po raz XII Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny „Mój pierwszy przewodnik po Europie”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczestników na temat przestrzeni geograficznej i narodów Europy, kształtowanie poszanowania innych narodów, systemów
wartości i sposobów życia, popularyzowanie zbiorów bibliotecznych
w środowisku dzieci i młodzieży, rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do
plastycznej wypowiedzi, zainspirowanie do samodzielnych poszukiwań
i obserwacji. W gronie wyróżnionych uczestników w kat. 12-13 lat znalazła się Zofia Sujata ze szkoły w Łękińsku.

Ślubowanie pierwszoklasistów
W obydwu szkołach podstawowych naszej gminy odbyły się ślubowania uczniów pierwszych klas. Ślubujący przybyli tego dnia w galowych
strojach. Uczestnikami uroczystości byli też rodzice pierwszoklasistów.
å ciąg dalszy na str. 8
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Jak z pasji i powołania
uczynić życiową profesję?
å ciąg dalszy ze str. 5
pasjonat podróży i motocykli. Po nim przyszła kolej na żołnierza zawodowego, służącego w specjalnej jednostce GROM. Na przygotowanej prezentacji pokazał kadry z codziennego życia żołnierzy,
a także ćwiczeń odbywanych na poligonach.
W kalendarzu spotkań
z zawodowcami nie mogło
też zabraknąć oferty, adresowanej do dziewcząt. 24
października zespół szkół
w Kleszczowie gościł dwie
panie: Ewę Michalczyk
- pielęgniarka szpitalną Niektórzy uczniowie klas VII zostaną
z wieloletnim stażem pra- pewnie uczniami TNT
cy oraz Klaudię Michałek, która wykonuje pracę położnej w szpitalu.

Spotkanie z doradcą, odwiedziny w firmie

Organizatorzy OTK w Kleszczowie nie zapomnieli również
o uczniach szkół podstawowych, którzy będą wkrótce, bądź już decydują o wyborze kolejnego szczebla edukacji. 24 października
siódmoklasiści z SP w Kleszczowie i SP w Łękińsku uczestniczyli
w zajęciach z doradcą zawodowym ZSP - Renatą Kiną-Neumann,
a następnie w warsztatach z ratownictwa medycznego, poprowadzonych przez uczniów z klasy III b pod opieką Piotra Szczepaniaka. Później zwiedzali szkołę, zatrzymując się dłużej w pracowniach
zawodowych, na zajęciach które prowadzili Marek Pawłowski oraz
Jacek Świniarski.
Ostatnim akcentem OTK
była, zorganizowana 25 października wycieczka zawodoznawcza do firmy Arix Polska,
w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej. Uczniowie klas II t i II
m Technikum Nowoczesnych
Technologii poznali wyposażenie linii produkcyjnych, a także
Wnętrze hali produkcyjnej w Arixie
proces wytwarzania artykułów,
pomocnych w utrzymaniu czystości w mieszkaniach i biurach.
Bogatą dokumentację fotograficzną, ilustrującą poszczególne
wydarzenia, wpisane w program OTK w Kleszczowie, znaleźć można na internetowej stronie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Z
tej galerii pochodzą również prezentowane zdjęcia.
JS

Firma CFE Polska z siedzibą w Kleszczowie
poszukuje pracowników na stanowiska:

1. KIEROWNIKA ZAKŁADU
2. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wymagana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Kontakt: telefon 601-262-654, e-mail: jerzy.bienkowski@derei.com.pl
Dyrektor Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Kleszczowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Kleszczowie,
ul. Jagodowa 4, 97-410 Kleszczów.
Informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej
www.bip.przedszkolekleszczow.
wikom.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Kleszczowie.

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze GŁÓWNY
KSIĘGOWY w Gminnym Żłobku
w Kleszczowie, ul. Jagodowa 4, 97410 Kleszczów .
Wszelkie niezbędne informacje,
dotyczące naboru dostępne są na
stronie internetowej www.bip.zlobekkleszczow.wikom.pl, a także na
tablicy ogłoszeń Gminnego Żłobka
w Kleszczowie www.zlobekkleszczow.pl.
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Piknik pod znakiem prozdrowotnej edukacji
rganizatorami II Gminnego Pikni-

O ku Profilaktycznego „Bezpieczny
TY” są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Kleszczowie i Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W jak najciekawszym i atrakcyjnym przeprowadzeniu tej imprezy będą towarzyszyć
partnerzy: Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, SOLPARK
Kleszczów, Komenda Powiatowa Policji
w Bełchatowie, Gminna Biblioteka Publiczna i inni.
Tygodniowe działania z zakresu profilaktyki zaczęły się już 15 listopada wykładem „Zostań bohaterem szpiku”, przedstawionym w auli SOLPARKU przez lekarzy
z Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku UM
w Łodzi. Kolejne zajęcia poświęcone zostały takim tematom, jak: ● „Zdrowy kręgosłup - nowa moda fitness czy efekt realnych
problemów?” - spotkanie z fizjoterapeutą; ● „Od ziarenka do bochenka” - istota
chleba w żywieniu człowieka, podkreślenie
jego wartości odżywczych i zdrowotnych
oraz zwrócenie uwagi na problem marnotrawienia żywności w Polsce; ● Profilaktyka raka piersi - wykład otwarty dla uczennic
i wszystkich chętnych pań i panów, prowadzony przez Bełchatowskie Stowarzyszenie
„AMAZONKI” (20.11. godz. 8.00); ● Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich - szkolenie dla uczniów (chłopcy z klas pierwszych), prowadzone przez
funkcjonariuszy policji w Bełchatowie, działających w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii (21.11. godz.
9.30); ● „Bądź odpowiedzialny - wygraj
z HIV” - warsztaty dla uczniów klas I ratowniczo-medycznych, realizowane przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Łodzi (21.11. godz. 9.00);
● Światowy Dzień Rzucania Palenia – ak-

Agencja Rozwoju
Regionalnego „Arreks”
S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728 oraz
w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122.
Zapraszamy również do odwiedzenia
naszego Facebooka.

Zaproszenie na wystawę
espół Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie był w październiku
miejscem obchodów Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Zachęcanie
uczniów do sięgania po nowe, nieodkryte
jeszcze lektury nie było wcale jedynym celem, wpisanym w program tych obchodów.
Aby przekonać się o wielowątkowości tegorocznego projektu MMBS warto zajrzeć
na facebookowy profil Sympatyków Biblioteki Szkolnej ZSP w Kleszczowie. Trafimy
tam na zdjęcia z takich przedsięwzięć, jak
„Strefa Gier”, zajęcia jogi, „W rytmie Hiszpanii” (akcja popularyzująca język, kulturę i kuchnię hiszpańską), czy cykl anglojęzycznych spektakli, przygotowanych przez
uczniów ZSP w ramach projektu „Drama
classes”. Zaprezentowano m.in. takie baśnie, jak „Jaś i Małgosia” czy „Czerwony
Kapturek” (na zdjęciu).

Z

Szkolna biblioteka ZSP przystąpiła
również do konkursu #cojaczytam, zorganizowanego przez #wolnelektury. Jednym
z elementów tego konkursu stało się przygotowanie wystawy fotograficznej, poświęconej Powstaniu
Warszawskiemu.
Do jej obejrzenia
zaproszeni zostali także mieszkańcy
gminy Kleszczów.
- Wykonane przez uczniów
zdjęcia przedstawiają scenki z życia powstańców
- informuje nauczycielka ZSP, Barbara Mickiewicz.
- Mają zachęcić
wszystkich oglądających do czytania
książek, poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Chodzi
m.in. o takie tytuły, jak „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich oraz „Powstanie
44” Normana Daviesa.
JS

Centrum Naturoterapii Monika Zawodzińska
zaprasza miłośników zdrowia na spotkanie z wybitnym lekarzem
medycyny naturalnej dr Witoldem Kowalewskim

T
LE U
BI TĘP
S
W

1. Język angielski, niemiecki - poziomy
A1, A2, A3 - 50 godz.
2. Excel podstawowy i zaawansowany 30 godz.
3. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 8 godz.
4. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
5. Kurs dla kandydatów na członków
rad nadzorczych
6. Kasy fiskalne - 8 godzin

cja informacyjna „Palenie zabija”, przygotowana przez uczniów
(21.11. przez cały dzień).
W dniu, który będzie zwieńczeniem tygodnia profilaktyki, 22
listopada w hali sportowej SOLPARKU przewidziano takie oto
atrakcje: ● praktyczne ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, ● symulatory zderzeń i dachowania, alkoi narkogogle, ● fachowe porady specjalistów, dotyczące szeroko
rozumianego bezpieczeństwa, pomocy rodzinie, profilaktyki, ●
bezpieczne zachowania w domu i na drodze promowane przez
policję, tresura psa policyjnego, ● zastosowanie platformy Schumanna w fizjoterapii.
Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych osób. W
przerwach pomiędzy kolejnymi punktami pikniku można liczyć
na obejrzenie występów szkolnych cheerleaderek, będzie również kiermasz zdrowej żywności.
Jeśli zainteresuje Państwa udział w akcjach honorowego dawstwa krwi oraz w rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego to będzie to możliwe w godz. 9-13 w dużej sali
konferencyjnej na parterze (obok auli).
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

*Er+2 szczep 317/402

„Zakazana bakteria” dostępna już w Polsce
Spośród tysięcy szczepów ta jest wyjątkowa
Obecnie niemal niespotykana w probiomie

2 grudnia 2019, godz. 17:00 - SOLPARK
Ograniczona ilość miejsc. Rezerwacja do dnia 25 listopada. Wymagane potwierdzenie na nr tel. 731-645-652
Bilet weźmie udział w losowaniu nagród. Wytnij i weź go ze sobą.
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 6
„Pierwszoklasiści wspaniale zaprezentowali się w programie artystycznym. Z dumą recytowali wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka”
oraz z powagą zaśpiewali hymn Polski. Wiele wzruszenia wywołała piosenka „Ślubowanie” w wykonaniu najmłodszych uczniów. (…) Po części
artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia
symbolicznym ołówkiem, którego dokonała Pani Dyrektor. Nasi mali bohaterowie na początek edukacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, teczki
oraz kuferki ze słodką niespodzianką i ołówkiem. Rodzice podarowali swoim pociechom okazjonalne
odznaki. Przygotowali również dla
dzieci poczęstunek” - taką relację
z uroczystości przekazała na swej
stronie SP Kleszczów.
A w Łękińsku? „Krokiem poloneza rozpoczęła się uroczystość
pasowania na uczniów najmłodszych dzieci w naszej szkole. Kilkutygodniowe przygotowania zaowocowały piękną prezentacją,
podczas której uczniowie sprawdzili się w próbie mądrości, uśmiechu,
zręczności, śpiewu oraz wykazali się znajomością przepisów drogowych.
Zwieńczeniem uroczystej akademii było ślubowanie oraz pasowanie na
ucznia przez panią dyrektor. Wzruszającym momentem okazały się podziękowania i piosenka skierowana w stronę rodziców uczniów. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze ufundowane przez
Radę Rodziców oraz kuferki z pomocami dydaktycznymi”.

Odwiedzili sejm oraz politechnikę
Na wycieczkę do Sejmu RP wybrali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (kl. III b, IV t). Zwiedzanie sejmowego gmachu odbyło
się z udziałem posła Krzysztofa Maciejewskiego, który przybliżył im wiele informacji o pracy posłów, procedurach parlamentarnych, zasadach
głosowania oraz pozasejmowej działalności posłów. Na sejmowych korytarzach uczniowie mieli okazję spotkać parlamentarzystów, znanych
z mediów. Podczas wizyty w Warszawie uczniowie kleszczowskich szkół
odwiedzili Politechnikę Warszawską. Dowiedzieli się o aktualnych kierunkach kształcenia, mieli również okazję uczestniczenia w zajęciach
„Czy masz smykałkę inżynierską?”, poprowadzonych przez doradcę zawodowego.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Na praktyki do Drezna
w Technikum Nowoczesnych Technologii im.
W październiku
Jana Pawła II w Kleszczowie została przeprowadzona rekru-

tacja kolejnych uczestników zagranicznego stażu zawodowego. W
kwietniu i maju przyszłego roku na praktyki organizowane w Dreźnie wyjedzie łącznie 26 uczniów.
Podróż, dwutygodniowy pobyt oraz organizowane w Niemczech
zajęcia zostaną sfinansowane w znacznym stopniu (ponad 94
proc.) ze środków unijnych tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu, przygotowanego przez szkołę w Kleszczowie „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich
mechatroników”. Do uczestnictwa w zagranicznym stażu zgłaszać
się mogli uczniowie trzecich klas TNT.
Na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie zostały podane nazwiska osób, przydzielonych do konkretnych grup. Wyjazd pierwszej z nich planowany jest od 22 marca do 4 kwietnia, zaś drugiej od 10 do 23 maja.
JS

Sprzedam drewno opałowe,
akacjowe, suche, porąbane.

Tel. 505-041-746.

NR 22/518

Jak zagłosowali młodzi?
października udział w projekcie „Młodzi głosują” wzięli
uczniowie dwóch szkół w Kleszczowie - ZSP oraz szkoły podstawowej. Znaleźli się w gronie ponad 930 placówek z całej Polski,
które przystąpiły do akcji, służącej zwiększeniu uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Oprócz dania uczniom możliwości głosowania na konkretne, realne komitety wyborcze, akcja „Młodzi głosują” służyła też przekazaniu podstawowych informacji na temat
procedur demokratycznych i znaczenia wyborów. Projekt „Młodzi
głosują”, zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej towarzyszy wszystkim wyborom i referendom w Polsce od roku 1995.
W SP Kleszczów symulację wyborów do parlamentu połączono z wyborami do Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie przygotowali lokal wyborczy, karty do
głosowania oraz urnę. Podczas symulacji wyborów w kleszczowskiej szkole podstawowej na
188 uprawnionych uczniów starszych klas w głosowaniu udział wzięło 178. Najwięcej głosów (42
proc.) oddanych zostało na Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie na poziomie 22,2 proc. uzyskała Koalicja Obywatelska, natomiast 20,5 proc. Konfederacja. Na PSL uczniowie oddali 8,5 proc.
głosów, zaś na lewicę 6,8 proc.
A jak wyglądała frekwencja oraz wyniki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych? Jak czytamy
na szkolnej stronie www „W ciągu czterech godzin lekcyjnych szkolny lokal wyborczy odwiedziło 342 uczniów, na 381 osób uprawnionych do
głosowania. Zwycięzcą wyborów w naszej szkole został KW Konfederacja Wolności i Niepodległość, za nim uplasował się KW Sojusz
Lewicy Demokratycznej, a na trzecim miejscu KW Prawa i Sprawiedliwości”.
Wyniki szkolnych wyborów można porównać z innymi szkołami, biorącymi udział w akcji, klikając w link https://mlodziglosuja.pl/akualnosci/11-wyniki-wyborow-parlamentarnych-mlodziglosuja-2019/.
Podsumowując wyniki z wszystkich głosujących szkół okaże się, że zwycięzcą wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość (25
proc. głosów młodzieży). Na kolejnych miejscach, zdobywając niewiele mniej głosów, uplasowały się trzy ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej (23 proc.), Koalicja Obywatelska (22 proc.) oraz
Konfederacja (21 proc.).
Organizatorzy kampanii „Młodzi głosują” w podsumowaniu zamieścili komentarze, analizujące wyniki wyborów młodzieżowych.
Dr Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej zauważa: „Jest to pierwsza od wielu lat edycja programu, w której wyniki
czterech sił politycznych są tak wyrównane i to jest najważniejszym
wnioskiem z tych wyborów - młodzi ludzie podzieleni są według poglądów politycznych na cztery niemal równe grupy. Nie było w tych
wyborach partii, komitetu ani kandydata, który przyciągnąłby do siebie większość młodych ludzi”.
A oceniając wynik w starszej grupie uczniów stwierdza: „Wysokie wyniki partii skrajnych w tej grupie wiekowej pokazują jednoznacznie radykalizację poglądów młodych ludzi, do której dochodzi bezpośrednio przed osiągnięciem pełnoletniości - wtedy
o uwagę młodzieży najłatwiej partiom postulującym radykalną
zmianę i odnowę polityki - takim jak Konfederacja, do pewnego
stopnia również Lewica, a wcześniej ruch Kukiz’15”.
Dr Marta Żerkowska-Balas (Uniwersytet SWPS) zauważa
natomiast: „Dotychczas największym poparciem młodych wyborców cieszyły się partie protestu - to one wygrywały młodzieżowe
wybory. Jest to wyraz sprzeciwu młodych wobec bieżącej polityki, wobec dorosłych, którzy zorganizowali otaczający ich świat oraz
wobec tego świata. Młodzi ludzie budują swoją tożsamość na kontestacji zastanej rzeczywistości, znajduje to wyraz także w zachowaniach wyborczych. W tegorocznej edycji trend ten znajduje odzwierciedlenie w wysokim poparciu dla Konfederacji”.
JS
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Rękodzieło
- zajęcia cykliczne (cz. II)
WOK w Łękińsku
Ceramika artystyczna
Wtorek
• godz. 12.30-15.30 - seniorzy
• godz. 16.30-19.30 - dorośli
Środa
• godz. 12.30-15.30 - seniorzy
Czwartek
• godz. 13.00-13.45 - dzieci, grupy przedszkolne
• godz. 16.00-16.45 - dzieci, grupa młodsza
• godz. 17.00-18.00 - dzieci, grupa starsza
Haft krzyżykowy
Piątek godz. 16.30-19.30
WOK w Łękińsku jest również miejscem zajęć dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów oraz Kleszczowskiego
Chóru Mieszanego SONORE. Instruktorzy prowadzą m.in. zajęcia
z nauki gry na klarnecie, na saksofonie altowym i tenorowym, a także na instrumentach dętych blaszanych.

Ja Ewa Kiełbik
przepraszam Monikę Kiełbik
za użycie pod jej adresem
w dn. 4 lipca 2019 r. słów
obraźliwych i znieważających.
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Ważne dla rolników

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc
dla grup producenckich
Do 13 grudnia br. regionalne oddziały ARiMR będą przyjmowały
wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. O wsparcie ubiegać się mogą nowe grupy
producentów rolnych, uznane od 22 grudnia 2018 r., składające się
z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze
sprzedaży produktów. Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym
roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy, a także szczegóły dotyczące
warunków udzielenia pomocy można znaleźć na stronie ARiMR.
Wszystkie wnioski podlegają ocenie. Na podstawie liczby punktów
zostaje ustalona kolejność przyznawania pomocy.

Chcą przeszkolić sołtysów
„Jeśli od niedawna jesteś sołtyską lub sołtysem, i w ramach
swoich zadań angażujesz ludzi do działania, pośredniczysz między nimi a samorządem, czasem rozwiązujesz spory sąsiedzkie,
a przede wszystkim chcesz, aby w Twojej wsi żyło się lepiej i działo się więcej, weź udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi” - zaproszenie takiej treści
wystosowała na swojej stronie ta właśnie fundacja. Pierwszeństwo
będą mieć osoby pełniące funkcję w pierwszej kadencji.
Udział w szkoleniu (30 stycznia-1 lutego 2020 roku w Centrum
Konferencyjnym „Molo” w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim), zakwaterowanie oraz wyżywienie są bezpłatne. Uczestnicy
przyjeżdżają na własny koszt. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy
wypełnić ankietę rejestracyjną, zamieszczoną na stronie FWW. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2019.

Portal z poradami nie tylko dla rolników
Kalendarz rolników to jeden z bardzo licznych obecnie portali,
adresowanych do rolników i - generalnie - mieszkańców wsi. Zawiera aktualności, informacje i porady pogrupowane w kilka działów tematycznych. Otwierając stronę www.kalendarzrolnikow.pl natrafimy na takie oto działy: „Wiadomości rolnicze”, „Rolnikiem być…”,
„Rodzina, świat, przyroda”, „Technika i finanse”, „Dla domu i ogrodu”, „Zdrowie i uroda”, „Wiara, ojczyzna, tradycja”.

Sprzedam lodówko-zamrażarkę,
kolor szary, wys. 185 cm,
w dobrym stanie.
Tel. 518-340-595, 505-041-746.

Wydawnictwa książkowe o nazwie „Kalendarz rolnika” były kiedyś na wsi popularnym źródłem praktycznych porad, ale też podstawowych wiadomości o przyrodzie, historii, gospodarstwie. Teraz
podobną, uwspółcześnioną zawartość zainteresowani znajdą w internetowym portalu, którego właścicielem jest Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z Włocławka.
(opr. JS)
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kleszczów 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 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 listopada do 12 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie
wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt planu
miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, mogą też składać uwagi
do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i prognozy w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać w formie
pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, albo w formie elektronicznej
na adres: kancelaria@kleszczow.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy
Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy
ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@
kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja
zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do:
dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

NR 22/518

Jedyne takie radio
pośród dziesiątków rozgłośni radiowych, jakie funkcjonują obecnie
w całej Polsce, rodzicom małych dzieci warto polecić całodobową
stację, która zawiera kilkaset bajek i słuchowisk, przeznaczonych dla małych słuchaczy. To „Polskie Radio Dzieciom”, prowadzone przez spółkę
Polskie Radio S.A.
Stacja działa, co prawda, już od czterech lat, ale okazją do przypomnienia o niej jest odświeżona niedawno grafika. Pozwala ona na bardziej intuicyjne wyszukiwanie potrzebnych audycji, które podzielone zostały na katalogi tematyczne, takie jak muzyka, podróże, edukacja czy bajki.
Każdego tygodnia „Polskie Radio Dzieciom” nadaje premierowo kilkadziesiąt audycji. Audycje dla dzieci emitowane są od 7.00 do 21.00. Wieczorem startują audycje publicystyczne i muzyczne, dedykowane dorosłym.
Radiową stronę dla dzieci można uruchamiać zarówno na telefonach, smartfonach,
laptopach, tabletach, jak i na komputerach
stacjonarnych.
Warto sprawdzić, jak nasze dziecko zareaguje na możliwość odsłuchania ulubionej bajki ze strony www.polskieradiodzieciom.pl.
JS

S

Gminna biblioteka zaprasza

Spotkanie z aktorem M. Hryniewiczem

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprasza 20 listopada (środa) do swojej filii w Żłobnicy na spotkanie autorskie z aktorem Mieczysławem Hryniewiczem, znanym z wielu polskich filmów i seriali (m.in. „Zmiennicy”, „Dom”, „Na Wspólnej”).
Spotkanie zacznie się o godz. 17. Wstęp wolny, ale biblioteka prosi
o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 19 listopada (telefonicznie 44/
731-46-09, lub osobiście w siedzibie biblioteki).

Lech Dyblik w gminnej bibliotece
W ramach zajęć Dyskusyjnego Klubu Książki, który funkcjonuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie w czwartek 21 listopada w czytelni GBP odbędzie się spotkanie z aktorem telewizyjnym i filmowym, Lechem
Dyblikiem. Początek o godz. 17.30, wstęp wolny.

Pokaz filmu i spotkanie z reżyserem
„Dzień czekolady” to film o właściwościach terapeutycznych. Opowiada o procesie przechodzenia żałoby i o tym, jak pomocna dla odreagowania trudnych przeżyć dzieci może być ich wyobraźnia. Pokaz tego filmu zaplanowany został w poniedziałek 25 listopada w auli SOLPARKU (godz.
17.00). Po projekcji można będzie porozmawiać z reżyserem, Jackiem Bławutem.
Bezpłatne wejściówki na seans filmowy wydaje Gminna Biblioteka Publiczna. Liczba miejsc - ograniczona.
(opr. JS)

Kersten Europe sp. z o. o.
zatrudni w swoim zakładzie
w Kleszczowie:
l INSPEKTORA KONTROLI JAKOŚCI

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: bieżącą kontrolę jakości wyrobów w cyklu produkcyjnym, kontrolę dostaw i wyrobów gotowych.
Wymagania to m.in. wykształcenie min. średnie techniczne oraz umiejętność czytania rysunku technicznego.

l TECHNOLOGA

Zakres odpowiedzialności to m. in.: przygotowywanie dokumentacji technicznej
w oparciu o zamówienie klienta, generowanie programów i symulowanie pracy robota do cięcia trójwymiarowego, optymalizacja i ciągłe udoskonalanie procesów
technologicznych.
Wymagania to m. in. wykształcenie wyższe techniczne, znajomość rysunku technicznego, oprogramowania typu AutoCAD, kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
Więcej informacji zainteresowane osoby znajdą w ogłoszeniach rekrutacyjnych, zamieszczonych przez spółkę Kersten Europe w portalu „Pracuj.pl”.
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Sport
Red Bull 111 Megawatt
- tym razem w czerwcu

godnie z ogłoszonym właśnie harmonogramem zawodów World Enduro Super
Series (WESS) na rok 2020 jedna z rund zostanie rozegrana w Polsce, na terenie odkrywki KWB Bełchatów. Po roku przerwy w tej imprezie tym razem ustalono termin inny od dotychczasowych. Motocyklowe wyścigi enduro zamiast we wrześniu odbędą się w ostatni weekend czerwca.
Zawody, które przyciągają najlepszych zawodników hard enduro na świecie, odbywają się na terenie wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Motocyklowe przejazdy po specjalnie przygotowanych przeszkodach są niezwykle widowiskowe. Nie dziwią zatem tysiące fanów, które w dniach imprezy Red Bull 111 Megawatt przybywają do
Kleszczowa.
Zgodnie z harmonogramem World Enduro Super Series 2020, przygotowanym na
ten rok polska runda World Enduro Super Series będzie czwartą w kalendarzu na 2020
rok. Zawodnicy ścigający się w formule hard enduro rywalizować mają kolejno w następujących miejscach: 1: Extreme XL Lagares (Portugalia) 8-10 maja; 2: Trefle Lozerien AMV (Francja) 21-23 maja; 3: Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble (Austria)
10-14 czerwca; 4: Red Bull 111 Megawatt (Polska) 27-28 czerwca; 5: Red Bull Romaniacs (Rumunia) 21-25 lipca; 6: Tennessee Knockout (USA) 15-16 sierpnia; 7: Hawkstone Park Cross-Country (Wielka Brytania) wrzesień; 8: Hixpania Hard Enduro (Hiszpania) październik.
JS

Z

Sport
Pływacy zwyciężają w półfinale
listopada w półfinale mistrzostw województwa łódzkiego w pływaniu chłopców
w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli także zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Uczniowie mieli do przepłynięcia 50 m stylem dowolnym (w sztafecie) oraz po 50 m jednym
stylem pływackim (każdy indywidualnie).
Pływacy z kleszczowskiej szkoły okazali się
bezkonkurencyjni i wywalczyli awans do finału wojewódzkiego.
W drużynie ZSP Kleszczów wystąpili: Wiktor Kośmider, Jakub Lizurej, Szymon
Profic, Tomasz Profic, Antoni Włodarczyk,
Jakub Muszyński oraz rezerwowy Igor Świątek. Opiekunami podczas zawodów byli Marta Szataniak i Robert Pawlicki.
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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 66 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

12 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

NR 22/518

W organizacjach pozarządowych

Skutecznie powalczyli
o mikrogrant

Fundacja Przekraczać Granice, działająca (nie tylko na terenie
gminy Kleszczów) na rzecz osób z niepełnosprawnościami z sukcesem zakończyła swój udział w konkursie o mikrogranty „Łódzkie
na Plus” (o projekcie mikrograntów pisaliśmy na łamach „IK”). Fundacja złożyła wniosek o mikrogrant i uzyskała 4250 zł dofinansowania do projektu „Zrozumieć Siebie i Innych”. Projekt obejmuje dwa
etapy działań. 12 listopada uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
w Bełchatowie brali udział w spotkaniu „Zamknij oczy, otwórz serce”, poznając codzienne wyzwania, z jakimi zmagają się osoby niewidome. Na 3 grudnia fundacja zaplanowała zorganizowanie świątecznego spotkania integracyjnego „Razem można więcej”. Częścią
spotkania mają być występy podopiecznych i uczestników, a także
integracyjne warsztaty.

Kolejny cykl - zakończony
W tym roku Fundacja Servire Homini korzystając z dofinansowania Gminy Kleszczów realizowała kolejną część projektu, służącego aktywizacji osób starszych, w tym również samotnych mieszkańców gminy. Zajęcia poświęcone edukacji, warsztaty twórcze oraz
kulinarne sprzyjały integrowaniu uczestników. We wrześniu w ramach wspomnianego projektu zrealizowano np. warsztaty florystyczne, podczas których powstawały dekoracyjne kompozycje kwiatowe.
Jedno z październikowych zajęć poświęcone było pieczeniu ciasta
z jabłkami, a na kolejnym uczestnicy projektu spotkali się z policjantami z Posterunku Policji w Kleszczowie. Dowiedzieli się o tym, jak
unikać zagrożeń, związanych z próbą wyłudzania pieniędzy. Ufne,
starsze osoby często padają
ofiarą bezwzględnych oszustów.
Przebieg tegorocznego projektu, realizowanego
w Domu Pomocy im. Św. Barbary, został udokumentowany nie tylko na Facebooku,
ale również w bogato ilustrowanej kronice.

Kleszczowska Barbórka…
… odbędzie się z aktywnym udziałem Stowarzyszenia Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”. Na sobotę 30 listopada zaplanowano: ● 14.30-15.40 - występ zespołu „Wesoły Masorz
i Przyjaciele” w sali GOK Kleszczów; ● 15.50 - przemarsz pocztów
sztandarowych, orkiestry dętej, braci górniczej oraz mieszkańców
gminy Kleszczów na dziedziniec przed kościołem w Kleszczowie;
● 16.15 - uroczysta Msza św. w intencji górników oraz ich rodzin.
Górnicza orkiestra po zakończeniu nabożeństwa odwiedzi
mieszkańców Domu Pomocy im. św. Barbary w Kleszczowie.
(opr. JS)

Wejściówki
na „Królową Śniegu”
Podczas gminnej imprezy mikołajkowej, zaplanowanej na niedzielę 15 grudnia w auli SOLPARKU odbędą się dwa spektakle
„Królowa Śniegu”, w wykonaniu Teatru Piasku Tatiany Galistyny.
Pierwszy pokaz o godz. 14.15, drugi - o godz. 17.
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie rozprowadza bezpłatne wejściówki dla dzieci na spektakl oraz sprzedaje bilety dla rodzica /opiekuna (10 zł za sztukę). Zainteresowani mogą się zgłaszać
do kasy GOK w Kleszczowie od 20 listopada (pn., śr., czw., pt. w godz. 8.00-15.00, wt. 8.00-18.00).

P

Kolejny turystyczny
weekend za pół ceny

romowanie walorów turystycznych Polski poprzez wprowadzenie atrakcyjnych ofert cenowych to główny cel kampanii „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”, organizowanej
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Kolejna odsłona tej akcji odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2019 r.
W tych dniach wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać
z ciekawych ofert i odwiedzać różnego rodzaju muzea i zabytki oraz
- nie zważając na jesienne warunki pogodowe - poznawać walory
przyrodnicze poszczególnych regionów.
Na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl, w zakładce „Znajdź ofertę” zamieszczono aktualną listę partnerów projektu
(hotele, muzea, galerie, centra kultury), wraz z wyszukiwarką oraz
mapą z naniesionymi na nią obiektami.
JS

Harmonogram zajęć fitness
w SOLPARKU

gminy Kleszczów, którzy dbają o swoją kondyM ieszkańcy
cję psychofizyczną i chcą przez długie lata pozostać spraw-

ni, mogą korzystać z kilku rodzajów zajęć ruchowych, organizowanych w SOLPARKU.
Podajemy aktualny harmonogram zajęć, który obowiązuje od 1
listopada: ● AQUA AEROBIK - wtorek 10:00, środa 19:00, ● AQUA
CYCLING - poniedziałek 19:30 i 20:30, środa 20:00, ● ZUMBA - poniedziałek 18:00, wtorek 19:30, ● BOKS - wtorek 18:00, 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, ważny przez 31
dni obejmujący 5 wejść za 15 zł lub 10 wejść za 30 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731-65-01.

