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Wprowadzenie nazewnictwa
ulic w Łuszczanowicach
- jakie obowiązki dla mieszkańców?

20 marca wchodzi w życie uchwała Rady Gminy Kleszczów, dotycząca wprowadzenia nazw ulic w Łuszczanowicach. Od tego dnia
mieszkańcy Łuszczanowic będą mieli obowiązek posługiwać się
nowym adresem.
Jakie dokumenty trzeba będzie wymienić w związku ze zmianą adresu? Które instytucje należy poinformować o zmianie danych
adresowych? Informacje na ten temat publikujemy na str. 3.
Więcej na str. 3

Finisz drogowej inwestycji
Kompleksowa przebudowa ulicy Głównej w Kleszczowie przygotowywana latami kończy się po 28 miesiącach od dnia zawarcia
umowy z wykonawcą. Kiedy wysyłaliśmy do druku to wydanie „Informatora” trwał końcowy odbiór inwestycji, której wartość wyniosła
ponad 66,89 mln zł brutto. Na str. 7 przypomnimy ważniejsze etapy robót.
Więcej na str. 7

Ostatkowi przebierańcy…
… wprowadzili radosny harmider do spokojnych zazwyczaj instytucji w Kleszczowie (Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy, Posterunek Policji), które postanowili odwiedzić we wtorek 25 lutego. Grupa
młodzieży z jednego z kół w Gminnym Ośrodku Kultury pod opieką
pani instruktor recytowała ostatkowe rymowanki i wszystkie napotkane osoby częstowała przyniesionymi z sobą słodkimi wypiekami.
Akurat ten ostatni fakt to odstępstwo od dawnej polskiej tradycji, kiedy to przebierańców należało nagradzać za ich psoty i występy. Nagrodą były nie tylko pączki, ale również... jajka i pieniądze.

GUS przeprowadzi u nas
spis próbny
W dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie gminy
Kleszczów zostanie przeprowadzony drugi spis próbny przed
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
W trakcie spisu próbnego zbierane będą dane według stanu na dzień 31 marca
2020 r., godzinę 24.00.
Więcej na str. 8

Stypendyści z Kleszczowa

Więcej na str. 12

Wielkanocne palmy
na warsztatach w GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy na kolejne warsztaty artystyczne. W ich trakcie można
będzie samodzielnie wykonać wielkanocne palmy, pięknie dekorowane kwiatami z wielobarwnej bibuły. Te zajęcia będą się odbywać w ośrodkach kultury poszczególnych sołectw w dniach od 1 do
4 kwietnia.
Więcej na str. 12

Są już znane wyniki naboru wniosków stypendialnych, prowadzonych w ramach regionalnego projektu „Zawodowcy w Łódzkiem
- stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. W gronie beneficjentów
programu stypendialnego znalazło się trzech uczniów z Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.
Wszyscy trzej zdobywają tu zawód technika mechatronika. Z przedmiotów zawodowych uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią
ocen powyżej 5,25.
Stypendyści - zawodowcy
z Kleszczowa to: Wojciech Holajda
z klasy III t, którego opiekunem dydaktycznym jest Paweł Kelm; Wojciech Palusiński z klasy IV t (opiekun dydaktyczny Jacek Świniarski);
Wojciech Tabor z klasy IV t (opiekun dydaktyczny Aleksandra Żarska-Szulc).
Więcej na str. 6
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Światłowód w kolejnych
miejscowościach

Gmina zawarła umowy

Rozstrzygnięto konkursy, mające na celu wybranie przez gminę placówek medycznych, w których mieszkańcy gminy (posiadający zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Kleszczów) będą przyjmowani na planowe zabiegi i leczenie z zakresu trzech specjalności.
W zakresie okulistyki oraz ortopedii i traumatologii usługi na rzecz
mieszkańców gminy będą w tym roku realizować dwa szpitale: SP
ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM UM w Łodzi
oraz Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. Zabiegi
z zakresu chirurgii ma natomiast realizować Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi.

Pieniądze na działalność sportowych klubów

W ramach dotacji celowej w zakresie wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Kleszczów w roku 2020 zostały przyznane następujące kwoty na tę działalność: Ludowy Klub
Sportowy Omega Kleszczów otrzyma 1,7 mln zł, Klub Sportowy
„Alfa” Kleszczów - 53 tys. zł, a Uczniowski Klub Sportowy „Junior
Kleszczów” - 15 tys. zł.

Poniżej 100 bezrobotnych

Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie
pozostawało bez zatrudnienia 96 mieszkańców gminy Kleszczów.
Większość osób bezrobotnych stanowiły kobiety (64). Prawo do pobierania zasiłku miały 23 spośród zarejestrowanych w PUP osób
z terenu naszej gminy.
JS

KORONAWIRUS
- jak zapobiegać zakażeniu
Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz
Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzą ogólnopolską kampanię edukacyjną poświęconą koronawirusowi. Kampania służy
upowszechnieniu informacji o tym, jak zapobiegać zakażeniu
i co zrobić, kiedy wystąpią u nas objawy choroby. Powtarzamy
najważniejsze z wydanych zaleceń.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,
bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową,
a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.
● ABY ZAPOBIEC ZAKAŻENIU należy często i starannie
myć ręce, używając mydła i wody.
● Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
● Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które
kaszlą i kichają.
● Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
● PAMIĘTAJ!!! Kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale
nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
● Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia
wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej
konsultacji.
● NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM do ośrodka zdrowia (chyba,
że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani
nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!
● Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa
i ust. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz. Nie zbliżaj się do
osób chorych.

Infolinia NFZ     800 190 590

trwało przyjmowanie ofert w ogłoszonym przez gminę przetarDo 27gu lutego
na rozbudowę szybkiej, publicznej sieci telekomunikacyjnej. Zada-

nia z tego zakresu podzielone zostały na trzy oddzielne obszary. Pierwszy z nich
obejmuje ulice: Topolową, Północną,
Ustronną, Słoneczną i Długą w Łękińsku, ul. Ogrodową w Kleszczowie
oraz przedłużenie ulic Słonecznej
i Ogrodowej w kierunku Łuszczanowic. Drugi obszar obejmuje ulice Słoneczną, Sosnową i Zieloną w Kleszczowie, natomiast trzeci - 30 różnych
punktów, położonych w miejscowościach: Kleszczów, Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia, Wolica,
Wola Grzymalina Kolonia, Łękińsko,
Czyżów i Żłobnica.
Zakres prac, jakie będą konieczne do wykonania w ramach tej gminnej inwestycji, obejmuje przede
wszystkim: budowę mikrokanalizacji Prace przy sieci światłowodowej na
rozdzielczej i mikrokanalizacji abo- ul. Urzędowej w Kleszczowie
nenckiej w istniejącej kanalizacji
pierwotnej; budowę magistralnych mikrokabli optotelekomunikacyjnych; budowę
punktów dystrybucyjnych FTTH (słupki optyczne); budowę przyłączy, mikrokanalizacji kablowej oraz mikrokabli abonenckich; budowę instalacji abonenckich
z aktywnymi urządzeniami końcowymi; doposażenie centrali „Arreksu” w Kleszczowie.
JS

J

Ważne dla rolników
- trzeba gromadzić faktury

ak już informowaliśmy na gminnej stronie internetowej oraz w „Informatorze Kleszczowskim” (wydanie nr 2/2020) obowiązujący w latach 20202023 program pomocy społecznej przewiduje wspieranie rolników, którzy w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych ponieśli szkody w uprawach. Uchwała Rady
Gminy Kleszczów obejmuje w szczególności takie zdarzenia losowe jak: ● przymrozki wiosenne, ● ujemne skutki przezimowania, ● suszę, ● powódź lub podtopienia, ● deszcz ulewny, ● grad, ● uderzenie pioruna, ● huragan lub wichura.
W załączniku do wspomnianej uchwały zostały określone kwoty wsparcia, na
jakie liczyć mogą poszkodowani rolnicy. W § 2 pkt 3 wprowadzono bardzo ważny zapis, który mówi o tym, że w przypadku udokumentowania przez rolnika „poniesionych wydatków na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony
roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie” przysługiwać będzie pomoc wyższa o 50 proc.
Tak więc w trosce o to, by - w przypadku wystąpienia szkód w uprawach kwota rekompensaty za wydatki poniesione przez rolnika była odpowiednia, warto zbierać faktury, dokumentujące wydatki poniesione na produkcję rolną.
JS

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 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.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów - Uchwała Nr X/99/2019
Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 czerwca 2019 r.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

1 - 15 III `2020
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Sesja Rady Gminy Kleszczów

lutego zebrała się Rada Gminy
Kleszczów. Po przyjęciu porządku
obrad radni w pierwszej kolejności zajęli się
rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawie
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Wsparcie ze środków
Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego otrzymają:
● Gmina Rusiec: na przebudowę drogi
gminnej Rusiec - Żary (235 tys. zł), na budowę zbiorników retencyjnych wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Ruścu (200
tys. zł), na przebudowę drogi gminnej Rusiec
- Kuźnica (80 tys. zł), na utwardzenie gruntu,
zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli
Wiązowej (60 tys. zł), na rozbudowę kanalizacji deszczowej w Ruścu (35 tys. zł),
● Gmina Bełchatów: na przebudowę drogi gminnej Zdzieszulice Dolne - Kielchinów
(245.658 zł), na przebudowę drogi gminnej
Ludwików - Nowy Świat (322.594 zł), na przebudowę drogi gminnej i drogi wewnętrznej
w Dobrzelowie (770.853 zł),
● Miasto Bełchatów: na rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta (669.552 zł).
Z budżetu gminy Kleszczów (lecz nie ze
środków solidarnościowego funduszu) pochodzić ma wsparcie dla gmin: Nowa Brzeźnica
(40 tys. zł na budowę placu zabaw w Dubidzach Kolonii), Kiełczygłów (35 tys. zł na plac
zabaw we wsi Chruścińskie oraz 30 tys. zł na
zakup wyposażenia do pracowni językowej
w SP Kiełczygłów).
W dalszej części posiedzenia radni zajęli
się wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata
2020-2023 oraz zmian w tegorocznym budżecie gminy. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów w roku 2020 został przyjęty na poziomie 276.384.057 zł, zaś plan wydatków na

poziomie 360.404.327 zł.
Kolejne podjęte w czasie lutowej sesji
uchwały dotyczyły:
● wyrażenia zgody na wydzierżawienie
przez Gminę Kleszczów na kolejne 3 lata bez
przetargu części nieruchomości wraz z naniesieniami (chodzi o obiekty wykorzystywane przez spółkę Kleszczowska Przychodnia
Salus),
● wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres kolejnych 5 lat użytkowanych rolniczo
działek: - o powierzchni ok. 89 arów, ok. 66
arów oraz ok. 33 arów w Kleszczowie, - o powierzchni 46 arów w Wolicy.
Na okres 10 lat rada zgodziła się wydzierżawić bez przetargu na rzecz KWB Bełchatów części nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie geodezyjnym Czyżów. Jest tu projektowana inwestycja związana z budową rurociągu do stacji uzdatniania wody w Piaskach.
Ponadto w trakcie lutowej sesji ustalono wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, wprowadzono
zmiany zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów (uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego).
W końcowej części sesji radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019, na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów; sprawozdaniem z wykonania
uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na
poprzedniej sesji; informacją o działaniach
wójta gminy oraz przewodniczącej Rady Gminy w okresie między sesjami.
JS

Ważne dla mieszkańców Łuszczanowic
W związku z Uchwałą Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października
2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łuszczanowice, która wchodzi w życie
z dniem 20 marca 2020 r., informujemy że począwszy od 20 marca 2020 r. należy się posługiwać nowym adresem. O tym, jakie będą nowe, obowiązujące adresy Urząd Gminy w Kleszczowie poinformował mieszkańców oddzielnym pismem.
● W związku z nadaniem nazw ulicom nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych,
praw jazdy oraz paszportów. Wymianie podlegają natomiast dowody rejestracyjne pojazdów.
● Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są obowiązane dokonać aktualizacji danych w Urzędzie Skarbowym przy składaniu kolejnego zeznania podatkowego
PIT. Można to również zrobić wcześniej, składając formularz aktualizacyjny ZAP3(5).
● Przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospodarczą) ma obowiązek zaktualizować adres poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Skarbowym lub w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie. Informacja ta jest przekazywana odpowiednio do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS. Jeżeli podatnik rozlicza się przy pomocy NIP w Urzędzie Skarbowym również powinien zaktualizować swoje dane.
● Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić
zmianę danych adresowych w ZUS - Oddział w Bełchatowie.
● O zmianie adresu należy powiadomić instytucje takie jak: banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych,
agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne. Należy to zrobić poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionego przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza - w formie pisemnej.
● Urząd Gminy w Kleszczowie naniesie zmiany adresów z urzędu, w szczególności w zakresie podatków i opłat za wywóz śmieci.
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KOMUNIKATY
Pracownia RTG w kwietniu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus pracownia badań rentgenowskich będzie
w kwietniu dostępna dla pacjentów w dniach:
● 02.04. godz. 14-18, ● 04.04. godz. 10-14,
● 07.04. godz. 14-18, ● 09.04. godz. 14-18,
● 14.04. godz. 14-18, ● 16.04. godz. 14-18,
● 18.04. godz. 10-14, ● 21.04. godz. 14-18, ●
23.04. godz. 14-18, ● 30.04. godz. 14-18.

Zapisy na kompostowniki

Urząd Gminy w Kleszczowie po raz kolejny
przyjmuje
zgłoszenia
mieszkańców,
zainteresowanych otrzymaniem i użytkowaniem
w swoich gospodarstwach domowych
kompostownika. Kompostowniki mają ułatwić
zagospodarowanie we własnym zakresie
odpadów, które ulegają biodegradacji. Inicjatywa
Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości
odpadów komunalnych, wytwarzanych na
terenie gminy Kleszczów.
Zgłoszenia mieszkańców są przyjmowane do
31 marca br. przez Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami w pokoju 20 lub 26. Urząd
Gminy nie przyjmuje zgłoszeń telefonicznych,
ponieważ podczas zapisu należy podać
dane osobowe, niezbędne do przygotowania
umowy użyczenia. Zakupione przez gminę
kompostowniki będą udostępniane nieodpłatnie,
na podstawie umowy użyczenia.

Przypominamy studentom

20 marca upływa termin składania zaświadczeń
przez studentów, którzy otrzymują miesięczne
stypendia gminne. Złożenie tego dokumentu jest
warunkiem kontynuowania wypłaty świadczenia w drugim semestrze roku akademickiego,
na który stypendium zostało przyznane. Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania
na stronie gminy www.kleszczow.pl, zakładka
„Druki do pobrania - Stypendia dla studentów”
lub w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów. Więcej informacji można uzyskać
w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.

PGE Obrót ostrzega przed fałszywymi SMS-ami, wzywającymi do zapłaty

Komunikat, zamieszczony na stronie spółki PGE
Obrót ostrzega klientów spółki przed oszustami.
„Nadawca wiadomości podszywa się pod PGE
Polską Grupę Energetyczną i wysyła fałszywe
SMS-y z informacją o planowanym wyłączeniu
prądu w związku z rzekomo nieuregulowanymi
płatnościami. W SMS-ach znajduje się link do
strony, na której można dokonać wpłaty. Prosimy
o zignorowanie takiego SMS-a i nieotwieranie
strony podanej w wiadomości. Jej otwarcie
może skutkować zainstalowaniem złośliwego
oprogramowania na urządzeniu”.
Spółka handlująca energią ostrzega, by
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
kontaktować się z Infolinią PGE: (+48) 422-222222.
(opr. JS)

4

Informator

KLESZCZOWSKI

SALUS - poradnie w kwietniu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w kwietniu br. poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego harmonogramu.
Przypominamy, że rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest
prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/
731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane
na stronie www.saluskleszczow.pl.
Poradnia
Lp.
Lekarz
Termin Godzina
specjalistyczna
Pediatryczna
1.
dr n. med. Violetta Gołąbek
03.04. 14-18
z alergologią
Pediatryczna
2.
dr n. med. Violetta Gołąbek
24.04. 14-18
z alergologią
3.
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak 18.04. 8-14
4.
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak 29.04. 14-18
5.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak
27.04. 8.30-14
6. Otolaryngologiczna
lek. med. Izabela Zawadziłło
01.04. 14.30-18
7. Otolaryngologiczna dr n. med. Agata Makowska-Piontek 16.04. 15.30-18
8.
Badanie słuchu
Katarzyna Kurasińska
01.04. 14.30-18
9. Dermatologiczna
dr n. med. Ewa Trzcińska- Bill
04.04. 9-14
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska10. Dermatologiczna
07.04. 13-17
Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska11. Dermatologiczna
21.04. 13-17
Rabe
dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska12. Dermatologiczna
28.04. 13-17
Rabe
Ginekolog. 13.
prof. dr n. med. Dariusz Borowski 14.04. 10-14
położnicza
Ginekolog. 14.
prof. dr n. med. Dariusz Borowski 28.04. 10-14
położnicza
Ginekolog. 15.
dr n. med. Jacek Błaszczyk
14.04. 16-18
położnicza
Ginekolog. 16.
dr n. med. Jacek Błaszczyk
27.04. 16-18
położnicza
Ginekolog. 17.
dr n. med. Dorota Wyrwas
07.04. 8-14
położnicza
Ginekolog. 18.
dr n. med. Dorota Wyrwas
17.04. 9-14
położnicza
Ginekolog. 19.
lek. med. Radosław Pigoń
01.04. 13-18
położnicza
Ginekolog. 20.
lek. med. Radosław Pigoń
08.04. 9-14
położnicza
Ginekolog. 21.
lek. med. Radosław Pigoń
22.04. 9-14
położnicza
Ginekolog. 22.
lek. med. Radosław Pigoń
29.04. 9-14
położnicza
dr n. med. Beata Janiszewska23. Pulmonologiczna
18.04. 9-14
Drobińska
24.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
03.04. 9-14
25.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
24.04. 9-14
termin w trakcie
prof. dr hab. n. med. Ewa
26. Endokrynologiczna
ustalania
Sewerynek
27. Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
04.04. 8.30-14
28. Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
18.04. 8.30-14
29.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
03.04. 9-14.30
30.
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
17.04. 9-14.30
31.
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
22.04. 9-16
Ortopedyczna dla
prof. dr hab. n. med. Kryspin
32.
29.04. 14-18
dzieci
Niedzielski
33.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
02.04. 13-18
34.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
09.04. 10-14
35.
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
16.04. 13-18
36.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
09.04. 15.30-18
37.
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
23.04. 15.30-18
38.
Chirurgiczna
dr n. med. Marek Staniaszczyk
20.04. 11-14
39.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
06.04. 10-17
40.
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
20.04. 10-17
41.
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra 02.04. 9-15
42.
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra 23.04. 9-15
43.
Kardiologiczna
dr n. med. Robert Pietruszyński 04.04. 8.30-14
44. Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
02.04. 12-15.30
45. Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
23.04. 12-15.30
46.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
07.04. 15.30-18
47.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
15.04. 15.30-18
48.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
21.04. 15.30-18
49.
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
28.04. 15.30-18
Specjalista
w każdy
50.
dr. n. med. Elżbieta Dółka
12-14
alergologii
wtorek
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SALUS - rehabilitacja w kwietniu
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 01.04. godz. 8-13, ● 03.04. godz. 8-15, ● 07.04. godz. 8-15, ●
08.04. godz. 8-17.30, ● 09.04. godz. 8-16, ● 10.04. godz. 8-13, ●
15.04. godz. 8-15-kwalifikacja pacjentów, ● 16.04. godz. 8-17.30, ●
17.04. godz. 8-15, ● 20.04. godz. 8-17.30, ● 21.04. godz. 8-17.30,
● 23.04. godz. 8-15, ● 24.04. godz. 8-14, ● 27.04. godz. 8-15-kwalifikacja pacjentów, ● 28.04. godz. 8-17.30, ● 29.04. godz. 8-14.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 06.04. godz. 15-18, ● 08.04. godz. 15-18, ● 20.04. godz. 15-18, ●
24.04. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii Piotr
Szałański
● każda środa godz. 8-16.
FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska
● od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 04.04. godz. 8.10-14.

Od

Staną przed komisją

3 lutego na terenie całej Polski jest prowadzona kwalifikacja wojskowa. Ten coroczny proces dotyczy w tym roku
wszystkich 19-latków, a więc mężczyzn urodzonych w 2001 roku.
Wezwanie do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną otrzymają również urodzeni w latach 1996-2000, którzy do tej pory nie mieli
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Szczegółowe terminy i miejsca prowadzenia kwalifikacji wojskowej w naszym województwie znaleźć można w wydanym 3 grudnia 2019 r. obwieszczeniu wojewody łódzkiego. Dla osób z gminy Kleszczów ustalono dwa terminy kwalifikacji: 23 kwietnia i 24
kwietnia. Przed powiatową komisją lekarską stanie w tych dniach
48 osób z rocznika 2001 roku oraz trzy osoby z wcześniejszych
roczników. Dodatkowo trzy kobiety objęte kwalifikacją, a mieszkające na terenie naszej gminy będą musiały stawić się w Bełchatowie 29 kwietnia.
Do każdej z osób, których dotyczy prowadzona w tym roku
kwalifikacja trafi imienne wezwanie, podpisane przez wójta gminy.
Osoby, zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy,
dowiedzą się m.in., że stając przez powiatową komisją lekarską powinny mieć z sobą: ● dowód osobisty lub inny dokument, pozwalający na ustalenie tożsamości, ● aktualną fotografię o wymiarach 3
x 4 cm, bez nakrycia głowy, ● posiadaną dokumentację medyczną
oraz wyniki badań specjalistycznych, ● dokumenty, stwierdzające
poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.
Komisja lekarska będzie funkcjonować (tradycyjnie) w Bursie
Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie. Istotną zmianą
jest to, że przesunięte będą godziny działalności komisji. Dla wygody osób objętych kwalifikacją (chodzi o możliwość dotarcia do Bełchatowa komunikacją publiczną) komisja będzie rozpoczynać pracę o godz. 9, a kończyć - o godz. 17.
JS

PRACE
WYKOŃCZENIOWE
● szpachlowanie,
● malowanie,
● tapetowanie,
● układanie paneli podłogowych.

Tel. 880-969-670.
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Można bezpłatnie poznać
„ABC Biznesu”

P

rzez trzy dni (od 1 do 3 kwietnia) będzie trwało zorganizowane w piotrkowskim oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi specjalne szkolenie, które powinno zainteresować osoby,
planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Zaplanowane tematy podzielono na trzy odrębne bloki. Będą realizowane w kolejnych dniach. ● Dzień 1: Ja jako przedsiębiorca - zajęcia warsztatowe „Czy drzemie w Tobie przedsiębiorca?”; ● Dzień
2: Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej
przedsiębiorczości; ● Dzień 3: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prowadzenia własnej firmy.
Uczestnicy nie tylko będą mieli szansę przy wsparciu profesjonalistów ocenić swoje predyspozycje do prowadzenia samodzielnego biznesu. Dowiedzą się o dotacjach i pożyczkach z różnych źródeł na rozkręcenie działalności gospodarczej. Będą mogli krok po
kroku poznawać zasady dotyczące rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń w ZUS oraz najważniejsze przepisy sanitarne i środowiskowe, które odnoszą się do działalności gospodarczej.
Zajęcia w trzech kolejnych dniach zaplanowane zostały w godz.
9.00-14.30 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Starowarszawska 4.Udział
w szkoleniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zarejestrować się na seminarium,
należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (fax: 44/ 64774-01, e-mail: cizpt@wup.lodz.pl lub dostępny na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/formularz).
JS

Które działki do sprzedaży?

F

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów zadbała o odpowiednie oznaczenie gruntów, które są jeszcze przeznaczone
do zbycia inwestorom. Na wolnych działkach w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych pojawiły się stosowne tabliczki.
Zainteresowany inwestor zanim
dotrze do siedziby fundacji znajdzie
na jej stronie internetowej m.in. wykaz dokumentów, które muszą być
dostarczone przed zakupem terenu
pod inwestycję. Może tam również zapoznać się z kilkustronicowym wzorem umowy o współpracy. Taka umowa zawierana pomiędzy inwestorem,
Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów
oraz Gminą Kleszczów precyzuje zobowiązania każdej z trzech stron.
Od kilku lat cena sprzedaży gruntów inwestycyjnych z zasobów FRGK pozostaje niezmienna i wynosi 15 zł za 1 m kw.
(plus VAT).
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
2. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
3. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
Nowa ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” - szkolenie:
25 III 2020 r. SOLPARK Kleszczów, godz. 9.15, cena 420 zł.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500
728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna
122. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Facebooka.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową szkolenia@arreks.com.pl (w
treści e-maila prosimy podać dane imię i nazwisko oraz nazwę placówki
kierującej na szkolenie).
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia
na II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych
w dniu 1 kwietnia 2020 roku
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów,
pow. bełchatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego
14, oznaczone jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym
L.p. Numer obrębu – 14 /
Nr NR KW
Pomiejscowość/ulica/ działki
wierzchnia [ha]
ul. Zygmunta III Wazy
1. Łuszczanowice Kolonia 688
0,1280
2. Łuszczanowice Kolonia 691/1
0,1328
3. Łuszczanowice Kolonia 763/1
0,1904
4. Łuszczanowice Kolonia 764
0,1301
5. Łuszczanowice Kolonia 765
0,1302
PT1B
/00053234/7

1 - 15 III `2020

Cena wy- Wadium
woławcza
[zł
netto [zł]
61 440,00
58 432,00
83 776,00
62 448,00
62 496,00

6 200,00
5 900,00
8 400,00
6 300,00
6 300,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty
trawą i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną
wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa
drogowego.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz.
Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798) gdzie działki oznaczone
numerami: 688, 691/1, 763/1, 764, 765, znajdują się w strefie 12MN i 13MN
o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Dla działki nr 688, w granicach oznaczonych na rysunku wyznacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC,
strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się:
a) zakaz lokalizacji i korzystania
z ujęć wody
b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich
obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich
nieruchomości jest przewidziana
jednym zjazdem z drogi gminnej
101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskiego
i Bolesława Chrobrego.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel.
44 731 66 50.
Drugie przetargi odbędą się
w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul.
Główna 47 dnia 1.04.2020 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, przeprowadzone
w dniu 2 października 2019 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106) do ceny
nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek
VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży a także ponieść koszty
związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub
pod tel. 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.
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Szkolne wieści
Finał charytatywnej akcji

Po raz kolejny społeczność Szkoły Podstawowej w Łękińsku zaangażowała się w pomaganie. Akcja charytatywna „Spełniamy marzenia”, zorganizowana na zebraniu ogólnym z rodzicami, przyniosła efekt
w postaci 1400 zł, które przeznaczono na zakup dla ciężko chorego
podopiecznego Fundacji „Mam marzenie” nowego laptopa. Na szkolnej stronie zamieszczono podziękowania: „Dziękujemy wszystkim Państwu: rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły za pomoc w organizację „Szkolnej Kawiarenki”, a przede wszystkim Szkolnemu Klubowi
Wolontariatu, którego inicjatywą są corocznie organizowane akcje”.

Na Dniu Otwartym ZSP nr 2…
… można było m.in. poznać ofertę edukacyjną popularnego „Ekonomika”. 20 lutego z okazji do odwiedzenia ZSP nr 2 skorzystała grupa
uczniów klasy ósmej SP w Łękińsku. Odbywały się interaktywne lekcje,
turnieje i konkursy. Goście mogli porozmawiać ze starszymi kolegami
i dowiedzieć się nie tylko o warunkach nauki, ale też o kursach zawodowych jakie można tu ukończyć oraz o zagranicznych stażach.

Sprawdzian wiedzy o UE
21 lutego grupa uczniów ósmoklasistów z SP Kleszczów przybyła do Urzędu Gminy w Kleszczowie, by wziąć udział w zajęciach,
zorganizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z Piotrkowa Trybunalskiego.
Była to nie tylko okazja do przypomnienia kolejnych etapów integracji europejskiej. Rozmawiano
o wadach i zaletach członkostwa
Polski w Unii Europejskiej. Była
też okazja, by zagrać w specjalną
grę planszową.

Oryginalne konkursy
Tematem kolejnego konkursu, adresowanego do uczniów ze świetlic w szkołach podstawowych powiatu bełchatowskiego, jest zaprojektowanie i wykonanie ekologicznej torby na zakupy. Materiałem do przygotowania takiej torby mogą być papier, dzianina, różne tekstylia, jak też
sznurek. „Torba może zawierać hasła i grafiki, które będą zachęcały do
walki z nadmiarem plastiku, degradującego nasza planetę” - stanowi regulamin konkursu, dostępny na stronie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Konkursowe jury będzie oceniać prace, które do
organizatorów zostaną dostarczone do 3 kwietnia br.
Z kolei Szkoła Podstawowa w Łękińsku zachęca uczniów do bliższego poznania problemu autyzmu. Konkurs plastyczny „Autyzm - moimi
oczami” polega na wykonaniu dowolną techniką pracy o maksymalnym
formacie A3. Więcej szczegółów konkursu znaleźć można w regulaminie. Ustalony termin zgłaszania prac plastycznych to 20 marca.

Laureaci stypendium premiera
„Stypendia Prezesa Rady Ministrów mogą otrzymać uczniowie
szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75
oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych
dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre. Stypendium otrzymuje
jeden uczeń danej szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym” - tak opisane warunki spełniło dwoje uczniów szkół, wchodzących
w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie: Agnieszka Gwizdek z licealnej klasy III a oraz Piotr Piotrowski z klasy IV t TNT.

Kolejny raz w gronie laureatów
Podczas Gali Przedsiębiorczości, zorganizowanej 27 lutego w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyło się podsumowanie 16. edycji Dnia Przedsiębiorczości. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczoå ciąg dalszy na str. 8
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kilku latach przygotowywania projektów, po wielu spotkaniach, konsultacjach i uzgodnieniach, wreszcie po znacznym „odchudzeniu” pierwotnych założeń jesienią 2017 roku rozpoczęły się prace. W roli generalnego wykonawcy gmina zatrudniła
spółkę Drog-Bud z siedzibą w Lubojence.
Ulica Główna jest częścią drogi powiatowej nr 1500E, prowadzącej przez Kleszczów. Roboty drogowe objęły odcinek o długości 4,3 km. Zanim powstała całkowicie nowa jezdnia, chodnik
i ścieżka rowerowa trzeba było całkowicie zerwać starą nawierzchnię, by wykonać wszystkie prace związane z podziemnymi sieciami. Było ich bez liku, bowiem kompleksowa przebudowa obejmowała wymianę bądź uzupełnienie istniejących sieci: gazowej,
kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej.
Inwestycja podzielona została na cztery etapy. Na pierwszy
ogień poszedł odcinek od ronda w Żłobnicy aż do skrzyżowania
z ul. Szkolną. Miejscami ruch odbywał się tylko połową jezdni. Kiedy firmy instalacyjne ruszyły z przebudową wszystkich sieci dojazd
do posesji okazał się mocno utrudniony.
Wraz z ulicą Główną przebudowywane były fragmenty dochodzących do niej ulic: Ogrodowej, Szkolnej, Osiedlowej i Urzędowej. Najbardziej skomplikowaną fazą inwestycji było wejście
z wykopami do ścisłego centrum Kleszczowa. Upływ czas na
szczęście zaciera wszystkie te niedogodności, które miały miejsce wiosną i latem 2019 roku. Dojazdy samochodem do kościoła, ośrodka zdrowia, poczty, Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu
Gminy czy stacji paliw stawały się wówczas dość karkołomnym
wyzwaniem, czasem były wręcz niemożliwe. Do tego dochodziły
problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania.
W ramach wartej prawie 67 mln zł inwestycji powstały przede
wszystkim zmodernizowane podziemne sieci, w tym najdroższa
kablowa sieć energetyczna. Pozwoliła ona podłączyć posesje
w Kleszczowie do sieci obsługiwanej przez Energoserwis Kleszczów.
Modernizacji doczekał się plac przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury oraz schody prowadzące do siedziby GOK. Nowy parking
oraz skwer z alejkami i ławkami został urządzony w pobliżu stacji
å

Wsparcie zawodowego
kształcenia

edycji projektu „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla
W tejnajzdolniejszych
na BIS” stypendia przyznano dla 1.186

uczniów z całego województwa. Łączna wartość stypendium, przypadającego na jednego ucznia to 6 tys. zł. Stypendia dla uczniów
z niepełnosprawnościami były wyższe i wynosiły 10 tys. zł. Podpisywanie umów stypendialnych odbywało się przez dwa dni (20 i 21 lutego) w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Przyjmowanie wniosków odbywało się wyłącznie drogę elektroniczną. Podczas oceny merytorycznej podliczane były nie tylko punkty za średnią ocen, ale też za miejsca zajmowane w konkursach, turniejach, olimpiadach. Dodatkowe 5 pkt. przyznawano
osobom uczącym się na profilach, wliczanych do inteligentnych
specjalizacji regionu, bądź zdobywającym zawód zaliczany do deficytowych.
O stypendia „dla zawodowców” mogli starać się wyłącznie
uczniowie tych szkół z naszego województwa, które prowadzą
kształcenie zawodowe. Jednym z warunków uczestnictwa w programie było m.in. uzyskanie w poprzednim roku szkolnym średniej
ocen z przedmiotów zawodowych nie niższej niż 4,5.
Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany przez Województwo Łódzkie, jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego
wartość to ponad 9 mln 290 tys. zł.
JS
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W firmach Gminy Kleszczów

paliw. Zbudowany został dodatkowy parking naprzeciwko kleszczowskiego cmentarza.
Oto kilka fotograficznych migawek, przypominających różne etapy prac.
Marzec 2018 - trwa usuwanie
starej nawierzchni

Nowy cennik w Energoserwisie
Od 24 stycznia br. na obszarze działania firmy Energoserwis Kleszczów obowiązuje nowy cennik energii elektrycznej. Cennik dotyczy klientów z grup taryfowych A, B, C i R. Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje na stronie http://
www.es-k.pl/images/stories/pliki/Cennik_Energii_Elektrycznej_24_01_2020r.pdf.

Certyfikat Lean Manufacturing
dla wytwórni w Żłobnicy

Sierpień 2018 - układanie nowej
podbudowy oraz nowych sieci

W dwóch wytwórniach konstrukcji stalowych (w Krakowie
oraz Żłobnicy), należących do spółki Mostostal Kraków, przez
ostatni rok trwało wdrażanie systemu usprawniającego wydajność produkcji. W związku z tym odbywały się cykle szkoleń
i zajęć warsztatowych. Zwieńczeniem projektu było nadanie certyfikatu, potwierdzającego przejście tzw. Transformacji Lean.
Dokument nosi datę 24 lutego 2020.
„Lean Manufacturing pozwala zarządzać produkcją w sposób eliminujący niepotrzebne operacje i procedury w procesie
produkcji, jednocześnie dostarczając produkty i usługi o jak najwyższej jakości, zachowując niskie koszty produkcji i wykorzystując relatywnie niską ilość surowców” - informuje Mostostal
Kraków na swojej stronie internetowej.

RAMB chwali się zwałowarką
Listopad 2018 - drogowcy
wkraczają na ul. Ogrodową

Luty 2019 - w zimowych
warunkach rozpoczęto kolejne
wykopy dla sieci kanalizacyjnych

Spółka RAMB wykonuje montaże oraz remonty na rzecz górnictwa odkrywkowego. Ma siedzibę w Rogowcu, ale z jej usług
korzystają firmy skupione w PGE
Fot. www.ramb.pl
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kilka tygodni temu RAMB
pochwalił się wykonaniem nowej
zwałowarki na potrzeby Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jej budowa
trwała od początku 2018 roku.
Ta wielka maszyna o symbolu ZGOT Z-49 waży 2600 ton, ma
prawie 190 metrów długości i ok.
50 metrów wysokości. Jest w stanie przetransportować na zwałowisko 11,5 tys. m sześć. nadkładu w ciągu godziny. Pracę na
terenie KWB Turów zwałowarka ma rozpocząć w kwietniu.

Jest praca w Betransie
Luty 2019 - roboty ziemne
i betoniarskie na placu
przed siedzibą GOK

Marzec 2019 - odcinek z nową
nawierzchnią doprowadzono
w pobliże urzędu

Maj 2019 - głębokie wykopy
w pobliżu kościoła

Czerwiec 2019 - brukarze weszli
z pracami na ul. Ogrodową
Sierpień 2019 - montaż
granitowych okładzin przed GOK

PTS Betrans sp. z o.o. ogłosiła 3 marca nabór pracowników.
Firma poszukiwała dyspozytora (miejsce pracy - Brzezie koło
Opola), lakiernika (praca w Rogowcu), referenta ds. organizacji i komunikacji (miejsce pracy - Piaski), wulkanizatora (praca
w Rogowcu). Tylko w dwóch przypadkach w ogłoszeniu zostały
podane terminy przyjmowania CV. Zainteresowane osoby odsyłamy po szczegóły na stronę www.betrans.pl.

Rury z Kleszczowa
wykorzystali do renowacji
Po raz kolejny spółka Uponor Infra podzieliła się informacjami o projekcie inwestycyjnym, przy którego realizacji wykorzystane zostały rury z tworzywa sztucznego. Na stronie https://
www.youtube.com/watch?v=jNNz1FSm5QI umieszczony został
4,5 minutowy filmik, pokazujący przebieg renowacji rurociągu,
dostarczającego wodę odbiorcom, obsługiwanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. „Zamiana technologii na bezwykopową pozwoliła na obniżenie kosztów tej inwestycji o przynajmniej 20–25%. Zmodernizowany rurociąg, nie
będzie wymagał napraw nawet przez 100 lat” - chwali się spółka Uponor Infra, której największy zakład produkcyjny działa
w Kleszczowie.
W materiale filmowym wypowiada się dyrektor sprzedaży
Uponor Infra Edyta Zalewska.
(opr. JS)
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Kleszczów wybrano
do przeprowadzenia
spisu próbnego

pisy próbne są generalnym sprawdzianem przed spisem powszechnym, który odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca
2021 r. na terytorium całej Polski. Celem przeprowadzania spisów
próbnych jest przetestowanie przyjętych założeń realizacyjnych,
a także weryfikacja przyjętych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych oraz technicznych, przewidzianych do zastosowania
w spisie powszechnym.
Pierwszy spis próbny przed NSP 2021 miał miejsce na terenie
dwóch gmin (Czerwińsk nad Wisłą oraz Sierakowice) w październiku 2019 r. Drugi spis próbny będzie przeprowadzany w kwietniu
tego roku na terenie szesnastu wybranych celowo
gmin - po jednej gminie
w każdym województwie.
Przy ich wyborze kierowano się zarówno wartościami wybranych
wskaźników dla poszczególnych gmin, jak i znaczącymi różnicami dla
wybranych zjawisk demograficznych pomiędzy administracyjnymi źródłami
W tych 16 gminach odbędzie się
danych.
spis próbny
Do przeprowadzenia
spisu próbnego na terenie województwa łódzkiego została wytypowana gmina Kleszczów m.in. ze względu na: ● niski wskaźnik gęstości zaludnienia, ● bardzo korzystne proporcje ludności według
ekonomicznych grup wieku (wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym, niski w wieku poprodukcyjnego), ● bardzo wysokie wartości napływu ludności do gminy na 1000 osób (migracje wewnętrzne na pobyt stały), ● bardzo wysokie wartości wskaźnika liczby
osób z innych gmin, zameldowanych na pobyt czasowy na 1000
ludności, ● brak zarejestrowanych faktów imigracji i emigracji na
pobyt stały, ● szacowaną liczbę emigrantów czasowych (na okres
co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności znacznie poniżej średniej krajowej, ● bardzo niską stopę bezrobocia, ● darmowy
dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców, ● wysoki odsetek
mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności, wyposażenia w c.o. oraz kanalizację.
Spis powszechny obejmuje osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki,
obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Główne tematy, w ramach których będą gromadzone dane ze
spisu:
● stan i charakterystyka demograficzna ludności, w tym ludność
w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osoby bezdomne
(bez dachu nad głową);
● edukacja (poziom wykształcenia);
● aktywność ekonomiczna osób, w tym dojazdy do pracy;
● niepełnosprawność;
● migracje wewnętrzne i zagraniczne, w tym kraj urodzenia
i obywatelstwo;
● narodowość, język i wyznanie;
● gospodarstwa domowe i rodziny;
● stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Urząd Statystyczny w Łodzi
(dokończenie w następnym wydaniu)
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6
ści, która zajmuje się organizacją tego corocznego wydarzenia zachęca
szkoły i uczniów do udziału w jednodniowych wizytach - praktykach
w wybranych instytucjach, firmach i organizacjach. Mają one na celu
bliższe pokazanie uczniom warunków pracy oraz poznanie różnych modeli funkcjonowania.
Już po raz ósmy w gronie placówek, które najlepiej przeprowadziły
Dzień Przedsiębiorczości znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie. Nagrodą była statuetka oraz dyplom. Delegacji kleszczowskiej szkoły przewodniczyła dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz.

Wybiorą studia na iberystyce?

Wizyta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz udział w zajęciach poświęconych Hiszpanii, Meksykowi, Portugalii a także programowi studiów i perspektyw
zawodowych dla iberystów wypełniły uczniom licealnych klas II a i III
a sporą część dnia 18 lutego.
Podczas wyjazdu do Warszawy licealiści z Kleszczowa gościli też w Sejmie RP, gdzie
poznawali pracę parlamentarzystów. W Teatrze
Kwadrat młodzież obejrzała spektakl „Ślub doskonały”.

Olimp - reaktywacja

Przez wiele lat wiedzę o mitologii greckiej piątoklasiści SP w Kleszczowie utrwalali, uczestnicząc w tematycznym, oryginalnym konkursie
„Byliśmy gośćmi na Olimpie”, wymyślonym przez nauczycielki języka
polskiego. W tym roku konkurs został wznowiony. „Zespoły uczniów reprezentujące swoje klasy zmierzyły się z sześcioma zadaniami. Pierwszym z nich było wcielenie się przez każdego członka grupy w rolę wybranej postaci mitologicznej i zaprezentowanie na jej temat ciekawych
informacji. Kolejne rundy sprawdzały znajomość treści mitów, wiedzę
na temat bohaterów opowieści mitycznych oraz rozumienie znaczeń
związków frazeologicznych, których źródła odnajdujemy w mitologii” można przeczytać w relacji, zamieszczonej na stronach SP Kleszczów.
Najwięcej punktów zdobyła pięcioosobowa drużyna z klasy V
a (71). Drugą lokatę wywalczyły ex aequo zespoły z klas V b i V d (po
68 pkt.). Dodajmy, że z okazji tegorocznego konkursu o mitologicznej
tematyce członkowie kółka polonistycznego przygotowali krótki spektakl „Demeter i Kora”.
Przygotował JS na podstawie informacji
i z wykorzystaniem zdjęć, publikowanych
na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
zatrudni NAUCZYCIELA
posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tzw. nauczyciel
wspomagający) od dnia 01.04.2020 r., w pełnym wymiarze
czasu pracy - 20/20 godzin w tygodniu. Umowa zawarta na
czas określony w celu zastępstwa nauczyciela w czasie
jego usprawiedliwionej nieobecności.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, ul.
Szkolna 20, w terminie do dnia 20 marca 2020 r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
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Myślistwo - elitarna pasja?

gminy Kleszczów istnieje kilka obwodów łowieckich,
Na terenie
działa też kilka kół łowieckich. Ich członkami są również

mieszkańcy naszej gminy.
Postanowiliśmy sprawdzić co powinny zrobić osoby, którym marzy się przynależność do koła łowieckiego.

Szkolenie to podstawa

Kandydaci na myśliwych muszą odbyć szkolenie, które pozwoli
im uzyskać podstawowe uprawnienia do wykonywania polowań. Takie szkolenia organizuje m.in. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Jedną z najbliższych okazji do zdobycia kwalifikacji potencjalni myśliwi będą mieć już wiosną
tego roku.
„W dniu 17.04.2020 roku od godziny 16.00 odbędzie się rejestrowanie uczestników szkolenia i omówienie spraw organizacyjnych
związanych z prowadzeniem kursu. Podczas rejestracji kandydaci powinni przedstawić dowód osobisty oraz dziennik stażysty. Zapisy na
szkolenie będą przyjmowane pod numerem telefonu (44) 646-43-76
lub mailem zo.piotrkowtryb@pzlow.pl” - czytamy na internetowej stronie okręgowej komórki PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow.pzlow.pl. Zapowiedziano, że na tej stronie zostanie zamieszczony również program szkolenia.

Wiedza konieczna do zdobycia

Sprawdziliśmy, jak wyglądają takie szkolenia adeptów myślistwa w innych okręgach PZŁ. Kandydaci na myśliwych mogą się spodziewać m.in. zapoznania z ustawą „Prawo łowieckie” oraz statutem
i strukturą PZŁ. W programie szkolenia przewidziano też omówienie tematów takich, jak: ● zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej, ● lista gatunków
zwierząt łownych, ● kynologia
myśliwska, ● zasady ochrony
przyrody i podstawowych gatunków zwierząt, ● zasady obchodzenie się z upolowaną
zwierzyną, ● użytkowanie dziczyzny, preparowanie trofeów.
Kandydaci na myśliwych
muszą też zdobyć tak specjalistyczną wiedzę, jak: ● znajomość rodzajów broni myśliwskiej i amunicji, ● zasady
bezpiecznego i skutecznego
posługiwania się bronią myśliwską, ● zasady etyki, tradycji
Ambona w pobliżu zwałowiska
oraz języka łowieckiego, ● podwewnętrznego KWB Bełchatów
stawowe sygnały myśliwskie,
● podstawowe choroby zwierząt łownych i choroby odzwierzęce, ● pomoc w nagłych wypadkach,
● trening strzelecki.
Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin - pisemny, strzelecki oraz ustny.

Pasja, która kosztuje

Jak dużo może kosztować udział w szkoleniu myśliwskim? Aktualnej ceny nie znamy. W marcu zeszłego roku podobny kurs w okręgu
ciechanowskim PZŁ kosztował 1700 zł brutto. Ale to nie koniec wydatków początkującego myśliwego. Warunkiem przyjęcia do Polskiego
Związku Łowieckiego jest dostarczenie (odpłatnego) zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w „Prawie łowieckim”, wpłata wpisowego w wysokości 960
zł (dla osób powyżej 25. roku życia) lub 320 zł (dla młodzieży uczącej się do 25. roku życia), a także wpłata składki członkowskiej (za rok
2019 wynosiła 363 zł lub 203 zł - składka ulgowa).
Oprócz wspomnianych opłat potrzebne są jeszcze zdjęcia (jak
do dowodu), wypełniona deklaracja członkowska oraz zaświadczenia
o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania. O
kosztach zakupu myśliwskiego wyposażenia (w tym przede wszystkim broni) nie będziemy już wspominać.
JS
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Wójt Gminy Kleszczów zamieszcza wyciąg z ogłoszenia
na II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości gruntowych w dniu 8 kwietnia 2020 roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów,
pow. bełchatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14,
oznaczone jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym
L.p. Numer obrębu – 14 /
Nr
NR
PoCena wy- Wadium
miejscowość/ulica/ dział- KW wierzch- woławcza
[zł]
ki
nia [ha] netto [zł]
ul. Jana III Sobieskiego
1. Łuszczanowice Kolonia 697
0,1883 82 852,00 8 300,00
2. Łuszczanowice Kolonia 696
0,1381 66 288,00 6 700,00
3. Łuszczanowice Kolonia 695
0,1273 61 104,00 6 200,00
4. Łuszczanowice Kolonia 694
0,1275 61 200,00 6 200,00
5. Łuszczanowice Kolonia 693
0,1282 61 536,00 6 200,00
6. Łuszczanowice Kolonia 776
0,1395 66 960,00 6 700,00
7. Łuszczanowice Kolonia 775
0,1303 57 332,00 5 800,00
8. Łuszczanowice Kolonia 774
0,1301 57 244,00 5 800,00
9. Łuszczanowice Kolonia 773
0,1302 57 288,00 5 800,00
1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz
z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne,
energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz.
Urz. Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 5798), gdzie działki oznaczone
numerami: 693, 694, 695, 696, 697, 773, 774, 775, 776 znajdują się w strefie
12MN i 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 773, 774 i 775 w granicach oznaczonych na rysunku planu
znajduje się granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne wymagają postępowania zgodnego
z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabytków archeologicznych oraz
strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której wszelkie
roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.
Ponadto dla działek nr 693, 694, 695, 696, 697,
w granicach oznaczonych na rysunku wyznacza
się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się:
a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej
wszystkich obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości
jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej
101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana
III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Urzędzie
Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44 731 66 50.
Drugie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna
47 dnia 8.04.2020 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na
sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone w dniu 16
października 2019 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT
w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży a także ponieść koszty związane
z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów oraz
publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl., w zakładce Gospodarka
Nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub
pod tel. 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.
Księga Wieczysta
PT1B/00053234/7
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Załatw sprawę w Starostwie Powiatowym

stronie internetowej powiatu bełchatowskiego
Na oficjalnej
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka „Dla mieszkań-

ca/Druki do pobrania” lub BIP), są dostępne druki i formularze do
poszczególnych spraw. Druki można pobrać również bezpośrednio w wydziałach. Oto przykładowe tytuły wniosków, zgłoszeń oraz
innych formularzy, które - zgodnie z kompetencją poszczególnych
wydziałów - są w nich rozpatrywane:
● Powiatowy Rzecznik Konsumentów: ● wniosek konsumenta.
● Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami (4 druki
bądź formularze):● wniosek o wydanie zaświadczenia czy toczyło
się postępowanie uwłaszczeniowe, ● wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, ● wniosek o wydanie
aktu własności ziemi, decyzji lub przystawienie pieczęci ostateczności na akcie własności ziemi, decyzji, ● przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
● Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (22):
● pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ● eksploatacja składowiska
odpadów, ● informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania, ● plan urządzenia lasu, ● zmiana użytku gruntów leśnych na rolne, ● wydanie karty wędkarskiej.
● Wydział Komunikacji i Dróg (17): ● zawiadomienie o sprzedaży pojazdu, ● zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję
oraz inne organy do tego upoważnione, ● wyrejestrowanie pojazdu, ● wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na
kolejne wpisy badania technicznego, ● wykorzystanie dróg w sposób szczególny - przeprowadzenie imprezy na drodze, ● wydanie
wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, ● zawiadomienie o zmianie danych technicznych pojazdu np. rodzaju pojazdu, liczba miejsc, adresu właściciela (II) itp., ● wpis w dowodzie rejestracyjnym adnotacji GAZ.
● Wydział Geodezji Kartografii i Katastru (11): ● zgłoszenie
prac geodezyjnych, ● ustalenie klasyfikacji gruntów, ● aktualizacja
operatu ewidencyjnego w trybie czynności materiałowo-technicznej, ● aktualizacja operatu ewidencyjnego w trybie postępowania
administracyjnego, ● wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB, ●
wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego, ● wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencyjnego.
● Wydział Edukacji Kultury i Sportu (10): ● wniosek o zapewnienie kształcenia specjalnego, ● roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego, ● dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek, ● zgłoszenie do ewidencji szkół,
placówek niepublicznych, ● wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji, ● wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej, ● wniosek dla studentów o przyznanie stypendium Starosty Bełchatowskiego, ● przyznanie pomocy zdrowotnej, ● podjęcie
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
● Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności (4): ● wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności/duplikatów, ● wydanie karty parkingowej,
● wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
● Wydział Architektury i Budownictwa (12): ● wniosek o pozwolenie na budowę, ● wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, ● wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, ● wniosek o zmianę
decyzji pozwoleniu na budowę w trybie art. 36a PB (istotne odstępstwo), ● wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie
art. 155 KPA, ● zgłoszenie budowy/przebudowy budynku mieszkal-

GARAŻ METALOWY
3 x 5 m sprzedam.

Kleszczów, tel. 504-252-004.

nego, ● zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, ● zgłoszenie rozbiórki, ● zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu.

STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE
- PRZEWODNIK TELEFONICZNY
ul. Pabianicka 17/19
● Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
● Sekretariat 635 86 01
● Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47
● Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51
● Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33
● Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami 635 86 50
● Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
● Zespół ds. Kadr 635 86 10
● Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
733 65 32
● Biuro Rady Powiatu 635 86 53
ul. Pabianicka 34
● Zespół ds. promocji 635 86 42
● Rzecznik prasowy 635 86 95
● Darmowa pomoc prawna 635 86 97
ul. Pabianicka 26
● Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 733 65 31, 635 86 26
● Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 635 86 04
● Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78
● Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych 733 66 08
● Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 635 86 24
ul. Czapliniecka 96
● Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 733 66 24
● Centrum Kształcenia Zawodowego 633 23 44
● Powiatowe Centrum Sportu 733 01 70, 733 01 72
ul. Czapliniecka 66
● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45
● Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 633 16 81
● Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny 633 16 81
● Bursa Szkolna 632 12 52
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje w dni powszednie
od godz. 7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz. 18.00.
Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę i etatowego
członka Zarządu Powiatu odbywają się we wtorki od godziny 13.00
do godz.18.00 w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III
piętro). Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub telefonicznie: 44 635 86 01.
(opr. JS)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
zatrudni PRACOWNIKA OBSŁUGI - STARSZEGO DOZORCĘ,
od dnia 01.04.2020 r. na czas określony,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane dokumenty: ● podanie o pracę, ● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ● zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, ● świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
lub inne dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące
okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20,
w terminie do dnia 20 marca 2020 r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
Wola Niechcicka Stara 9 , 97-340 Rozprza, POLSKA
Tel.+48 502 265 650, +48 503 776 010
Kobzarenko Sp. z o.o. - Zakład produkcji maszyn rolniczych w Żłobnicy. Producent nr 1 przyczep
do traktorów na Ukrainie, posiadający najnowocześniejsze stanowiska do cięcia, gięcia, toczenia,
frezowania i termicznej obróbki metalu poszukuje kandydatów do pracy.

Specjalista ds. logistyki

Główne zadania: ● przyjmowanie i zarządzanie zamówieniami; ● odpowiedzialność za
działania w zakresie importu lub eksportu materiałów, części zamiennych, produktów gotowych;
● współpraca z dostawcami i klientami firmy; ● organizacja i nadzór nad środkami i procesem
transportu w firmie.
Wymagania: ● wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (logistyka lub pokrewne); ●
umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office); ● zdolności organizacyjne, samodzielność
i sumienność; ● znajomość języka angielskiego i ukraińskiego, pozwalająca na swobodną
konwersację.

Specjalista ds. zaopatrzenia

Główne zadania: ● organizowanie, planowanie oraz terminowa realizacja zakupów, ●
prowadzenie negocjacji cen z dostawcami, optymalizacja kosztów, ● poszukiwanie nowych
dostawców; ● ewidencjonowanie zakupów i zwrotów.
Wymagania: ● wykształcenie wyższe, ● umiejętności negocjacyjne, ● uczciwość, rzetelność,
odpowiedzialność, ● umiejętność analitycznego myślenia, ● znajomość języka angielskiego
pozwalająca na swobodną konwersację.

Stanowiska produkcyjne:

● Operatorzy: piły taśmowej, gilotyny, giętarki, prasy krawędziowej, wycinarki plazmowej,
CNC, tokarki, frezarki.
● Pracownik śrutowni, ● pracownik malarni, ● monter urządzeń/ślusarz, ● spawacz, ●
elektryk do montażu instalacji elektrycznej w maszynie rolniczej, ● operator suwnicy, ●
pracownik ochrony ze stopniem niepełnosprawności.
Główne wymagania: ● wykształcenie min. zawodowe / techniczne, ● pracownik tokarek
i frezarek numerycznych- wykształcenie wyższe, ● podstawowa znajomość rysunku
technicznego, ● zdolności manualne, ● samodzielność i odpowiedzialność za powierzone
zadania i sprzęt, ● dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy, ● komunikatywność,
zaangażowanie w pracę. Mile widziana znajomość języka ukraińskiego.
Firma oferuje: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, terminowe comiesięczne
wynagrodzenie, szkolenie przed przystąpieniem do pracy i niezbędne narzędzia pracy,
możliwość rozwoju osobistego.
Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV na adres
e-mail biuro@kobzarenko.eu do 31.03.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kobzarenko Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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))”.

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: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, 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.

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
Otyliada 2020

20 lutego zakończono elektroniczne zapisy i tym samym zamknięto listę uczestników VII Nocnego Maratonu Pływackiego
Otyliada 2020. W tym roku odbędzie się on z 14 na 15 marca na
basenie SOLPARKU. To największa masowa impreza pływacka w Polsce, która skierowana jest do wszystkich, bez względu
na wiek. Dla jednych jest okazją do zabawy w wodzie, dla innych
sprawdzeniem swoich możliwości pływackich. W związku z przeprowadzanymi zawodami w sobotę (14.03) od godz. 17:30 będzie
zarezerwowany cały basen sportowy.

Wiosna w restauracji
Już wkrótce do Restauracji SOLPARK zawita nowe, wiosenne menu, a w nim - wiele nietypowych propozycji. Wszystkie potrawy połączone z przytulną atmosferą, stylowym wnętrzem
i profesjonalną obsługą tworzą idealną scenerię do spędzenia
niezapomnianych chwil w gronie najbliższych, jak też do udanych
spotkań biznesowych. Restauracja jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-22:00 (wejście od strona boiska LKS OMEGA).

„Palmowe”
warsztaty
- HARMONOGRAM
● Czyżów i Rogowiec - 01 kwietnia (środa)
● Dębina, Łuszczanowice i Wolica - 02
kwietnia (czwartek)
● Kamień, Łękińsko i Żłobnica - 03 kwietnia
(piątek)
● Antoniówka i Kleszczów - 04 kwietnia (sobota)
Wszystkie zajęcia będą się rozpoczynać
o godz. 16.
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Ostatki z niedźwiedziem,
Herodem i żydem

lekroć w ostatkowy wtorek mam okazję przejeżdżać po południu przez Łękawę rozglądam się w poszukiwaniu wędrujących grup młodzieży. W tej miejscowości przebierańcy nie zapomnieli o tradycji. Także w gminie Kleszczów ostatki świętowano
hałaśliwie i w wyszukanych przebraniach. Ale to odległe czasy.
Badania etnograficzne przeprowadzone na terenie gminy w latach
60. dotyczyły również takich aspektów, jak tradycyjna obrzędowość. Z rozmów, które łódzcy studenci przeprowadzili m.in. w Kamieniu, Bogumiłowie, Łuszczanowicach i Żłobnicy wynika, że grupy złożone z przebranych osób były symbolem ostatków w okresie
przedwojennym, a także w pierwszych latach powojennych.

Herod w strażackim mundurze

W ostatkowym orszaku szli kawalerowie i młodzi mężczyźni, w wieku 17-24 lata. Od głównej postaci historycznej, występującej w każdej takiej grupie nazywano ich herodami. „Najwięcej wesołości wzbudzał niedźwiedź grochowinowy, poruszający
się niezdarnie, diabeł i żyd handlujący z kobietami skórkami króliczymi, targował się on także o jajka. Całą grupę prowadził anioł
w białych szatach i z dużymi skrzydłami. Król Herod występował w mundurze strażackim lub wojskowym z licznymi medalami
z srebrnego i złotego papieru” - notowała E. Królikowska po przeprowadzeniu rozmowy z 61-letnią Janiną K., mieszkanką Łuszczanowic.
Istotne szczegóły do tego barwnego obrazu dodawał inny
mieszkaniec Łuszczanowic, 59-letni Stefan K.: „Obok misia najwięcej sensacji budził diabeł ubrany na czarno, w czarnej masce
na twarzy, rogami, ogonem. W ręku trzymał widły strasząc dzieci. Występowała także śmierć, którą kreował najczęściej wysoki
chudy chłopak. Śmierć ostrzyła drewnianą kosę, zakładała ją potem na szyję diabłu. Żyd chodził z wypchanym workiem na plecach, handlował skórkami króliczymi”.
Szczególną rolę w tej grupie przebierańców odgrywał niedźwiedź. To on wchodził pierwszy do izby, kłaniał się domownikom,
porywał gospodynię do tańca. Muzykowano na akordeonie, ale
nie tylko - w wyznaczaniu tanecznego rytmu pomagało też… pocieranie łyżką po maglownicy.

Bawiła się cała wieś

„Ludzie bardzo chętnie widzieli u siebie w domach „herodów”,
którzy już na dwa dni przed ostatkami wędrowali do wsi sąsiednich, by w ostatni dzień karnawału bawić się we własnej. Za swoje występy dostawali od gospodarzy najczęściej jajka, poza tym
i pieniądze, a jeżeli wśród „herodów” byli znajomi lub sympatia
córki gospodarzy wówczas częstowano i wódką. Bawiła się cała
wieś, nikt przez te dni nie pracował” - taki opis powstał po dalszej
rozmowie ze Stefanem K.
Sporo szczegółów na temat składu grupy przebierańców
przekazała badaczom 47-letnia H. S. - mieszkanka Kamienia. W
jej relacji jest mowa także o krakowiankach (dziewczęta ubrane
w barwne spódnice i bluzki z koralami), o parze młodych, ubranych jak do ślubu, a także o bocianie, którego głowa była umieszczona na kiju, ukrytym pod prześcieradłem. Bocian kłapał pomalowanym na czerwono drewnianym dziobem, albo sprytnie sięgał
nim po wyłożone na stole pączki.
Rozmówcy z terenu gminy Kleszczów zgodnie twierdzili, że
tradycja dorosłych przebierańców ustała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, albo tuż po niej. Od tamtej pory ostatkowe psoty i chodzenie w przebraniach stało się domeną dzieciaków. Sięgały one po ubiory dorosłych, zakładały na twarz
papierowe maski albo intensywnie malowały się, wykorzystując
szminkę oraz sadzę. Recytowały krótkie wierszyki, śpiewały piosenki, czyniły dużo hałasu. Za swój spektakl otrzymywały słodki
poczęstunek - pączki albo cukierki.
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