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Działają w wielkiej grupie
Constantia Flexibles to dziś jedna z największych światowych 

grup, specjalizujących się w wytwarzaniu opakowań elastycznych. 
Zapewnia obecnie pracę dla 8,5 tys. pracowników. Zajmują się oni 
produkcją opakowań w 38 różnych zakładach, funkcjonujących w 16 
krajach. W tym gronie są dwie firmy działające w Polsce. Jedna (Con-
stantia Teich Poland) znajduje się na terenie gminy Kleszczów, dru-
ga (Constantia ColorCap) ma siedzibę na południu, w Jejkowicach.

Więcej na str. 5

Technikum w Kleszczowie - 
czwarte w Polsce

Jak co roku na początku stycznia por-
tal edukacyjny „Perspektywy” ogłosił wyni-
ki rankingu techników oraz liceów. Techni-
kum Nowoczesnych Technologii im. Jana 
Pawła II w Kleszczowie znalazło się na 
czwartym miejscu w Polsce i na pierwszym 
miejscu w regionie łódzkim. Dodajmy, że 
ranking objął ponad 1700 techników.

Więcej na stronie 6

Zaczęli nowe dziesięciolecie
Kleszczowski Chór Mieszany SONORE uczcił 10. rocznicę swe-

go powstania nagraniem płyty, zawierającej kolędy i pastorałki z aktu-
alnego repertuaru. Efekty nagrania mogli poznać mieszkańcy naszej 
gminy, słuchając podczas minionych świąt płyty CD, która - jako upo-
minek - została dołączona do wydania „Informatora Kleszczowskiego”.

Nagraniem kolędowego krążka nasi śpiewacy nawiązali do swo-
jego debiutu, który miał miejsce 21 grudnia 2009 roku w auli SOL-
PARKU (na zdjęciu). Chór zaprezentował się wówczas przed zgroma-
dzonymi tu seniorami, którzy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. 
Skromny repertuar liczył zaledwie parę kolęd i pastorałek. Dziś już 
mało kto pamięta, że na początku swojej kariery zespół nosił nazwę 
„Chór Kameralny Gminy Kleszczów”.

Więcej na str. 12

Na feriach w SOLPARKU
„Jesteśmy wręcz pewni, że chcielibyście być tutaj z nami, 

choćby dlatego, że jest tutaj wyjątkowo. Dzisiejszy plan dnia: - 
2,5 godz. trening, - szaleństwo na basenie, - relaksik w grocie sol-
nej. Trenujemy intensywnie i bawimy się znakomicie ” - to wpis 
z profilu FB Akademii Siatkówki Kurian z Olsztyna. Ta krótka not-

ka odnosi się do warunków, 
które przyszłe następczynie 
Małgorzaty Glinki i następ-
cy Mariusza Wlazłego znaleźli 
na obozie sportowym w SOL-
PARKU. W Kleszczowie prze-
bywali od 18 do 24 stycznia. 
Załączone zdjęcie pochodzi 
z tego samego profilu FB.

Więcej na str. 11

Kleszczów  
ponownie liderem

21 stycznia poznaliśmy wyniki dorocznego Rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ran-
king został opracowany w oparciu o 15 różnych danych rejestro-
wanych przez Główny Urząd Statystyczny. Gmina Kleszczów 
ponownie znalazła się na pozycji lidera w kategorii gmin wiejskich.

Uroczystość wręczenia dyplomów dla 10 najlepszych samo-
rządów w każdej z czterech kategorii (1. gminy wiejskie, 2. gmi-
ny miejsko-wiejskie, 3. gminy miejskie, 4. miasta na prawach po-
wiatu) oraz statuetek dla zdobywców pierwszych miejsc odbyła się 
w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu RP na zakończenie kon-
ferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego”.

Więcej na str. 4

Pną się mury
Łagodna zima pozwala bez prze-

szkód prowadzić prace budowlane. Przy 
rozbudowie Szkoły Podstawowej w Łę-
kińsku jest obecnie zaangażowanych 25 
pracowników firmy, której gmina powie-
rzyła tę inwestycję. Na części budynku 
przykrytej już pierwszym stropem trwa 
murowanie ścian, natomiast druga część 
będzie przygotowywana do betonowa-
nia stropu.

O tej i innych gminnych inwestycjach, 
które zaplanowane zostały na rok 2020 
rozmawialiśmy z wójtem Sławomirem 
Chojnowskim. Więcej na str. 3 i 4
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KRÓTKO
rzed nami kolejna z dużych inwesty-
cji drogowych, która pozwoli znaczą-

co poprawić jakość odcinka drogi powiatowej 
1500E, a co za tym idzie - zwiększyć bezpie-
czeństwo uczestników ruchu. Chodzi o frag-
ment tej drogi od ronda w Łękińsku (u zbiegu 
ulic Długa i Północna) aż do ronda na zmoder-
nizowanej kilka miesięcy temu drodze woje-
wódzkiej w Kalisku.

Odcinek ten liczy łącznie blisko 7 kilome-
trów, a w postępowaniu przetargowym, które 
właśnie trwa został podzielony na dwa frag-
menty. Do każdego z nich odnosi się odrębna 
decyzja starosty bełchatowskiego o zezwole-
niu na realizację. Projekty przebudowy wymie-
nionych dróg opracowane zostały przez Biuro 
Projektowe DROGINF sp. z o.o.

Jedno zadanie nosi nazwę „Rozbudowa 
drogi powiatowej 1500E na odcinku od ron-
da w Łękińsku do ronda w Czyżowie oraz dro-
gi gminnej 101419E w Czyżowie wraz z infra-
strukturą telekomunikacyjną i odwodnieniem 
o łącznej długości dróg ok. 3.175,75 mb”. 
Wspomniany fragment drogi gminnej to półki-
lometrowy odcinek biegnący przez las w kie-
runku Łękińska (obok nieistniejącego już zbior-
nika, użytkowanego przez KWB Bełchatów).

Nazwa drugiego zadania to „Rozbudowa 
drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce - Kali-
sko na odcinku od IV etapu obwodnicy Klesz-
czowa w Czyżowie do skrzyżowania w Kalisku 
o długości odcinka ok. 4.136,51 mb”. Znaczna 

Prawie 7 km drogi do przebudowy

część tego bardzo obciążonego ruchem cię-
żarowym fragmentu drogi przebiega przez te-
ren gminy Bełchatów. Dotychczas dla utrzy-
mania nawierzchni w możliwie dobrym stanie 
Urząd Gminy Kleszczów zlecał co pewien 
czas przeprowadzenie napraw (na zdjęciu).

W warunkach, które spełniać mają wyko-
nawcy mowa jest m.in. o udzieleniu minimum 
5-letniej gwarancji na cały przedmiot zamó-
wienia. Termin wykonania całości zamówie-
nia ustalono na 24 miesiące od dnia podpisa-
nia umowy. Możliwe, że inwestycja zakończy 
się wcześniej, jeśli będą na to pozwalać wa-
runki pogodowe. W specyfikacji przetargowej 
znalazło się jednak zastrzeżenie: „Do czasu 
realizacji nie wlicza się okresów zimowych od 
16 grudnia do 15 marca poszczególnych lat”.

Ze względu na przewidywaną wartość tej 
gminnej inwestycji przetarg ogłoszony został 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Oferty wykonawców mają być przyjmowane 
do 18 lutego. JS

Dowóz niepełnosprawnych uczniów
grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa oświatowego, które dotyczą 
zwrotu rodzicom kosztu dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek oświa-

towych. Dla rodziców i samorządu oznacza to nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu 
i nowe umowy. Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy zobowiązane są do indywidual-
nego obliczania kosztu transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Jedną z podstaw do obliczania kosztów dojazdu stanowi średnia cena jednostki pali-
wa w gminie, którą na każdy rok szkolny określi rada gminy. W gminie Kleszczów stosow-
na uchwała podjęta została 17 grudnia 2019 r. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie na rok szkolny 2019/2020, przyjęto w gminie Kleszczów średnie ceny paliw ole-
ju napędowego (5,18 zł za litr), benzyny (5,17 zł za litr); autogazu (2,15 zł za litr). Ustalo-
na cena jednego litra paliwa znajdzie zastosowanie przy zawieraniu umów o zwrot kosztów 
dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Liczba kilometrów bę-
dzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr), właściwego dla pojazdu, któ-
rym dowożone jest dziecko.

Informacje o tym, kto jest uprawniony do otrzymania z gminy zwrotu kosztów dowozu 
oraz jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zwrot zostały podane na internetowej 
stronie Gminy Kleszczów. W zakładce „Druki do pobrania” znaleźć można poza tym wzór 
umowy oraz inne potrzebne formularze. RSz

Zebrania w jednostkach OSP
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, działają-
ce na terenie gminy Kleszczów, przygotowują się 
do zebrań sprawozdawczych, które - jak co roku - 
odbywać się mają w lutym i marcu kolejno w po-
szczególnych jednostkach OSP:
● OSP Łuszczanowice - 1 lutego godz. 17.00
● OSP Antoniówka - 8 lutego godz. 17.00
● OSP Czyżów - 15 lutego godz. 17.00
● OSP Kamień - 22 lutego godz. 17.00
● OSP Wolica - 29 lutego godz. 17.00
● OSP Łękińsko - 7 marca godz. 17.00
● OSP Żłobnica - 14 marca godz. 17.00
● OSP Kleszczów - 20 marca godz. 17.00
● Zarząd Oddziału Gminnego OSP - 18 kwietnia 
godz. 18.00 - sala OSP Wolica

Kto w 2019 roku skorzystał  
z gminnych dotacji?
Zgodnie z zapisami regulaminów, dotyczących 
przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleszczów, 
w dniu 8 stycznia br. na stronach Biuletynu Infor-
macji Publicznej (www.bip.kleszczow.pl/) zosta-
ły podane do wiadomości publicznej nazwiska, 
imiona oraz kwoty dotacji, jakie zostały udzielone 
w 2019 roku. Wspomniane listy dotyczyły wniosko-
dawców, którzy otrzymali dofinansowanie: ● do 
kosztów termomodernizacji; ● do zakupu i monta-
żu urządzeń, służących ograniczeniu emisji zanie-
czyszczeń; ● na zakup sadzonek drzewek i krze-
wów ozdobnych.

Studniówka już za nimi
W sali bankietowej Złote Arkady, w Strzałkowie 
k. Radomska bawili się na studniówce tegorocz-
ni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
wraz z osobami towarzyszącymi, zaproszonymi 
nauczycielami i pracownikami ZSP oraz zaproszo-
nymi gośćmi. Nie mogło zabraknąć poloneza, ży-
czeń jak najlepszego zdania matur oraz podzię-
kowań. Po powrocie z ferii do szkolnych ławek 
zacznie się odliczanie dni, jakie pozostały jeszcze 
do egzaminu dojrzałości.

P

3

Fot: www.zspkleszczow.pl

Opiekunowie dzienni już pracują
Wkrótce po rozstrzygnięciu gminnego konkursu 
na wybór opiekunów dziennych zostały podpisa-
ne umowy z siedmioma opiekunami. Liczba dzieci, 
którymi już na początku tego roku zajęły się wybra-
ne w konkursie panie wynosi 32.

JS

Inwestycja oczekiwana przez Wolicę
rzy firmy z branży projektowej (z 
Bełchatowa, Jastrzębia Zdroju oraz 

Piotrkowa Trybunalskiego) zgłosiły swoje 
oferty na ogłoszony przez gminę przetarg, 
którego celem jest zaprojektowanie infra-
struktury elektroenergetycznej i oświetlenia 
ulicznego w sołectwie Wolica oraz wzdłuż 
fragmentów ulic Akacjowej i Długiej w Łę-
kińsku. Łączna długość wszystkich odcin-Łączna długość wszystkich odcin- wszystkich odcin-
ków dróg, przy których będzie projektowana 
sieć energetyczna, wynosi przeszło 10 i pół 
kilometra. To zadanie, obejmujące bardzo 

rozległy teren, ma być wykonane w terminie 
14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

O tym, kto zostanie wybrany jako wykonaw-
ca projektów dowiemy się po ocenieniu ofert, 
których otwarcie odbyło się w Urzędzie Gminy 
21 stycznia. W pierwszym etapie zadaniem pro-
jektantów będzie przygotowanie i zatwierdzenie 
projektu budowlanego. Mają na to 9 miesięcy. 
W ciągu kolejnych 5 miesięcy powstanie kom-
pletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 
Następnym krokiem będzie wybranie firmy, któ-
ra zrealizuje budowę nowych sieci. JS

T
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å ciąg dalszy na str. 4

KOMUNIKATY
Najwyższa pora złożyć wniosek o zwrot akcyzy
Informujemy rolników, że od 3 lutego br. będą mogli składać w Urzędzie 
Gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie pali-
wa, wykorzystywanego przy pracach rolniczych. Do wniosku należy do-
łączyć faktury VAT (lub ich kopie) na paliwo, zakupione w okresie od 1 
sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. Wzór wniosku jest dostępny w Re-
feracie Podatków i Opłat Lokalnych (pok. nr 6) oraz w Punkcie Obsłu-
gi Klienta.

Fundacja informuje
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje mieszkańców gminy 
Kleszczów, że w dniu 21 stycznia uległy zmianie regulaminy dofinanso-
wania do: ● doskonalenia zawodowego, ● doskonalenia językowego, 
● zagranicznych kursów językowych, ● emisji reklam przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów. 
Aktualne regulaminy dostępne są na stronie fundacji http://frgk.pl/re-
gulaminy.html.

Przypomnienie dla sprzedających napoje alkoholowe
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina przedsiębiorcom prowadzą-
cym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadcze-
nia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów al-
koholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Obowiązkiem 
jest również dokonanie opłaty z tego tytułu. Zarówno oświadczenie, 
jak i opłata wymagane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycz-
nia 2020 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. 
Główna 47, pok. nr 4, tel. 44/ 731-66-74 (w godzinach pracy urzędu).

Planowane terminy polowań
Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół” z Bełchatowa, który na terenie gminy 
Kleszczów dzierżawi obwód nr 270, poinformował o planowanych termi-
nach polowań zbiorowych. Kolejne w tym roku polowania myśliwi planu-
ją zorganizować w soboty 1, 8 i 22 lutego oraz w niedzielę 1 marca. Po-
lowania odbywać się mają w godz. 8.00-16.00, głównie w okolicach Góry 
Kamieńskiej. 22 lutego terenem polowań będą również okolice Pytowic 
i Wolicy, zaś 1 marca - okolice Pytowic i Kmiecizny.

***
Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak” w przesłanych komunikatach infor-
muje, że w lutym planowane są polowania zbiorowe w następujących 
terminach:
● 8 lutego, godz. 8-14 - Folwark – pola,
● 15 lutego, godz. 8-14 - Łuszczanowice Kolonia - pola w okolicach 
oczyszczalni ścieków.
Osoby postronne prosimy o zachowanie ostrożności.

Pracownia RTG w lutym
Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że pracownia RTG będzie 
w lutym dostępna dla pacjentów w następujących dniach: ● 04.02. godz. 
14-18, ● 06.02. godz. 14-18, ● 08.02. godz. 10-14, ● 11.02. godz. 14-
18, ● 13.02. godz. 14-18, ● 18.02. godz. 14-18, ● 20.02. godz. 14-18, ● 
22.02. godz. 10-14, ● 25.02. godz. 14-18, ● 27.02. godz. 14-18.

Zmiana godzin obsługi w Urzędzie Skarbowym
Od 7 stycznia 2020 roku Urząd Skarbowy w Bełchatowie ustalił następu-
jące godziny obsługi bezpośredniej podatników:
● poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00,
● wtorek - piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

Sprawdź dostępne stypendia i staże
Stypendium to często jedyna szansa dla młodych osób, aby mogły reali-
zować swoje marzenia, ale również zaspokoić podstawowe potrzeby. W 
2006 r. powstał serwis www.mojestypendium.pl, prowadzony przez Fun-
dację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wol-
ności. Informuje on o wszystkich programach stypendialnych, w tym ofe-
rowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. 
Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów eduka-
cyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, dok-
torantów, artystów i sportowców.

 (opr. JS)

Nie tylko o budżecie gminy
Rozmowa z wójtem gminy Klesz-
czów, Sławomirem Chojnowskim

- 17 grudnia Rada Gminy Kleszczów 
uchwaliła budżet na rok 2020. Po stro-
nie dochodów zapisano w budżecie po-
nad 276 mln zł, natomiast na wydatki 
przewidziano ogółem 359 mln zł. Panie 
wójcie, proszę o informację na jakim 
poziomie są planowane tegoroczne wy-
datki na gminne inwestycje?

- Na realizację gminnych inwestycji za-
mierzamy wydać 121 i pół miliona złotych. 
W czasie grudniowej sesji skarbnik gminy 
bardzo szczegółowo przedstawiała zarów-
no kwoty dochodów, jak i wydatków w po-
szczególnych działach. Dzięki temu, że 
sesje Rady Gminy są filmowane, a potem 

umieszczane w Internecie, w każdej chwili można zapoznać się z zapisem 
budżetowej sesji oraz z prezentacją budżetu, pytaniami zadawanymi przez 
radnych, a także odpowiedziami zarówno wójta, zastępcy jak też kierowni-
ków poszczególnych referatów.

- Podczas grudniowej sesji dyskusja nad wieloletnią prognozą fi-
nansową oraz budżetem gminy na 2020 rok trwała około 3 godzin. Aby 
mieszkańców zainteresowanych inwestycjami nie odsyłać do tak dłu-
giego nagrania spróbujmy w skrócie omówić najważniejsze kierunki 
gminnych inwestycji.

- Największa kwota będzie w tym roku wydatkowana na zadania z zakre-
su gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Będzie to ponad 51 mln zł. 
Na całą tę sumę składa się rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, rozbudowa sieci gazociągów i sieci wodociągowej oraz rozbudowa 
oczyszczalni ścieków i ujęć wody. W tym dziale są też umieszczone wydatki 
związane z dotacjami z zakresu ochrony środowiska. Mam na myśli dopłaty, 
których udzielamy mieszkańcom do zakupu i montażu urządzeń, zmniejsza-
jących emisję zanieczyszczeń, a także dotacje na termomodernizację bu-
dynków. Po przeanalizowaniu zapotrzebowania z poprzednich okresów za-
rezerwowaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł.

Kolejną ważną grupą inwestycji będą te, które wpisane zostały w dziale 
„Transport i łączność”. Pod tym hasłem mieszczą się takie sprawy, jak budo-
wa i rozbudowa dróg. Na inwestycje na drogach powiatowych, które pozo-
stają w zarządzie Gminy Kleszczów, planujemy wydać 21,98 mln zł. Na roz-
budowę i budowę dróg gminnych przeznaczymy natomiast 14,3 mln zł. W 
dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” za-
mierzamy wydać 8,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczymy na rozbudo-
wę gminnych sieci kablowych, co pozwoli przyłączyć do naszej sieci energe-
tycznej kolejnych mieszkańców.

Dość ważną pozycję po stronie wydatków inwestycyjnych zajmuje w tym 
roku dział „Oświata i wychowanie”. Z ponad 15 mln zł, jakie zostały tu za-
planowane, 14 mln jest przewidziane na finansowanie rozbudowy szkoły 
w Łękińsku. Rozpoczynamy również zadanie „Budowa szkoły podstawowej 
w Kleszczowie”.

- Jedną z inwestycji, które wcześniej były przewidziane na 2020 rok 
była termomodernizacja budynku, w którym mieści się Urząd Gminy. 
Ostatecznie to zadanie nie zostało wpisane do planu. Jaki jest tego po-
wód?

- Docieplenie elewacji połączone z wymianą stolarki okiennej w siedzi-
bie urzędu zostało odłożone. Będziemy te prace prowadzić wtedy, kiedy po-
sterunek policji zmieni swoją lokalizację. Policja potrzebuje więcej pomiesz-
czeń, więc będziemy szukać nowej siedziby dla posterunku. Celowe jest 
objęcie pracami remontowymi również tej części urzędu, w którą obecnie 
użytkuje policja.

- Jedną z niewielkich pozycji w budżecie na przyszły rok stanowi 
kwota zapisana pod hasłem „kary i odszkodowania”. Zgodnie z wyja-
śnieniami, których skarbnik gminy udzieliła podczas sesji, zabezpie-
czone w tej pozycji 420 tys. zł jest związane ze sporem sądowym, doty-
czącym dość „starej” inwestycji, jaką była modernizacja domu kultury 
w Antoniówce. 
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- Rzeczywiście sprawa kar i odszkodowań, zapisanych w na-
szym budżecie wymaga obszerniejszych wyjaśnień, bo wokół tego 
pojawiły się ostatnio fałszywe informacje i wymyślone gigantyczne 
kwoty. W umowach z wykonawcami gminnych inwestycji są zapisy, 
dotyczące kar umownych. Egzekwujemy je wtedy, kiedy następują 
opóźnienia w realizacji umów, kiedy jakość wykonanych robót odbie-
ga od wymaganych przez nas parametrów, a także kiedy wykonaw-
cy nie rozliczają się terminowo z podwykonawcami. Jeśli wykonaw-
ca nie zapłaci kary po otrzymaniu wezwania to jest ona potrącana 
z wartości faktur, wystawianych nam przez wykonawcę. Kary mogą 
też być egzekwowane z zabezpieczeń bankowych, które przed roz-
poczęciem inwestycji wnoszą wykonawcy. W wyniku wyegzekwowa-
nia kar umownych obniża się koszt danej inwestycji, a w budżecie 
gminy pozostaje więcej pieniędzy.

W przypadku wspomnianej inwestycji w Antoniówce spór z wy-
konawcą toczy się od kilku lat. Ponieważ prace przy tej inwestycji 
znacznie się opóźniły, obciążyliśmy wykonawcę karami umownymi 
i potrąciliśmy należność z faktur, które nam wystawił. Wykonawca 
próbuje na drodze sądowej odzyskać te pieniądze.

- Panie wójcie, a jak w poprzednich latach wyglądało zesta-
wienie potrąconych przez gminę kar umownych oraz wydatków, 
jakie ponieśliśmy z tytułu niekorzystnych dla gminy wyroków 
sądowych bądź z tytułu ugód, zawartych z wykonawcami?

- Biorąc pod uwagę trzy ostatnie lata wyglądało to tak: w 2017 
roku gmina uzyskała z kar umownych 818 tys. zł, natomiast z tytu-
łu prawomocnych wyroków sądowych oraz ugód wydała znacznie 
mniej, bo tylko 112 tys. zł. W roku 2018 po stronie dochodów z kar 
umownych mieliśmy ponad 468 tys. zł, a w pozycji „kary i odszko-
dowania” - 353 tys. zł. Rok 2019 był wyjątkowy, bo dochody z kar 
umownych przyniosły gminie ponad 2,2 mln zł. Były też wydatki z ty-
tułu wyroków sądowych i zawartych ugód. Wyniosły one łącznie 560 
tys. zł.

Oczywiście wolałbym, aby inwestycje przebiegały zgodnie z na-
szymi założeniami, by wykonawcy zachowywali wymagane parame-
try, mieścili się w ustalonych terminach i byśmy tych kar nie musieli 
im naliczać. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Podsumowując ten te-
mat można powiedzieć, że za ostatnie trzy lata nie wypłaciliśmy wy-
konawcom około 3,5 mln zł, a oni po zakończeniu procesów sądo-
wych odzyskali z tej kwoty 1 mln zł. 

- W grudniu Rada Gminy Kleszczów podjęła decyzję o po-
kryciu straty w spółce SOLPARK Kleszczów i przeznaczyła 
na ten cel prawie 2,79 mln zł. Dlaczego potrzebne było podję-
cie takiej decyzji?

- Jak wiadomo obiekty kompleksu SOLPARK służą przede 
wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów. To tutaj funkcjonu-
ją szkoły samorządowe i gminna biblioteka. Tu działają obiek-
ty rekreacyjne, których klientami najczęściej są nasi mieszkańcy. 
Takie obiekty jak SOLPARK przyciągają klientów zewnętrznych 
dzięki stale wprowadzanym nowościom i atrakcjom. Z różnych 
przyczyn spółka nie inwestowała w te nowości, więc nastąpił spa-
dek liczby odwiedzających i zmniejszyły się wpływy. Dodatkowo 
pod wpływem zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachun-
kowej musieliśmy zmienić sposób rozliczania wynajmu pomiesz-
czeń SOLPARKU, wykorzystywanych przez nasze szkoły. Efek-
tem tej zmiany było pozbawienie spółki dochodów z czynszu 
najmu, który rocznie wynosił około 4,7 mln zł. Ujemny wynik finan-
sowy spółki, który został pokryty decyzją Rady Gminy Kleszczów 
to skumulowane straty z kilku ostatnich lat.

Chciałbym jeszcze dodać, że w niewielkich gminach trud-
no jest o samofinansowanie obiektów rekreacyjnych takich jak 
SOLPARK. Mieli tego świadomość także moi poprzednicy, bo 
już w 2008 roku, kiedy był tworzony biznesplan dla spółki SOL-
PARK Kleszczów przewidziano, że przy spadku początkowej licz-
by klientów o 30 proc. konieczne będą roczne dopłaty do spółki 
w wysokości powyżej 3 mln zł. Taki spadek liczby zewnętrznych 
klientów stał się faktem i stąd również konieczność pokrycia strat.

- Na koniec jeszcze pytanie o Fundację Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Czy wymaga ona udzielenia wsparcia w formie 
dotacji z gminy? Pytam o to, bo w przestrzeni publicznej po-
jawiła się informacja o rzekomej kilkunastomilionowej dota-
cji.

- Jest to kolejna z plotek, kolejne kłamstwo, rozpowszechnia-
ne wśród naszych mieszkańców. Powiem tylko, że fundacja radzi 
sobie z finansowaniem swoich zadań, opierając się na posiada-
nych środkach. I ja, i radni gminy mamy na bieżąco wgląd w dzia-
łalność fundacji i jako Rada Fundacji spotykamy się regularnie 
z zarządem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Dodam jeszcze, 
że za moich kadencji nie przekazywano i nie planuje się przekazy-
wać dotacji dla Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał J. Strachocki

Nie tylko o budżecie gminy
å ciąg dalszy ze str. 3

ane wykorzystywane do uszeregowania jednostek samo-
rządu terytorialnego (JST) w rankingu, określającym stopień 

zrównoważenia rozwoju, można podzielić na trzy grupy. Obejmują 
one rozwój gospodarczy, rozwój społeczny oraz ochronę środowi-
ska. W szczegółach wygląda to tak: 1. wydatki majątkowe inwesty-
cyjne per capita; 2. procent wydatków majątkowych inwestycyjnych 
w budżecie gminy; 3. wydatki na transport i łączność per capita; 4. 
procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gmi-
ny; 5. procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy; 6. 
liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; 7. liczba 
osób pracujących na 1000 m.; 8. liczba osób bezrobotnych na 1000 
m.; 9. napływ ludności na 1000 m.; 10. odpływ ludności na 1000 m.; 
11. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 m.; 12. 
procent radnych z wyższym wykształceniem; 13. procent ludności 
objętej wodociągami; 14. procent ludności objętej kanalizacją ście-
ków; 15. procent ludności objętej oczyszczalnią ścieków.

Według wskaźników za rok 2018, na których opierał się ogłoszo-
ny właśnie ranking, gmina Kleszczów uzyskała łącznie 5865,15 pkt., 
znacznie poprawiając poprzedni rezultat, kiedy miała 4930,41 pkt. (i 
też zajęła pierwsze miejsce). W kategorii gmin wiejskich za Kleszczo-
wem uplasowała się podwrocławska gmina Kobierzyce (2315,14 pkt.) 
a na miejscu III - podpoznańskie Tarnowo Podgórne (2061,61 pkt.).

Kolejna statuetka dla Gminy Kleszczów
W gronie gmin miejsko-wiejskich w najnowszym rankin-

gu wygrały Polkowice, wśród gmin miejskich - Krynica Morska, 
a w gronie miast na prawach powiatu - Warszawa.

Na konferencji po-
ś w i ę c o n e j  t e m a t o w i 
zrównoważonego rozwo-
ju JST Gminę Kleszczów 
reprezentował i statuetkę 
oraz dyplom odebrał za-
stępca wójta, Michał Mi-
chałek. Ranking Zrówno-
ważonego Rozwoju JST 
został opracowany - jak 
zwykle - pod kierunkiem 
prof. Eugeniusza Sob-
czaka z Politechniki War-
szawskiej. Organizatorzy warszawskiej konferencji to: Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wy-
dział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska”. JS

D
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Droga do globalnej firmy
pakowania elastyczne - ta pojemna nazwa oznacza opa-
kowania, z którymi stykamy się codziennie, kupując pro-

dukty spożywcze, leki, a także karmę dla zwierząt domowych. 
Trzy czwarte produkcji sprzedanej grupy Constantia Flexibles 
stanowią opakowania wykorzystywane przez segment spożyw-
czy, a jedna czwarta przypada na opakowania dla branży farma-
ceutycznej. Zdecydowana większość sprzedaży jest realizowa-
na w krajach europejskich (64 proc.), podczas gdy na Amerykę 
przypada 18 proc., a na Azję - 11 proc. sprzedaży.

Obecnie udziałowcami grupy Constantia Flexibles, której 
centrala mieści się w Wiedniu, są trzy podmioty: Grupa Wendel 
(61 proc.), AREPO Foundation (27 proc.) oraz Maxburg Capital 
Partners (11 proc.).

Skąd Konstancja w nazwie firmy?
Na internetowych stronach (głównie obcojęzycznych) moż-

na odnaleźć historię kolejnych zdarzeń i przedsięwzięć, które do-
prowadziły ostatecznie do powstania grupy Constantia Flexibles. 
Jedna z biznesowych gałęzi jest dziełem rodziny Turnauer, inną 
wykreowali przedsiębiorczy bracia Richard i Ernest Teich. 

W tej opowieści są też niespójne z sobą fakty. Z jednej stro-
ny pisze się o tym, że grupa Constantia Flexibles „ma swoje ko-
rzenie w Constantia Teich, która została założona w Weinbur-
gu w Austrii w 1912 roku”. W innym miejscu mowa jest o tym, 
że nazwa „Constantia” powstała na początku lat 80., przed upu-
blicznieniem spółki. „Turnauer, jak zawsze pragmatyczny, wyjął 
swój kalendarz i spojrzał czyje są imieniny. Nieznacznie zmie-
nił nazwę Constanze (imieniny 18 lutego) i tak narodził się Hol-
ding Constantia”.

Takie anegdoty bez wątpienia ubarwiają dzieje rodzinnych 
firm, które swoją potęgę budowały niemal nieprzerwanie przez 
dziesiątki lat. Na marginesie warto zauważyć, że w historii pol-
skiej przedsiębiorczości pomnażanie kapitału przez kolejne po-
kolenia właścicieli było niemożliwe. Proces ten przerywały dra-
matycznie epizody wojenne, a w XX wieku - kilkadziesiąt lat 

å ciąg dalszy na str. 6

Druga edycja  
programu „Mój Prąd”
rogram priorytetowy „Mój Prąd” ma na celu zwiększe-
nie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji foto-

woltaicznych. Jest sposobem na wsparcie rozwoju energetyki 
prosumenckiej, pozwoli też na spełnienie przez Polskę między-
narodowych zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odna-
wialnej, poprawy jakości 
powietrza (zwłaszcza na 
obszarach słabo zurba-
nizowanych) oraz zwięk-
szenia bezpieczeństwa 
energetycznego.

Program „Mój Prąd” 
jest adresowany do osób 
fizycznych, które są za-
interesowane wytwarzaniem energii elektrycznej na własne po-
trzeby. Podczas pierwszego naboru do programu „Mój Prąd” 
w ciągu 110 dni wpłynęło ponad 25 tys. wniosków o dofinanso-
wanie domowych instalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie do 50% kosztów 
kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5 tys. zł na jed-
no przedsięwzięcie. Przyjmowanie wniosków w ramach II nabo-
ru rozpoczęło się 13 stycznia.

Wniosek należy dostarczyć do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa, ul. Kon-
struktorska 1) w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez 
stronę www.gov.pl z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy.

JS

Trzymają rękę na pulsie
ury z polietylenu, produkowane w kleszczowskiej fabryce spół-
ki Uponor Infra, pozwoliły opanować krytyczną sytuację ze ście-

kami warszawskiej oczyszczalni „Czajka” (pisaliśmy o tym w wydaniu nr 
18-19/2019 „Informatora”). Okazuje się, że wykonane z polietylenowego 
tworzywa rury znajdują zastosowanie także w firmach, działających na 
naszym terenie.

Transportują wodę i mieszaninę popiołu
W 2008 r. w trakcie budowy nowego bloku energetycznego Elektrow-

ni Bełchatów dostarczono ok. 3 km polietylenowych rur ciśnieniowych 
WehoPipe o zróżnicowanej średnicy (od 225 do 900 mm), które znalazły 
zastosowanie jako rurociągi wody surowej i rurociągi wody podgrzanej.

Następny duży kontrakt z Elektrownią Bełchatów spółka Uponor In-
fra zawarła kilka lat temu. Dotyczy on dostaw polietylenowych rur o śred-
nicy ponad 20 cm, wykorzystywanych do rozprowadzania wodnej zawie-
siny popiołu na składowisku Bagno Lubień.

Rury o nazwie WehoSlurry mają specjalną konstrukcję. Ścianka 
o grubości 14,8 mm została pokryta dodatkową wewnętrzną warstwą 
slurry o grubości 8,7 mm. Dzięki zwiększonej wytrzymałości (miesza-
nina wody i popiołu w stosunku 1:1 ma właściwości ścierne, jest trans-
portowana pod ciśnieniem do 6 barów) polietylenowe rury pozwalają 
rozprowadzać odpady ze spalania węgla brunatnego po ogromnym 
obszarze składowiska popiołów, liczącego ok. 416 ha powierzchni.

Warstwy suspensji
Przypomnijmy, że od kilku lat zmieniła się metoda składowania po-

piołu, która ma pozwolić na ograniczenie pylenia bardzo uciążliwe-
go składowiska i - co jest niezwykle istotne dla Elektrowni Bełchatów 

- zwiększyć pojemność eksplo-
atowanego od lat 80. składowi-
ska Bagno Lubień.

Jaki wygląda proces rozkła-
dania popiołowej mieszaniny, 
która na kilkukilometrowym dy-
stansie, dzielącym elektrownię 
od położonego po zachodniej 
stronie składowiska, jest pom-
powana poprzez wykonane ze 
stali rury? Precyzyjny opis znaj-
dujemy na stronie internetowej 
www.inzynieria.com.

„Wokół składowiska przy-
gotowano 79 punktów wypły-

wu (wypływek) z rur stalowych, do których podłączono rurociągi Weho-
Slurry. Metoda łączenia rurociągów została tak dobrana, aby można było 
doprowadzać mieszaninę do środka składowiska, a następnie, skraca-
jąc długość poszczególnych odcinków rurociągów, rozprowadzać rów-
nomiernie mieszaninę w stronę brzegu, tworząc jednolitą warstwę - 
wyjaśnia Krzysztof Kobiałka, Industry Sales Manager uczestniczący 
w rozmowach technicznych z ramienia Uponor Infra. Następnie ruro-
ciągi ponownie są łączone i od środka zostaje wylana kolejna warstwa”.

Kontrakt obowiązuje do 2021 roku
Do listopada 2018 roku na składowisko Bagno Lubień dostarczone 

zostały rury WehoSlurry o łącznej długości 5 km. Cały kontrakt będzie 
jednak realizowany do 2021 roku, a to będzie wymagać wyprodukowania 
i dostawy ponad 2 km dodatkowych rur.

Na korzyść rozwiązania, wprowadzonego w życie w 2016 roku prze-
mawia nie tylko odporność polietylenowych rur na korozję i promienio-
wanie UV, ale przede wszystkim łatwość łączenia i demontażu kolejnych 
odcinków oraz elastyczność, która pozwala na ich eksploatację w zmien-
nych temperaturach.

Przykład z zastosowaniem polietylenowych rur Uponor Infra do 
ujarzmienia ścieków w Warszawie oraz do rozprowadzania popiołu na 
terenie 400-hektarowego składowiska pokazuje, że o sukcesie wielu 
kontraktów handlowych decyduje przysłowiowe „trzymanie ręki na pul-
sie” nie tylko przez handlowców, ale także projektantów i technologów, 
którzy sprawnie odpowiadają na potrzeby rynku.

JS

Hydrotransport popiołów na składowisku 
Elektrowni Bełchatów.

Fot. Uponor Infra sp. z o.o.

R O
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å ciąg dalszy ze str. 5

Ranking szkół - bez tajemnic
anking Liceów i Techników Perspektywy 2020 został przygo-
towany już po raz dwudziesty drugi. Pod uwagę wzięto dane 

z 2085 liceów ogólnokształcących oraz z 1728 techników.
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II 

w Kleszczowie utrzymało znakomitą formę z poprzednich lat i upla-
sowało się na czwartym miejscu w Polsce oraz na pierwszym miej-
scu w regionie łódzkim. Powodem do dumy dla kadry pedago-
gicznej oraz ubiegłorocznych maturzystów TNT w Kleszczowie 
są wyniki matur, dzięki którym szkoła ta uplasowała się na drugim 

miejscu w Polsce w tzw. rankingu maturalnym. Przypomnijmy, że 
w roku 2017 kleszczowskie technikum zajęło w rankingu ogólnopol-
skim 7. miejsce, w 2018 - 5, a w 2019 - 4.

Oceniając technika kapituła rankingu brała pod uwagę kilka kry-
teriów. Miały one następującą wagę: sukcesy szkoły w olimpiadach 
- 20 proc., wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych - 20 proc., 
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych - 30 proc. oraz wyniki 
egzaminu zawodowego - 30 proc. w przypadku liceów brano nato-
miast pod uwagę: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 
proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz 
sukcesy w olimpiadach (25 proc.).

Tegoroczny zwycięzca rankingu techników Perspektyw to Tech-
nikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie. W rankingu 
liceów najlepszy wynik w Polsce uzyskało Uniwersyteckie LO w To-
runiu. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie 
zajęło w tegorocznej edycji 229 miejsce w Polsce oraz 19 miejsce 
w regionie łódzkim. W porównaniu z rokiem 2019 LO w Kleszczowie 
awansowało o przeszło 300 pozycji.

Wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 zosta-
ły ogłoszone 9 stycznia. Tego dnia w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, w której uczest-
niczyła 10-osobowa delegacja nauczycieli oraz uczniów Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie pod przewodnictwem 
dyrektor Agnieszki Nagody-Gębicz.

JS

dominacji „komuny” - ustroju, który poprzez upaństwowienie znisz-
czył tysiące produkcyjnych i usługowych przedsięwzięć o charakte-
rze prywatnym.

Dodajmy, że pierwotna nazwa Constantia została później powtó-
rzona w nazwach kolejnych biznesów rodziny Turnauer, np. Con-
stantia Industrieholding, Constantia Packaging czy Constantia Pri-
vatbank AG.

Jak wynika z historii, opisanej na stronie www.cflex.com, wspo-
mniani wcześniej bracia Richard i Ernest Teich swój rodzinny biznes 
rozpoczynali w 1912, tworząc firmę specjalizującą się w zwijaniu cyny 
i folii ołowiowej. Jest jeszcze mowa o znacznie starszej firmie Haen-
dler & Natermann, która startowała w 1825 roku od działalności spe-
dycyjnej, a w 1840 weszła w produkcję folii ołowiowej. Z czasem też 
stała się częścią grupy Constantia.

Opakowanie równie ważne jak jego zawartość
Krótką definicję tego, dlaczego biznes związany z produkcją opa-

kowań jest opłacalny i perspektywiczny, znajdujemy na wspomnianej 
już stronie internetowej. „Opakowanie opłaca się zarówno pod wzglę-
dem ekonomicznym, jak i środowiskowym i społecznym, ponieważ 
wartość i koszty zapakowanego towaru znacznie przewyższają war-
tość i koszty jego pakowania. Nie ma znaczenia, czy mówimy o wo-
dzie, jedzeniu, elektronice czy medycynie: bez opakowania więk-

szość tego, czego potrzebujemy, pękłaby, zginęła lub zepsuła się na 
długo przed dotarciem do nas” - możemy przeczytać pod śródtytułem 
„Opakowanie - historia sukcesu”.

Częścią tego sukcesu, składającą się na coraz lepsze wyni-
ki sprzedaży grupy Constantia Flexibles, jest działająca w Rogowcu 
spółka Constantia Teich Poland. Zakład produkcyjny urządzony na 
terenie liczącym ok. 16 tys. m kw. i zatrudniający przeszło 260 osób, 
specjalizuje się w wytwarzaniu opakowań elastycznych dla wielu pro-
duktów spożywczych, znanych z naszych sklepów.

Jeśli informacja o możliwościach produkcyjnych tej firmy, za-
mieszczona na internetowej stronie grupy Constantia Flexibles jest 
aktualna, to nadruk na opakowaniach wykonywany tu jest technika-
mi: druku wklęsłego, fleksograficznego HD oraz fleksograficznego 
UV, z możliwością jednoczesnego zastosowania 9 kolorów. W ofer-
cie spółki jest ponadto laminowanie klejowe (rozpuszczalnikowe, bez-
rozpuszczalnikowe i na bazie wody), a także powlekanie i lakierowa-
nie. Produkowane w Rogowcu opakowania giętkie trafiają zarówno do 
zagranicznych, jak i polskich klientów z branży spożywczej (przede 
wszystkim z sektora mleczarskiego, cukierniczego i spożywczego).

Rośnie jak na drożdżach
Nie dysponujemy aktualnymi danymi o wielkości przychodów 

rocznych spółki Constantia Teich Poland. Przez szereg lat firma była 
umieszczana w rankingu „Gazele biznesu”, prowadzonym przez 
dziennik „Puls Biznesu”. Dzięki temu sięgnąć można do historycz-
nych danych, które pokazują, jak stopniowo zwiększały się obroty 
i rosło zatrudnienie. Od kwoty 52.807.835 zł rocznych przychodów, 
zanotowanej w roku 2001, poprzez 86.455.810,95 zł w roku 2003, 
spółka w 2005 r. osiągnęła pułap 113.450.466,63 zł przychodów. W 
2011 r. przychody przekroczyły 151 mln zł, a już w roku 2013 - 222 
mln zł. Ostatni raportowany w rankingu rok 2014 to ponad 228,3 mln 
zł uzyskanych przychodów.

Kolejne lata przyniosły rozbudowę potencjału produkcyjnego 
działającej w Rogowcu spółki, co musiało przełożyć się również na 
wzrost przychodów. „W ramach przyjętego planu rozwoju na lata 
2017-2021 firma Constantia Teich Poland rozpoczęła realizację ko-
lejnego projektu inwestycyjnego, obejmującego budowę nowej hali 
produkcyjnej, instalację nowoczesnej maszyny do laminacji i uszla-
chetniania folii i papieru oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. 
Całkowita wartość inwestycji przekracza kwotę 20 mln zł i będzie re-
alizowana w kilku etapach” - to informacja, którą na początku ubiegłe-
go roku podzieliła się z nami firma Constantia Teich Poland. JS

Droga do globalnej firmy

Fot: www.cflex.com/locations/constantia-teich-kleszczow-poland

R
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Szkolne wieści
poradycznie prezentujemy w „Infor-
matorze” dane, poświęcone dość 

zróżnicowanej ofercie wsparcia, udzielane-
go przez Fundację Rozwoju Gminy Klesz-
czów. Mogą z niego korzystać różne grupy 
społeczne oraz lokalne firmy. Poniższe in-
formacje stanowią podsumowanie działań 
w tym zakresie.

Doskonalenie zawodowe 
i językowe

Wśród statutowych działań FRGK znaj-
duje się m. in. wspieranie doskonalenia 
zawodowego. Procedura opisana szcze-
gółowo w „Regulaminie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego mieszkańców 
Gminy Kleszczów” umożliwia przyznanie 
dofinansowania na ten cel. W 2019 roku 
zarząd fundacji przyznał 72 dofinanso-
wania na doskonalenie zawodowe. Łącz-
na kwota wydatków na ten cel wyniosła 
72.720 zł.

Największą grupę beneficjen-
tów stanowiły osoby uczestniczą-
ce w kursie obsługi wózków jez-
dniowych UDT (24). Po 8 osób 
z dofinansowaniem fundacji od-
było kurs kwalifikacji wstępnej na 
przewóz rzeczy i kurs opiekuna 
w żłobku, a 9 osób doskonaliło się 
w obsłudze komputerowego pro-
gramu Excel. Fundacja udziela-
ła również wsparcia pojedynczym 
szkolącym się mieszkańcom naszej gminy. 
Spośród kilkunastu różnych kursów wspo-
mnijmy o kursach fizjoterapii, prawa jaz-
dy, obsługi księgowej, e-sprzedaży, diagno-
styki samochodowej, zarządzania kadrami, 
obsługi suwnic.

Uzupełniając ten wątek warto wspo-
mnieć, iż we wcześniejszych latach tak-
że udzielane było wsparcie związane z do-
skonaleniem zawodowym mieszkańców. W 
2018 r. uzyskały je 54 osoby, w 2017 r. - 32 
osoby, a w 2016 r. - 47 osób.

Jednym z praktykowanych od lat rodza-
jów wsparcia, po które sięgać mogą miesz-
kańcy gminy Kleszczów, jest dofinansowa-
nie do nauki języków obcych. Zasady jego 
udzielania regulują dwa odrębne regulami-
ny. Jeden odnosi się do doskonalenia ję-
zykowego, drugi – zagranicznych kursów 
językowych. Z obu tych tytułów w 2019 r. 
fundacja udzieliła 80 dofinansowań. Naj-
więcej (75) dotyczyło udziału w kursach ję-
zyka angielskiego. Trzy osoby otrzymały 
dofinansowanie do udziału w kursie j. nie-
mieckiego, a dwie - do wyjazdu do zagra-
nicznej szkoły językowej.

Wartość wszystkich tych dofinansowań 
w 2019 r. wyniosła 45.100 zł. A jaką wartość 
miała we wcześniejszych latach? W 2018 r. 
- 70 kursów na kwotę 40.580 zł; w 2017 r. - 
60 kursów na kwotę 46.887 zł; w 2016 r. - 
37 kursów na kwotę 19.881 zł.

Działania ze wsparciem fundacji
Korzystali też rolnicy 

i przedsiębiorcy
Jednym z ważnych, statutowych kie-

runków działania Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów jest „wspieranie rozwoju i obni-
żenia kosztów produkcji rolniczej dla rolni-
ków”. Jeden z realizowanych w tym obszarze 
programów pomocowych dotyczył dofinan-
sowania zakupu materiału siewnego zbóż 
oraz sadzeniaków. W 2019 roku 77 rolników 
z naszej gminy uzyskało na ten cel wspar-
cie w łącznej kwocie 26.582,26 zł. Znacząco 
większą wartość miał program poprawy jako-
ści gleb wykorzystywanych rolniczo. Popra-
wę jakości zakwaszonych gruntów zapewniło 
ich wapnowanie. Dla 59 rolników zakwalifiko-
wanych do programu w 2019 r. fundacja za-
mówiła i dostarczyła łącznie 1147 ton wapna. 
Wartość tego wsparcia, udzielonego ze środ-
ków FRGK wyniosła 81.713 zł.

Unikalny charakter ma wsparcie, udzie-
lane lokalnym przedsiębiorcom w zakresie 
promocji ich działalności. Ten projekt jest 
realizowany za pomocą dofinansowania 
emisji reklam. W 2019 r. 40 przedsiębior-
ców, prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie gminy Kleszczów, otrzymało 
dofinansowanie do emisji reklam o łącznej 
wartości 17.712 zł.

Uczniowskie i studenckie talenty
W 2019 roku Fundacja Rozwoju Gmi-

ny Kleszczów kontynuowała program na-
gradzania najzdolniejszych uczniów i stu-
dentów. Znany i spopularyzowany konkurs 
„Plebiscyt Talent”, polega na nagradza-
niu kilku - kilkunastu uczniów i studen-
tów za osiągnięcia, związane z edukacją. 
W 2019 r. komisja konkursowa przyznała, 
a zarząd fundacji zatwierdził do wypłaty na-
grody o łącznej wartości 11.500 zł.

Bez wątpienia ciekawą formą premio-
wania uczniów - prymusów były wręczone 
w 2019 roku karty podarunkowe do Księ-
garni EMPIK o wartości 100 zł każda. Zo-
stali nimi obdarowani ci uczniowie klas IV-
-VIII szkół podstawowych oraz absolwenci 
gimnazjum, którzy zapracowali na świadec-
twa z czerwonym paskiem. Wydatki fundacji 
na ten właśnie cel wyniosły 19.200 zł. Jak 
łatwo obliczyć karty podarunkowe otrzyma-
ło 192 uczniów.

(opr. JS)

Dzień Mechatronika
Promowanie edukacji na kierunkach związa-

nych z mechatroniką oraz upowszechnianie efek-
tów projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej 
wśród kleszczowskich mechatroników” - to główne 
cele, które przyświecały wydarzeniom organizowa-
nym w ramach tegorocznego Dnia Mechatronika. 
Z tej okazji do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie przybyli uczniowie szkół podstawo-
wych z Kleszczowa, Lgoty i Bogumiłowic. Mieli oka-
zję wysłuchać relacji uczniów kleszczowskiego TNT, 
którzy w poprzednim roku szkolnym wyjechali na 
dwutygodniowe praktyki do Drezna. Mogli również 
poznać wyposażenie sal lekcyjnych technikum i po-
rozmawiać z nieco starszymi kolegami, a obecnie 
uczniami tej znakomitej szkoły.

„Dzień Mechatronika w naszej szkole to szan-
sa na zapoznanie się z kierunkiem Mechatroni-
ka, zwiedzenie szkoły, pracowni zawodowych oraz 
na spotkania i rozmowy z naszymi uczniami oraz 
nauczycielami przedmiotów zawodowych. Mamy 
nadzieję, że to wydarzenie będzie inspiracją dla 
uczniów w aspekcie ich przyszłych decyzji edukacyj-
no-zawodowych” - czytamy na internetowej stronie 
ZSP w Kleszczowie.
Olimpiada Wiedzy Technicznej

8 stycznia Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie gościł 54 uczestników etapu okrę-
gowego XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej. W 
tej części olimpiady brali udział uczniowie z okręgu 
łódzkiego wyłonieni w zawodach szkolnych. Aż 44 
uczniów reprezentowało Technikum Nowoczesnych 
Technologii. Uczestnicy olimpiady walczyli o punkty 
podzieleni na dwie grupy tematyczne: elektryczno-
-elektroniczną oraz mechaniczno-budowlaną. Do fi-
nałowego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej, za-
planowanego na 19 kwietnia, awansują uczestnicy, 
którzy w etapie okręgowym zdobyli nie mniej niż 50 
proc. punktów + 1 punkt.
„Grosz do grosza…

…a będzie kokosza” - głosi stare polskie przy-
słowie. Grosze, których wielką stertę zebrali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łękińsku, 
nie zostaną wydane na zakup kokoszy, 
ale na wsparcie działań Towarzystwa 
NASZ DOM. Pomaga ono dzieciom, 
przebywającym w rodzinach zastęp-
czych. Zbiórka groszowych monet pro-
wadzona była przez społeczność SP 
w Łękińsku przez cały grudzień.

„W sumie zebrano prawie 23 tysią-
ce monet o różnych nominałach - naj-
więcej było 1 groszowych - prawie 9000 
sztuk i 2 groszowych - 7000! Zebrana 
kwota to 1003,06 złotych! W przelicze-
niu na jednego ucznia wypada ok. 4,43 zł (…) Sześć 
paczek po ok. 10 kg groszaków zostało wysłanych 
na adres Towarzystwa za pośrednictwem poczty”.

(opr. JS)

S
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Kiedy wystawić  
pojemnik przed posesję?

mieszkańców gminy Kleszczów zostały dostarczone har-
monogramy odbioru odpadów komunalnych, wydruko-

wane staraniem bełchatowskiej spółki Eko-Region. Podobnie jak 
w poprzednim roku odpady podzielone są na pięć różnych katego-
rii. Każdy rodzaj odpadów to oddzielna kolumna w tabeli. Jeden raz 
w miesiącu będą odbierane: zmieszane odpady komunalne, metale 
i tworzywa sztuczne, odpady biologiczne/popiół. Jeden raz na kwar-
tał mają być natomiast odbierane z posesji odpady z papieru i tek-
tury oraz odpady szklane.

Dla naszej gminy zostały przygotowane cztery odrębne harmo-
nogramy. Kalendarz odbioru odpadów, oznaczony nr 19, odnosi się 
do miejscowości: Antoniówka, Biłgoraj, Dębina, Kamień, Kocielizna, 
Rogowiec i Żłobnica. Kalendarz nr 20 został przygotowany tylko dla 
jednej, ale za to największej miejscowości - obejmuje teren całe-
go Kleszczowa. Kalendarz nr 21 zawiera terminy odbioru odpadów 
w miejscowościach: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, 
Łękińsko, Słok - Młyn, Stefanowizna oraz Wolica. Z kolei kalendarz 
nr 55 dotyczy terenu miejscowości Łuszczanowice oraz Łuszcza-
nowice Kolonia.

Podajemy aktualne terminy odbioru odpadów na pierwsze półro-
cze, z podziałem na poszczególne miejscowości gminy Kleszczów.

MIEJSCOWOŚĆ
Metale 
i tworzywa 
sztuczne

Papier 
i tektura Szkło Bio/Popiół

Zmieszane 
odpady 
komunal-
ne

Antoniówka, 
Biłgoraj, Dębina, 
Kamień, Kocieli-
zna, Rogowiec, 
Żłobnica

10 lutego
9 marca
14 kwietnia
11 maja
8 czerwca

17 lutego
18 maja

14 kwiet-
nia

11 lutego
10 marca
15 kwiet-
nia
12 maja
9 czerwca

10 lutego
9 marca
14 kwietnia
11 maja
8 czerwca

Kleszczów 11 lutego
10 marca
15 kwietnia
12 maja
9 czerwca

17 lutego
18 maja

15 kwiet-
nia

11 lutego
10 marca
15 kwiet-
nia
12 maja
9 czerwca

11 lutego
10 marca
15 kwietnia
12 maja
9 czerwca

Adamów, Czyżów, 
Kolonia Wola 
Grzymalina, 
Łękińsko, Słok 
- Młyn, Stefanowi-
zna, Wolica

28 stycznia
25 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca

20 kwietnia 28 stycz-
nia
28 kwiet-
nia

4 lutego
3 marca
7 kwietnia
5 maja
2 czerwca

28 stycznia
25 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca

Łuszczanowice, 
Łuszczanowice 
Kolonia

10 lutego
9 marca
14 kwietnia
11 maja
8 czerwca

20 kwietnia 14 kwiet-
nia

4 lutego
3 marca
7 kwietnia
5 maja
2 czerwca

10 lutego
9 marca
14 kwietnia
11 maja
8 czerwca

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00.
Przypominamy, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty, wynoszącej 4 zł 
od osoby za odpady segregowane.

Ustalone zostały następujące terminy regulowania opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi: ● I kwartał - do 15 kwiet-
nia, ● II kwartał - do 15 lipca, ● III kwartał - do 15 października, ● IV 
kwartał - do 20 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można ure-
gulować: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● 
przelewem na rachunek bankowy, wskazany w książeczce opłat. 
Do regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych wprowadzo-
ne zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdej osoby, któ-
ra w Urzędzie Gminy złożyła (bądź złoży) deklarację konieczną do 
przygotowania umowy. Informacje o indywidualnych numerach ra-
chunków można uzyskać pod numerem telefonu: 44/ 731-66-10 lub 
w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 45.

JS
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10 lutego – mammografia  
w Kleszczowie

Kleszczowska Przychodnia Salus w ramach programu polity-
ki zdrowotnej, realizowanego na rzecz mieszkańców gminy Klesz-
czów „Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem nowotworów piersi” organizuje badania mammograficzne. 
Jak informuje przychodnia Salus „Celem programu profilaktyczne-
go jest zapewnienie wszystkim kobietom w wieku 35-60 lat możliwo-
ści wykonania badania mammograficznego (…) Każda mieszkan-
ka Gminy Kleszczów zgłaszająca się na badanie mammograficzne 
musi w pierwszej kolejności udać się na konsultację lekarską celem 
zakwalifikowania na badanie i tym samym wykluczenia przeciwwska-
zań. Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawione-
go przez lekarza”.

Termin najbliższych badań mammograficznych został ustalony na 
poniedziałek 10 lutego. Badania zostaną przeprowadzone w mammo-
busie spółki Medica, ustawionym na parkingu przy markecie LEWIA-
TAN w Kleszczowie. Zapisy na badania mammograficzne odbywają 
się w rejestracji  Kleszczowskiej Przychodni Salus od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 lub telefonicznie pod numerem 
telefonu 44/ 731-30-80, 44/ 731-30-15.

„Po wykonanym badaniu mammograficznym zapraszamy miesz-
kanki Gminy Kleszczów na podstawową metodę profilaktyki samoba-
dania piersi do położnej Przychodni” - zachęca w swoim komunikacie 
Kleszczowska Przychodnia Salus.

Informujemy, że program „Profilaktyka chorób nowotworowych ze 
szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi” jest finansowany 
przez Gminę Kleszczów na podstawie umowy zawartej z Kleszczow-
ską Przychodnią Salus.

Bezdomne czworonogi  
pod opieką

planu styczniowej komisji budżetu i rolnictwa został wpisany wą-
tek rocznego planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Tą sprawą 

mają się również zajmować radni na styczniowej sesji. Zanim zostanie przyjęta 
uchwała o rocznym planie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i o zapobiega-
niu bezdomności zwierząt, warto spojrzeć wstecz i dokonać choćby krótkiego 
podsumowania zeszłorocznych działań samorządu w tym zakresie. 

Jednym z tych działań było zachęcanie właścicieli czworonogów do kon-
troli ich rozrodu, poprzez dofinansowanie do zabiegów sterylizacji oraz kastra-
cji. Dopłata wynosiła 50 proc. należności, jaką za te usługi pobierał gabinet we-
terynaryjny, z którym gmina miała zawartą roczną umowę.

W roku 2019 z dofinansowania do zabiegów skorzystało łącznie 56 wła-
ścicieli zwierząt. Zdecydowanie częściej o dopłatę zwracali się właściciele ko-
tów niż psów. W gabinecie weterynaryjnym zostały wykonane 32 sterylizacje 
oraz 7 kastracji kotów. Liczba zabiegów, przeprowadzonych na pieskach: 15 
sterylizacji, 2 kastracje.

***
Po to, by wywiązywać się z nałożonych na samorządy obowiązków w za-

kresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, gmina zawarła umowę z Przed-

Do
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G
ZASADY  

SEGREGACJI ODPADÓW
Metale i tworzywa sztuczne
Wrzucamy:
● puste butelki po napojach (zgniecione), ● 
puste opakowania z tworzyw sztucznych, ● 
puste opakowania wielomateriałowe np. kar-
ton po mleku, sokach (zgniecione), ● pla-
stikowe torby, worki, reklamówki i inne folie 
(niezabrudzone), ● metale kolorowe (pusz-
ki po napojach i konserwach), ● folię alumi-
niową (niezabrudzoną), ● zabawki (zabawki 
z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku surowców)
Nie wrzucamy:
● butelek i pojemników z zawartością, ● zu-
żytych artykułów medycznych, ● części sa-

mochodowych, ● zużytych baterii i akumulatorów, ● puszek, po-
jemników po farbach i lakierach, ● zużytego sprzętu elektrycznego 
i AGD, ● tworzyw piankowych, gum, silikonów

Szkło
Wrzucamy:
● czyste opakowania szklane, ● butelki, sło-
iki, flakony, ● opakowania szklane bez za-
wartości
Nie wrzucamy:
● ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów, ● 
szkła żaroodpornego, ● żarówek i świetlówek, 
● reflektorów, ● opakowań po rozpuszczalni-
kach, olejach silnikowych, ● luster, ● szyb sa-
mochodowych, okiennych, ● termometrów, ● 
stłuczki szklanej

Bioodpady
Wrzucamy:
● odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), 
● drobne gałązki drzew i krzewów, ● skoszo-
ną trawę, liście, kwiaty, ● trociny i korę drzew, 
● resztki jedzenia (bez mięs)
Nie wrzucamy:
● kości zwierząt, ● resztek mięsa, ● worków 
foliowych, ● odchodów zwierząt, ● drewna im-
pregnowanego, ● płyt wiórowych i MDF, ● zie-
mi i kamieni

Papier
Wrzucamy:
● opakowania z papieru, kartonu, tektury (tak-
że falistą), ● gazety, czasopisma, ● katalogi, 
ulotki, ● papier, zadrukowane kartki, ● książ-
ki i zeszyty, ● torebki i worki papierowe, pa-
pier pakowy
Nie wrzucamy:
● papieru mocno zabrudzonego lub zatłusz-
czonego, ● papieru lakierowanego i powle-
czonego folią, ● kartonów po mleku i napo-
jach, ● pieluch jednorazowych i podpasek, ● 
zużytych ręczników kuchennych i chusteczek 
higienicznych, ● papierowych worków po na-
wozach, cemencie i innych materiałach bu-

dowlanych, ● tapet - ubrań
Źródło: eko-region.pl

Ankieta oceni jakość usług
minna spółka Kleszczowska Przychodnia Salus chce uzy-
skać więcej informacji na temat jakości świadczonych przez 

siebie usług. W tym celu poprosiła mieszkańców gminy Kleszczów, 
którzy korzystają z przychodni, o wypełnienie anonimowej ankiety.

Formularz ankiety pobrać można ze strony internetowej www.
saluskleszczow.pl, a następnie wydrukować i wypełnić. Ankiety 
są również dostępne w siedzibie przychodni, obok rejestracji. Wy-
pełnione ankiety należy wrzucać do skrzynki ustawionej obok reje-
stracji.

„Zachęcamy do wyrażenia szczerych opinii” - prosi zarząd 
Kleszczowskiej Przychodni Salus. I deklaruje: „Zebrane informa-
cje będą podstawą do wdrożenia działań przyczyniających się do 
zwiększenia stopnia spełnienia Państwa oczekiwań”.

JS

SALUS - rehabilitacja w lutym
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 03.02. godz. 8-15, ● 04.02. godz. 8-17.30, ● 05.02. godz. 8-14, ● 
07.02. godz. 8-15, ● 11.02. godz. 8-15, ● 12.02. godz. 8-17.30, ● 
13.02. godz. 8-14.15, ● 17.02. godz. 8-15, ● 19.02. godz. 8-15, ● 
20.02. godz. 8-17.30, ● 21.02. godz. 8-13, ● 24.02. godz. 8-17.30, 
● 25.02. godz. 8-15, ● 27.02. godz. 8-15, ● 28.02.godz. 8-17.30.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 10.02. godz. 15-18, ● 14.02. godz. 15-18, ● 24.02. godz. 15-18, ● 
28.02. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowol-
ska
● 22.02. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii Piotr 
Szałański
● każdy wtorek godz. 8-16.
FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybyl-
ska, Julita Zagórska, Mariusz Kopala
● od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Wsparcie terapeutyczne 
i psychologiczne,  

pomocne w kryzysach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przekazał 

informację o aktualnych terminach spotkań w ramach grup wsparcia 
oraz terminy funkcjonowania Poradni Życia Rodzinnego w Klesz-
czowie.

● Grupa Wsparcia „Wybieram Trzeźwość” to oferta pomo-
cy, udzielanej osobom, które znajdują się w trudnych sytuacjach, 
wywołanych konfliktami, nadużywaniem alkoholu czy narkotyków.

Spotkania z terapeutą odbywają się w środy lub czwartki przy 
ulicy Osiedlowej 2 w Kleszczowie. Na spotkanie można się umówić 
telefonując do terapeutki na numer 602-571-495. Miejsce spotkań - 
siedziba Kleszczowskiej Przychodni Salus, wejście od strony Pogo-
towia Ratunkowego, poziom -1, pokój -22.

● Poradnia Życia Rodzinnego - jest dostępna w poniedział-
ki w godz. 13.30-17.30. Spotkania odbywają się przy ulicy Osiedlo-
wej 2 w Kleszczowie (siedziba Kleszczowskiej Przychodni Salus, 
wejście od strony Pogotowia Ratunkowego, poziom -1, pokój -22).

● Grupa Wsparcia, funkcjonująca w oparciu o spotkania indy-
widualne i grupowe osób, przeżywających sytuacje kryzysowe, za-
prasza te osoby we wtorki od godz. 13.00 do godz. 16.00. Spotka-
nia odbywają się przy ulicy Osiedlowej 2 w Kleszczowie (siedziba 
Kleszczowskiej Przychodni Salus, wejście od strony Pogotowia Ra-
tunkowego, poziom -1, pokój -22).
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Lokalny program pomocy 
społecznej dla rolników
ecyzją Rady Gminy Kleszczów został przyjęty lokalny program 
pomocy społecznej dla rolników. W przypadku wystąpienia zda-

rzeń losowych, które szczegółowo opisane zostały w załączniku do 
uchwały, rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na tere-
nie gminy Kleszczów mogą liczyć na wsparcie.

Do kategorii zdarzeń losowych, których skutkiem może być znaczą-
ce obniżenie plonowania upraw, a także szkody występujące w obrębie 
zabudowań gospodarczych, zaliczonych zostało osiem różnych zjawisk.

Nie tylko susza i podtopienia
Na katalog wymienionych w programie zdarzeń losowych składa-

ją się:
1) przymrozki wiosenne (szkody spowodowane przez obniżenie się 

temperatury poniżej 0 st. C, powstałe w okresie od 15 kwietnia do 30 
czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin 
lub całkowitej utracie plonu lub jego części);

2) ujemne skutki przezimowania (szkody spowodowane wymarznię-
ciem, wymoknięciem, wyparzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem ro-
ślin, w okresie 1 grudnia-30kwietnia, polegające na całkowitym lub czę-
ściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej lub częściowej utracie plonu 
lub jego części);

3) susza (szkody spowodowane 
wystąpieniem w dowolnym okresie od 
1 kwietnia do 30 września niedobo-
ru lub braku opadów atmosferycznych 
skutkującym więdnięciem lub usycha-
niem roślin);

4) powódź lub podtopienia (szko-
dy powstałe w wyniku zalania terenów 
wskutek deszczu nawalnego, zala-
nia terenów w następstwie podniesie-
nia się poziomu wód płynących lub sto-
jących);

5) deszcz ulewny (szkody świad-
czące wyraźnie o działaniach gwałtownego, intensywnego deszczu);

6) grad (szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składa-
jącego się z bryłek lodu);

7) piorun (szkody będące następstwem wyładowania atmosferycz-
nego pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia);

8) huragan lub wichura (szkody powstałe w wyniku działania gwał-
townego wiatru, którego działanie wyrządza masowe szkody).

Warunki przyznania pomocy
Na wsparcie mogą liczyć rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne 

w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz osoby prowa-
dzące dział specjalnej produkcji rolnej. Szkody wywołane przez jedno 
z powyższych zdarzeń muszą zostać oszacowane przez komisję, powo-
łaną przez Wójta Gminy Kleszczów. W skład komisji wchodzi obowiąz-
kowo pracownik pomocy społecznej oraz pracownik posiadający wy-
kształcenie rolnicze.

W załączniku do uchwały dotyczącej lokalnego programu pomo-
cy społecznej dla rolników z gminy Kleszczów zostały określone kwoty 
wsparcia, na jakie liczyć mogą poszkodowani rolnicy. W § 2 pkt 3 wpro-
wadzono bardzo ważny zapis, który mówi o tym, że wyższa o 50 proc. 
pomoc będzie przyznawana w przypadku udokumentowania przez rol-
nika „poniesionych wydatków na zakup materiału siewnego, nawozów, 
środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolni-
czych do wykonania prac w gospodarstwie”. 

W trosce o to, by - w przypadku wystąpienia szkód w uprawach - 
kwota rekompensaty za poniesione przez rolnika wydatki była odpo-
wiednia, warto zbierać faktury za artykuły związane z produkcją rolną.

Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie wniosku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Wniosek powinien zawie-
rać: imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa rolnego, powierzchnię 
ogólną gospodarstwa, powierzchnię ogólną użytków rolnych, powierzch-
nię użytków rolnych dotkniętych zdarzeniem losowym.

Program pomocy społecznej dla rolników obowiązywać ma w la-
tach 2020-2023.

JS

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczów w zakresie wyznaczenia terenów komunikacji lotniczej 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyznaczenia terenów komunika-
cji lotniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 
stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów w godzinach pracy Urzędu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów na stronie internetowej: 
www.bip.kleszczow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki po-
dawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiada-
miam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany Studium 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium, za-
mieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających infor-
macje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), 
do ww. dokumentacji należy składać do dnia 13 marca 2020 r. Zgodnie z art. 
40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej na adres: 
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, lub 2) ust-
nie do protokołu, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez ko-
nieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opa-
trzone tematem „uwaga do studium” na adres: kancelaria@kleszczow.pl.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Wójt Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postepowanie o transgranicznym oddziały-
waniu 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 dy-
rektywy 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 In-
spektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobo-
wych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarza-
nia 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 ce-
lów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Two-
je dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbior-
cami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla admi-
nistratora. 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 sprawo-
wania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. 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

Fot. www.kalendarzrolnikow.plFot. www.kalendarzrolnikow.pl

D
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – 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.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 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 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

siębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie, prowadzącym schronisko dla zwierząt. Umo-
wa dotyczyła usług wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kleszczów oraz zapewnienia 
im dalszej opieki w schronisku dla zwierząt.

W 2019 roku zostało przekazanych do tej placówki 40 bezpańskich psów i 4 koty. Częste ape-
le o adoptowanie przebywających w schronisku zwierząt, a także specjalne akcje, organizowane sta-
raniem personelu bełchatowskiego schroniska przyczyniały się do tego, że część bezdomnych czwo-
ronogów znalazła nowych właścicieli. W 2019 roku spośród zwierząt przekazanych do schroniska 
z gminy Kleszczów „poszło do adopcji” 25 psów i 4 koty. Na koniec roku 2019 bełchatowska placówka 
utrzymywała ciągle 26 bezdomnych czworonogów z terenu naszej gminy.

***
Opieka nad bezdomnymi psami i kotami wiąże się z konkretnymi, wcale niemałymi wydatkami. 

Wystarczy wspomnieć o tym, że umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej 
w Bełchatowie na bieżący rok zakłada wydatkowanie 140 tys. zł na usługi wyłapywania bezdomnych 
zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki w schronisku dla zwierząt.

Planując adopcję pieska nie trzeba czekać, aż schronisko ogłosi kolejną akcję „Otwartych drzwi”. 
Adopcję można zrealizować w dowolnym czasie, poznając wcześniej potencjalnych kandydatów do 
przygarnięcia. Ich zdjęcia wraz z opisem znaleźć można na stronie www.schroniskobelchatow.pl/
adopcje,wyniki.html. Dodatkowo dla uzyskania bliższych informacji, bądź poradzenia się w sprawie  
adopcji któregoś z czworonogów, można się skontaktować z pracownikiem bełchatowskiego schroni-
ska (tel. 44/ 633-38-77) lub pracownikiem Urzędu Gminy w Kleszczowie (tel. 44/ 731-66-31). Dodaj-
my, że wszystkie psy przebywające w bełchatowskim schronisku posiadają mikroczipy oraz aktualne 
szczepienia, są zadbane i znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną.

JS

SOLPARK tętni sportowym rytmem

å ciąg dalszy ze str. 8

okresie od 12 stycznia do 2 mar-
ca SOLPARK będzie gościł 14 

różnych grup, które będą tu chciały do-
skonalić grę w piłkę nożną. To od lat do-
minująca dyscyplina sportowa podczas fe-
rii oraz wakacyjnych obozów sportowych. 
Wspomniana Akademia Siatkówki z Olsz-
tyna to jedyny reprezentant tej dyscypliny 
podczas tegorocznych ferii. Takim rodzyn-
kiem będzie też planowany pod koniec lu-
tego ogólnorozwojowy obóz dla dzieci.

Skąd przyjechal i  bądź przyjadą 
uczestnicy piłkarskich treningów? Z cał-
kiem bliska (Radomsko, Ksawerów, 
Łódź), jak i z bardziej odległych miast 
(Leszno, Kawęczyn, Tychy). 

Grupy piłkarskie mają odbywać co 
najmniej 2 treningi dziennie na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią. Oprócz tego rezer-
wacje na tym boisku, dysponującym zna-
komitym oświetleniem, poczyniły wcze-
śniej drużyny piłkarskie, które obecnie 
mają przerwę w rozgrywkach ligowych. 
Chodzi zarówno o zespoły LKS Omega 
Kleszczów, jak też ekipy z sąsiednich klu-
bów (m.in. Start Lgota Wielka, Czarni Rzą-
śnia, RKS Radomsko, Warta Działoszyn).

Dodajmy na koniec, że podobnie jak 
w poprzednich latach z usług SOLPARKU 
w styczniu i lutym skorzystają sędziowie 
ŁZPN, odbywając w Kleszczowie 2-dnio-
we pobyty szkoleniowe.

JS

Bezdomne czworonogi pod opieką

W
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Prosto z SOLPARKU
Zajęcia dodatkowe dla mieszkańców

Od 1 stycznia obowiązuje nowy harmonogram zajęć dodat-
kowych dla mieszkańców gminy Kleszczów, dofinansowywanych 
przez Urząd Gminy. Aby uczestniczyć w zajęciach należy w SOL-
PARKU złożyć wniosek o karnet zniżkowy, który umożliwia za-
kup 5 wejść za 15 zł lub 10 wejść za 30 zł na dowolne zajęcia. 
Amatorzy aktywności fizycznej mogą korzystać z następujących 
form: AEROBIK - poniedziałek godz. 17:00, ZUMBA - poniedzia-
łek godz. 18:00, AQUA SPINNING - poniedziałek godz. 19:00,  
AQUACYCLING - poniedziałek godz. 20:00 i środa godz. 20:00, 
AQUA AEROBIK - wtorek godz. 10:00 i środa godz. 19:00, TRE-
NING OBWODOWY - wtorek godz. 17:30, KRAV MAGA - wtorek 
godz. 19:00, YOGA - środa godz. 17:30, FAT KILLER - czwartek 
godz. 17:00, BOKS - czwartek godz. 18:00.

Karnety na basen i siłownię
SOLPARK informuje, że po wy-

korzystaniu standardowego karnetu 
mieszkańca (bezpłatnych 8 godzin 
na basen i 8 wejść na siłownię), 
jest możliwy zakup przez mieszkań-
ców gminy Kleszczów dodatkowych 
wejść w promocyjnych cenach: 
4 wejścia na siłownię lub basen za 

20 zł (ważne przez 31 dni).

Restauracja SOLPARK
W Hotelu*** SOLPARK otwarto nowe miejsce, w którym moż-

na zorganizować każde przyjęcie, spotkanie z przyjaciółmi czy 
rodzinny obiad. Restauracja wyróżnia się pięknym wystrojem 
i smacznym jedzeniem, które przygotowywane jest z najlepszych 
produktów przez doświadczonych kucharzy. Lokal jest czynny od 
wtorku do niedzieli w godz. 14:00-22:00.

Walentynkowa kolacja
Okazją do poznania wystroju i oferty nowej restauracji mogą 

być Walentynki. SOLPARK poinformował, że rezerwacje stolików 
na walentynkową kolację będą przyjmowane do 10 lutego, a sama 
kolacja z wyjątkowo atrakcyjnym menu odbędzie się 14 lutego (a 
nie, jak podano w poprzedniej edycji „Prosto z SOLPARKU” 15 lu-
tego). Więcej szczegółów zainteresowani znajdą na profilu FB lub 
pod nr tel. 44/ 731 65 17.

Hojnie wpłacali na WOŚP
niedzielę 12 stycznia w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zagrali również wolontariusze i mieszkań-

cy z gminy Kleszczów. Po raz kolejny do tej dobroczynnej imprezy 
włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zakłada-
jąc lokalny sztab WOŚP. Wolontariuszami byli harcerze z 5. Druży-
ny Harcerskiej „Niebo” w Kleszczowie oraz uczniowie i nauczycie-
le Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Zbiórkę do 
puszki WOŚP przeprowadzono na terenie szkoły już w piątek. W nie-
dzielę kwestowanie prowadzone było od godz. 14 na terenie kom-
pleksu SOLPARK.

- W tym roku przygotowaliśmy kawiarenkę z pysznymi wypieka-
mi oraz kawę i herbatę. Dla najmłodszych odbył się spektakl Teatru 
MASKA „Na misiowych urodzinach - najważniejsza jest rodzina”. Do-
chody z wcześniejszej sprzedaży biletów wstępu na to przedstawie-
nie zostały przekazane na WOŚP - informuje Ilona Rogaczewska 
z gminnej biblioteki.

Dodaje, że do WOŚP przyłączył się też Motopower Kleszczów. 
Zbiórka była prowadzona podczas wyścigów Cross Country, w Złot-
nikach koło Sulmierzyc. Istot-
nego wsparcia udzielił rów-
nież SOLPARK Kleszczów. 
Efektem wszystkich tych dzia-
łań było zebranie imponującej 
kwoty 13.521,80 zł i 20 euro.

W niedzielę 12 stycznia 
aktywni byli również wolonta-
riusze ze Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku. 
Do udziału w kwestowaniu na 
rzecz WOŚP zgłosiło się dzie-
więcioro uczniów z klas VI, VII 
i VIII (na zdjęciu). Na terenie 
Łękińska i Kleszczowa zebrali 
w sumie 4.664,30 zł i 2,84 euro.

Za naszym pośrednictwem organizatorzy i wolontariusze 28. Fi-
nału WOŚP z terenu gminy Kleszczów pragną podziękować wszyst-
kim darczyńcom. JS

Płyta na jubileusz
ubileuszowa płyta Chóru SONORE nosi tytuł „Magnum no-
men Domini” („Wielkie imię Pana”). To nawiązanie do kom-

pozycji znakomitego twórcy epoki baroku Bartłomieja Pękiela. Ta 
kolęda została zarejestrowana jako piąty spośród 13 utworów, które 
umieszczone są na krążku CD. Nagrania, tłoczenie płyt oraz przy-
gotowanie okładki zostało sfinansowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie. 

- Materiał dźwiękowy był rejestrowa-
ny w październiku zeszłego roku - informu-
je dyrygent Sławomir Szafrański. - Nie wy-
jeżdżaliśmy do żadnego studia. Nagrania 
zostały zarejestrowane w naszej sali prób, 
urządzonej w budynku domu kultury w Łę-
kińsku. Ma ona całkiem niezłą akustykę.

W nagraniu wzięło udział 18 wykonaw-
ców wraz z dyrygentem S. Szafrańskim. W 
podziale na głosy kobiece było to 6 sopra-
nów i 4 alty, a w podziale na głosy męskie - 
4 basy oraz 4 tenory.

Kolędy i pastorałki zapisane na tym krążku sprawiają, że - jak 
to się mówi - historia zatoczyła koło. Właśnie od takiego repertu-
aru chór SONORE zaczynał swoją karierę, prezentując się nie tylko 
podczas wspomnianego opłatka seniorów, ale też miesiąc później, 
kiedy mieszkańcy gminy na koncercie kolędowym w kościele Para-
fii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie mogli posłuchać debiutantów 
z chóru SONORE oraz znacznie bardziej doświadczonych śpiewa-
ków z Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. JS

W


