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Naprawiają obwodnicę

Na dobre ruszyły prace przy naprawie uszkodzonego fragmentu gminnej obwodnicy w pobliżu Czyżowa. Na szerokości kilkunastu metrów została usunięta warstwa bitumiczna. Teraz płynącą
pod drogą wodę trzeba skierować do nowego koryta. Długość tej
tymczasowej konstrukcji wyniesie ok. 55 metrów. Od 27 stycznia
trwa ustawianie ścian oporowych, które wyznaczają przebieg tzw.
bajpasu. Segmentowa ścianka oporowa, wykonana z grubej blachy ma sprawić, że woda zostanie przekierowana do nowego koryta i nie będzie przesiąkać do warstw gruntu otaczających miejsce
prowadzenia prac naprawczych.
Po zakończeniu tego etapu
prac można będzie przystąpić do
demontażu blachy falistej, która
stanowi konstrukcję a zarazem
obudowę dotychczasowego przepustu. Później nastąpi demontaż
betonowej konstrukcji kanału,
który odprowadza
wodę z systemu
odwadniania odkrywkowej kopalni węgla.

Strażacki bilans

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie dokonała podsumowania swoich działań w roku 2019. W obszernym 43-stronicowym opracowaniu znaleźć można bardzo wiele szczegółów i zestawień statystycznych, które obrazują do jakich
zdarzeń byli wzywani zawodowi strażacy oraz współdziałające
z nimi jednostki ochotnicze.

Przedsiębiorcy spotkali się
z samorządem

W gminie Kleszczów, stawiającej mocno na rozwój przedsiębiorczości, jedną z form integrowania sfer biznesowych oraz samorządowych są coroczne, styczniowe spotkania. Stwarzają one pole
do rozwoju partnerskiej współpracy na lokalnym rynku i dają możliwość przekazywania informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W tym roku przedsiębiorcy, którzy skorzystali z zaproszenia wystosowanego przez wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego oraz prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
Mariolę Rybarczyk przybyli do kompleksu SOLPARK 24 stycznia.
Więcej na str. 2, 5 i 7

Z okazji Dnia Kobiet…

… Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie będzie gościł na swojej scenie aktorów stołecznego teatru Capitol, którzy zaprezentują
spektakl „O co biega”. Przedstawienie z udziałem plejady aktorskich
gwiazd zostanie zaprezentowane w sobotę 7 marca.
Sprzedaż biletów wstępu w cenie 25 zł prowadzi kasa Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie od dnia 17 lutego. Kasa jest czynna we wtorki w godz. 8.00-18.00, a w pozostałe dni robocze - w godz.
8.00-15.00.

Fot: http://kppsp-belchatow.pl/

Na terenie całego powiatu w zeszłym roku wybuchło 347 pożarów. 27 spośród nich miało miejsce na terenie gminy Kleszczów.
Widoczna na zdjęciu akcja prowadzona była 27 czerwca, podczas
pożaru 1-piętrowego budynku biurowego w Rogowcu. Przez ponad 4 godziny 8 zastępów i 34 ratowników z PSP i OSP walczyło
z ogniem. Straty oszacowano na 500 tys.�������������������������
zł, a
��������������������
wartość uratowanego mienia na 600 tys.�����������������������������������������
zł. Powodem wybuchu pożaru było przecią��������
żenie instalacji elektrycznej.

Więcej informacji o innych atrakcjach, przygotowanych przez
GOK z okazji Dnia Kobiet podane zostanie na plakatach oraz na internetowej stronie www.gok.kleszczow.pl.
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KRÓTKO
Projektowanie drogi „przez wkop”

Zgodnie z obwieszczeniem, wydanym 3 lutego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej w związku
z przygotowywaną przez gminę budową drogi „przez wkop”
zostało przedłużone. Jak informuje RDOŚ przyczyną jest
prowadzone postępowanie wyjaśniające oraz skomplikowanie sprawy administracyjnej. Jednocześnie dyrektor Kazimierz Perek deklaruje wydanie decyzji do końca kwietnia br.
Obecnie trwają prace projektowe dotyczące drogi „przez
wkop”. Został ustalony jej przebieg, prowadzone są uzgodnienia z firmami, do których należą sieci, położone w rejonie
planowanej inwestycji (głównie z PGE GiEK S.A.).

Dobrze przygotować etap
restrukturyzacji

Z inicjatywy posła Grzegorza Lorka rozpoczął swoją działalność zespół, który ma pomóc w przygotowaniu dobrych planów gospodarczego przekształcenia rejonu bełchatowskiego po zakończeniu działalności odkrywkowej kopalni węgla.
Pierwsze spotkanie robocze z udziałem parlamentarzystów,
samorządowców z powiatu bełchatowskiego oraz przedstawicieli KWB Bełchatów odbyło się 31 stycznia w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy
w Bełchatowie.
„Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnych działań przy tworzeniu
platformy dla regionu
Fot. Starostwo Powiatowe bełchatowskiego, by
móc pozyskiwać środki unijne na restrukturyzacje obszarów pokopalnianych” poinformowało Starostwo Powiatowe na swojej stronie internetowej. Chodzi o pieniądze unijne z nowej perspektywy,
przygotowanej na lata 2021-2027. Gminę Kleszczów na
spotkaniu reprezentował zastępca wójta Michał Michałek.

W zarządzie spółki Energoserwis
Kleszczów

Członkiem zarządu spółki Energoserwis Kleszczów został
Łukasz Chrostowski. To osoba związana z branżą energetyczną już od ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 roku. Pracę zawodową rozpoczął w spółce Energa Serwis, gdzie był pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością
i środowiskiem, kierownikiem działu logistyki, zastępcą dyrektora pionu techniczno-handlowego oraz dyrektorem pionu usług ciepłowniczych. Od 2016 roku do lutego 2019 roku
był prezesem zarządu spółki Energa Serwis Ostrołęka.

Konsultowali strategię rozwoju
województwa

Podczas trzech spotkań zorganizowanych w Łodzi oraz
pojedynczych spotkań w Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu oraz Sieradzu odbyła się prezentacja projektu Strategii
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Na spotkania zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy. Mieli oni okazję poznać najważniejsze założenia rozwojowe,
przyjęte na kolejną dekadę funkcjonowania naszego regionu. Projekt strategii przygotowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawiono w Internecie (ciągle jest dostępny pod adresem http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/
uploads/2019/12/SRW%C5%81-2030_konsultacje-spo%C5%82eczne_2019.12.04.pdf). W ramach trwających do
8 stycznia konsultacji społecznych można było zgłaszać
uwagi i wnioski.
JS
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Biznesowo-samorządowe sprawy

potkanie osób reprezentujących różne branże i różnej wielkości firmy daje okazję do
nawiązania nowych kontaktów i wymiany informacji, które w biznesowej działalności
mają często dużą wagę. Wśród osób, które w piątkowy wieczór 24 stycznia przybyły do auli
SOLPARKU byli zarówno przedstawiciele największych pracodawców w powiecie bełchatowskim a nawet w województwie łódzkim, jak też osoby, kierujące średnimi spółkami, które
zajmują się produkcją bądź działają w usługach. Najliczniejsze grono stanowili mali przedsiębiorcy, głównie z branży usługowej oraz handlowej.
W spotkaniu uczestniczyło również kilkoro radnych gminy Kleszczów z przewodniczącą Katarzyną Biegałą, był też obecny zarząd
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Wójt Sławomir Chojnowski
zwracając się do uczestników spotkania podkreślił, że każda z firm niezależnie od formy organizacyjnej i skali zatrudnienia - ma wpływ
na gospodarczą kondycję naszej gminy. Zwrócił uwagę na integracyjny cel dorocznych spotkań:
- Każdy kolejny rok Państwa działalności jest bogaty w nowe wydarzenia. Chcąc utrzymać, albo powiększyć swoją pozycję rynkową, podejmujecie Państwo najróżniejsze wyzwania. Poszukujecie
nowych kontrahentów, bardziej wydajnych technologii, albo decydujecie o rozbudowie firm. Zapadają też decyzje personalne, w wyniku
których zmieniają się osoby kierujące daną firmą. W efekcie, co roku
na te spotkania przybywa grono nowych menedżerów. Chcemy Państwu umożliwiać wzajemne poznawanie się, a także nawiązywanie biznesowych relacji między firmami.
Wójt skierował do uczestników życzenia pomyślności w rozpoczętym niedawno 2020
roku. Powiedział też:
- Życzę, abyśmy w rozpoczynającym się roku, niezależnie od statusu społecznego i tytułów, znaleźli przestrzeń do debaty społecznej w trosce o życie naszych dzieci i wnuków.
Chciałbym, by taka misja, która jest całkiem realna, stała się celem roku 2020. Pamiętajmy,
że kolejne pokolenia, nie będą
nas rozliczać ze wskaźników
gospodarczych. Zdecydowanie
cenniejsze będzie życie w zdrowym otoczeniu.
Spotkania z przedsiębiorcami są od lat okazją do krótkiego
choćby przedstawienia zamierzeń inwestycyjnych gminy. Także tym razem wójt poinformował
gości o najważniejszych zadaniach przyjętych w planie tegorocznych inwestycji, skupiając
się na modernizacji kolejnych odcinków najdłuższej drogi powiatowej, przebiegającej przez gminę Kleszczów (nr 1500E).
- Do najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w 2020 roku należy gruntowna modernizacja najstarszego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Łękińsku.
W tej samej miejscowości, trwa od jesieni rozbudowa szkoły podstawowej. Na teren naszej
gminy przybywa co roku kilkadziesiąt młodych rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym, stąd potrzeba, takich właśnie inwestycji w bazę oświatową.
Podsumowując bilans największych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w 2019
roku wspomniał o dokończeniu kompleksowego uzbrajania nowego osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach Kolonii (gdzie przygotowanych zostało do zabudowy ponad 170
działek) oraz o rozbudowie ulicy Głównej w Kleszczowie, która ze względu na swój wielki zakres powodowała
liczne utrudnienia i dla
mieszkańców, i dla firm.
Wójt podkreślił, iż prowadzenie tych inwestycji komunalnych i planowanie kolejnych zadań
nie byłoby możliwe bez
pieniędzy, które wpływają do gminnej kasy.
- W głównym stopniu budżet ten tworzą
podatki oraz opłaty pochodzące z Państwa
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Pierwsze decyzje w sprawie Solidarnościowego
Funduszu Rozwoju Lokalnego
stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie na siedemnastym w tej kadencji posiedzeniu zebrała się
Rada Gminy Kleszczów. Radni po przyjęciu porządku sesji zajęli się przegłosowaniem projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
Gmina Drużbice otrzyma: blisko 170 tys.
zł wsparcia na modernizację drogi Wdowin
Kolonia - Suchcice oraz 500 tys. zł na budowę sali gimnastycznej w Wadlewie. Do gminy Kluki trafi z naszej gminy pomoc na kilka
zadań. Są to: budowa boiska piłkarskiego i siłowni zewnętrznej w Nowym Janowie (9100
zł), budowa siłowni zewnętrznej oraz placu
zabaw dla dzieci we wsi Roździn (100 tys. zł),
budowa gminnej drogi w Strzyżewicach (350
tys. zł), budowa drogi wewnętrznej w Parznie (300 tys. zł), drogi wewnętrznej w Klukach
(250 tys. zł), rozbudowa sieci wodociągowej
Ścichawa - Kaszewice (30 tys. zł), budowa siłowni zewnętrznej w Zarzeczu (50 tys. zł), zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Kluki (200 tys. zł).
Wsparcie trafi też do gminy Lgota Wielka i zostanie przeznaczone na: przebudowę
drogi dojazdowej do pól w Brudzicach (50 tys.
zł), przebudowę drogi gminnej we wsi Długie
(100 tys. zł), przebudowę i rozbudowę odcinka drogi gminnej w Wiewiórowie (ponad 129
tys. zł), przebudowę budynku w Brudzicach
na mieszkalny budynek wielorodzinny (1,06
mln zł). Wszystkie wymienione kwoty pochodzą z ustanowionego przez samorząd Gminy Kleszczów w grudniu 2019 roku Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego.
Dwie kolejne uchwały kleszczowskiej
Rady Gminy dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu. Kwota
45 tys. zł będzie przeznaczona na funkcjonowanie w Kleszczowie filii Wydziału Komunikacji i Dróg - Referat ds. Rejestracji Pojazdów,
natomiast 56 tys. zł wyniosą koszty przygotowywania materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości, położonych na terenie gminy
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Kleszczów oraz koszt tematycznego przeszkolenia pracownika.
Podjęte w dalszej części styczniowej sesji
uchwały dotyczyły:
● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczów na lata 2020-2023,
● zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2020
rok,
● uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów (korekta tekstu uchwały),
● przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego
Pola Bełchatów, obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko,
● przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na
2020 rok”,
● uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
● przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczów na
rok 2020,
● planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2020 roku.
Rada Gminy Kleszczów przyjęła ponadto
sprawozdania: z działalności komisji stałych za
2019 rok; z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I półrocze 2019 roku. Została również zapoznana przez wójta gminy ze stanem wykonania uchwał, które nasi radni podjęli
na grudniowej sesji oraz z informacją o działaniach wójta gminy i przewodniczącej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Końcowy, stały
punkt w porządku każdej, a więc także styczniowej sesji, to „Wolne wnioski i informacje”.
Przypominamy, że z dokładną treścią
podjętych przez radę uchwał można zapoznać
się poprzez internetową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów (www.
bip.kleszczow.pl).
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie
ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK STACJI PALIW.
Miejsce pracy: stacja paliw „ORLEN” w Kleszczowie. Praca w systemie zmianowym, całodobowym.
Oferujemy pracę w profesjonalnym, miłym zespole, w oparciu o standardy PKN ORLEN.
● Wymagania: wykształcenie średnie, ukończony kurs minimum sanitarne, ukończony kurs
obsługi kas fiskalnych, książeczka zdrowia do celów sanitarnych, zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do pracy na stacji paliw.
● Mile widziane: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta, ukończony kurs pierwszej
pomocy.
Oferty zawierające CV i List motywacyjny można składać w naszej siedzibie (Kleszczów, ul.
Główna 122) w godzinach 7.30-15.00, na stacji paliw w Kleszczowie (Kleszczów, ul. Główna 37)
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arreks.com.pl w terminie do końca lutego 2020
roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Spółki oraz pod numerem telefonu:
44/ 731-37-31.

Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
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KOMUNIKATY
Pracownia RTG w marcu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus
w marcu pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 03.03. godz. 14-18, ● 05.03. godz.
14-18, ● 10.03. godz. 14-18, ● 12.03. godz. 10-18, ●
14.03. godz. 10-14, ● 17.03. godz. 14-18, ● 19.03.
godz. 14-18, ● 24.03. godz. 14-18, ● 26.03. godz. 1418, ● 28.03. godz. 10-14.

Wznowione dyżury psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przekazał informację o tym, że od wtorku 4 lutego wznowione zostają dyżury psychologa, organizowane w ramach bezpłatnego wsparcia, udzielanego
mieszkańcom gmin przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W Kleszczowie dyżury
będą się odbywać w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00. Miejsce spotkań:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie
- pokój nr 1 lub 2.

Przyda się Alertownik albo SMS Alert

Komunikaty informujące o ważnych wydarzeniach, a
także ostrzeżenia pogodowe, rozsyłane przez Urząd
Gminy w Kleszczowie trafiają bezpośrednio do tych
mieszkańców, którzy zdecydowali się na korzystanie z aplikacji Alertownik. Ta bezpłatna aplikacja, pobrana na własnego smartfona, umożliwia też mieszkańcom zgłaszanie do Urzędu Gminy informacji np.
o niebezpiecznych dziurach w drodze, o uszkodzonych urządzeniach na placach zabaw, o niepalącej
się latarni. Aplikację Alertownik można pobrać bezpłatnie ze strony https://alertownik.pl/ albo z Google
Play i AppStore.
Ważne powiadomienia Urząd Gminy rozsyła też za
pośrednictwem SMS. Aby zamówić subskrypcję należy wysłać SMS o treści Al.Kleszczow.tak na numer
4628. Z powiadomień SMS można zrezygnować wysyłając tekst Al.Kleszczow.nie na numer 4628. Aktywacja SMS Alert kosztuje tyle, co jednorazowa opłata za zwykły SMS (zgodna z cennikiem operatora).

Nie tylko o funduszach europejskich

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski zorganizuje bezpłatny dyżur
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Spotkanie „U nas
w Europie” będzie poświęcone takim tematom, jak aktualne fundusze europejskie czy funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej.
Termin dyżuru ustalono na piątek 21 lutego w godz. 10-14.
Oprócz informacji o sprawach
UE można będzie skorzystać
z darmowych publikacji, materiałów oraz gadżetów, dostępnych na stoisku, przygotowanym przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Piotrków Trybunalski. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.

Najszybsza informacja z GOK - poprzez
SMS

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie namawia
mieszkańców gminy, by korzystali z możliwości otrzymywania informacji o wydarzeniach, organizowanych
przez GOK za pośrednictwem wiadomości SMS. Aby
korzystać z takiej formy powiadamiania należy pobrać ze strony GOK „Kartę zapisu SMS”, wypełnić ją
i dostarczyć do siedziby (Kleszczów, ul. Główna 74).
(opr. JS)
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Poradnie specjalistyczne w marcu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w marcu 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.

3.
4.
5.
6.

Poradnia
specjalistyczna
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
Pediatryczna
Urologiczna
Otolaryngologiczna

7.

Otolaryngologiczna

8.
9.

Badanie słuchu
Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

Dermatologiczna

Lp.
1.
2.

12.

Dermatologiczna

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

23.

Pulmonologiczna

24.
25.

Neurologiczna
Neurologiczna

26.

Endokrynologiczna

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Diabetologiczna
Diabetologiczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna
Okulistyczna

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Lekarz

Termin Godzina

dr n. med. Violetta Gołąbek

13.03. 14-18

dr n. med. Violetta Gołąbek

27.03. 14-18

dr n. med. Anna Socha-Banasiak
dr n. med. Anna Socha-Banasiak
lek. med. Janusz Nowak
lek. med. Izabela Zawadziłło
dr n. med. Agata MakowskaPiontek
Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
prof. dr n. med. Dariusz Borowski
prof. dr n. med. Dariusz Borowski
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Jacek Błaszczyk
dr n. med. Dorota Wyrwas
dr n. med. Dorota Wyrwas
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
lek. med. Radosław Pigoń
dr n. med. Beata JaniszewskaDrobińska
lek. med. Beata Kostrzewa
lek. med. Beata Kostrzewa

04.03. 14-18
14.03. 9-14
30.03. 8.30-14
04.03. 14-18

prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek

dr n. med. Konrad Walczak
dr n. med. Konrad Walczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek. med. Ewa Kaźmierczak
lek med. Sylwia Konarska
lek med. Sylwia Konarska
prof. dr hab. n. med. Kryspin
Ortopedyczna dla dzieci
Niedzielski
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabęcki
Chirurgiczna
dr n. med. Marek Staniaszczyk
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra
Kardiologiczna
dr n. med. Robert Pietruszyński
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
Specjalista alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

12.03. 15.30-18
04.03. od 14.30
14.03. 9-14
03.03. 13-16
10.03. 13-17
17.03. 13-17
10.03.
24.03.
09.03.
23.03.
12.03.
27.03.
04.03.
11.03.
18.03.
25.03.

10-14
10-14
16-18
16-18
9-13
9-14
13-18
9-14
13-18
9-14

28.03.

9-14

06.03. 9-14
20.03. 9-14
termin w trakcie
ustalania
14.03. 8.30-14
28.03. 8.30-14
06.03. 9-14
12.03. 14.30-18
20.03. 9-14
11.03. 9-15
23.03. 9-15
25.03. 14-18
05.03. 13-18
12.03. 10-14
19.03. 13-18
12.03. 15.30-18
26.03. 15.30-18
16.03. 11-14
02.03. 10-17
23.03. 10-15.30
19.03. 8.30-14
26.03. 8.30-14
28.03. 8.30-14
02.03. 12-15.30
19.03. 12-15.30
03.03. 15.30-18
10.03. 15.30-18
17.03. 15.30-18
24.03. 15.30-18
31.03. 15.30-18
w
każdy 12-14
wtorek

Historia zapisana
w rodzinnych archiwach

dnie domowych szuflad, albo w pokrytych kurzem kartonach, przechowywanych na strychach, spoczywają stare
dokumenty, fotografie i inne pamiątki, które dokumentują przeszłość
naszych rodzin. Są zapomniane, a czasem mocno zniszczone. Przypominamy sobie o nich w trakcie rodzinnych spotkań. Wtedy na krótko wracają do życia, stają się pretekstem do wspomnień. Trafiają do
rąk naszych dzieci. Jeśli zdołają na dłużej skupić ich uwagę trudno będzie opędzić się od pytań. „Kiedy było zrobione to zdjęcie?”, „kim jest
ta pani z warkoczami?”, „gdzie stał ten dom?”, „a ten pan w mundurze
to kto?” - słyszymy. I wtedy ruszają opowieści o dawnych, zapomnianych już przodkach i zawiłych kolejach ich losów. Tak zawiłych, jak
losy Polski, której granice zmieniały się, przez którą przetaczały się
wojenne kataklizmy, a ludzie - bardzo często wbrew swojej woli - musieli zmieniać miejsce swojego zamieszkania.
Dobrze, jeśli te bezcenne archiwalne materiały trafią w ręce osoby, która doceni ich wartość. Dobrze, jeśli żyją jeszcze bliscy, którzy
pamiętają uwiecznionych na zdjęciach przodków i pomogą w zapisaniu (np. na odwrocie fotografii) imion i nazwisk widocznych osób oraz
daty wykonania zdjęć.

Na

Odkurzanie rodzinnych historii…

… może być pasjonującym zajęciem. Przekonało się o tym grono uczniów szkoły podstawowej w Kleszczowie. Do konkursu „Ślady przeszłości - II wojna światowa w archiwach rodzinnych”, ogłoszonego tu z inicjatywy nauczycielki historii Renaty Skalskiej, przystąpiło
17 osób.
„Celem było podzielenie się cennymi pamiątkami po najbliższych
nam osobach, zbudowanie międzypokoleniowej więzi, wzbudzenie
zainteresowania przeszłością oraz przekazanie historycznej prawdy
następnym pokoleniom” - czytamy w notce, zamieszczonej na szkolnej stronie internetowej. Zdaniem pomysłodawczyni historycznych poszukiwań odzew okazał się dość duży, a plon konkursu - bardzo interesujący.
- Po ogłoszeniu konkursu okazało się, że jego temat zainteresował nie tylko uczniów, ale również rodziców - mówi Renata Skalska.
- Kontaktowali się ze mną, dzielili się informacjami o zachowanych
w domu pamiątkach. Konkurs stał się zachętą do przejrzenia zgromadzonych zdjęć i dokumentów, dotyczących rodzinnych historii.
R. Skalska podkreśla, że dziś, kiedy zdjęcia przechowuje się
głównie w formie cyfrowej, te materialne, możliwe do dotknięcia pamiątki sprzed kilkudziesięciu lat nabierają jeszcze większego znaczenia.
O tym, jak w konkursowych pracach zostały wykorzystane dokumenty i zdjęcia, wydobyte z domowych archiwów mogłem się przekonać czytając jedno z takich opracowań. Jego autorka - Amelia Stefaniak zdobyła pierwszą nagrodę, jedną z trzech równorzędnych.
Opowiedziała historię nie tylko obszerną (ilustrowana zdjęciami praca liczy 21 stron), ale też zajmującą. Są w niej takie historyczne wątki, jak życie na Wileńszczyźnie, przymusowa zsyłka do Kazachstanu
i ciężka praca w jednej z kopalń, udział w wojennej batalii w oddziałach dowodzonych zarówno przez Z. Berlinga, jak i przez W. Andersa
oraz powojenna repatriacja do Polski.

Przymusowy wyjazd z Kresów na Syberię

Opis dotyczy wydarzeń, w których udział brała część rodziny Miechowiczów. To przodkowie Amelii Stefaniak ze strony jej mamy. Żyli
na Kresach, w folwarku Daniłówka, położonym w powiecie dziśnieńskim, w województwie wileńskim. Opis okoliczności, w jakich rodzina
opuszczała to miejsce i była przesiedlana do odległego Kazachstanu,
jest dramatyczny.
„Mroźna noc 14/15 luty 1940 r. Enkawudziści kolbami karabinów
walą w okna i drzwi, przerażona rodzina, krzyki i płacz najmłodszego
Antosia, i mało czasu na zabranie podstawowych rzeczy. Tak naprawdę nie wiadomo co jest najpotrzebniejsze. Zabierają ciepłe ciuchy - te
w które się ubrali i jedzenie. Enkawudzista każe zaprząc konie i własnym powozem zostają wywiezieni. Docierają na miejsce załadunå ciąg dalszy na str. 8
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To będzie rok wielu zmian
sala konferencyjna SOLPARKU wypełniona była maksyM ała
malnie. Przedmiot szkolenia zainteresował aż 36 przedsta-

wicieli firm działających na naszym terenie. Byli to głównie przedstawiciele działów księgowości, dla których skala zapowiadanych
zmian podatkowych może być prawdziwym wyzwaniem.
Trudno dziwić się takiemu powodzeniu wykładu prezentowanego przez Krystiana Łatkę, doradcę podatkowego i konsultanta
w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Wystarczyłoby spojrzeć na jego program. Oto kilka omawianych zagadnień: ● zasady prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT,
● regulowanie należności udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników VAT czynnych (tzw. „biała lista”), ● obowiązek instalacji kas on-line,● nowa struktura JPK, ● wystawianie faktur do paragonów fiskalnych, ● magazyn call of stock od 1 stycznia
2020 r., ● dokumentowanie WDT od 1 stycznia 2020 r., ● zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych w świetle zmian w prawie UE, ● nowa matryca stawek obniżonych - Wiążąca Informacja
Skarbowa, ● praktyczne aspekty obowiązkowej płatności podzielonej.

Czterogodzinne szkolenie odbyło się we wczesnych godzinach
popołudniowych. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań
w trakcie zajęć, otrzymali też plik materiałów szkoleniowych, w których omówione zostały zmiany najistotniejsze z punktu widzenia
przedsiębiorców. Po zakończeniu zajęć wykładowca znalazł czas
na indywidualne konsultacje.
Krystian Łatka pozostał w Kleszczowie aż do wieczornej części
spotkania z przedsiębiorcami. Osoby zebrane w auli SOLPARKU
miały okazję wysłuchać ponad 36-minutowego wykładu, w którym
mówca w niezwykle zajmujący i obrazowy sposób zreasumował
najważniejsze tegoroczne zmiany w relacjach przedsiębiorców ze
służbami fiskalnymi. Była mowa o przymusowej płatności podzielonej oraz o branżach, w których jej stosowanie nie ma większego sensu.
Mówca krótko wspomniał o „białej liście podatników”, ale
znacznie więcej uwagi poświęcił wprowadzaniu kas fiskalnych on-line. Obowiązkiem rejestrowania transakcji w kasach on-line obję-
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ci zostali w pierwszej kolejności przedsiębiorcy z branży paliwowej, warsztaty
samochodowe i wulkanizatorskie. Te
nowe kasy przekazują na serwery Ministerstwa Finansów w czasie rzeczywistym (a więc natychmiast) informacje
o paragonach fiskalnych, wystawianych przy sprzedaży.
- To jest też element uszczelniania systemu podatkowego - podkreślał
Krystian Łatka. - Ministerstwo Finansów wytypowało sobie pewną grupę
podatników VAT, których podejrzewa
o to, że niecała ich sprzedaż jest rejestrowana. Ministerstwo chce też pozyskać dane szczegółowe, dotyczące
wielkości i częstotliwości obrotu. Dzięki kasom fiskalnym on-line MF rozpoczęło budowanie bazy wiedzy o wielkości sprzedaży
usług w poszczególnych branżach. Ma to umożliwić trafniejsze typowanie podmiotów do kontroli oraz gromadzenie informacji potrzebnych już w postępowaniu podatkowym.
Obowiązek stosowania nowych kas fiskalnych obejmie niedługo kolejne branże, takie jak krótkotrwałe zakwaterowania i usługi
w zakresie wyżywienia. Jak zapowiedział wykładowca przed końcem 2020 roku do „podatników szczególnej troski” dołączą fryzjerzy, kosmetyczki, przedsiębiorcy realizujący usługi budowlane
oraz prawnicy i lekarze. Ministerstwo Finansów ma w części pokryć koszty wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy on-line. Zwróci podatnikom 90 proc. kosztów ich zakupu, ale nie więcej niż 700 zł.
Kolejny z wątków omówionych w auli SOLPARKU to wprowadzone od początku roku zmiany zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Kary za wadliwe fakturowanie sprzedaży są
bardzo dotkliwe. Na horyzoncie widać już następne zmiany, które
pociągną za sobą potrzebę zakupu nowego oprogramowania albo
aktualizacji programu do ewidencjonowania podatku VAT. Duzi
przedsiębiorcy już od 1 kwietnia, a pozostali od 1 lipca będą musieli
wdrożyć nowy Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dzięki temu do służb
skarbowych będą trafiać znacznie bardziej szczegółowe informacje
o przedmiocie obrotu towarowego i jego skali.
Do wyłapywania nadużyć w podatku VAT są wykorzystywane
instrumenty, którymi już dziś dysponuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Natomiast STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), służący do prześwietlania rachunków bankowych przedsiębiorstw, w połączeniu z nowym JPK znacznie zwiększy stan wiedzy
służb skarbowych o podatnikach.
Na koniec swojego wystąpienia ekspert prawa podatkowego
przypomniał jeszcze, że od 1 kwietnia zmieni się zakres stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Aby przedsiębiorcy nie mieli
wątpliwości co do tego czy używają właściwej stawki VAT Ministerstwo Finansów wprowadzi coś, co nosi nazwę „Wiążąca Informacja Stawkowa”.
J. Strachocki

Dla kogo dotacje szkoleniowe PUP?
2020 o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
W roku
(KFS) mogą wnioskować wyłącznie pracodawcy, posiadają-

cy siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego. Kolejny warunek to wspieranie kształcenia pracowników
w ściśle określonych dziedzinach (tzw. priorytety MRPiPS). Jest to
m.in. wspieranie kształcenia ustawicznego osób: powracających do
pracy po urlopach wychowawczych, osób po 45 roku życia, w zawodach deficytowych, albo w związku z rozwojem w firmach nowych
technologii i narzędzi pracy.
Na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego można otrzymać
z KFS 80 proc. dotacji, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Aby uzyskać

dotację z KFS trzeba złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 17 do 28 lutego w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godz. 7:30-15:30.
Możliwa jest też droga elektroniczna poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP2.
Jak zaznacza bełchatowski PUP w pierwszej kolejności będą
rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków KFS w roku 2019. Pieniądze z KFS trzeba wykorzystać w roku
kalendarzowym, w którym zostały one przyznane.
Więcej informacji, a także formularze wniosków dostępne są na
stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.
JS
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Dostają stypendia
od PGE GiEK S.A.

czniowie techników, uczący się w klasach objętych patronatem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna mają dodatkowy bodziec do przykładania się do nauki. Jest nim
możliwość otrzymania regularnego stypendium wypłacanego przez
5 kolejnych miesięcy. Wśród kryteriów, które należy spełnić jest
przede wszystkim średnia ocen z przedmiotów kształcenia zawodowego (co najmniej 4,5) oraz bardzo dobra ocena z zachowania.
W styczniu energetyczna spółka przyznała swoje stypendia dla
kolejnej grupy uczniów klas patronackich, także tych wskazanych
przez Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
w Kleszczowie. Stypendia w miesięcznej wysokości 500 zł otrzymywać będą uczniowie klas o profilu mechatronika, którym patronuje
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz uczniowie klas o profilu automatyka (patronat Elektrowni Bełchatów). Oto ich nazwiska: ●
klasa II m - Wiktor Łażewski, Jakub Muszyński, Kacper Szymoniak;
● kl. I m - Daniel Ciupa, Antoni Łażewski, Szymon Strzelczyk; ● kl.
I mg - Monika Bieniek, Marcin Nowacki, Krzysztof Zabłocki; ● kl. II
t - Michał Dusza Daniel Prochoń, Kacper Szafrański; ● I tg - Błażej
Kazior, Maciej Łakomy.
Okazuje się, że podstawowe kryteria spełniało znacznie większe grono uczniów. Na stronie www.zspkleszczow.pl można przeczytać: „nadmieniamy, że w klasach mechatroników 29 uczniów
spełniło wymagane kryteria, a w klasach automatyków - 7, dlatego
aby wyłonić regulaminową trójkę uczniów z każdej klasy patronackiej musiano zastosować kryteria dodatkowe”.
JS

Ogłaszają konkurs
„Od ignoranta do eleganta”

J

uż po raz ósmy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zaprosił uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Od ignoranta do eleganta”. Jego celem jest upowszechnianie
wśród młodzieży zasad poprawnego zachowania.
Konkurs będzie miał dwie odsłony. W pierwszym etapie zadaniem uczestników będzie przygotowanie i dostarczenie do organizatora filmu promującego zasady savoir-vivre’u. Zespoły realizatorskie złożone z maksymalnie trzech uczniów klas siódmych i ósmych
szkół podstawowych bądź uczniów szkół ponadpodstawowych
mają na to czas do 8 maja. Krótki film (3-4 minuty) ma dotyczyć poprawnego zachowania m.in. w miejscach publicznych, w podróży,
w kontaktach z osobami ze starszego pokolenia, w kontaktach za
pośrednictwem Internetu.
W kolejnym, wielozadaniowym etapie rywalizować będzie 5 zespołów, których filmy zyskają najwyższe oceny jury. Ten etap odbędzie się 10 czerwca w siedzibie ZSP w Kleszczowie. Zadaniem
uczestników będzie m.in. przygotowanie i przedstawienie scenki dotyczącej ważnych zagadnień z zakresu savoir vivre’u, udział
w quizie dotyczącym zasad poprawnego zachowania, a także wykonanie praktycznych zadań (nakrywanie stołu, przygotowanie mejla na zadany temat).
Sposób wykonania konkursowych zadań będzie oceniany przez
kilkuosobowe jury i - odrębnie - przez publiczność, która zdecyduje
o tym, do kogo powędruje nagroda publiczności.
Jak zapowiadają organizatorzy w ogłoszonym na stronie zspkleszczow.pl regulaminie „kryteria oceny poszczególnych zadań
i szczegółowe wytyczne uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, otrzymają drogą e-mailową na dwa tygodnie przed terminem
konkursu”.
Nagrody rzeczowe będą równie atrakcyjne, jak we wcześniejszych edycjach. Uczniowie rozważający udział w konkursie „Od
ignoranta do eleganta” znajdą w regulaminie tytuły wydawnictw,
które pomogą im w dobrym przygotowaniu nie tylko do finałowego etapu, ale też podczas opracowania scenariusza konkursowego filmu.
JS
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Obwodnica
nie dla motocykli
„Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż dwa motocykle marki Suzuki zderzyły się czołowo na łuku drogi. (…) osoby poszkodowane były nieprzytomne, bez czynności życiowych, osoby postronne udzielały poszkodowanym pierwszej pomocy (…) O godzinie 15:43
lekarz LPR stwierdził zgon jednego z poszkodowanych i o godz. 15:50
zgon drugiego poszkodowanego. Przyczyna zdarzenia to nadmierna
prędkość na łuku drogi”.

Tu zginęło dwóch motocyklistów

Ta informacja Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie odnosi się
do najbardziej tragicznego wypadku na drodze pomiędzy Żłobnicą i Kamieniem. Wydarzył się w niedzielne popołudnie 9 czerwca 2019 roku. O
tym jakie służby zostały wezwane na miejsce tragedii i jak wyglądały motocykle informuje zdjęcie…

Dwa tygodnie i trzy śmierci

W minionym roku w wypadkach na terenie powiatu bełchatowskiego poniosło śmierć 27 osób. Trzy śmiertelne zdarzenia miały miejsce na
gminnej obwodnicy pomiędzy Żłobnicą i Kamieniem. Ofiary to młodzi
mężczyźni. Podobni do nich pasjonaci mówią, że przyjechali tu dla porcji
adrenaliny, którą wyzwala szybka jazda i wchodzenie w kolejne zakręty.
Ulica Milenijna ciągnie się przez kilkanaście kilometrów, przecinając
gminę Kleszczów od wschodnich do północno-zachodnich granic. W pobliżu Żłobnicy nie brakuje pięknie wyprofilowanych zakrętów.
„Oficjalnie nie powie o tym nikt, ale kiedy tylko delikatnie zagłębić się
w temat, szybko okazuje się, że droga między Żłobnicą, a Kamieniem
w gminie Kleszczów cieszy się niegasnącą sławą wśród fanów jednośladów, bo należy do jednej z dwóch w Polsce, gdzie doskonale można trenować technikę „składania się”, czyli wchodzenia w zakręty.
- Ktoś, kto projektował tę drogę nie miał zapewne pojęcia, że zrobi przysługę motocyklistom - te zakręty są perfekcyjnie wyprofilowane,
plus dodatkowy - nienaganna nawierzchnia. Tu nie chodzi o wyścigi i o
prędkość, choć wiem, że coraz więcej ludzi właśnie po to przyjeżdża na
tę drogę... - mówi anonimowo jeden z motocyklistów” (Portal „Dzień Dobry Bełchatów”).
Wyprofilowane zakręty nie powstały bynajmniej z myślą o stworzeniu miejsca do motocyklowych popisów. Logiczne byłoby poprowadzenie drogi bez tych kilku zawijasów, umiejscowionych po południowej
stronie przenośników taśmowych, obsługujących Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów. W wyniku uzgodnień prowadzonych z KWB Bełchatów obwodnica musiała przebiegać pod przenośnikami niemal prostopadle. Chodziło o jak najmniejszą odległość pomiędzy podporami, na
których zamocowano taśmociągi. Z tego też względu na obwodnicy pojawiło się kilka łuków.

„Winkielki” coraz sławniejsze

Sięgając do przepastnych zasobów Internetu (w tym portalu Youtube) znajdujemy kolejne wpisy, popularyzujące ten fragment obwodnicy
wśród motocyklistów. Jeden z filmików (https://www.youtube.com/watch?v=ArQeSr3rTII) ma tytuł „Kilka ciekawszych momentów ze słynnych
å ciąg dalszy na str. 12
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Biznesowo-samorządowe sprawy
å ciąg dalszy ze str. 2
firm. Mówiąc najkrócej - rozwój Gminy Kleszczów nie byłby możliwy bez udziału dużych, średnich i małych firm. Mamy szansę przez
najbliższe lata utrzymać tę wysoką dynamikę rozwoju, choć jeszcze rok temu nie było to pewne. Trwała wtedy batalia o utrzymanie
granic administracyjnych Gminy Kleszczów w obecnym kształcie.
Dokładnie rok temu kończyliśmy przeprowadzanie w naszych sołectwach zebrań konsultacyjnych z udziałem mieszkańców. Ich zdecydowana postawa i sprzeciwienie się ograbieniu Gminy Kleszczów
z najcenniejszych gospodarczo terenów były ważnym argumentem,
który pomógł nam zachować integralność granic.
W końcowej części swojego wystąpienia Sławomir Chojnowski
dziękował przedstawicielom oraz właścicielom firm za partnerską
współpracę z samorządem gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy i lokalnymi stowarzyszeniami. Wyraził nadzieję, że te korzystne relacje będą też kontynuowane w tym roku.
Współgospodarzem spotkania z przedsiębiorcami była Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Kierująca od niedawna jej zarządem prezes Mariola Rybarczyk na początku swojego
wystąpienia przedstawiła
wszystkie osoby, tworzące
obecny zarząd FRGK, który działa od grudnia. Później skupiła się na omówieniu dwóch obszarów, które
w tegorocznym planie działań zarządu fundacji mają
mieć kluczowe znaczenie.
Pierwszy z nich to promocja walorów inwestycyjnych gminy Kleszczów. Zachęciła do współpracy w tej
dziedzinie także przedsiębiorców.
- Wyrażam nadzieję na to, że Państwo wykorzystując swoje doświadczenie i kontakty w otoczeniu biznesowym przyjmiecie rolę aktywnego uczestnika
w promowaniu naszej oferty inwestycyjnej i atrakcyjnych warunków
dla inwestorów.
Podkreśliła, że do najważniejszych atutów gminy należą: oferowane w atrakcyjnej cenie tereny inwestycyjne w strefach przemysłowych, niskie ceny energii i mediów, dbałość o ciągły rozwój
infrastruktury (zwłaszcza drogowej), wdrażane na dużą skalę rozwiązania proekologiczne, możliwości uzyskania pomocy publicznej,
pomoc w dopełnieniu formalności administracyjnych oraz łatwy dostęp do strefy relaksu, sportu i kultury.
Zwróciła uwagę uczestników spotkania na te rodzaje wsparcia, które - uzupełniając działania gminy - oferuje przedsiębiorcom Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Są to: dotacje do szkoleń pracowników firm, mieszkających na terenie gminy Kleszczów,
dofinansowanie emisji reklam i do promocji lokalnych firm. Zapowiedziała uruchomienie w tym roku przez fundacją czegoś, co nazwane
roboczo „bankiem pracy” ma z jednej strony gromadzić zapotrzebo-

wanie przedsiębiorców na konkretnych fachowców, z drugiej zaś zbierać oferty mieszkańców poszukujących pracy.
Drugim kluczowym obszarem dla fundacji ma być w tym roku
szeroko rozumiana sfera społeczna. Także na tym polu prezes fundacji widzi możliwość włączenia się firm poprzez ich udział w finansowym lub rzeczowym wspieraniu gminnych placówek oświatowych, klubu sportowego „Omega”, amatorskich grup sportowych
(np. biegaczy, motocrossowców, ratowników wodnych), a także zespołów, działających w sferze kultury (w tym Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów oraz Kleszczowskiego Chóru Mieszanego SONORE).
Od kilku lat nieodłącznym elementem współpracy gminy z przedsiębiorcami jest poprzedzająca wieczorne spotkanie część informacyjno-szkoleniowa, na której przekazywane są profesjonalne
informacje przede wszystkim o najważniejszych zmianach podatkowych, które zafunkcjonują w danym roku. W tym roku firmy zostały zaproszone do udziału w wykładzie „Podatek od towarów i usług
w 2020 roku”. Wygłosił go Krystian Łatka - prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant w Instytucie Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Ekspert był także uczestnikiem
wieczornego spotkania z przedsiębiorcami, podczas którego przedstawił najważniejsze informacje
o tych zmianach, które systematycznie będą wprowadzane m.in.
w zakresie sprawozdań i rozliczeń
podatkowych (więcej na ten temat
- na str. 5).
Po oficjalnej części noworocznego spotkania z przedsiębiorcami
nadszedł czas na relaks. Na scenę
wkroczyli wykonawcy Kabaretu Moralnego Niepokoju – Mikołaj Cieślak
i Rafał Zbieć. Przypomnieli kilka
popularnych scenek z repertuaru
KMN, które wprowadziły widownię
w znakomity nastrój. Na zakończenie spotkania biznesowo-samorządowego jego uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.
Fot.www.gok.kleszczow.pl
J. Strachocki
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Historia zapisana
w rodzinnych archiwach
å ciąg dalszy ze str. 4
ku, na stację kolejową, na której jest wiele takich przerażonych rodzin.
Antoś ciągle płacze. Silny cios kolbą karabinu w głowę i plecy ucisza
czteroletnie dziecko. Antoś traci przytomność, z uszu, nosa i buzi sączy się krew. Bydlęcy wagon, bez żadnych wygód, ogrzewania czy toalety. Wepchnięci siłą z rannym dzieckiem i bez pomocy lekarza jadą
daleko, nie wiedząc dokładnie gdzie, w nieprzyjazne, odległe i zimne
rejony Związku Radzieckiego - Sybir. Majaczący Antoś, brak wody i jedzenia, fatalne warunki sanitarne - tak przebyli około 4 tysiące kilometrów. Po prawie dwóch miesiącach dotarli na miejsce. Zostali osiedleni w Kazachstanie Wschodnim - wieś Malorossiyka, Góry Ałtaj, gdzie
przez sześć lat każdego dnia walczyli o przetrwanie”.

NR 3/523

Pracę Amelii Stefaniak ilustrują czarno-białe zdjęcia przodków, kopie dokumentów wojskowych, a także listy pisane z Wlk. Brytanii do
Polski. Autorka podkreśla, że powrót do historii jej rodziny był możliwy
dzięki skrupulatności jednej osoby.
„Babcia Leonarda okazała się skarbnicą wiedzy o rodzinie, przez
lata gromadziła informacje o najbliższych. Dzięki niej tak dużo się dowiedziałam. Teraz patrząc na stare fotografie wiem kim są nieznajome
postacie, spoglądające ze zdjęć. Dowiedziałam się też wiele o innych
członkach rodziny niż Ci opisani przeze mnie. Teraz, jadąc na cmentarz wiem, przy czyim grobie zapalam znicz. Pamięć o najbliższych jest
tak długa, jak długo przekazujemy ją z pokolenia na pokolenie” - stwierdza Amelia. To ostatnie zdanie mogłoby stanowić podsumowanie każdego opracowania, które poświęcamy historii naszych rodzin.

Nagrodzeni w konkursie
Komisja konkursowa, w której składzie znalazły się nauczycielki Renata Skalska, Agnieszka Kuśmierek oraz Katarzyna Skurkiewicz
po przeprowadzeniu oceny zgłoszonych na konkurs prac, zdecydowała
o następującym podziale nagród: ● I miejsce: Marta Kuc, Amelia Stefaniak, Zuzanna Stępień; ● II miejsce: Martyna Bujacz, Zofia Kuc, Juliusz
Mądrzyk; ● III miejsce: Bianka Cybulska, Nadia Misiak, Martyna Witkowska, Emilia Stobiecka; ● wyróżnienie: Aleksandra Frach, Weronika
Różańska, Aleksandra Szydłowska.

Chroniąc zdjęcia ocalamy wspomnienia

Rodzina na pamiątkowej fotografii, wykonanej w miejscu zesłania

Po wojnie Miechowicze nie mogli już wrócić do rodzimej Daniłówki. Powrotna podróż do Polski, podjęta w kwietniu 1946 roku, trwała
przeszło dwa miesiące. Państwowy Urząd Repatriacyjny w Chojnicach
skierował rodzinę na Ziemie Odzyskane. Część swojej pracy Amelia
poświęciła opisaniu powojennych losów rodziny swojej mamy.

Bracia w różnych armiach

Drugim z opisanych wątków są dzieje Zygmunta Miechowicza
- brata prababki. Podczas gdy jego ojciec Józef i brat Wiktor trafili do Wojska Polskiego i walczyli w krwawej bitwie pod Lenino, Zygmunt wstąpił do Armii Polskiej dowodzonej przez Władysława Andersa. Poprzez Iran, Irak, Palestynę i Egipt trafił do Włoch, biorąc tam
udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino, bitwach o Ankonę i Bolonię.
Nie wrócił już do Polski, osiadłszy na stałe w Wielkiej Brytanii. Rodzina poszukiwała jego śladów przez 13 lat. Dopiero w 1959 roku Polski
Czerwony Krzyż przysłał informację o miejscu jego powojennego pobytu. Z. Miechowicz odwiedził Polskę w 1992 roku, spotykając się po
latach rozłąki z rodzeństwem, w tym z bratem Antonim, który ponad
50 lat wcześniej tak brutalnie został potraktowany przez funkcjonariusza NKWD.

W domowych zakamarkach spoczywa często dokumentacja losów
nie mniej interesujących jak te, które w konkursowej pracy udokumentowała Amelia. Podniszczone i wyblakłe fotografie, pożółkłe papiery
z lat międzywojennych, z okresu okupacji i niełatwych lat tuż po wojnie
to wyjątkowe świadectwo historii poszczególnych ludzi i całych rodzin.
Wydarzenia takie, jak wspomniany tutaj konkurs w kleszczowskiej podstawówce, to dobry pretekst do odkurzenia dokumentów i wspomnień.
Wiele z nich ciągle czeka na ponowne odkrycie, a przede wszystkim na zabezpieczenie. Znaczenie tego problemu dostrzegła dyrekcja
Archiwów Państwowych, która akcją „Archiwa Rodzinne Niepodległej”
uczciła stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W każdym
z archiwów państwowych odbyły się zajęcia „Zostań rodzinnym archiwistą”. Ich uczestnicy mogli dowiedzieć się, czym jest genealogia,
w jaki sposób korzystając z archiwalnych zbiorów zacząć poszukiwanie własnych korzeni i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
Archiwiści udzielali też porad, gdzie przechowywać rodzinne archiwalia, w jaki sposób je porządkować i opisywać. Były też porady
na temat wykonywania cyfrowych kopii oraz samodzielnego stosowania prostych technik konserwacji dokumentów, bez narażania ich na
uszkodzenie. W Internecie ciągle jest dostępny poradnik, który pomoże zadbać o zachowanie dla potomnych rodzinnych pamiątek. Znajdziemy go na stronie https://archiwarodzinne.gov.pl/domowe-archiwum/poradnik.
W poszczególnych archiwach państwowych wyznaczono też konsultantów. Mają oni być pomocni dla osób, zwracających się o porady
z zakresu archiwizacji. W Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim konsultantem jest dr Maciej Hubka (kontakt: tel. 44/ 649-6971, kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl).
Na koniec warto powtórzyć już raz przytoczone zdanie: „Pamięć
o najbliższych jest tak długa, jak długo przekazujemy ją z pokolenia
na pokolenie”
J. Strachocki

Jak trafnie wybrać szkołę
dla ucznia z orzeczeniem?

Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) w Bełchatowie organiP oradnia
zuje spotkanie dla rodziców uczniów, posiadających orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego. Spotkanie ma związek z doradztwem zawodowym, prowadzonym przez specjalistów PPP. Tym razem specjaliści będą
chcieli wesprzeć rodziców w podjęciu jak najtrafniejszej decyzji co do wyboru
kolejnej szkoły dla tych absolwentów szkół podstawowych z terenu naszego
powiatu, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin spotkania w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 96) został ustalony na ostatni dzień marca,
od godz. 14.00. Zgłoszenia zainteresowanych są przyjmowane osobiście, a
także telefonicznie (nr 44/ 632-28-74).
JS

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

Tel. 880-969-670.
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SALUS zaprasza panie
W ramach programu „Profilaktyka chorób nowotworowych ze
szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi”, realizowanego
przez Kleszczowską Przychodnię Salus na zlecenie Gminy Kleszczów na rzecz mieszkanek gminy Kleszczów, oprócz zapowiadanych na 10 lutego badań z zakresu mammografii, będzie prowadzony instruktaż dotyczący samobadania piersi.
„Samobadanie piersi jest bardzo ważnym elementem profilaktyki, procesem zapobiegania i wczesnego wykrywania raka piersi.
Regularne badanie piersi pozwala wychwycić zmiany nowotworowe w niższym stopniu zaawansowania” - informuje Kleszczowska
Przychodnia Salus.
Nauka fachowego badania piersi będzie wykonywana przez położną - specjalistkę opieki położniczo-ginekologicznej. Aby uzgodnić telefonicznie termin należy się skontaktować z przychodnią Salus - tel. 44/ 731-30-80, 44/ 731-30-15.

SALUS - rehabilitacja w marcu
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.03. godz. 8-15, ● 03.03. godz. 8-17.30, ● 04.03. godz. 8-13,
● 06.03. godz. 8-15, ● 10.03. godz. 8-15, ● 11.03. godz. 8-17.30,
● 12.03. godz. 8-15, ● 16.03. godz. 8-13, ● 18.03. godz. 8-15, ●
19.03. godz. 8-17.30, ● 20.03. godz. 8-13, ● 23.03. godz. 8-17.30,
● 24.03. godz. 8-13, ● 26.03. godz. 8-15, ● 27.03. godz. 8-17.30, ●
30.03. godz. 8-15, ● 31.03. godz. 8-17.30.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 09.03. godz. 15-18, ● 13.03. godz. 15-18, ● 23.03. godz. 15-18, ●
27.03. 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
● 14.03. godz. 8.10-14.

Grupa wsparcia zweryfikowana informacja GOPS
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie skorygo-

G wał podaną wcześniej informację o grupie wsparcia. Otóż zamiast funkcjonującej wcześniej grupy „Wybieram Trzeźwość” dzia-

ła obecnie grupa „Pomocowe Koło Ratunkowe”. Wsparcie terapeuty
dotyczy trudnych sytuacji wywołanych konfliktami, nadużywaniem
alkoholu, używaniem narkotyków. Na spotkanie można się umówić
telefonując do terapeutki na numer 602-571-495.
Spotkania indywidualne z psychoterapeutą i mediatorem oraz
praca w grupie odbywają się w czwartki od godziny 16:00, a miejscem spotkań jest dom kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2 (parter).
Aktualne informacje dotyczące zakresu działalności GOPS
w Kleszczowie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
GOPS w Kleszczowie w zakładce „Tablica ogłoszeń”.
JS

Sprzedam wyroby stalowe

w cenie złomu użytkowego 2 zł/kg: ● dwuteownik „100”,
● teownik „40”, ● teownik „30”,
● rury stalowe Æ 70 mm, ● rury stalowe Æ 77 mm.
Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42,
tel. 798-773-103 lub 44/ 680-13-93.
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Ważne dla rolników
Można zyskać nawet 600 zł dopłaty
Za poprawę warunków w jakich przebywają zwierzęta
hodowlane rolnik będzie mógł otrzymać dodatkowe pieniądze
z programu����������������������������������������������������
„Dobrostan świń” i „Dobrostan krów”. Podstawowy warunek to zwiększenie powierzchni przypadającej na jedno zwierzę
co najmniej o 20 proc. w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni albo zapewnienie zwierzętom dostępu do wybiegu lub
pastwiska.
Za zwiększenie powierzchni hodowlanej dla loch dopłata została ustalona na poziomie 301 zł/szt./rok, a dla tuczników - 24 zł/szt./
rok. Zapewnienie dostępu do wybiegu przyniesie premię: 612 zł/
szt./rok za lochę oraz 33 zł/szt./rok za tucznika. W przypadku krów
mlecznych dofinansowanie za dostęp do pastwiska przez co najmniej 120 dni w okresie wegetacyjnym w ciągu roku zapewni dopłatę 185 zł/szt. rocznie, natomiast za zwiększenie powierzchni w budynkach - 595 zł/szt. rocznie.
Jak wynika z dotychczasowych zapowiedzi wnioski o dopłaty
hodowcy będą mogli składać od 15 marca do 15 maja za pomocą
aplikacji e-Wniosek Plus.

Pierwszy dzień wiosny pod znakiem pszczelarstwa
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi stara się podnosić
kwalifikacje zrzeszonych pszczelarzy, promuje wprowadzanie do
diety produktów pszczelich i podejmuje działania na rzecz ochrony
pszczoły miodnej. Najnowszą inicjatywą, która ma służyć tym celom jest organizacja pierwszych
w Polsce Międzynarodowych Targów Pszczelarskich. Jego hasło
przewodnie brzmi: „Doskonalimy
polskie pszczelarstwo - dla środowiska i dla ludzi!”.
Targi odbędą się 21 i 22 marca w hali Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Będzie im towarzyszyć
konferencja pszczelarska, ma
także działać strefa edukacyjna dla dzieci, strefa zdrowej żywności
i naturalnych kosmetyków.
Szczegóły wszystkich wydarzeń towarzyszącym Targom Apirogów 2020 (m.in. program konferencji, regulamin konkursu „Pierwszy dzień wiosny z pszczołą”) można znaleźć na stronie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie http://lzdrogow.
sggw.pl/targi-pszczelarskie/ oraz na stronie i facebooku Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi.

Warto się uczyć
Zimowa pora sprzyja temu, by mieszkańcy wsi więcej czasu
poświęcali na edukację, na zdobywanie nowych umiejętności prowadzenia biznesu. To dlatego właśnie w okresie lutego i marca liderom wiejskim są proponowane różnego rodzaju specjalistyczne
szkolenia, m.in. z zakresu skutecznego pozyskiwania dotacji. Przydatną wiedzę można zdobywać też samodzielnie, sięgając po takie
publikacje, jak np. „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości
z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian
społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich”.
Autorami tej 40-stronicowej broszury są Grzegorz Cetner i Renata Grześkowiak-Sternalska. Oprócz przedstawienia szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, autorzy poświęcili miejsce na opisanie dobrych przykładów biznesowej działalności,
z którymi zapoznali się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Finlandii. Opracowanie można bezpłatnie pobrać na komputer ze strony Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
(www.wodr.poznan.pl).
(opr. JS)
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OGŁOSZENIE
dot. konsultacji społecznych „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kleszczów
na lata 2019-2034” - aktualizacja
Na postawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 125 z późniejszymi zmianami) informujemy o opracowywaniu
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kleszczów na lata 2019-2034” aktualizacja.
Projekt dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy
Kleszczów na lata 2019-2034” - aktualizacja zostanie poddany
konsultacjom społecznym w terminie od dnia 12.02.2020 r. do dnia
04.03.2020 r.
Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
pokój nr 21 i jest dostępny w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie
(www.bip.kleszczow.pl).
Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem
opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi
i wnioski można składać w terminie od dnia 12.02.2020 r. do dnia
04.03.2020 r. w jednej z następujących form:
● w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag
i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47,
97-410 Kleszczów;
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie
formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: kancelaria@
kleszczow.pl , bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku
o podpisie elektronicznym;
● ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów.
Zgodnie z art. 41 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, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia
się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 42 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 1. rozpatrzy
zgłoszone uwagi i wnioski; 2. dołączy do przyjętego dokumentu
uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję,
że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów,
z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony
danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych
jest realizacja zadań związanych z procedurą uchwalenia założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zaś podstawą
przetwarzania jest ustawa Prawo Energetyczne. Twoje dane osobowe będą przez
nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a
następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, który wynosi 5
lat. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia
im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach
świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania,
do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania
przez nas obowiązku prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Mobilizacja krwiodawców

W piątkowe popołudnie 31 stycznia odebrałem od Marka Kaczmarczyka z Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie następującą wiadomość: „Właśnie jesteśmy po akcji krwiodawczej. Dzisiaj do oddania krwi
zgłosiły się 43 osoby. Kwalifikacji nie przebrnęło 5 osób. Krew oddało 38
osób, co stanowi 17,100 litra krwi pełnej. W tej ilości oddanej krwi jest
4,950 litra krwi, oddanej przez 11-stu uczniów ZSP Kleszczów”.
W dalszej części znalazła się informacja, że krew ze styczniowej
zbiórki została przekazana ze wskazaniem dla trojga chorych, którzy pilnie potrzebowali tego niezastąpionego leku.
„Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za okazaną ofiarność i zapraszamy na następną akcję, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020
roku jak zwykle w SOLPARKU”.

Przeprowadzka fundacji

„Zapraszamy do nas w czwartki 27 lutego i 26 marca br., a od kwietnia w każdy roboczy czwartek od godziny 10 do Kleszczowskiej Przychodni „SALUS”! Nasze biuro mieści się w piwnicach pod nr -7. Do tego
czasu zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 794-516-168 lub elektronicznego przekraczacgranice@gmail.com”
- taki komunikat zamieszczony został w styczniu na internetowej stronie kleszczowskiej
Fundacji Przekraczać Granice.
Pomieszczenie udostępnione fundacji przez Kleszczowską Przychodnię Salus wymagało prac adaptacyjnych. „W tej
nieocenionej pomocy wsparła nas firma Uponor Infra Sp. z o.o., dzięki której oddelegowano do nas dwóch pracowników do pomalowania
ścian naszego biura, oraz do przewiezienia mebli, oraz kilku komputerów z osprzętem podarowanych nam przez firmę” - dowiadujemy się
z komunikatu.

UTW z ofertą dla seniorów

Warto regularnie odwiedzać internetową stronę Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów, aby nie przeoczyć podawanych na niej terminów zapisów na organizowane przez UTW zajęcia dla starszych mieszkańców. 27 stycznia pojawiło się ogłoszenie
o tym, że 31 stycznia odbędą się zapisy chętnych na bezpłatny 120-godzinny kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób, które ukończyły 50. rok życia. Z kolei 31 stycznia zarząd UTW ogłosił, że 7 lutego
będą przyjmowane zapisy chętnych na wyjazdy oraz zajęcia, zaplanowane na rok 2020. Oprócz wspomnianego wcześniej kursu języka angielskiego wymienione zostały następujące projekty: ● warsztaty historyczno-geograficzno-turystyczne (60 godz.); ● ośmiodniowy turnus
sportowo-rekreacyjny, zaplanowany we wrześniu; ● trzydniowy wyjazd edukacyjno-historyczno-integracyjny, zaplanowany w czerwcu; ●
ośmiodniowy turnus geograficzno-edukacyjny we Włoszech, planowany na przełomie kwietnia i maja; ● kurs udzielania pierwszej pomocy; ●
warsztaty tai chi (odmiana jogi); ● obchody Dnia Seniora w listopadzie.
„Z zadań tych korzystać mogą osoby niepracujące, emeryci i renciści w wieku 50 plus , zameldowane na terenie Gminy Kleszczów. Jeśli
ilość chętnych będzie większa od ilości miejsc, komisyjnie listy te będą
weryfikowane i zostaną utworzone ostateczne listy wyjazdów i zajęć” poinformował na internetowej stronie zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów.

Podaruj 1 procent

Co roku rozliczając osobisty PIT możemy wskazać organizację pożytku publicznego (a więc fundację albo stowarzyszenie) na rzecz której przeznaczymy 1-procentowy odpis z naszego podatku. Pełną nazwę
tej organizacji należy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego, podając też numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zadeklarowaną przez nas kwotę 1 proc. podatku urząd
skarbowy przekaże na rachunek bankowy organizacji. Warto zwrócić
uwagę na to, że pieniądze, które zadeklarujemy dla którejś z pozarządowych organizacji działających w gminie Kleszczów, przeznaczone
będą na wsparcie prowadzonych przez nią lokalnych działań.
JS
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W gminnej bibliotece
Biblioteka zaprasza do czytelni online
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie serdecznie zaprasza do korzystania
z czytelni internetowej IBUK LIBRA (1672 tytuły, w tym beletrystyka i książki popularnonaukowe). Wszystkie PINy aktywne do października 2019 r. zostały przedłużone na rok
2020. Mieszkańcy gminy, którzy będą chcieli korzystać ze zbiorów IBUK LIBRA poprzez
domowe komputery mogą zgłaszać się do gminnej biblioteki, aby otrzymać PIN.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.ibuk.pl. Jest także możliwość bezpłatnego przetestowania usług czytelni online przez 7 dni.

„Mała Książka - Wielki Człowiek”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolejny zaprasza dzieci do udziału w projekcie „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do wspólnego z dziećmi odwiedzania bibliotek, wypożyczania przeznaczonych dla nich książek
i codziennego czytania. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat) otrzyma w prezencie wyjątkową „Wyprawkę Czytelniczą” na dobry start. Od początku stycznia br. wyprawki wydawane są dzieciom z roczników 2014-2017.

Dyskusyjne kluby książki dla dzieci i dorosłych
Dyskusyjne kluby książki to wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich, adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać
przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk
skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody
na czytanie.
W ramach tego projektu przy gminnej bibliotece w Kleszczowie działają dwa kluby:
dla dzieci i dorosłych. Ich spotkania odbyły się w ostatnich dniach stycznia. Na kolejnym,
lutowym spotkaniu dyskusyjnego klubu dorośli czytelnicy będą omawiać książkę „Podróż ludzi księgi” polskiej noblistki Olgi Tokarczuk.
GBP w Kleszczowie serdecznie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do
klubów. Wystarczy zgłosić się do biblioteki, wypełnić deklarację uczestnictwa i przychodzić na comiesięczne spotkania.
(opr. JS)

GOK informuje
17 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przy współpracy z SOLPARK Kleszczów oraz z dofinansowaniem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
zorganizował obchody Dnia Babci i Dziadka. Impreza odbyła się w SOLPARKU.
Uczestnicy, którzy wcześniej wykupili bilety wstępu mieli okazję obejrzeć koncert
w wykonaniu Dariusza Kordka. Odbyły się liczne konkursy i zabawy, prowadzone
przez instruktorów GOK. Dodatkowo wieczór uatrakcyjnił muzycznie DJ.
***
Wśród grup uczniowskich korzystających
z przygotowanego staraniem GOK wypoczynku zimowego była też 59-osobowa grupa dzieci,
która od 18 do 24 stycznia przebywała w Rabce
Zdroju. Dzięki zimowej aurze dzieci mogły doskonalić naukę jazy na nartach, korzystały z przejażdżek skuterami śnieżnymi, bawiły się na lodowisku. Tygodniowy pobyt uatrakcyjniło też
spotkanie z ratownikami TOPR-u i poznawanie
tradycji Podhala.
***
Znacznie starsza grupa (uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci)
w tym samym czasie brała udział w zimowym obozie w Niedzicy. W programie zajęć
znalazła się nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie, zwiedzanie słynnego zamku w Niedzicy, kulig, dyskoteka z DJ, relaks na kręgielni i na basenach termalnych.
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.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Obwodnica nie dla motocykli

zakrętów na Żłobnicy :)”. W komentarzach na pytanie „Warto poświęcić 80 kilosów na te winkielki?” pada odpowiedź (zapis jak w oryginale): „warto :) najlepiej w tyg bo moze sie okazac ze pusto ;) bo w wekendy jest roznie, a im wiecej tam osob tym glosniej i tym czesciej policja :/
i trzeba jednak caly czas pamietac ze to nie tor, wiec lepiej nie przegiac
:) ale zakrety ladne, asfalt super”.
Sława zakrętów pod Żłobnicą roznosiła się coraz szerzej za sprawą
mediów społecznościowych. To z ich pomocą na szybką jazdę, a także
na obserwowanie popisów ludzi na ścigaczach umawiało się coraz więcej osób. W niektóre weekendy to miejsce przypominało plac piknikowy.
Widownia rozsiadała się na skarpach oddzielających ścieżkę rowerową
od jezdni, pojawiły się napoje, rozstawiano grille. A posiadacze szybkich
motorów ruszali na trasę. Niektórzy na prostych odcinkach, poprzedzających słynne „winkielki”, osiągali prędkość 180 km/h. Można to obejrzeć
klikając np. w link https://www.youtube.com/watch?v=b2xcuMpmdMk.

Śmierć zbiera żniwo

Efektem weekendowych wyścigów na obwodnicy były wypadki. Już
11 września 2011 roku „Dziennik Łódzki” informował o śmiertelnym zdarzeniu: „Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 26-letni kierujący motocyklem marki Yamaha jadąc z kierunku Żłobnicy na łuku drogi zjechał
na przeciwny pas jezdni i zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku 20-letnim kierującym motocyklem marki Honda, który poniósł śmierć
na miejscu”.
Kolejną notkę znajduję w internetowym archiwum pod datą 23 marca 2014. Pochodzi także z „Dziennika Łódzkiego”. Donosi o śmierci
28-letniego bełchatowianina, kierującego motorem Suzuki. „Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z kierowanym przez 46-letniego pajęczanina osobowym mercedesem. W wyniku doznanych obrażeń motocyklista zmarł na miejscu
wypadku. (…) Ze wstępnych ustaleń policjantów prowadzących czynności w tej sprawie wynika, że do utraty panowania przez motocyklistę
przyczyniła się nadmierna prędkość, przekraczająca 220 kilometrów na
godzinę”.
Oprócz takich zdarzeń pod Żłobnicą dochodziło do mniej tragicznych
wypadków. W kwietniu 2012 roku 37-letni kierujący motocyklem Jamaha podróżował z 11-letnim synem. Na zakręcie wypadł z drogi. Chłopiec
trafił na oddział chirurgii, a niefortunny kierowca został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi. Kolejny wypadek, w którym obrażeń ciała doznał 16-letni motocyklista miał miejsce w sierpniu 2014 roku.

Policja w akcji

Temperamentów młodych mężczyzn na coraz szybszych motocyklach nie zdołały ostudzić policyjne patrole wysyłane coraz częściej
w tamten rejon obwodnicy, zwłaszcza w soboty i niedziele. Na ich widok kierowcy grzecznie odstawiali pojazdy na pobocza i czekali. Kiedy
patrol wezwany do innego zdarzenia odjeżdżał, motocykliści wznawiali niebezpieczną jazdę.
Zaczęło się więc poszukiwanie rozwiązań, które wyeliminowałyby amatorów brawurowej
jazdy na drodze publicznej, po której odbywał się
normalny ruch samochodów osobowych oraz ciężarowych. Urząd Gminy
w Kleszczowie w reakcji
na sugestie policji zlecił
i sfinansował ustawienie
znaków ograniczających
prędkość oraz zakazów
zatrzymania i postoju. PoDodatkowe oznakowanie nie utemperowało motocyklistów jawiły się tzw. linie krawędziowe ciągłe. Aktywność ludzi na ścigaczach takie działania ograniczyły jednak w niedostatecznym stopniu.
Trudno powiedzieć do ilu kolizji motocyklistów doszło pomiędzy rokiem 2016 i 2018, kiedy zdecydowano się wprowadzić następne utrudnienia. Jest to tzw. ciemna liczba. Mówi się, że dla uniknięcia mandatów
kompani osób, które doznawały obrażeń w motocyklowych kolizjach, pomagali w sprzątaniu miejsc zdarzeń, a poszkodowanych odwozili do od-

ległych od Kleszczowa punktów medycznych, układając odpowiednio
spreparowane historyjki. Mówi się też, że do wypatrywania nadjeżdżających w kierunku Żłobnicy patroli grupy motocyklowe posługiwały się dronami. Ile w tym prawdy mogliby ewentualnie opowiedzieć bezpośredni
uczestnicy motocyklowych popisów.
W roku 2018 na najbardziej niebezpiecznym fragmencie obwodnicy
pomiędzy Żłobnicą i Kamieniem pojawiło się dodatkowe oznakowanie:
wymalowane na środku jezdni ostrzeżenie „Wypadki” oraz specjalne,
widoczne z daleka linie wibracyjne, które miały uniemożliwić nabranie
znacznych szybkości. Analizując sytuację w kolejnych miesiącach policjanci z Posterunku Policji w Kleszczowie doszli do wniosku, że wszystkie te działania „nie przyczyniły się do całkowitego wyeliminowania tego
typu zdarzeń pomimo znacznego ich ograniczenia w stosunku do wcześniejszego okresu przed działaniami”.
26 maja 2018 roku zderzenie dwóch motocykli Suzuki zakończyło się obrażeniami obydwu kierujących. Policja mówi, że to prawdziwy cud, bo jedna z maszyn uczestniczących wtedy w kolizji przełamała
się, a druga - spłonęła. Rok później 25-letni motocyklista jadąc z ogromną prędkością wbił się w bok fiata panda, który zawracał na gminnej obwodnicy. Zginął na miejscu, a dwie osoby jadące w rozbitym samochodzie trafiły do szpitala.

Zabójcza pasja

Dwa tygodnie później miał miejsce wypadek, opisany na początku tekstu. Zginęli młodzi mieszkańcy gminy Lipie z powiatu kłobuckiego: 25-letni Tomasz i 27-letni Konrad. Starszy z mężczyzn dwa miesiące wcześniej wziął ślub. Doniesienia o tej drogowej tragedii krążyły po
mediach przez kilkanaście dni. W licznych wpisach na forach pełno było
emocji. Pojawiały się zarówno oskarżenia o bezmyślność, jak i usprawiedliwianie pasji, która często przerywa życie ludzi, stojących dopiero
na progu dorosłości.
Były i takie głosy: „Pasja?...To jest totalny brak szacunku dla swojego życia dla rodziców, bliskich ...i zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Szkoda młodych ludzi, mimo że przez swoją głupotę i brak
wyobraźni zginęli. Najgorsze jest to, że takich ......(nie wiem jak ich nazwać) jest coraz więcej…”.
To fragment forum na portalu „Dzień Dobry Bełchatów”. Znajdziemy też opis trudnych do zaakceptowania zachowań uczestników motocyklowych szarż: „Byłem tam kilka minut po, reanimowałem jednego
z tych chłopaków pół godziny! Gdzie byli motocykliści? Rozjechali się po
lasach! Przejeżdżali ścieżką rowerową gapiąc się jak sępy! Ja i inni kierowcy osobówek walczyliśmy o jego życie. Taka to w środowisku solidarność, bo motocyklistów zostało trzech. Ja mam na ręce krew tego
chłopaka, ja patrzyłem jako jeden z ostatnich w jego oczy”.
Inny internauta pisał: „Nie chcę nikogo usprawiedliwiać ani potępiać,
bo zdarzyła się tragedia. Ale jak już ktoś wcześniej napisał robią to na własne życzenie i nie szanują ani siebie, ani innych. Byłem tam raz samochodem kiedy urządzili sobie przejażdżki i próbowałem wyjechać
z bocznej drogi... masakra, nie
wiadomo z której strony i kiedy
któryś Ci wyjedzie zza łuku z jakąś chorą prędkością. Myślą że
to jest jakiś tor czy zamknięta ulica i czują się tam jak królowie. A
to jest normalna publiczna droga” (źródło: portal „Dzień Dobry
Bełchatów”).
Po śmiertelnych wypadkach, które w Żłobnicy zdarzyły
się wiosną 2019 roku pozosta- Miejsce czerwcowego wypadku i kolejny krzyż
ły kolejne krzyże, ustawione na
poboczu obwodnicy. Radykalna decyzja była już tylko kwestią czasu - 5
grudnia na odcinku od ronda w Żłobnicy do wjazdu na drogę Rogowiec Chabielice został wprowadzony zakaz wjazdu dla motocykli.
Takie rozwiązanie to klasyczny wybór mniejszego zła. Wypada mieć
nadzieję, że zwiększy ono bezpieczeństwo wszystkich użytkowników
tej drogi. Egzekwowaniem zakazu wjazdu motocykli zajmować się będzie policja.
Jerzy Strachocki

