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Wójt otrzymał wotum
zaufania i absolutorium

Wśród uchwał podjętych przez Radę Gminy Kleszczów na sesji zwołanej 28 maja były m.in. uchwały: w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy, w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia wójtowi gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Więcej na str. 3

Kolejna
inwestycja drogowa…
… będzie przez gminę realizowana w Łękińsku na ulicach Klonowej i Poprzecznej. W efekcie tego przedsięwzięcia na odcinku ok.
2,2 km zostanie rozbudowana infrastruktura techniczna, odnowiona
jezdnia, chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Na obecnym skrzyżowaniu obu tych dróg (na zdjęciu) powstanie rondo.

Przebudowa ulicy Północnej
W miejscu starej asfaltowej nawierzchni oraz chodników widać
teraz gliniasto-piaszczyste pokrycie, zwały ziemi w miejscu wykopów, dużą ilość maszyn budowlanych. Pobocza pozbawione rosnących tu dawniej drzew utrudniają rozpoznanie, że przebudowywana droga to ulica Północna w Łękińsku. Rozpoczęte w lutym
prace idą dobrym tempem.
Więcej na str. 2

Zapisy dzieci do żłobka

Więcej na str. 4

Sieć gazowa urośnie

Trwa przetarg na uzupełnienie gminnej sieci gazowej o dwa nowe odcinki średniego ciśnienia. Pierwszy z nich (długość 440 m) powstanie na odcinku ze
Żłobnicy do Będkowa, drugi (272 m) zostanie zbudowany w Łuszczanowicach Kolonii. W ramach tego zadania zostaną również wykonane przyłącza gazu do
budynków mieszkalnych. Chrapkę na wykonanie gminnej inwestycji mają trzy firmy: z Koluszek, Radomska
i Kleszczowa. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów
złożonych na przetarg.
Gmina przygotowuje się też do przeprowadzenia znacznie większej inwestycji. Pozwoli ona zasilić
w większą ilość gazu strefę przemysłową w Bogumiłowie. Stanie się tak po doprowadzeniu tu z Piasków
nowej nitki gazociągu. Inwestycja nie miałaby szans
powodzenia, gdyby nie współpraca naszej gminy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., która gazową rurę
doprowadzi na nasz teren z Kamieńska.
Więcej na str. 7

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Kleszczowie na rok szkolny 2020/2021. Będzie prowadzona
do 19 czerwca. Rodzice zainteresowani umieszczeniem dziecka
w żłobku powinni w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami
rekrutacji. Są one zawarte w zarządzeniu dyrektora żłobka, umieszczonym na stronie www.zlobekkleszczow.pl.
Kwestionariusz oraz załączniki do niego można pobrać z tej właśnie strony internetowej, albo otrzymać w żłobku. Dodatkowe informacje - pod numerem tel. 44/ 731-45-77.

Krwiodawco, pomóż!
Przyjdź na akcję!

Na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (www.krwiodawstwo.pl) jest codziennie podawana informacja
o stanie zapasów krwi. Obrazują to ikonki - osiem kropli, wypełnionych czerwoną barwą. 4 czerwca w trzech kroplach widniały
jedynie wielkie, czerwone wykrzykniki. Takie oznaczenie to dramatyczna prośba, kierowana do wszystkich krwiodawców.
Najbliższa okazja do oddania krwi dla potrzebujących jej chorych osób będzie w Kleszczowie już w piątek 19 czerwca. Akcję
krwiodawstwa zorganizuje Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Kleszczowie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Krwiodawcy mogą
zgłaszać się - jak zawsze - w SOLPARKU, w godz. 9-13.30.
Zarząd Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie apeluje:
- Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zgłaszanie chęci oddania krwi dzwoniąc na numer 574-049-170. Ułatwi to nam określenie przybliżonej liczby chętnych krwiodawców, którą podamy do RCKiK w Łodzi. To pozwoli uzgodnić wielkość składu osobowego ekipy, która będzie pobierała krew.
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Drogowe prace
na Klonowej i Poprzecznej

KRÓTKO
30-lecie samorządu
- bez uroczystości

Okrągłe rocznice są zwykle okazją do większych podsumowań i okolicznościowych uroczystości. Czas
epidemii nie sprzyja jednak fetowaniu jubileuszy. Z
tego względu nie było żadnych oficjalnych wydarzeń,
pokazujących mieszkańcom efekty 30-letnich działań kleszczowskiego samorządu. 27 maja w Dniu
Samorządu Terytorialnego na stronie internetowej
gminy Kleszczów pokazały się życzenia dla samorządowców, zostały również przypomniane nazwiska wszystkich osób, które od roku 1990 wchodziły
w skład władz samorządowych gminy.
Wcześniej gmina zaprezentowała się w dwóch wydawnictwach, realizowanych na okoliczność jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego. Jedna publikacja ukazała się w albumie przygotowanym przez
magazyn gospodarczy FAKTY, druga zaś w wydanej
przez „Dziennik Łódzki” księdze „Poczet samorządowców województwa łódzkiego 1990-2023”. Obok
prezentacji gminy Kleszczów znalazły się w niej zdjęcia samorządowców obecnej kadencji oraz wykaz
imion i nazwisk wszystkich wójtów i radnych poprzednich kadencji. Księga jest do nabycia w bełchatowskiej redakcji „Dziennika Łódzkiego”.

Ciągle bez decyzji środowiskowej

Prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Łodzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej w związku z przygotowywaną przez gminę budową drogi „przez wkop” zostało po raz kolejny przedłużone. Tym razem dyrektor
RDOŚ Kazimierz Perek deklaruje wydanie tego dokumentu nie później niż do 31 sierpnia br. Przyczyną
przedłużenia jest tak jak poprzednio „znaczne skomplikowanie przedmiotowej sprawy administracyjnej”.
Warto przypomnieć, że wniosek w sprawie wydania
tej decyzji środowiskowej Urząd Gminy złożył w łódzkiej RDOŚ 25 czerwca 2019 roku.

Wojewoda łódzki przekazał gminie
środki dezynfekcyjne

29 maja do Urzędu Gminy w Kleszczowie dotarł
transport 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz
do dezynfekcji powierzchni. Ta dostawa pochodzi
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Do Kleszczowa trafiła za pośrednictwem Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie, które
środki dezynfekcyjne
odebrało w ŁUW.
Zgodnie z decyzją starosty powiatu płyny
w 5-litrowych pojemnikach (łącznie 6,5 tysiąca litrów) rozdysponowano pomiędzy
trzydzieści różnych podmiotów na terenie powiatu,
w tym również do urzędów gmin.

Kasa w Urzędzie Gminy
- godziny otwarcia

Od 8 czerwca została wznowiona działalność kasy
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie. W poniedziałek, środę, czwartek i piątek kasa jest czynna w godz. 7.30-14.00, natomiast we wtorki - w godz.
9.00-16.30.
Przypominamy, że wpłaty w kasie Urzędu Gminy
można realizować za pomocą kart płatniczych. Do takiej właśnie formy płatności (zamiast wpłat gotówkowych) zachęcamy.
JS
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anim drogowcy przystąpią do odnawiania jezdni obu tych ulic w Łękińsku, konieczne
będzie przeprowadzenie wielu robót instalacyjnych. Ta część inwestycji zostanie poprzedzona usunięciem dotychczas wykorzystywanych nawierzchni. Później przyjdzie pora na
przebudowę albo uzupełnienie sieci oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, kablowej linii energetycznej niskiego napięcia wraz
ze złączami kablowymi.

Z

Nowe lub przestawione przyłącza

Jak precyzyjnie opisano w przygotowanej na przetarg Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w ramach rozbudowy podziemnej infrastruktury powstać ma 40 nowych przyłączy wodociągowych w ulicy Klonowej oraz 45 - w ulicy Poprzecznej. Liczba nowych przyłączy
kanalizacji sanitarnej wyniesie 32 szt. w ulicy Klonowej oraz 46 - w ul. Poprzecznej.
Z obszernego opisu prac, przewidzianych w zakresie branży elektrycznej wynika, że konieczne będzie ułożenie ponad 2 kilometrów linii kablowych 0,4 kV oraz wykonanie 22 nowych
złączy i przestawienie (w związku z poszerzeniem pasa drogowego) istniejących obecnie złączy kablowo-pomiarowych. Roboty elektryczne obejmą też uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego. Nowa latarnia z czterema oprawami stanie na nowym rondzie, a sześć kolejnych latarń - na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Klonowej ze Szkolną.

Rondo i zielony skwer

Po wykonaniu robót instalacyjnych nastąpi drogowy etap zadania. W jego trakcie powstaną nowe warstwy jezdni; ścieżki rowerowej; chodnika; zatok autobusowych; zjazdów na działki budowlane oraz na teren istniejących posesji. Choć istniejące dotychczas ulice nie zmienią
swojego przebiegu poszerzony zostanie pas drogowy. Najważniejszą zmianą z zakresu organizacji ruchu będzie zastąpienie klasycznego skrzyżowania ulic Poprzecznej i Klonowej rondem. Na
środkowej wyspie ronda mają zostać wbudowane naturalne głazy.
Na ulicy Poprzecznej zamiast chodnika powstanie utwardzone pobocze, zgodne z poziomem jezdni.
Nowym elementem w przestrzeni publicznej będzie skwer rekreacyjny o powierzchni ok. 450 m kw. Ten teren zielony, który zostanie urządzony przy zbiegu ulic Klonowej i Szkolnej, zostanie wyposażony w instalację automatycznego zraszania.
Jedną z dodatkowych operacji, które w trakcie inwestycji będzie musiał przeprowadzić wykonawca będzie przestawienie
dwóch kapliczek (na skrzyżowanie ul. Szkolnej i Klonowej oraz ul.
Klonowej i Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu w ich
nowej lokalizacji. Drugi z wymienionych obiektów wymaga konsultacji z konserwatorem zabytków. Kapliczka jest bowiem wpisana
do rejestru gminnych zabytków.
25 maja odbyło się - transmitowane przez internet - otwarcie
ofert złożonych przez sześciu wykonawców. Najtańsza wynosi niespełna 8 mln zł, a najdroższa – ponad 11,3 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych na
przetarg dokumentów. Dodajmy, że czas wyznaczony wykonawcy przez gminę na realizację
drogowej inwestycji w Łękińsku wynosi 12 miesięcy.
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Trwają naprawy dróg

rowadzone w ostatnim czasie naprawy na drogach (np. w Łuszczanowicach obok
przedszkola) to efekt podpisania umowy z firmą, której gmina powierzyła bieżące
utrzymanie dróg. We wspomnianym miejscu wykonywane były cząstkowe remonty jezdni,
wymiana uszkodzonych krawężników, wymiana i regulacja zapadniętych kratek kanalizacji
deszczowej i włazów studni.
Kolejne odcinki, których naprawą zajmą się pracownicy spółki RAFALIN z Blachowni, to:
● droga powiatowa nr 1500E - odcinek od ronda w Kleszczowie do zjazdu na Antoniówkę,
● obwodnica gminna - od ronda do skrzyżowania z ul. Ogrodową,
● droga powiatowa nr 1921E - od tego skrzyżowania w kierunku ul. Łącznej,
● Kleszczów, ul. Sportowa - odcinek od ul. Łącznej do skrzyżowania w Łuszczanowicach,
● droga powiatowa nr 3915E - odcinek od ul. Poprzecznej w Łękińsku w kierunku Wolicy
(do granic gminy).
Przewidziane są też punktowe naprawy na drogach gminnych w Wolicy oraz podobne
naprawy nawierzchni na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej w Rogowcu.
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na bardziej obciążonych ruchem drogach zostanie odnowione oznakowanie poziome (pasy) w miejscach, gdzie zostało wytarte. Dodatkowo na przejściach w okolicach placówek kultury, szkół i przedszkoli do mocowania znaków
zostaną wykorzystane słupki z odbłyśnikiem (są już takie na ul. Sportowej).
Na drogach w miejscu prowadzenia napraw będą się pojawiać przejściowe utrudnienia.
Prosimy kierujących o ostrożną jazdę.
JS
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Rok 2019 - podsumowany i oceniony
rzed zwołaniem majowej sesji radnym został przedłożony „Raport
o stanie Gminy Kleszczów za rok 2019”.
Dokument został również upubliczniony za
pośrednictwem stron Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami, które od 2019 roku umożliwiają mieszkańcom
większy udział w procesie funkcjonowania i kontrolowania władz samorządowych,
prawo zabierania głosu w debacie nad raportem mieli - obok radnych - także mieszkańcy gminy.
Warunkiem było
wcześniejsze zadeklarowanie
udziału w debacie oraz zebranie wymaganej
przepisami liczby
podpisów popierających ze strony innych mieszkańców. W tym
roku do udziału w debacie nie
zgłosił się żaden
z mieszkańców
naszej gminy.
Majowe posiedzenie rady rozpoczęło
się od rozpatrzenia „Raportu o stanie Gminy Kleszczów za rok 2019”. Przed rozpoczęciem dyskusji głos zabrał wójt Sławomir
Chojnowski.
- Zrealizowane w ubiegłym roku zadania, uchwalone i wdrażane programy, inicjatywy podjęte przez organizacje pozarządowe i naszych mieszkańców były efektem
współpracy organu wykonawczego, radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich i mieszkańców - podkreślił wójt.
Zwrócił uwagę radnych na niektóre wątki z liczącego ponad 100 stron dokumentu: na ciągle rosnącą liczbę mieszkańców
gminy Kleszczów, na przeszło 100-procentowe wykonanie zaplanowanych docho-
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dów budżetowych, na priorytety inwestycyjne gminy, do których zaliczył przebudowę
gminnych i powiatowych dróg, połączoną z rozbudową podziemnej infrastruktury oraz przedsięwzięcia z zakresu ochrony
środowiska.
Poza tym zaakcentował sprawy, dotyczące ułatwienia mieszkańcom dostępu do
profesjonalnej opieki zdrowotnej. Dyskusja
związana z „Raportem” nie była długa. Koncentrowała się głównie na kondycji gminnych spółek oraz wynikach finansowych, jakie osiągnęły w minionym roku.
Po udzieleniu wotum zaufania wójtowi
gminy, przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz udzieleniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok, Rada Gminy zajęła się kolejnymi
punktami w porządku obrad. Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2020-2023
oraz zmiany budżetu na 2020 rok. Kolejne
z uchwał, przyjętych na majowym posiedzeniu rady dotyczyły:
● przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów,
● wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
gruntowej w obrębie geodezyjnym Kleszczów,
● uchwalenia regulaminu udzielania pomocy socjalnej uczniom zamieszkałym na
terenie gminy Kleszczów,
● rozpatrzenia petycji złożonej przez
Koalicję „Polska Wolna od 5G”.
Końcowa część posiedzenia rady była
związana z przyjęciem sprawozdań, przedstawionych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019) oraz sprawozdania ze
współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
JS
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KOMUNIKATY
Poradnia rehabilitacji w czerwcu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała o ustalonych na czerwiec terminach pracy poradni rehabilitacyjnej. W II połowie czerwca dr n.
med. Marcin Szczepanik, zajmujący się fizjoterapią osób dorosłych, będzie prowadził przyjęcia i kwalifikację pacjentów w dniach 15, 19 i 29
czerwca w godz. 15-18.
Gabinet fizjoterapii działający w przychodni SALUS będzie w czerwcu czynny codziennie
w godz.8-18.

Terminy pracy gabinetu RTG

Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabinetu RTG na czerwiec. W drugiej połowie czerwca pacjenci będą mogli zgłaszać się do
gabinetu RTG w następujących terminach: ● 16
czerwca (wtorek) godz.14:00-18:00, ● 18 czerwca (czwartek) godz.14:00-18:00, ● 20 czerwca
(sobota) godz.10:00-14:00, ● 23 czerwca (wtorek) godz.14:00-18:00, ● 25 czerwca (czwartek)
godz.14:00-18:00.

LKS Omega ogłasza nabór
do sekcji piłki nożnej

Ludowy Klub Sportowy Omega Kleszczów ogłosił nabór do sekcji piłki nożnej dzieci z roczników
2012-2014 oraz młodszych. Zainteresowani rodzice mogą dokonywać zgłoszeń na nr tel. 600500-317 lub 601-956-456. Zajęcia odbywają się
na obiekcie sportowym w Łękińsku. Trenerem
grupy będzie Jacek Berensztajn - były reprezentant Polski i trener pierwszego zespołu piłkarskiego LKS Omega Kleszczów.

Obsługa klienta NFZ
przeniesiona na ulicę Targową

Od 1 czerwca br. sala obsługi klienta wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
zamiast przy ul. Kopcińskiego 56 funkcjonuje
na parterze budynku przy ul. Targowej 35 w Łodzi. Szefostwo oddziału NFZ zapewnia, że klienci mają tu łatwiejszy dojazd i duży parking, zwiększyła się też liczba stanowisk do obsługi klientów.

Wakacyjne dyżury w przedszkolach

arządzenie wydane 3 czerwca przez wójta gminy Kleszczów uregulowało kwestię
wakacyjnej przerwy w pracy samorządowych przedszkoli. Przedszkola prowadzone
przez Gminę Kleszczów będą nieczynne od 1 lipca do 31 sierpnia.
Na wniosek dyrektorów oraz rad rodziców ustalone zostały rotacyjne dyżury na czas
trwania przerwy wakacyjnej. Od 1 do 14 lipca dyżurować będzie przedszkole w Łękińsku,
od 15 do 28 lipca - przedszkole w Kleszczowie, zaś przez kolejne dwa tygodnie (od 29 lipca do 11 sierpnia) przedszkole w Łuszczanowicach.
W okresie ustalonych dyżurów zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy przedszkoli. Obowiązywać będzie reżim sanitarny, zgodny z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo w okresie wakacji.
Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone do 19 czerwca w wybranym przez rodzica
przedszkolu. Należy w tym celu złożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” (druk dostępny w siedzibie przedszkola lub na jego stronie internetowej).
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach w dniu 26 czerwca od godz.14.00. Wszystkie „Karty” wpływające do przedszkoli będą
rejestrowane wg kolejności daty wpływu. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu decydować będzie data (kolejność) złożenia „Karty zgłoszenia”.
JS
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Fot. www.nfz-lodz.pl

W nowej siedzibie sala obsługi jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Od 15 czerwca ruszają uzdrowiska

Od 15 czerwca wznawiają swoją działalność
uzdrowiska. Warunkiem rozpoczęcia leczenia będzie uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Takie testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6
dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobierania wymazów (drive-thru). Testy sfinansuje Narodowy Fundusz
Zdrowia.
(opr. JS)
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Inwestycyjny ruch

rzebudowywaną ulicę Północną w Łękińsku oglądałem tej
P
wiosny dwa razy - pod koniec kwietnia i pod koniec maja.
Różnica w wyglądzie jest kolosalna. Świadczy to o bardzo szybkim

postępie robót. Zbigniew Nowak - kierownik budowy z firmy P.U.H.
DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa, która została generalnym wykonawcą wartego ponad 25,3 mln zł zadania inwestycyjnego, przypuszcza, że w połowie czerwca na długości ok. 500 metrów (odcinek od ronda w Łękińsku w kierunku Kleszczowa) będzie można
układać pierwsze warstwy bitumiczne.
Na przełomie maja i czerwca przy pracach związanych z wymianą podziemnych instalacji, „korytowaniem” drogi, układaniem kolejnych warstw podbudowy oraz ustawianiem krawężników pracowało ponad 50 osób, reprezentujących nie tylko firmę DOMAX, ale też
kilka firm podwykonawczych.
Blisko 2-kilometrowym odcinkiem objętej modernizacją drogi
powiatowej jeszcze pod koniec kwietnia można było bez przeszkód
przejechać z Kleszczowa do Łękińska. Stara nawierzchnia została
sfrezowana, a prace instalacyjne prowadzono pod chodnikami. Nie
było poprzecznych wykopów, ani ciężkich maszyn. Teraz lepiej się
nie zapuszczać w te rejony, bo prędzej czy później trzeba będzie
zawrócić, albo szukać objazdu.
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Dzieje się dużo i to na różnych frontach. W jednym miejscu ustawiane są kolejne granitowe krawężniki, w innym wybierany jest pierwotny grunt. W to miejsce po wyrównaniu gruntu zostanie nawieziona warstwa piasku. Po jej zagęszczeniu układany jest szeroki na 7
metrów pas specjalnej siatki (tzw. georuszt), która służy wzmocnieniu podłoża. Na tej siatce ułożona będzie warstwa kamienia, a następnie kolejny pas „georusztu”. Takie zabezpieczenie zwiększa
obecnie koszt inwestycji, ale powinno zabezpieczyć warstwy bitumiczne przed przyszłymi szkodami górniczymi.
Szczęśliwie koronawirusowa epidemia ominęła pracowników,
zatrudnionych przy tej gminnej inwestycji. Konieczna była zmiana
organizacji pracy (praca w mniejszych grupach), a także stosowanie się do zaleceń dotyczących używania maseczek i płynów do dezynfekcji. Nie zanotowano także opóźnień w dostawie materiałów.
Kierownik budowy przyznaje, że najbardziej martwiono się o „georuszt” sprowadzany na plac budowy z Wielkiej Brytanii. Siatka stabilizująca dotarła jednak na czas.
Na ulicy Północnej w różnych miejscach trwają jeszcze prace instalacyjne. Wiąże się to z robieniem wykopów, układaniem rur i kabli, montażem wpustów i studzienek. Ta faza prac, a także korytowanie jezdni to oczywiste utrudnienie dla mieszkańców domów,
znajdujących się przy tej ulicy.
- Staramy się dzielić zadanie na krótsze odcinki, tak by przeszkody utrudniające dojazd do posesji trwały jak najkrócej - podkreśla Zbigniew Nowak. - Na wszystkie skargi reagujemy i staramy się
jak najszybciej rozwiązywać problemy.
J. Strachocki

Układanie podziemnych kabli elektrycznych niskiego napięcia
Układanie siatki wzmacniającej na piaszczystym podłożu

Zajęcie mają zarówno wielkie jak i miniaturowe koparki

Z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa jezdnia, zdejmowana jest
solidna warstwa gruntu

Takie skomplikowane konstrukcje skutecznie łączą w całość sieć
podziemnej kanalizacji

Granitowe krawężniki przy ul. Północnej mają zeszlifowaną ostrą
krawędź - to dobra wiadomość dla właścicieli aut
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Fundacja informuje

Dofinansowanie zakupu
kwalifikowanego
materiału siewnego

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgodnie z regulaminem programu pomocy
w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji
rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż
oraz sadzeniaków ziemniaka na terenie Gminy Kleszczów, w 2020
roku dofinansuje zakup kwalifikowanego materiału siewnego
zbóż ozimych.
Wnioski o dofinansowanie w/w materiału mogą składać osoby fizyczne, będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku,
które posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie gminy Kleszczów, a także Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, mające
swoją siedzibę na terenie tej gminy.
Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności lub
inne pisemne prawo do dysponowania gruntami, które jesienią 2020
roku będą obsiewane materiałem siewnym, dofinansowanym przez
FRGK.
Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha użytków rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż ozimych, natomiast posiadający gospodarstwo powyżej 20
ha - do 1000 kg.
Fundacja dofinansuje 60% kwoty, wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową danego gatunku zboża ozimego a ceną kwalifikowanego materiału siewnego tego zboża ozimego.
Wnioski o zakup materiału siewnego zbóż ozimych rolnicy mogą
składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3, od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16. Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię nakazu płatniczego
z bieżącego roku lub 2019 roku.
Termin składania wniosków (zapisy) - 22.06.-10.07.2020 r.
Druki wniosków wraz z załącznikami są do pobrania na stronie
internetowej Fundacji: www.frgk.pl/dokumenty-do-pobrania lub
bezpośrednio w biurze fundacji oraz u sołtysów.
W związku z sytuacją epidemiologiczną fundacja prosi
o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w biurze FRGK
z zachowaniem obowiązujących wymogów, dotyczących środków ochrony osobistej. Zalecane jest składanie wniosków wraz
z załącznikami drogą pocztową.
W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie
w godz. 8-16 - nr tel. 44/731-46-36, 534-555-224.

Zróżnicowane nagrody w konkursie
„Plebiscyt Talent”

19 maja Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów przyjął
nową treść regulaminu nagradzania za wybitne osiągnięcia uczniów
i studentów, będących mieszkańcami gminy Kleszczów. W projekcie „Plebiscyt Talent” chodzi o osiągnięcia w prestiżowych olimpiadach, zawodach, turniejach, konkursach, projektach.
Wprowadzono trzy dziedziny, w których będą przyznawane nagrody: nauki, kultury i sportu. W każdej z tych dziedzin przewidziano
przyznanie trzech nagród dla każdej z kategorii wiekowych, tj. dla:
● uczniów szkół podstawowych, ● uczniów szkół ponadpodstawowych, ● studentów.
Zostanie również przyznana jedna dodatkowa nagroda pieniężna spośród zwycięzców z wymienionych dziedzin i kategorii. Otrzyma ją Talent Roku.
W każdej dziedzinie i w każdej kategorii wiekowej fundacja przewiduje przyznanie trzech nagród pieniężnych w łącznej
kwocie: 2.400 zł brutto. Nagroda za I miejsce wyniesie 1000 zł
brutto, za II miejsce - 800 zł brutto, za III miejsce - 600 zł brutto.
Dodatkowa nagroda przyznawana wraz z tytułem „Talent Roku”
wyniesie 500 zł brutto.
Fundacja przyjmuje już wnioski uczniów o przyznanie nagrody
w „Plebiscycie Talent”. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem ko-
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pię świadectwa szkolnego można przekazać do fundacji zaraz po
zakończeniu roku szkolnego, jednak nie później niż do 30 czerwca br.
Do 15 lipca danego roku wydłużono termin składania wniosków
przez studentów. Wręczenie nagród laureatom nastąpi najpóźniej
do 30 września danego roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Obowiązujący Regulamin nagradzania najwybitniejszych
uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów
- „Plebiscyt Talent” oraz formularze wniosków dostępne są na nowej stronie FRGK pod adresem www.frgk.pl/dokumenty-do-pobrania/.

Zwolnienie z opłaty dzierżawnej
12 maja Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie zwolnienia
z opłaty czynszu dzierżawnego na cele rolnicze. Uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Fundacji w dniu 28 maja.
Dzięki tej decyzji zwolnieni z opłaty zostają wszyscy dotychczasowi dzierżawcy, dzierżawiący na cele rolnicze nieruchomości
gruntowe należące do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Zwolnienie jest jednorazowe.
ZWALNIAMY KAŻDEGO ROLNIKA Z JEDNEJ OPŁATY
CZYNSZU.

Fundacja tworzy bazę przedsiębiorców
W kwietniu Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uruchomiła
stronę internetową w nowej odsłonie. Jedną z nowości jest zakładka „Baza przedsiębiorców”. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy z terenu Gminy Kleszczów mają możliwość znaleźć się w tym zestawieniu po wypełnieniu formularza dostępnego
na stronie www.frgk.pl.
Wpis do bazy firm jest bezpłatny. Można go dokonać elektronicznie (link https://frgk.pl/baza-przedsiebiorcow/dodaj-firme-do-bazy/) albo wydrukowany i wypełniony formularz dostarczyć do biura
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (ul. Sportowa 3, Kleszczów),
czynne w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
Zebrane w jednym miejscu dane kontaktowe wraz z krótkim opisem działalności poszczególnych firm to okazja do promocji działalności oraz pozyskania nowych klientów.
(opr. JS)

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY w ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła,
elektrownie słoneczne
tel. 604 296 362, 519 643 222
97-410 Kleszczów, Łuszczanowice 211
Informujemy również o możliwości
skorzystania ze zwrotu 5.000,- w programie
MÓJ PRĄD również w innych gminach

www.ekoinstalacje.pl
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Kolejne „covidowe”
ograniczenia - zniesione

od koniec maja rozpoczął się czwarty etap znoszenia ograniczeń, związanych z COVID-19. 30 maja zezwolono na otwarcie kin, teatrów, siłowni i salonów masażu. Zniesiono też nakaz zasłaniania nosa i ust na otwartej przestrzeni.

P

W przestrzeni otwartej: albo dystans albo maseczka

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz
więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy
parkingu bez maseczki - ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.
UWAGA! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać
2-metrowego dystansu od innych - na przykład na zatłoczonym chodniku - wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne
bezpieczeństwo.
Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego są
wyłączeni rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które
zasłaniają usta i nos. Nadal są takie miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to: ● autobusy i tramwaje, ● sklepy, ● kina i teatry, ● salony masażu i tatuażu, ● kościoły, ● urzędy
(jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu). Dodatkowe miejsca,
w których trzeba zasłaniać usta i nos, może określić Główny Inspektorat Sanitarny.
Nie trzeba zakrywać ust i nosa: ● w pracy - jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi
sanitarne, ● w restauracji lub barze - gdy zajmiesz miejsce przy stole.

Zniesione limity osób

Do 30 maja w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym
czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia
lub liczba okienek. Teraz ta zasada przestaje obowiązywać.
UWAGA! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą
do stolika, muszą mieć założone maseczki. Nadal obowiązują wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.
W sklepie, na targu i na poczcie nadal obowiązuje zasłanianie
nosa i ust. W sklepach obowiązuje dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń objęło również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Przestały tu obowiązywać dotychczasowe
limity osób. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi - już nie obowiązuje dotychczasowy limit 50 osób. Jednak w kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Zgromadzenia i wesela - do 150 osób

W przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150
osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować
2-metrowy dystans społeczny. Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie - ze względu na sytuację epidemiologiczną - zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Możliwa jest organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób. Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Otwarte hotele, miejsca rekreacji

Restauracje i bary hotelowe mogą już być otwarte i serwować na
sali posiłki gościom. Od 6 czerwca umożliwiono działalność hotelowych basenów, siłowni, klubów fitness. Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne. W określonych warunkach sanitarnych mogą również działać kina, teatry, opery, balet,
baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki.
Można korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, z placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.
UWAGA! Ten kolejny etap otwarcia gospodarki nie zwalnia nas
z odpowiedzialności! Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych
odległości. DBAJ O SIEBIE I INNYCH!
Źródło: www.gov.pl
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Historia zapisana
w protokołach (3)
17 grudnia 1930 r.
Na tę grudniową sesję przyjechał do Kleszczowa inspektor samorządu gminnego - Baranowski. Był urzędnikiem Wydziału Powiatowego w Piotrkowie i odpowiadał za współpracę z władzami gmin,
wchodzących w skład powiatu. W czasie tego posiedzenia miał okazję poznać się z wybranymi we wrześniu samorządowcami, przysłuchiwał się też debacie nad projektem budżetu na lata 1931/32.
Światowy kryzys gospodarczy trwający w tym czasie odbijał się
również na kondycji gminnej kasy. Ogółem wydatki gminy wynieść
miały 26.139,50 zł. Nie obyło się bez bolesnych cięć. Radni postanowili np. obniżyć wynagrodzenia etatowych pracowników gminy.
Wynagrodzenie wójta ustalono na 1200 zł rocznie, sekretarza gminy na 4000 zł, zaś jego pomocnika na 1440 zł. Praktykant przyjęty
do urzędu miał otrzymać 50 zł za rok pracy, a woźny gminy - 840 zł.
„Pobory wójta gminy, sekretarza i pomocnika Rada postanowiła obniżyć wskutek przeżywanego przez rolników kryzysu gospodarczego” - czytamy w protokole.
Generalnie najwięcej gminnych pieniędzy pochłaniały wydatki
na rzecz szkół powszechnych. W roku budżetowym 1931/32 miały one wynieść 8400 zł, przy czym wynajem lokali na działalność
szkół kosztował gminę 2840 zł, zaś koszty opału - prawie 1490 zł.
Na utrzymanie czystości w szkołach wydawano natomiast 1270 zł
rocznie.
W 1930 roku w gminie Kleszczów funkcjonowało 16 szkół powszechnych. Pojedyncze placówki działały w Antoniówce, Folwarku, Rogowcu, Woli Grzymalinej i Wolicy. Dwie szkoły miał
Kleszczów, Kuców, Łuszczanowice i Żłobnica, zaś w Łękińsku funkcjonowały w tym czasie trzy szkoły. Najczęściej nie działały one
w oddzielnych budynkach, ale w wynajętych pomieszczeniach, dostosowanych do potrzeb szkolnych. W gminie Kleszczów działały
też w owym czasie dwa przedszkola prywatne, do których utrzymania gmina dopłacała 200 zł rocznie.
Z gminnych funduszy była pokrywana składka na Kasę Chorych
dla pracowników gminnych (216 zł na rok) oraz ich składki emerytalne (967 zł rocznie). Wydatki rzeczowe Urzędu Gminy ustalono na
blisko 3600 zł. Największą część tej kwoty, bo 1200 zł, władze gminy chciały przeznaczyć na zaprowadzenie nowej ewidencji ludności. Zapewnienie opału i światła w urzędzie oraz opłacenie mieszkania sekretarza kosztować miało 560 zł.
W obliczu przedłużającego się kryzysu gospodarczego gmina prawie zaniechała inwestycji. Na remonty budynków szkolnych
wyasygnowano 569 zł, na utrzymanie i budowę mostów - zaledwie
280 zł, a na budowę lub rozbudowę placu targowego w Kleszczowie - 400 zł.
Radni odmówili wydatkowania 800 zł na propagowanie zagadnień higieny. Zaplanowano natomiast 300 zł na zapomogi dla biednych oraz 500 zł na koszty leczenia ubogich osób. Aż 2000 zł rada
postanowiła wyasygnować w formie kapitału zakładowego na utworzenie w Kleszczowie Gminnej Kasy Pożyczkowo Oszczędnościowej. Powołanie tejże kasy było wynikiem przyjęcia wniosku, zgłoszonego przez radnego Andrzeja Andrysiaka.
27 grudnia 1930 r.
Dziesięć dni po sesji budżetowej, zaraz po świętach Bożego Narodzenia odbyło się ogólne zebranie gminne, które mogło przyjąć
lub odrzucić uchwalony przez radę budżet. Przybyli na nie wszyscy
sołtysi (13) oraz około 300 spośród 3000 mieszkańców gminy, posiadających prawo głosu na tym gminnym forum.
Rolą sekretarza Tadeusza Rogaczewskiego było przedstawienie podstawowych założeń budżetu uchwalonego przez Radę Gminy. Nie wszystkie uzyskały akceptację zebranych mieszkańców.
Zaproponowano głębsze cięcia zarobków gminnej administracji:
roczne pobory wójta zmniejszono do 1000 zł, sekretarza do 3000 zł,
å ciąg dalszy na str. 10
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Bezpieczeństwo
zasilania w gaz

W firmach Gminy Kleszczów

Zatrzymasz
nawet 20 tys. litrów deszczówki
Firma GIZO, która jeden ze swoich oddziałów uruchomiła w sąsiedztwie strefy „Bogumiłów”, uważnie śledzi potrzeby rynkowe. Obok oferowanej dotąd sprzedaży i wynajmu specjalistycznych podnośników i żurawi zaczęła od niedawna prowadzić sprzedaż żelbetowych monolitycznych
zbiorników, które są w stanie zgromadzić i przechować od 10 do 20 tys. litrów wody opadowej.
To odpowiedź firmy na ogłoszony program retencji wody i coraz dotkliwiej odczuwany brak opadów deszczu.

Jeszcze więcej wody
zgromadzą rury Uponor Infra
Z zakładu produkcyjnego fińskiej spółki Uponor Infra wychodzą w świat
polietylenowe rury o różnych średnicach i wytrzymałości. Stają się elementem podziemnej infrastruktury, służącej do odwadniania terenów osiedli
mieszkaniowych albo inwestycji przemysłowych (pisaliśmy o tym nieraz na
łamach „Informatora”).
Tym razem do portalu YouTube trafił krótki filmik, pokazujący w jaki
sposób za pomocą dwóch zbiorników z PE-HD o średnicy 3000 mm, długich na ponad 61 i ponad 16 metrów, rozwiązano kwestię utrzymania w ryzach nadmiaru wód opadowych na terenie dworca kolejowego w Koninie.
Zbiorniki umieszczone pod ziemią pomiędzy torami kolejowymi umożliwią
zmagazynowanie prawie 500 m sześć. wody.

Lepiej wykorzystają
uboczne produkty spalania
Polsko-niemiecka spółka EPORE Sp z o.o., której większościowym
udziałowcem była PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zajmuje
się m.in. wykorzystaniem popiołu i żużla, powstającego w elektrowniach. Z
opisów, zamieszczonych na stronie internetowej spółki EPORE dowiadujemy się, że odpady ze spalania węgla brunatnego i kamiennego były używane m.in. do makroniwelacji terenu inwestycyjnego, do stabilizacji gruntów
przy dużych inwestycjach drogowych (np. budowa obwodnicy Bełchatowa), a także do budowy dróg leśnych. PGE GiEK S.A. po wykupieniu 14,6
proc. udziałów od udziałowca niemieckiego stanie się wyłącznym udziałowcem spółki EPORE.
Ta decyzja świadczy o tym, że górniczo-energetyczna spółka widzi
szansę na zwiększenie gospodarczego wykorzystania popiołu oraz żużla. „Są one cennym surowcem wykorzystywanym m.in. w budownictwie,
produkcji cementu, betonu, jak również w inwestycjach infrastrukturalnych
oraz przy przywracaniu wartości użytkowych terenom zdegradowanym.
Wartością płynącą z ponownego wykorzystania tych materiałów jest pozytywny efekt na środowisko i klimat” - czytamy na stronie PGE GiEK S.A.
(opr. J. Strachocki)

Wyłudzają dane udając
pracowników „skarbówki”

yrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi ostrzega mieszkańców
regionu przed telefonami, w których nieznane osoby telefonując do
podatników przedstawiają się z imienia i nazwiska jako pracownicy urzędów
skarbowych województwa łódzkiego i próbują wyłudzić dane osobowe (np.
numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę jego wydania). Wyłudzone
w ten sposób dane osobowe mogą być wykorzystane przy zaciąganiu różnego rodzaju pożyczek.
Urzędy skarbowe nie dokonują telefonicznej weryfikacji danych i nie
dzwonią w takich sprawach do podatników. Jeśli nie jesteśmy pewni czy
dzwoniący rzeczywiście reprezentuje instytucję, w imieniu której kontaktuje
się z nami, poprośmy rozmówcę o telefon w późniejszym terminie. Zyskamy
czas na sprawdzenie lub zastanowienie się czy nie zetknęliśmy się z próbą
oszustwa przez telefon.
Wiele użytecznych informacji o tym, jakie działania może podjąć każda
osoba, która chce się chronić przed kradzieżą tożsamości znajduje się na
stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
JS
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rowadzone teraz prace projektowe pozwolą zbudować
nową nitkę, zasilającą w gaz przede wszystkim odbiorców przemysłowych, ulokowanych w strefach w Rogowcu
oraz w Bogumiłowie. Wcześniej ma być gotowy gazociąg, budowany przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) na odcinku
z Kamieńska do Piasków.
Konrad Maludziński, główny specjalista ds. komunikacji
w spółce PSG zapytany o przygotowywaną właśnie inwestycję tak wyjaśnia jej powody:
- Dotychczasowa sieć dystrybucyjna gazu na terenie gminy nie zapewnia optymalnego rozkładu ciśnień i dodatkowo
zasilana jest tylko z jednego dość odległego źródła w Gomunicach. Dlatego wspólnie z gminą Kleszczów podjęliśmy szereg działań mających na celu poprawę tej sytuacji. W pierwszej
kolejności wybudowano połączenie pomiędzy stacją w Gomunicach i Kamieńsku, by zwiększyć bezpieczeństwo zasilania
z kierunku wschodniego. Następnie, diagnozując problemy
z zasileniem potencjalnych nowych podmiotów w strefie w Bogumiłowie, PSG wspólnie z władzami gminy Kleszczów zdecydowały o budowie niezależnego zasilenia dla strefy. Polska
Spółka Gazownictwa zobowiązała się zrealizować w kolejnych
etapach zasilenie z kierunku Kamieńska do miejscowości Piaski, skąd ma powstać pozostały odcinek sieci gazowej docelowo do połączenia z istniejącą siecią gazową w Bogumiłowie.
Inwestycja realizowana na odcinku z Kamieńska do Piasków jest prowadzona etapami. W roku 2017 udało się wybudować pierwszy 5-kilometrowy odcinek (od Kamieńska do
miejscowości Szpinalów). Teraz trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dla 6-kilometrowego odcinka Szpinalów
- Piaski. Gazociąg średniego ciśnienia będzie poprowadzony z pominięciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 484
i odcinka drogi powiatowej z Kaliska
do Piasków.
- Inwestycja na
odcinku od Kamieńska do miejscowości Piaski jest w całości finansowana
ze środków własnych Polskiej Spółki Gazownictwa, bez
dofinansowania ze
środków unijnych
- informuje Konrad
Fot. www.psgaz.pl
Maludziński.
Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa podkreśla,
że zwiększeniu bezpieczeństwa zasilania gminy Kleszczów
w paliwo gazowe będzie służyć nie tylko wspomniana inwestycja.
- PSG w roku 2019 rozpoczęła realizację przedsięwzięć,
które pozwolą docelowo połączyć sieć gazową w gminie
Kleszczów z układem sieci gazowej zasilanej z kierunku Radomska przez teren gmin Sulmierzyce, Lgota Wielka i Dobryszyce. Nasze działania zmierzają do zapewnienia dywersyfikacji źródeł zasilania sieci gazowej w gminie Kleszczów
z uwzględnieniem perspektywy dalszego rozwoju gminy.
W efekcie tych zabiegów nasza gmina nie tylko zyska
pewność bezpiecznego zasilania z różnych kierunków. Nowy
gazociąg na odcinku Kamieńsk - Piaski wraz z planowanymi
połączeniami od strony Radomska pozwoli na zwielokrotnienie obecnych możliwości dystrybucyjnych gazociągów na terenie gminy. Jak wiadomo są one teraz zasilane tylko z jednego kierunku - poprzez gazociąg doprowadzony w latach 90.
z Gomunic do granic gminy Kleszczów i sfinansowany z własnych środków gminy.
Jerzy Strachocki
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Historia zapisana
w protokołach (3)
å ciąg dalszy ze str. 6
a jego pomocnika do zaledwie 800 zł. Zebranie utrąciło bonusy na
rzecz pracowników gminy, takie jak składka na Kasę Chorych czy
też składki emerytalne.
W poszukiwaniu koniecznych oszczędności mieszkańcy sięgnęli poza tym do wydatków oświatowych. Uznali, że gmina powinna jedynie finansować kosztujący 1410 zł rocznie wynajem lokali na potrzeby szkół. Zbuntowali się przeciwko opłacaniu wynajmu
mieszkań nauczycielskich. „Zebranie gminne zgłasza protest przeciwko rozporządzeniu Pana Prezydenta, mocą którego obowiązek
dostarczenia nauczycielstwu szkół powszechnych lokali na mieszkania przerzucono na ciężar gminy. Ponieważ rozporządzenie to
daje nauczycielstwu duże prerogatywy co do nieprzyjęcia lokali nieodpowiadających wymaganiom nauczycielstwa, przeto jest z góry
sprawą przesądzoną, że gmina musiałaby wypłacić nauczycielstwu dodatki na mieszkania co dla gminy tutejszej czyniłoby wydatek około 3000 złotych rocznie, a więc wydatek jak na gminę bardzo
poważny, bo wynoszący przeszło 10% całego budżetu” - czytamy
w protokole z zebrania.
Uczestnicy zebrania gminnego zgodzili się na wysokość uchwalonych podatków, „z wyjątkiem podatku wyrównawczego, który
zmniejszyć o kwotę, zmienioną w wydatkach przez zebranie”.
Sprawa kleszczowskiego budżetu nie została zakończona grudniowym zebraniem. Wydział Powiatowy Sejmiku w Piotrkowie skorzystał ze swoich uprawnień i wprowadził zmiany w ustaleniach, jakie przyjęło gminne zgromadzenie. Dokonane w powiecie poprawki
trafiły pod obrady Rady Gminy Kleszczów dopiero na sesję zwołaną
6 czerwca 1931 r. Radni zatwierdzili zmiany z wyjątkiem wysokości dodatków gminnych, jakie mieli otrzymać nauczyciele na wynajem mieszkań. Uznano, że są one dalece wyższe od realnych kwot,
jakie nauczyciele musieli opłacać za wynajęcie lokum. Uzasadnienie zapisane w protokole brzmiało tak: „Wydział Powiatowy wstawił
na mieszkania nauczycieli kwoty dodatków, jakie nauczycielstwo
otrzymywało ze Skarbu Państwa a więc kwoty o 100-200 % wyższe od kwot, faktycznie przez nauczycielstwo płaconych właścicielom wynajętych na mieszkania lokali, w dodatku małżeństwa, zajmujące jedno wspólne mieszkanie mają otrzymywać dodatek każde
oddzielnie, to znaczy na dwa mieszkania. Ten stan rzeczy w dobie
obecnego ciężkiego kryzysu gospodarczego, przeżywanego najwięcej przez rolnictwo, Rada gminna uważa za wielce niesprawiedliwy i gminę krzywdzący”.
17 stycznia 1931 r.
Pierwsze po Nowym Roku posiedzenie Rady Gminy Kleszczów
nie miało zbyt obszernego porządku. M.in. uchwalono statut, regulujący wymiar szarwarku i powinności drogowych mieszkańców

Bank utrzyma licealistę
przez 4 lata nauki
stypendiów, fundowanych najbardziej utalentowaW ofercie
nym i ambitnym uczniom, znajduje się także oferta ban-

ku BNP Paribas. W ramach programu „Klasa” uczeń, który wybierze naukę w jednym z pięciu wskazanych liceów na terenie Polski
(w przypadku mieszkańców województwa łódzkiego jest to VII LO
im. Juliusza Słowackiego w Warszawie) otrzyma na czas 4-letniej
nauki w liceum: sfinansowanie pobytu w internacie oraz wyżywienia, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Poza tym będzie brał
udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach
dodatkowych.
Dodatkowy bonus to stypendium pomostowe, wypłacane przez
pierwszy rok studiów. Jest więc o co powalczyć. Czas na składanie
wniosków o przyznanie stypendium upływa 30 czerwca. Regulamin
zamieszczony na stronie https://www.bnpparibas.pl/fundacja podaje następujące kryteria naboru stypendystów: „Kandydatami do
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gminy. Wymiar ten został ustalony proporcjonalnie do wielkości podatków państwowych, którymi obciążeni byli poszczególni podatnicy. Można było „wykupić się od szarwarku”, płacąc 3 złote za jeden
dzień pieszy robocizny.
Na tym posiedzeniu wybrani zostali delegaci, reprezentujący gminę Kleszczów w Sejmiku Powiatowym w Piotrkowie. Zostali nimi radni Franciszek Szczepocki z Łękińska oraz Jan Kasikowski z Rogowca.
Dyskusja, podjęta na temat siedziby szkoły, działającej w Rogowcu, pozwala poznać historię niekończącej się budowy. Otóż
ambitni mieszkańcy Rogowca jeszcze przed pierwszą wojną światową rozpoczęli budowę murowanej siedziby szkoły. Nie korzystali przy tym z żadnego zewnętrznego wsparcia. Inwestycję przerwał
wybuch wojny. Po wojnie przez kolejnych 12 lat nic się na placu budowy nie działo, poza tym że we wzniesionych dotąd murach ubywało coraz więcej cegieł, które były rozkradane. Plac budowy znajdował się – krótko mówiąc – w opłakanym stanie.
Radni debatując nad obecną sytuacją byli świadomi, że w czasie kryzysu gospodarczego nie jest możliwe zdobycie jakichkolwiek
środków na dalszą budowę. Zaproponowali następujący układ: jeśli
mieszkańcy Rogowca znajdą odpowiedni na szkołę budynek we wsi
i sposobem gospodarczym zaadaptują go, korzystając z jeszcze nie
rozkradzionego materiału po rozpoczętej budowie (w tym m.in. dachówki) wówczas na czas budowy wieś będzie zwolniona ze świadczeń na rzecz szkół powszechnych w gminie. Później za korzystanie z budynku wieś otrzymywałaby od gminy czynsz dzierżawny.
7 marca 1931 r.
Kwestie finansowych i materialnych potrzeb szkół elementarnych oraz ich nauczycieli zdominowały marcowe posiedzenie rady.
Na tej sesji stanęła m.in. sprawa zwiększenia ilości opału dla szkoły
w Kucowie. Za pośrednictwem Dozoru Szkolnego domagał się tego
ówczesny kierownik tej placówki.
Radni byli zbulwersowani jego wnioskiem. W dłuższej dyskusji przypomnieli, że żadna z gminnych szkół nie otrzymała na czas
kończącej się już zimy większej niż w poprzednich latach ilości
drewna do opalania. Wyjątkiem była właśnie szkoła w Kucowie, dla
której przydział został zwiększony o 70 proc. Pomimo tego przy łagodnej i ciepłej zimie opał skończył się rzekomo już w lutym. „Dowodzi to, że kierownik szkoły w Kucowie szafował opałem, nie licząc
się z ciężkimi trudnościami finansowymi gminy, zwłaszcza w obecnym kryzysie” - notowano w protokole głosy oburzonych radnych.
Gmina zdecydowała się wziąć kredyt w wysokości 200 zł na potrzeby innej szkoły. W Żłobnicy z powodu zagrzybienia zupełnemu
zniszczeniu uległa podłoga tutejszej szkoły. Wspomniana kwota została przeznaczona na koszt wykonania nowej podłogi. Przed podjęciem tej decyzji szkołę odwiedziła komisja złożona z trzech radnych. Obejrzała stan zagrzybionych pomieszczeń i oszacowała
koszt koniecznych do wykonania prac.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
Programu są uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej, którzy
spełniają łącznie następujące warunki: ● a. zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców, ●
b. uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej, ● c. zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1200 zł, ● d. chcą się rozwijać,
mają ponadprzeciętną motywację, ● e. są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym”.
W poszukiwaniu atrakcyjnego programu wsparcia nauki lub studiów warto też odwiedzić stronę www.mojestypendium.pl, na której znajdują się nie tylko oferty stypendiów, ale też propozycje konkursów dla pasjonatów różnych dziedzin twórczości. W łatwym
wyselekcjonowaniu konkretnych propozycji pomaga wyszukiwarka.
W najbliższym czasie kończyć się będzie nabór wniosków o stypendia m.in. z następujących programów: „Mistrzowski Start - stypendia
na studia na SWPS”, „Stypendia Indeks Start2Star”, „Program mentoringowo-stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”.
JS
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Nawet 5 tys. zł
w programie
„Moja Woda”

domu jednorodzinnego będzie
W łaściciel
mógł otrzymać do 5 tys. zł na przydo-

mową instalację, zatrzymującą wodę opadową.
Pieniądze na ten cel przekaże do szesnastu
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż
i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie
wód opadowych
i roztopowych
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
Chodzi o to,
by zatrzymać na terenie posesji jak najwięcej
wody, która dotychczas była odprowadzana np.
do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji
deszczowej, rowów odwadniających lub na tereny sąsiadujące.
Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody
opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), na podziemny
lub nadziemny zbiornik retencyjny, wykonanie oczka wodnego albo na instalację rozsączającą.
Właściciele domów jednorodzinnych będą
mogli składać wnioski o udzielenie dotacji na
przydomowe mikroinstalacje wodne od początku lipca br. Jak zapowiadają inicjatorzy programu „Moja Woda” (Ministerstwa Klimatu
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) realizowany on będzie w latach 2020-2024.
JS

Najpiękniejsze
balkony i tarasy

gminy Kleszczów, którzy nie
M ieszkańcy
zdecydują się na udział w corocznym

konkursie na najschludniejszą posesję, mogą
rywalizować na szczeblu powiatu, zgłaszając
zadbany balkon albo taras.
Konkurs (którego szczegółowy regulamin
oraz kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie www.powiatbelchatowski.pl) jest organizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie wraz z bełchatowskim marketem
Leroy Merlin. Najlepsze aranżacje balkonów
i tarasów zostaną nagrodzone bonami zakupowymi Leroy Merlin. Wartość bonów wyniesie:
1000 zł za I miejsce, 500 zł za II miejsce, 250 zł
za III miejsce.
Zgłoszenia do konkursu, zawierające 2 do
5 fotografii balkonu (tarasu), należy przesłać do
31 lipca do bełchatowskiego starostwa (pocztą tradycyjną lub też elektroniczną). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie, Zespół ds. Promocji - tel. 44/ 635-86-42.
JS
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Prosto z SOLPARKU
Letnia restauracja już otwarta

SOLPARK zaprasza do skosztowania specjałów z letniego menu w Grill Barze przy
Hotelu***. To przytulne, kameralne miejsce dla miłośników pysznych i świeżych dań, które
zachwyca kunsztem podania i przygotowania. Godziny otwarcia letniej restauracji: wtorek
- czwartek 14:00-21:00; piątek - sobota 14:00-22:00; niedziela 14:00-21:00.
Ponadto SOLPARK oferuje organizację eleganckich przyjęć, firmowych kolacji grillowych, spotkań rodzinnych lub w gronie przyjaciół. Kontakt 575-791-509.

Siłownia i zajęcia fitness wznowione
Zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, SOLPARK uruchamia siłownię i zajęcia fitness. Zarząd Spółki zapewnia,
że odwiedzający obiekt mogą czuć się komfortowo, ponieważ dołożono wszelkich starań,
by zachować wysoki poziom usług przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo.
Zmianie uległ harmonogram zajęć, uwzględniający 30-minutowe przerwy pomiędzy
kolejnymi grupami: ● aerobik - poniedziałek 17:00; ● trening obwodowy - wtorek 17:30; ●
zumba - wtorek 19:30; ● joga - środa 17:30; ● krav maga - środa 19:00; ● fat killer - czwartek 17:00; ● boks - czwartek 18:30. Na zajęcia obowiązują zapisy. Można się zapisywać
osobiście lub pod nr tel. 44/ 731-65-01 - w dniach odbywania się zajęć od godz. 10:00.
Otwarcie basenu w SOLPARKU jest planowane w drugiej połowie czerwca.

Bezpieczeństwo rowerzystów

ydaje się, że nadchodzący sezon urlopowy wpłynie znacznie na zmianę sposobu
spędzania wolnego od pracy czasu. Ruch w sklepach sprzedających rowery pokazuje, że wrócą do łask wspólne rodzinne albo towarzyskie wycieczki lub rajdy rowerowe, połączone ze zwiedzaniem ciekawych turystycznie miejsc.
Policja przypomina rowerzystom oraz osobom, które przymierzają się do zakupu roweru, że poruszanie się po drogach publicznych wymaga, by jednoślad posiadał odpowiednie wyposażenie.
Rower powinien być wyposażony:
● z przodu - w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej (może być migające);
● z tyłu - w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej
o kształcie innym niż trójkąt oraz
w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być
migające);
● w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
● w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Od zmierzchu do świtu lub w czasie jazdy w tunelu rowerzysta jest obowiązany używać świateł roweru. W warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła, deszcz, itp.) należy także włączyć światła
oraz zachować szczególną ostrożność.
Kask i kamizelka odblaskowa nie są obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty, jednak warto je mieć na sobie podczas jazdy na rowerze. Kask chroni głowę podczas ewentualnego upadku, natomiast kamizelka odblaskowa pozwala szybciej dostrzec rowerzystę.
(opr. JS)

W

Wójt Gminy Kleszczów

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz.U.2018.2204 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń
wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie geodezyjnym
Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski,
woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu
podana została do publicznej wiadomości, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2018.2204 ze zm.) zawiadamia, że
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia, położonej w obrębie geodezyjnym Wolica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu
wykazu podana została do publicznej wiadomości,
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.
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Ważne dla rolników

Termin składania wniosków o dopłaty

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW. Chodzi
o płatności z tytułu działania „Rolnictwo ekologiczne”, działania „Dobrostan zwierząt”,
płatności ONW, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” oraz premii w ramach
działania zalesieniowego. Wydłużenie terminu umożliwiła Komisja Europejska w odpowiedzi na wnioski państw członkowskich, w tym Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną.
Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie było wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Dotacje na nawadnianie gospodarstw

Do 20 lipca br. trwa nabór wniosków o dotacje na nawadnianie gospodarstw. Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. Niezbędne formularze zostały udostępnione na stronie internetowej
ARiMR, natomiast informacje na temat uzyskania zgód wodnoprawnych (w tym zgłoszeń wodnoprawnych oraz pozwoleń wodnoprawnych) zostały zamieszczone na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są m.in. koszty wykonania ujęć wody na
potrzeby nawadniania w gospodarstwie, koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń,
w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także koszty nowych instalacji do rozprowadzania
wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Pod numerem infolinii (22) 699-92-99 pracownicy Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie udzielają rolnikom oraz doradcom rolnym szczegółowych informacji, dotyczących procedury uzyskania ww. dokumentów.

Dotacje na posadzenie lasu
Rolnicy mogą uzyskać wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na posadzenie lasu na gruntach słabszej jakości. Wnioski o dotacje można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca.
Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum
20 m szerokości (chyba że graniczy ona z lasem - wtedy szerokość nie ma znaczenia).
Do zalesienia nie można przeznaczyć
więcej niż 20 ha. Wymóg posadzenia
lasu musi wynikać z planu zalesienia,
sporządzonego przez Nadleśniczego
Lasów Państwowych. To dokument,
który należy dołączyć do wniosku o dotację.
Jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego
ochronę wyniesie od 8307 zł do 12.707
zł za hektar. Za ogrodzenie zalesionego terenu rolnik może uzyskać 8,82 zł/
mb, a za zabezpieczenie drzewek trzema palikami - 1132 zł/ha. Premia pielęgnacyjna, wypłacana przez 5 lat od zalesienia wynosi od 794 zł/ha do 1628
zł/ha. Z kolei premia zalesieniowa (zryczałtowana płatność z tytułu pokrycia
kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej) jest wypłacana przez
12 lat w wysokości 1215 zł/ha.
Wnioski rolników, chcących posadzić las na słabszych gruntach,
przyjmują biura powiatowe ARiMR.
Dokumenty można przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą, wysłać rejestrowaną przesyłką
pocztową, albo dostarczyć do specjalnych wrzutni w placówkach terenowych Agencji.
(opr. JS)

Zakład
Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.
informuje, że posiada na zbyciu
n/w materiał zalegający na stanie
magazynowym Spółki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 44/ 731-58-58.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ilość Wartość
(w szt.) (w zł)
Blat ławki
1
140
Kapturek - osłona zaworu dętki
3
0,03
Pas 2861
7
30,45
Piasta ślimaka (uchwyt palca)
4
22,6
- Bizon
Zawór C360 powietrzny
1
5,26
Łożysko 1308
3
59,01
Klosz czerwony stop
4
8,52
Łożysko 30208
1
17,21
Łożysko 6307
1
18,85
Klosz czerwony stop
1
2,13
Nakrętka samokontr. M12
3
0,75
Pasek 13,4/1468
1
14,75
Łańcuch - podajnik zbożowo1
106,56
kłosowy Bizon
Dętka 600-16
2
34,42
Wąż hydrauliczny - Bizon
2
16,39
Ramię wspornika - prasa
1
54,1
Przewód mały-kolanko - Ursus
1
3,03
Talerz- talerzówka
1
45,9
Talerz-talerzówka
3
122,94
Pasek HB1845
1
21,32
Zawór szybkiego spustu 1
70,49
przyczepa
Papier termiczny
2
41
Łożysko 6307
1
27,87
Pasek 2500
1
20,33
Dętka 10x15
1
34,96
Łożysko 51108
1
10,57
Nakrętka samok. M12
1
7,72
Łożysko 30306
1
18,7
Trzymak noża - kosiarka
6
73,2
rotacyjna
Pasek 2932
4
74,8
Pasek HB 1845
1
24,39
Pasek 2932
1
19,51
Amortyzator wieszaka - Bizon
2
2,92
Wkład filtra WFO-20.10
1
97,56
Pasek SPA1932
4
81,32
Pierś - pług
1
33,33
Piętka - pług
1
5,69
Mechanizm wycieraczki
1
234,96
Łożysko 6307
2
42,28
Łożysko 6309
1
33,33
Łożysko 6207K
2
34,14
Cylinderek hamulca - Ursus
1
27,64
Termostat - Ursus
1
42,28
Studnia adapt. Teles.770/600
1
181,94
Studnia adapt. Teles.770/600
1
181,94
Studnia adapt. Teles.770/600
1
197,11
Studnia właz telesk. 800/600
1
282,91
Razem
84
2627,11
Nazwa towaru
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GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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GOK informuje
Koncerty i spektakle on-line
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie był 25 maja organizatorem koncertu Kasi Popowskiej. Piosenkarka wystąpiła z zespołem na
scenie GOK, ale bez widowni. Mieszkańcy gminy mogli oglądać koncert on-line, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. 45-minutowy występ został zarejestrowany i udostępniony na kanale YouTube.
Znaleźć go można pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=tI9Un5k-2wk.
Kolejne wydarzenia
transmitowane na żywo,
ale bez udziału publiczności, odbyły się 31 maja oraz
1 czerwca. Ich adresatami byli najmłodsi, świętujący Dzień Dziecka. Wystąpił
„Miły Pan”, Teatr Kultureska zaprosił internetową widownię do obejrzenia spektaklu „Zielony
Kopciuszek”, zorganizowano również koncert Pawła Tura.
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przygotował też dla dzieci zajęcia plastyczne oraz sensoryczne, w których można było uczestniczyć poprzez stronę internetową GOK.
Więcej szczegółów oraz zdjęcia z tych wydarzeń – na stronie GOK.

Kulinarny konkurs z okazji Dnia Matki
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił uczniów szkół
podstawowych do udziału w konkursie „Deser dla Mamy”. Konkursowe zadanie polegało na zarejestrowaniu na krótkim filmie (do 5 minut)
prac, związanych z przygotowaniem deseru, dedykowanego mamie.
Filmy należało nagrać w okresie 24-26 maja, a następnie wysłać do
oceny komisji, powołanej przez GOK.
W ocenie jurorów „uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą
kucharską, kreatywnością i pomysłowością”. Komisja zdecydowała dokonać takiego podziału nagród:
● Kategoria wiekowa I: Alicja Sypniewska - miejsce I, Emilia Bębnowska - m. II, Jan Szataniak - m. II, Zuzanna Kaczmarek - m. III, Wiktor Zatorski - m. III, Szymon Retkiewicz - m. III, Maria Madej - m. III,
Wiktor Madej - m. III.
● Kategoria wiekowa II: Franciszek Jakubik - m. I, Urszula Pałczyńska - m. I, Julia Sypniewska - m. II, Maja Buraczyńska - m. II.
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Filmy, pokazujące laureatów zajętych szykowaniem deseru dla
mamy są dostępne wyłącznie na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl. GOK poinformuje telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia nagród.

Prezenty i występy dla mam
Stan epidemii uniemożliwił uczestnikom zajęć, organizowanych
w Gminnym Ośrodku Kultury, przygotowanie corocznego występu
z okazji Dnia Matki. Namiastkę takiego programu stanowi materiał filmowy, zmontowany z materiału,
zarejestrowanego podczas zajęć
zdalnych. Został on dedykowany wszystkim mamom. Jest dostępny pod linkiem https://www.
gok.kleszczow.pl/dzien-mamy-wgok-uczestnicy-zajec-zdalnychprzygotowali-akademie-on-line/.
Instruktorzy GOK w dniach poprzedzających święto wszystkich
mam postanowili pomóc dzieciom
w przygotowaniu niepowtarzalnych upominków. Zarejestrowane i udostępnione poprzez stronę GOK filmiki pokazywały m.in. jak krok po kroku wykonać zdobienie porcelanowego talerzyka, niepowtarzalną laurkę, kwiatowe kompozycje z modeliny, ozdobne pudełka, albo świece
dekorowane metodą decoupage.
(opr. JS)
Fot. www.gok.kleszczow.pl

Gadżety
dla aktywnych czytelników
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ogłosiła akcję
„Naklejkomania w bibliotece”. Od 15 czerwca do 15 września na
otrzymanej w GBP karcie kolekcjonera można będzie umieszczać naklejki, otrzymane za jednorazowe wypożyczenie minimum
dwóch książek (albo audiobooków). Zebrane naklejki będzie można wymienić na worek z nadrukiem logotypu GBP w Kleszczowie
albo na ozdobną zakładkę do książek.
Akcja zakończy się przed 15 września, jeśli zostanie wcześniej
wyczerpana pula gadżetów, przygotowanych dla aktywnych czytelników gminnej biblioteki.
JS

*MONTAŻ
*SERWIS
*SPRZEDAŻ

BEZPŁATNA WYCENA

