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Ruszył program
„Moja woda”
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące
wody opadowe lub roztopowe można otrzymać z nowego programu „Moja woda”. Nabór wniosków, prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ruszył od 1 lipca. Dofinansowanie można
przeznaczyć na zakup,
montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie posesji.
Więcej na stronie http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowegomoja-woda-na-lata-2020--2024,46,821.html.

Rekrutacja dzieci
do opiekunów dziennych

WYBORY Prezydenta RP
Jak głosowali wyborcy
w gminie Kleszczów?
Frekwencja głosujących była wyższa o ponad 15 proc. niż ta
odnotowana pięć lat temu i nieznacznie przekroczyła 69 proc. Za
to poparcie udzielone obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie
okazało się znacząco większe (o 650 głosów) w porównaniu z wyborami z roku 2015. Jest jeszcze jedna różnica – większa niż w poprzednich wyborach liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Kleszczów. Było ich dokładnie o 390 osób więcej.
Więcej na str. 2

„Pomocnik w domu”
Tytuł nawiązuje do misji, jaką postawili przed sobą właściciele włoskiej firmy Arix. Jej początków należy szukać w roku 1969.
Pierwsza w Polsce inwestycja rozpoczęła się 30 lat później, a jej
miejscem była Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr 2. W roku
2010 zbudowany został kolejny, „polski” zakład Arixa, w strefie
przemysłowej w Żłobnicy. Włoski producent jest również obecny na
Wyspach Brytyjskich i w Chinach.

22 lipca ruszają zapisy dzieci do opiekunów dziennych na rok
szkolny 2020/2021. Zgodnie z planem rekrutacja prowadzona będzie do 2 sierpnia, ale decydująca jest kolejność zgłoszeń. Szczegółowe zasady prowadzenia naboru dzieci w wieku żłobkowym
do opieki, sprawowanej przez opiekunów dziennych, przypominamy na str. 3.
Więcej na str. 3

Wakacje i weekendy
w Łódzkiem
Brak zorganizowanych form wypoczynku dla uczniów, a także obawy rodziców przed wysyłaniem dzieci na wycieczki w dużych grupach sprawiają, że w tym roku ma szansę rozwinąć się
w pełnej krasie krajowa turystyka rodzinna. Niektóre rodziny już
wyjechały na wakacyjny pobyt,
inne - układają wakacyjny plan
podróży.
W niektórych regionach
brakuje wolnych miejsc noclegowych. W takiej sytuacji
rozwiązaniem mogą być jednodniowe wycieczki. W ich organizowaniu może pomóc wydany właśnie katalog „Łódzkie
na weekend”, a także odnowiona strona internetowa Regionalnej Organizacji Turystycznej w Łodzi.
Więcej na str. 12

Główna siedziba firmy Arix - Viadana (Włochy)

Fot. Arix.it

Będzie ciąg dalszy…
…leśnej ścieżki
rowerowej, która prowadzi od wschodniego krańca miejscowości Łękińsko wzdłuż
drogi powiatowej nr
3915E w kierunku powiatu radomszczańskiego. Pierwsza
część ścieżki, odsuniętej od pasa drogowego kilkanaście
metrów w głąb lasu,
została oddana do
użytku wiosną 2017
roku.
Więcej na str. 2
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KRÓTKO
Spółka Drog-Bud zajmie się
ulicą Klonową

Rozbudowę dróg gminnych w Łękińsku - ulic
Klonowej i Poprzecznej gmina powierzyła spółce Drog-Bud z podczęstochowskiej Lubojenki.
O zakresie robót zaplanowanych do wykonania w ciągu 12 miesięcy (na taki okres została zawarta umowa) pisaliśmy obszernie w jednym z poprzednich wydań „IK”. Łączna długość
poddanych rozbudowie dróg sięga 2,2 km.
Oprócz uzupełnienia infrastruktury technicznej
jest planowana także budowa ronda w miejscu
skrzyżowania obu wymienionych ulic. Wartość
umowy zawartej z drogowcami z Lubojenki wynosi 7.978.760,31 zł brutto.

Zajęcie dla projektantów

W związku z przygotowywaniem realizacji kolejnych inwestycji gminnych są zlecane prace
nad wykonaniem projektów technicznych. Dokumentację, dotyczącą remontu długiej na 180
metrów drogi w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 1 (obok siedziby firmy Knauf Polska) opracowuje firma eRWu - PROJEKT ze
Szczercowa. Projekt ma być gotowy w sierpniu.
Coraz bliżej rozstrzygnięcia jest przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji z zakresu energetyki oraz
drogownictwa. Zadanie nosi nazwę „Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz
z przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewn. w m. Antoniówka
o dł. dróg ok. 1,35 km”. Prace projektowe mają
być wykonane w ciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Dostarczono kolejne
kompostowniki

Prowadzona od kilku lat proekologiczna akcja wyposażania posesji w gminie Kleszczów w darmowe kompostowniki ma na
celu zmniejszenie ilości przeznaczonych do
odbioru i przetworzenia bioodpadów oraz
umożliwienie właścicielom posesji „produkcji” wartościowego kompostu, który wzbogaca glebę pod nasadzenia roślin. W tym roku
Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmował zapisy od tych mieszkańców, którzy potrzebują dodatkowego kompostownika. 26 czerwca
na zlecenie urzędu pracownicy spółki Zakład
Komunalny „Kleszczów” dostarczyli odbiorcom 42 kompostowniki. Tak jak poprzednio
zostały one udostępnione na zasadzie umowy użyczenia.

FRGK nagrodziła prymusów

Tak jak w ubiegłym roku Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ufundowała najlepszym
uczniom szkół podstawowych z naszej gminy nagrody. Karty prezentowe do sieci Empik
o wartości 100 zł odebrało łącznie 192 uczniów
ze szkół w Kleszczowie i Łękińsku. W ten sposób zostali nagrodzeni wszyscy zdobywcy
świadectw z czerwonym paskiem.
JS
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Wyborcza pierwsza runda
czerwca w pierwszej turze wyborów
prezydenckich do pięciu lokali wyborczych, w których działały obwodowe komisje wyborcze, zgłosiło się 69 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców naszej
gminy. Frekwencja w poszczególnych obwodach była zróżnicowana. W Żłobnicy zagłosowało 65,3 proc. uprawnionych, w Kleszczowie - 68,3 proc., w Łękińsku - 72,2 proc.,
a w Łuszczanowicach - 67,4 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w zamkniętym
obwodzie głosowania - w Domu Pomocy im.
św. Barbary w Kleszczowie. Tu na 30 uprawnionych pensjonariuszy głos oddało 29 osób.
Pomiędzy 11 kandydatów ubiegających
się o najwyższy urząd w Polsce zostało podzielone ponad 3140 oddanych głosów. Oto
pięciu kandydatów z największym poparciem wyborców z gminy Kleszczów:

28

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba
Wynik
głosów
wyborczy
poparcia

1.

Andrzej Duda

1742

55,42 %

2

Rafał Trzaskowski

458

14,57 %

3.

Szymon Hołownia

412

13,11 %

4.

Krzysztof Bosak

370

11,77 %

5.

Władysław KosiniakKamysz

83

2,64 %

12 lipca czeka nas wyborcza dogrywka.
Uprawnieni wyborcy będą oddawać swe głosy na Andrzeja Dudę bądź Rafała Trzaskowskiego. Głosować będą w tych samych lokalach wyborczych, w których się to odbywało 28
czerwca.
JS

Ukłon w stronę rowerzystów

mina przygotowuje budowę kolejnego
odcinka ścieżki rowerowej. Powstanie
on na terenach leśnych w pobliżu Czyżowa i poprowadzi od zbudowanego wcześniej szlaku rowerowego z okolic leśniczówki w Adamowie aż
do granic gminy (w kierunku Pytowic). Dzięki tej
inwestycji sieć ścieżek rowerowych na terenie
naszej gminy powiększy się o ponad kilometr.
Wykonanie szerokiej na 2,5 metra ścieżki rowerowej z nawierzchnią z bezfazowej kostki betonowej nie wydaje się specjalnie trudnym
zadaniem dla firmy z branży drogowej. Sprawa się komplikuje, jeśli weźmiemy pod uwagę
fakt, że inwestycja prowadzona przez zalesio-

G

ny teren będzie poprzedzona wycinką licznych
drzew i krzewów, karczowaniem i wyrównaniem
terenu, a następnie rozbudową skrzyżowań drogi powiatowej Nr 3915E z drogami gminnymi,
budową fragmentu chodnika oraz zatoki postojowej, rozbiórką istniejących i budową nowych
zjazdów, wykonaniem rowów odwadniających,
a także budową miejsca obsługi rowerzystów.
Ostatni z wymienionych obiektów ma być
wyposażony w dwie wiaty drewniane wykonane
z bali sosnowych, stojaki na rowery, kosze na
śmieci oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów.
JS

Rozbudowa sieci gazowej

ieć gazowa na terenie gminy Kleszczów powiększy się w tym roku o dwa nowe odcinki.
Gazociąg średniego ciśnienia powstanie na trasie ze Żłobnicy do Będkowa (długość 440
m) oraz w Łuszczanowicach Kolonii (272 m). W ramach tej inwestycji, która potrwa przez cztery
miesiące zostaną również wykonane przyłącza gazu do budynków mieszkalnych.
Swoje oferty na ogłoszony przez gminę przetarg złożyły trzy specjalistyczne firmy: z Koluszek, z Radomska i Kleszczowa. Po zweryfikowaniu dokumentów złożonych na przetarg zapadła decyzja o wyborze wykonawcy. Będzie nim Firma Usługowa „INSTAR” Mariusz Tarkowski
z Kleszczowa, która zaoferowała najniższą cenę za zrealizowanie robót. Wykonanie pierwszego gazociągu kosztować ma 113.296 zł brutto, a drugiego - 69,5 tys. zł brutto. Wykonawca
udzieli 7-letniej gwarancji. Umowa została podpisana 23 czerwca.
JS

S

Nieczynna sygnalizacja
- apel o ostrożną jazdę
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że 1 lipca została całkowicie wyłączona sygnalizacja świetlna w Łuszczanowicach na skrzyżowaniu ul. Sportowej z drogą powiatową.
Kierujących prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków, informujących o pierwszeństwie przejazdu. Działanie sygnalizacji na tym skrzyżowaniu będzie przywrócone niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych napraw.
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Ruszają zapisy
do opiekunów dziennych

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi zasadami pierwszeństwo
w zapewnieniu opieki nad dziećmi w tzw. wieku żłobkowym (do lat 3)
przez opiekunów dziennych mają:
● rodzice / opiekunowie prawni pracujący, którzy nie mają możliwości sprawowania przez siebie opieki nad dzieckiem, a we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych domowników mogących
w tym czasie zapewnić opiekę dziecku (żaden z rodziców / opiekunów
prawnych nie przebywa na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym),
● rodzice, których dzieci dotychczas pozostawały pod opieką opiekuna dziennego,
● rodzice, których dzieci nie zakwalifikowały się do opieki w żłobku.
Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do opiekunów dziennych będzie
większa niż ilość wolnych miejsc u opiekunów wówczas decydować
będzie informacja z Gminnego Żłobka w Kleszczowie o braku miejsc
w żłobku oraz kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. Dodatkowo przy kwalifikowaniu dziecka do
opieki u opiekuna dziennego pod uwagę będzie brana sytuacja w rodzinie zgłaszanego dziecka (wielodzietność, rodzina niepełna).
Umowa z rodzicem poszukującym pracy jest zawierana w przypadku wolnych miejsc u opiekuna dziennego i podpisywana na czas
poszukiwania pracy, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące. W uzasadnionych przypadkach lub po znalezieniu pracy przez rodzica umowa
może zostać przedłużona na kolejne miesiące.
„Kartę zgłoszenia dziecka” można pobrać ze strony Urzędu Gminy (https://www.kleszczow.pl/urzad-gminy/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/) i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.
Dodatkowych informacji udziela: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi
do lat 3, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.

Audyt energetyczny…
… którego przeprowadzenie jest wymagane przed podjęciem starań o gminne dofinansowanie do kosztów termomodernizacji może
być przeprowadzony tylko w trakcie sezonu grzewczego. Z wnioskiem
o przeprowadzenie takiego audytu należy wystąpić do Urzędu Gminy
do końca sierpnia.
Audyty we wszystkich zgłoszonych budynkach będą wykonywane przez
audytora, wybranego przez Urząd Gminy.
Przypominamy,
że dofinansowanie
jest przyznawane
do termomodernizacji budynków mieszkalnych, które
W tym roku na prace termomodernizacyjne zdecy- posiadają numer podował się m.in. właściciel tego domu w Czyżowie
rządkowy i są zamieszkiwane od co
najmniej 5 lat (licząc od dnia złożenia wniosku). Jeśli docieplany budynek ma pokrycie dachowe zawierające azbest należy je wymienić najpóźniej w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych. W tym
samym czasie wymagana jest też wymiana nieekologicznych pieców
grzewczych (np. węglowych) na kotły spełniające wymogi klasy 5 (wg
normy PN-EN 303-5:2012).
Gmina Kleszczów wypłaca dotację po zakończeniu prac termomodernizacyjnych na podstawie protokołu odbioru oraz końcowego audytu energetycznego.
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Ważne przypomnienie
dla właścicieli posesji

Ulewne deszcze jakie przeszły w ostatniej dekadzie czerwca
pokazały, że są takie miejsca, w których w rowach przydrożnych
powstają zastoiska wody. Jest to najczęściej spowodowane niedrożnością przepustów pod zjazdami z drogi na posesje. Urząd
Gminy w Kleszczowie informuje, że zgodnie z art. 30 Ustawy
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz.
1440 z późn. zmianami) utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Dodatkowo w myśl art. 39 ust. 1 pkt 9 tej samej ustawy zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi. Rowy przydrożne przeznaczone są
tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego.
Kwestie związane ze
zmianą stanu wody na
gruncie reguluje art. 29
ustawy „Prawo wodne”
z 18 lipca 2001 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 469 z późn.
zmianami). Przepis ten
w ust. 1 stanowi, iż właściciel gruntu, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody
Fot. Archiwum UG
na gruncie, a zwłaszcza
kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Z
kolei w myśl ust. 2 tego artykułu na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób
trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy „Prawo wodne” jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie
szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt może w drodze
decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
Urząd Gminy w Kleszczowie zwraca się do właścicieli posesji na terenie gminy z apelem, by podjęli stosowne działania
i wywiązywali się z obowiązku utrzymania w należytym stanie
zjazdów i znajdujących się pod nimi przepustów, aby umożliwić
swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to zapobiec zalewaniu zarówno dróg, jak i posesji mieszkańców.

Wniosek o dotację
złóż do końca lipca

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń, ograniczających emisję zanieczyszczeń, prowadzony jest
w Urzędzie Gminy Kleszczów do 31 lipca. Formularze wniosków
oraz obowiązujący regulamin dofinansowania można otrzymać
w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony www.eko.kleszczow.pl.
Przypominamy, iż gminne dofinansowanie jest udzielane
wyłącznie do urządzeń, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy
nie podlegają dofinansowaniu (nawet jeśli wniosek został już
złożony).
Termin zakończenia realizacji zadania, na które została
udzielona dotacja z gminnego budżetu nie może przekroczyć
daty 15 listopada danego roku, natomiast przyznaną dotację
trzeba rozliczyć do 15 grudnia danego roku.
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GOPS informuje

Dzięki nim zbudowano
37 plenerowych siłowni

Program pomocy dla rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc za poniesione
szkody w uprawach rolnych zgodnie z uchwałą nr XV/140/2019 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników.
Druki wniosków wraz z klauzulą informacyjną można pobrać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze
strony internetowej www.gops.bip.kleszczow.pl - zakładki „Tablica
ogłoszeń/ Programy i strategie”.
Wnioski należy składać w siedzibie GOPS w Kleszczowie. Do
wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku, wypis
z rejestru gruntów lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające
posiadanie ziemi, dokumenty (imienne faktury) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin,
oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac
w gospodarstwie itp. oraz okazać się dowodem osobistym.

Świadczenie „Dobry start”…

… przysługujące uczniom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, będzie wypłacane również w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski
o świadczenie „Dobry start”, składane drogą elektroniczną będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej już od 1 lipca. Wnioski w tradycyjnej, papierowej formie można będzie
składać od 1 sierpnia do 30 listopada.
Wypłata świadczenia „Dobry start”
w kwocie 300 zł odbywa się niezależnie od
dochodu na osobę w rodzinie. Wnioski złożone w lipcu oraz sierpniu br. zostaną zrealizowane do końca września.
GOPS zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną.

Nowy okres zasiłkowy…

… wymaga złożenia nowego wniosku. Od 1 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie będzie przyjmował składane drogą elektroniczną wnioski dotyczące wypłaty zasiłku rodzinnego oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia wnioski te
można będzie składać drogą tradycyjną.
UWAGA! W tym roku nie trzeba będzie składać wniosków o wypłaty z programu „Rodzina 500 plus”. Decyzje o przyznaniu świadczeń z tego tytułu zachowują ważność do 31 maja 2021 roku. Wnioski
na nowy okres zasiłkowy z programu „500 plus” można będzie składać od 1 lutego 2021 roku (drogą elektroniczną), a od 1 kwietnia 2021
roku (drogą tradycyjną).

Wsparcie dla uczniów
i studentów posiadających
Kartę Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przypomina
o możliwości złożenia wniosku o pomoc finansową dla uczniów i studentów. Z dofinansowania mogą skorzystać rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.
Dofinansowanie jest przyznawane na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów klas zerowych, szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych oraz dla studentów. Dofinansowanie na
pierwsze dziecko wynosi 200 zł, na drugie 250 zł, a na trzecie i kolejne dziecko - po 300 zł.
Wnioski będą przyjmowane przez GOPS w Kleszczowie od 1
sierpnia do 31 grudnia 2020 r. Formularz można pobrać ze strony internetowej https://www.gops.bip.kleszczow.pl/ (zakładka „Karta Dużej
Rodziny”). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 73136-34 - osoba do kontaktu - Ewa Leśniak.
(opr. JS)

siłowni plenerowych, wyposażonych w urządzenia do upra-

37 wiania aktywnego wypoczynku, powstało w wyniku projektu
współpracy, nazwanego „SPORT - Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”. Projekt ten był realizowany przez cztery partnerskie lokalne grupy działania: LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, LGD
„Kraina Wielkiego Łuku Warty”, LGD „Podkowa”, „LGD - Przymierze
Jeziorsko”.
Dziesięć siłowni plenerowych zbudowano na obszarze działania
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, pięć siłowni - na
obszarze LGD „Podkowa”, cztery
na obszarze Stowarzyszenia „LGD
- Przymierze Jeziorsko”.
Na terenie gmin, objętych działaniem LGD „Kraina Wielkiego Łuku
Warty”, powstało aż 18 siłowni plenerowych. Miejsca ich lokalizacji
to: Brudzice, Drobnice, Dworszowice Kościelne, Działoszyn, Grębień,
Huta, Kałduny, Kamyk, Łękińsko,
Pajęczno, Piekary, Radoszewice,
Rusiec, Rząśnia, Szczerców, Ścichawa, Toporów i Zamoście-Kolonia.
Siłownie składają się z kilku urządzeń. Na fragmencie gminnej
działki przy ulicy Poprzecznej w Łękińsku, zostały zamontowane m.in.
takie sprzęty, jak: wyciąg górny, wahadło, twister, odwodziciel, motyl,
jeździec oraz urządzenie do wyciskania w pozycji siedzącej. Z tej plenerowej siłowni może więc jednocześnie korzystać kilkoro mieszkańców, zainteresowanych poprawą fizycznej kondycji. Siłownia w Łękińsku, podobnie jak 36 innych obiektów powstałych w ramach projektu
SPORT, została też wyposażona w tablicę z regulaminem. Nie zabrakło informacji o sfinansowaniu inwestycji z pieniędzy unijnych.
Projekt SPORT, zrealizowany dzięki współpracy czterech lokalnych grup działania naszego regionu miał głównie na celu poprawę jakości życia, aktywizację mieszkańców i podniesienie atrakcyjności obszaru, objętego projektem.
JS

Wakacje nie zwalniają nas
ze stosowania
zasad bezpieczeństwa

rzypominamy o tym, że choć media poświęcają coraz mniej
miejsca informowaniu o sprawach związanych z koronawirusem, epidemia COVID-19 ciągle jest faktem i nikt nas - jak dotąd - nie
zwolnił z przestrzegania obowiązujących norm sanitarnych. Nie zapominajmy o wprowadzonych ograniczeniach i o konieczności stosowania się do nich.
Nadal należy zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych osób. W miejscach publicznych jest ciągle konieczne zasłanianie
ust i nosa. Maseczki należy nosić obowiązkowo m.in.: ● w autobusie
i pociągu, ● w samochodzie osobowym, jeśli jedziemy nim z osobą,
z którą nie mieszkamy na co dzień, ● w sklepie, banku, na targu i na
poczcie, ● w kinie i teatrze, ● u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, ● w kościele, w szkole, na uczelni, ● w urzędzie (jeśli idziesz załatwiasz sprawę w urzędzie) i innych budynkach
użyteczności publicznej.
Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych domowników nie zaniedbujmy takich czynności, jak staranne mycie rąk
(zwłaszcza po kontaktach z innymi osobami, czy dotknięciu drzwi, mebli, poręczy, uchwytów poza naszym domem).
W informowaniu o aktualnym stanie epidemicznym oraz podawaniu zaleceń i ograniczeń pomocne będą nadal wiarygodne kanały – to
przede wszystkim urzędowe strony (www.gov.pl oraz www.gis.gov.pl).
Tylko od naszego zachowania i od dyscypliny zależy szansa na
wygaśnięcie epidemii w kolejnych miesiącach.
(opr. JS)
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Budowlanka bez tajemnic
co roku w turze wiosennej i jesiennej szkolenia
O rganizowane
firmy Knauf, zostały poważnie zakłócone marcową inwazją

koronawirusa. Wykonawcy i nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
którzy zapisali się na marcowe i kwietniowe terminy szkoleń, musieli z nich zrezygnować, albo wybrać jesienny termin.
Z całej palety tematycznej dwudniowych kursów, jakie dotąd
cieszyły się powodzeniem, Knauf zapisuje na jesień tylko na niektóre z nich. Wspominamy o tym elemencie aktywności niemieckiego producenta materiałów budowlanych, jako że większość zajęć odbywa się w Kleszczowie lub w hotelu Wodnik na Słoku, a więc
udział w zajęciach nie wymaga od zainteresowanych mieszkańców
naszej gminy opłacania kosztów noclegu i dalekiej podróży.
2 lipca sprawdziliśmy, jakie rodzaje szkoleń będą dostępne
w porze jesiennej. Na szkolenie z zakresu wykonawstwa systemów
ociepleń Knauf z zastosowaniem wełny mineralnej i styropianu jest
jeszcze 15 miejsc. Zajęcia te odbędą się w hotelu Wodnik 19 i 20 li-

Jak podnieść
jakość obsługi inwestorów?

mina Kleszczów została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach
województwa łódzkiego”. Projekt, do którego rekrutacja zaczęła się 1
czerwca ma objąć 80 gmin i powiatów z naszego województwa. Posłuży do podniesienia jakości obsługi inwestorów przez samorządy. Co
najmniej połowa uczestników projektu ma wdrożyć u siebie procedury
profesjonalnej obsługi inwestorów, zgodne z jednolitymi standardami,
zalecanymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
Udział w projekcie ma się finalnie przyczynić do promocji gospodarczej regionu łódzkiego oraz do budowania pozytywnego wizerunku
gmin i powiatów jako miejsc przygotowanych do lokowania inwestycji.
JS

G

W trybie ciągłym
owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował, że kolejny, ogłoszony 15 czerwca nabór wniosków o wsparcie
w ramach „Tarczy antykryzysowej” będzie prowadzony w trybie
ciągłym. Chodzi o składane przez uprawnione podmioty wnioski
o przyznanie dofinansowania do części kosztów: ● wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; ● wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych; ●
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.
JS

P

Pożyczki umarzane z urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował, że od 24
czerwca zmieniono zasady umarzania pożyczek do 5 tys. zł przyznawanych w ramach „Tarczy antykryzysowej”.
Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki. Dniem udzielenia pożyczki jest dzień wypłaty środków na konto wnioskodawcy. Umorzenie pożyczki nastąpi
z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.
Te nowe zasady obowiązują w stosunku do: ● pożyczek do 5
tys. zł z PUP udzielonych po wejściu w życie nowelizacji; ● pożyczek do 5 tys. zł z PUP udzielonych przed wejściem w życie nowelizacji (wymóg złożenia wniosku o umorzenie pożyczki zostanie
usunięty z już zawartych umów z mocy prawa, bez dodatkowych
aneksów); ● pożyczek do 5 tys. zł z PUP, jeśli wnioski zostały złożone przed nowelizacją a zostały rozpatrzone po wejściu w życie
nowelizacji.
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stopada. Znacznie
wcześniej, bo już
17 i 18 września
będzie zorganizowane szkolenie
z zakresu wykonawstwa wylewek
Fot. ze strony knauf.pl/szkolenia
anhydrytowych,
suchych podłóg oraz podłóg podniesionych. Niezbyt odległy termin
tłumaczy, dlaczego dostępne były tylko 3 wolne miejsca.
Zarówno to szkolenie, jak też zajęcia uczące wykonania hydroizolacji oraz klejenia okładzin kamiennych i ceramicznych (1 i 2
października), odbędą się w kleszczowskim Centrum Szkoleniowym Knauf przy ul. Sportowej 3. Na ten kurs było jeszcze 8 wolnych miejsc.
Znacznie gorzej jest z dostępnością miejsc na szkolenie z wykonawstwa konstrukcji suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych oraz wełny mineralnej. Na wrześniowy termin w Kleszczowie jest już komplet kursantów. Są jeszcze miejsca na wrześniowe
i październikowe zajęcia, ale organizowane w Dąbrowie Górniczej
oraz Gdańsku. Osoby zainteresowane tematem i preferujące zajęcia w Centrum Szkoleniowym Knauf w Kleszczowie mogą się jeszcze zapisywać na 22 i 23 października bądź na 19 i 20 listopada.
W tym roku nie ma wyznaczonych jesiennych terminów szkoleń
w zakresie technologii tynków cementowo-wapiennych oraz tynków
gipsowych. Z oferty szkoleń Knauf nie skorzystają też jesienią nauczyciele ze szkół o profilu budowlanym. O programie poszczególnych kursów i ich cenach można przeczytać na stronie https://knauf.
pl/szkolenia, poprzez którą jest też możliwe wysłanie elektronicznego zgłoszenia na zajęcia.
JS

Dodatek solidarnościowy…

… to nowa form wsparcia osób, które utraciły dochody ze względu
na „covidowy” kryzys. Osoba uprawniona może otrzymać 1400 zł miesięcznie za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 roku. Dodatek przysługuje pracownikom, którzy w ciągu bieżącego roku przepracowali na etacie co najmniej 60 dni, a po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał
z nimi umowę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta.
Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego można składać do
31 sierpnia br. - wyłącznie drogą elektroniczną przez portal Platforma
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Świadczenie otrzymają osoby bezrobotne, również takie, które zarejestrowały się w urzędzie pracy. Przysługuje ono osobom legalnie
przebywającym na terenie RP (w tym również cudzoziemcom).
W okresie pobierania dodatku solidarnościowego nie można
otrzymywać równocześnie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
z urzędu pracy.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
„Arreks” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - ok.
10 tygodni.
2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży - 36 godz.
5. Kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu
727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście do
ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie, ul. Główna 122.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Facebooka.
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W organizacjach pozarządowych

Harcerze wyjadą na obóz

Piotrkowski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego zwrócił się 17
czerwca do Urzędu Gminy w Kleszczowie z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego „Obóz Harcerski w Koronowie”. Wnioskowano o dotację w kwocie 4 tys. zł, przeznaczoną na pokrycie
części kosztów organizacji obozu dla harcerzy, mieszkających na
terenie gminy Kleszczów.
Obóz, na który została przyznana dotacja odbywać się ma od 2
do 16 sierpnia w Bazie Harcerskiej „Pólko” nad Zalewem Koronowskim koło Bydgoszczy. W wakacyjnym wypoczynku będą uczestniczyć członkowie 5. Drużyny Harcerskiej „Niebo” w Kleszczowie.

Porządkowanie
cmentarza w Łękińsku

Członkowie Stowarzyszenia „Ojcowizna Wola Grzymalina”
skrzyknęli się w sobotę 20 czerwca na społeczną akcję porządkowania tzw. wolskiej części cmentarza parafialnego w Łękińsku.
Zdjęcia z przeprowadzonych
prac, na które przybyło 11 osób,
wyposażonych w ciągnik z kosiarką rotacyjną, możemy znaleźć na stronie internetowej
https://wolagrzymalina.blogspot.com/. Z tej właśnie strony
pochodzi zamieszczone zdjęcie.
Przypomnijmy, że celem
działania Stowarzyszenia „Ojcowizna Wola Grzymalina” jest
przede wszystkim integracja
i utrwalanie więzi społecznych byłych mieszkańców wsi Wola Grzymalina, wysiedlonych w połowie lat 80-tych XX w. w związku z budową kopalni i elektrowni Bełchatów.

Na informowanie i szkolenia…

… osób niepełnosprawnych gmina przyznała dofinansowanie
w wysokości 10 tys. zł. Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” zwróciła się do Urzędu Gminy Fundacja „Przekraczać Granice” z siedzibą w Kleszczowie. Projekt „Mieć wybór 2” zgłoszony 19
czerwca dotyczy takich działań, jak: prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych o postępowaniu i korzystaniu z internetu oraz funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w warunkach epidemii.
JS

NR 13/533

Jaki dochód wymagany
przy staraniu się
o lokal socjalny?

becnie Gmina Kleszczów jest właścicielem 192 mieszkań
komunalnych oraz 12 lokali socjalnych. W trakcie budowy
O
jest kolejne osiem mieszkań socjalnych. Firma budowlana z Piotr-

kowa Trybunalskiego wznosi je przy ul. Tulipanowej w Kleszczowie (na zdjęciu).
Zasady wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kleszczów reguluje przyjęta jeszcze we
wrześniu 2005 roku uchwała nr XLIII/438/05 Rady Gminy Kleszczów. W rozdziale II załącznika do tej uchwały,
który przedstawia kryteria
uwzględnianie przez gminę przy wynajmie lokali, mowa jest m.in. o kryterium dochodowym. Od
niego zależy czy osoba
starająca się o komunalne mieszkanie może liczyć na lokal mieszkalny
czy na lokal socjalny. Pod
uwagę jest brany średni
miesięczny dochód na 1
osobę w rodzinie, która ubiega się o mieszkanie.
W przypadku mieszkań socjalnych dochód ten w gospodarstwie jednoosobowym „w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę skierowania do wynajmu” wynosi mniej niż 100 proc. najniższej emerytury. W przypadku gospodarstw kilkuosobowych ten
średni miesięczny dochód, przypadający na jedną osobę nie może
być wyższy niż 30 proc. najniższej emerytury.
Ile w przeliczeniu na konkretne złotówki wynosi kryterium dochodowe, przyjęte na rok 2020? W przypadku gospodarstw jednoosobowych średni miesięczny dochód na osobę nie może być wyższy niż 1200 zł, natomiast w odniesieniu do rodzin złożonych z kilku
osób - dochód ten nie może przekraczać 360 zł.
W porównaniu z kryterium dochodowym, które obowiązywało
w roku 2018, zmiana nie jest znacząca. Dwa lata temu kryterium dochodowe wynosiło odpowiednio 1029,80 zł oraz 308,94 zł na osobę.
JS

Jesteśmy
z Państwem
już od roku!
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Ponad pół wieku Arixa

łoska firma, której celem stało się zaopatrywanie rynku w artykuły, służące do utrzymywania czystości, podjęła swoją działalność w mieście Viadana w 1969 roku. Od tej daty minęło
pół wieku. W tym czasie Arix wyrósł na najważniejszego producenta włoskiej branży, skupiającej się na wyposażaniu mieszkań i domów
w różnego rodzaju gąbki, wielofunkcyjne ściereczki, deski do prasowania, zmiotki, szczotki itp.
Przez pięć dekad firma skupiała się na wprowadzaniu nowego,
coraz wygodniejszego w użyciu asortymentu, stawiając sobie za cel
zapewnienie swoim klientom (głównie paniom domu) oszczędności
czasu i energii. Firma inwestowała w badania i rozwój, unowocześniała swój park maszynowy, rozwijała linie produkcyjne, wprowadzała
nowe marki. Pracowała solidnie na swoje miano „Pomocnik w domu”.
Obecnie w jej asortymencie znajdują się takie produkty, jak: gąbki, czyściki z fibry, ściereczki do kurzu, sprzęt do mycia podłóg, miotły,
szczotki, szczotki toaletowe, miotełki, ścierki do podłogi, rękawice kuchenne, pokrowce na deski do prasowania.
Zakłady, wchodzące w skład firmy Arix działają obecnie w czterech krajach. Główna siedziba reprezentacyjna o łącznej powierzchni
18 tys. m kw. mieści się w Viadanie. We Włoszech funkcjonują jeszcze dwa inne, należące do firmy obiekty. Arix 2 (zakład produkcyjny, specjalizujący się w formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych
oraz w produkcji syntetycznego włosia) działa również w Viadanie. Ma
powierzchnię 10 tys. m kw. Sześć razy większy obszar zajmuje obiekt
magazynowy w Dosolo. Arix Logistics Terminal - bo taka jest jego nazwa - to platforma logistyczna na 10 tys. miejsc paletowych.
Dwa kolejne obiekty, zbudowane przez Arix działają na terenie
gminy Kleszczów. Pierwszy, uruchomiony w 2000 roku w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 otrzymał w firmowej nomenklaturze
miano „Headquarter Est Europe”. Pełni rolę centrum produkcyjnego
i strategicznego dla rynków Europy Wschodniej oraz rynków spoza
Unii Europejskiej. Ma 18 tys. m kw. powierzchni.
Dziesięć lat później powstał drugi w Polsce zakład spółki Arix
Polska. To obiekt o przeznaczeniu logistyczno-produkcyjnym. Jego powierzchnia całkowita wynosi 10 tys.
m kw.
Na Wyspach Brytyjskich
w Milfield funkcjonuje Arix Europe Ltd. To zakład logistyczny i handlowy, nakierowany na rynki Europy Północnej
i Zachodniej. W porównaniu z wielkością poprzednich
W 2011 roku zakład w Żłobnicy, przetwa- obiektów jest to zakład nierzający granulat po butelkach PET, od- wielki, liczący 3 tys. m kw. powiedzili uczestnicy obozu „Junior Media wierzchni.
Właściciele włoskiej spółki zdecydowali się też zainwestować na
rynku azjatyckim. W Szanghaju otwarta została - z myślą o obsłudze
całego obszaru Dalekiego Wschodu - firma Arix Shanghai. Na powierzchni 1,7 tys. m kw. realizowane są tu zadania produkcyjne oraz
handlowe.
JS
Źródło: Arix.pl
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Historia zapisana
w protokołach (5)

Pewne okresy przedwojennej działalności samorządu gminy
Kleszczów poznać możemy jedynie we fragmentarycznych wycinkach. W piotrkowskim Archiwum Państwowym nie zachowały się
bowiem wszystkie protokoły z kolejnych sesji. Niektóre z poruszanych tematów poznajemy tylko dzięki wyciągom, odnoszącym się
do wybranych wątków. Taka sytuacja miała np. miejsce w ostatnich miesiącach 1931 roku oraz przez większość roku następnego.
19 grudnia 1931 r.
Zorganizowane tego dnia obrady Rady Gminy Kleszczów musiały mieć dość obszerny porządek, bo odnaleziony w archiwum
wyciąg z protokołu odnoszący się do raczej mało istotnego punktu („Sprawa zabrukowania dojazdów do szosy powiatowej”) nosił nr
XVIII. Z innych wyciągów, wysyłanych do Wydziału Powiatowego
Sejmiku w Piotrkowie dowiadujemy się, że najważniejszym tematem, nad którym w grudniu tego roku pochylili się radni, było uchwalenie budżetu na kolejny okres. Przy niektórych pozycjach tej księgowej układanki dopisane zostały uwagi, dotyczące np. sposobu
wydatkowania pieniędzy na dany cel.
Oto przy wydatkach odnoszących się do oświaty radni postanowili zmienić dotychczasową praktykę płacenia za sprzątanie szkół
oraz rąbanie drwa na opał dla szkół. Wójta gminy zobowiązano, by
do wykonania tych prac zatrudniał osoby ubogie, nie posiadające
środków do życia „a nie jak się to praktykuje dotychczas, że kwoty
na ten cel pobiera przeważnie nauczycielstwo, wykonywując czynności te przeważnie przez swoją służbę”.
Kolejną uwagę radni wprowadzili do działu IX, odnoszącego się
do wydatków na opiekę społeczną. Tu w poszukiwaniu oszczędności zobowiązano wójta gminy do przeprowadzenia skrupulatnego śledztwa w sprawie mieszkającego w Żłobnicy Stanisława Cz.,
na którego koszty leczenia gmina wydawała istotne kwoty. Śledztwo miało wyjaśnić „u kogo mianowicie Czyżewski ma pożyczoną
na %% gotówkę i dołożyć wszelkich starań, aby z gotówki tej wywindykować całkowicie lub częściowo należne za jego leczenie koszty”. A były one niemałe. W samym tylko roku 1931 koszty leczenia
tego mieszkańca Żłobnicy głównie w częstochowskich szpitalach
wyniosły 968 zł.
Na jeszcze jedną, interesującą uwagę radnych trafiamy w części dotyczącej opłat targowych. Radni zażyczyli sobie mianowicie
„aby opłaty targowe inkasował p. Wójt osobiście z 1 członkiem Rady
gminnej a nie powierzać inkasowanie tych należności osobom do
tego niepowołanym, jak to miało miejsce dotychczas”.

å ciąg dalszy na str. 10
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Zaproszeni do ankiety

W przedszkolach

Pamiętali
o maseczkach i dezynfekcji
Z powodu sytuacji epidemicznej zakończenie roku przedszkolnego miało zupełnie inny charakter niż w poprzednich latach. Uroczystość została zorganizowana tylko dla 6-latków, które kończyły
ten etap swojej edukacji. We wszystkich placówkach przedszkolnych zakończenie odbyło się w czwartek 25 czerwca po południu.
Wyjątkiem było przedszkole w Kleszczowie, gdzie zakończenie dla
jednej z grup odbyło się również następnego dnia.
W Łękińsku starszaki zostały podzielone na dwie grupy, a uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w przedszkolnym
ogrodzie. W Łuszczanowicach absolwenci zostali podzieleni na 3
grupy, po 8 osób każda. Na pożegnanie jednej grupy przewidziano pół godziny.
„Prosimy, aby z dzieckiem przyszedł jeden rodzic. Rodzic
i dziecko, mimo otwartej przestrzeni, może być wyposażony w rękawiczki, maskę lub przyłbicę. Do przedszkolnego ogrodu wchodzimy wyznaczonym wejściem (furtka), po uprzedniej dezynfekcji rąk.
W ogrodzie każde dziecko i rodzic będzie miało wyznaczone miejsce w odległości 2 m. Po każdej z grup odbędzie się dezynfekcja
krzeseł” - informowała dyrektor Ewa Bindas w komunikacie skierowanym do rodziców.
Podobne wymagania sanitarne, wynikające z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz resortów zdrowia i edukacji, obowiązywały podczas uroczystości organizowanych w dwóch pozostałych przedszkolach naszej gminy. Cel tych zabiegów był
oczywisty - to troska o zdrowie dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

Promocja zawodowej
służby wojskowej

W zakończonym roku szkolnym w przedszkolu w Kleszczowie
była prowadzona innowacja pedagogiczna „Aby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”. Działania z nią związane polegały na zaproszeniu
dzieci do warsztatów kulinarnych z dietetykiem. Były również zajęcia ruchowe dla przedszkolaków (aerobik, zumba) oraz oglądanie przedstawień o tematyce profilaktycznej („O czarownicy, która
o zęby nie dbała” i „Zdrowie mamy, bo o siebie dbamy”).
Dyrektor Małgorzata Szluga poprosiła rodziców o wypełnienie
anonimowej ankiety ewaluacyjnej, oceniającej wspomniane zajęcia
oraz (także zaliczony do wspomnianej innowacji) Ogólnoprzedszkolny Dzień Sportu i prowadzony w formule on-line konkurs „Grunt
to zdrowie”. „Wyniki ankiety staną się kluczem do ulepszenia, modyfikowania i wzbogacania programu innowacji o nowe propozycje”
- czytamy w komunikacie, zapraszającym do wypełnienia ankiety.
Rodzice dzieci z kleszczowskiego przedszkola mieli na to czas do
25 czerwca.

Wakacyjne dyżury
Na wniosek dyrektorów oraz rad rodziców zostały ustalone
wakacyjne dyżury. Od 1 do 14 lipca rodzice mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola w Łękińsku, od 15 do 28 lipca dyżuruje przedszkole w Kleszczowie, a przez kolejne dwa tygodnie (od
29 lipca do 11 sierpnia) przedszkole w Łuszczanowicach.
W okresie tak ustalonych dyżurów zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkoli. Obowiązuje sanitarny reżim organizacji zajęć dla dzieci, zgodny z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa
Zdrowia.
JS

Wakacje z matematyką
achęcanie uczniów do codziennego rozwiązywania zadań
z matematyki podczas wakacji brzmi jak prowokacja, albo
chęć popsucia tych najmilszych w roku dwóch miesięcy laby. Jeśli
czytelnicy uznają to za prowokację to spieszymy z ujawnieniem jej
autora - to Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej, która prowadzi portal MATZOO.
„W ciągu ponad pięciu lat działalności zanotowaliśmy ponad
10 milionów odwiedzin. Uczniowie dzielnie odpowiedzieli na ponad 250 milionów pytań w zadaniach, spędzając przy nich ponad
UWAGA: 2,5 miliona godzin lekcyjnych. Pozostawione na stronie
opinie odwiedzających świadczą, że portal darzą sympatią zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele”. Po takiej zachęcie może kilka
osób odwiedzi stronę http://matzoo.pl i skusi się na udział w projekcie „Wakacje z Matzoo 2020”.
Począwszy od 1 lipca codziennie pojawia się na niej nowe
zadanie do rozwiązania. Każde jest dostępne tylko przez jeden
dzień. Aby zacząć rozwiązywanie trzeba się zarejestrować. Nagrodą za dobre rozwiązanie jest… wirtualny ananas. Już za zebranie 20 ananasów można otrzymać dyplom (w wersji elektronicznej), a za 40 ananasów - dyplom z wyróżnieniem.
„Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą.
Chcemy urozmaicić dzieciom wakacje. A także pomóc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki. Przedsięwzięcie ma na celu
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, upowszechnianie
nauki przez zabawę” - przekonują twórcy portalu MATZOO.
JS

wakacji w popularnych ośrodkach wypoczynkowych
P odczas
Z
możne będzie napotkać mobilne punkty z umundurowaną

obsługą, złożoną z przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień, żołnierzy jednostek liniowych i podchorążych. To efekt rozpoczętej niedawno kolejnej odsłony kampanii „Zostań żołnierzem RP”.
W założeniu organizatorów ma ona dostarczyć możliwie dużo informacji o zawodowej służbie w Wojsku Polskim, o nauce w liceach
wojskowych i wojskowych uczelniach wyższych.
Stoiska oznaczone hasłem „Zostań żołnierzem RP” napotkamy
np. w Solinie (woj. podkarpackie), w Augustowie i Tykocinie (woj.
podlaskie), w Ustce, Stegnie, Rowach i Łebie (woj.
pomorskie) oraz w Zakopanem, Krynicy Zdrój
i Muszynie (woj. małopolskie). W wybranych terminach będą one także
funkcjonować w dużych
miastach.
Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej „dotychczasowe edycje kampanii Zostań Żołnierzem
RP przyniosły wymierne efekty - od 14 października 2018 r., czyli od
rozpoczęcia kampanii do stycznia 2020 roku złożono ponad 43 tysiące wniosków o powołanie do służby wojskowej”.
Dokładne terminy i miejsca prowadzenia kampanii znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zostan-zolnierzem-rp. Młodym osobom, które będą chciały zdobyć informacje na temat zawodowej służby polecamy następujące terminy
i miejsca kampanii „Zostań żołnierzem RP”, prowadzonej w regionie łódzkim: ● 13.07. - Rawa Mazowiecka, Zalew Tatar; ● 14.07. Skierniewice, Zalew Zadębie; ● 15.07. - Kutno, Basen Miejski, ul.
Narutowicza 47; ● 16.07. - Łódź, Manufaktura Łódzka, ul. Drewnowska 58; ● 17.07. - Łódź, Galeria Łódzka, al. Piłsudskiego 15/23;
● 18.07. - Rzgów, PTAK Outlet, ul. Żeromskiego 8; ● 19.07. - Uniejów, Termy Uniejów, ul. Zamkowa 3/5.
JS

Znalazłem OKULARY +3
dnia 03.07.2020 w lesie
przy Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej.
Oprawa czarna.
Wiadomość - w redakcji „Informatora”.
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Poradnie specjalistyczne w sierpniu
Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że w sierpniu br. poradnie
specjalistyczne będą funkcjonować według poniższego harmonogramu. Rejestracja przychodni Salus działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.0018.00, tel. 44/ 731-30-80.
Lp.
1.
2.

Poradnia
specjalistyczna
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
z alergologią

Lekarz
dr n. med. Violetta Gołąbek

przyjęcia

07.08.

13-18

dr n. med. Violetta Gołąbek

przyjęcia

21.08.

13-18

przyjęcia

22.08.

8-14

przyjęcia

31.08. 8.30-14

przyjęcia

05.08. 14.30-18

przyjęcia

20.08. 15.30-18

przyjęcia
przyjęcia /
teleporady
przyjęcia /
teleporady
przyjęcia /
teleporady

05.08.

14.30

22.08.

9-14

04.08.

12-16

18.08.

12-16

przyjęcia

04.08.

10-14

dr n. med. Jacek Błaszczyk

przyjęcia

10.08.

16-18

dr n. med. Jacek Błaszczyk

przyjęcia

24.08.

16-18

dr n. med. Dorota Wyrwas

przyjęcia

11.08.

8-14

dr n. med. Dorota Wyrwas

przyjęcia

18.08.

8-14

lek. med. Radosław Pigoń

przyjęcia

05.08.

13-18

lek. med. Radosław Pigoń

przyjęcia

12.08.

9-14

lek. med. Radosław Pigoń

przyjęcia

19.08.

13-18

lek. med. Radosław Pigoń

przyjęcia

26.08.

9-14

przyjęcia

22.08.

9-14

przyjęcia /
teleporady
przyjęcia /
teleporady

07.08.

9-14

14.08.

9-14

3.

Pediatryczna

4.

Urologiczna

dr n. med. Anna SochaBanasiak
lek. med. Janusz Nowak

5.
7.

Otolaryngologiczna
Otolaryngolog
dziecięcy
Badanie słuchu

lek. med. Izabela Zawadziłło
dr n. med. Agata MakowskaPiontek
Katarzyna Kurasińska

8.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

19.

Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza
Ginekolog. położnicza

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
prof. dr n. med. Dariusz
Borowski

20.

Pulmonologiczna

6.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

dr n. med. Beata
Janiszewska-Drobińska

21.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

22.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

23.

Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek

24.

Diabetologiczna

Forma przyjęć Termin Godzina

dr n. med. Konrad Walczak

urlop wypoczynkowy
przyjęcia /
teleporady
przyjęcia /
teleporady

01.08. 8.30-14

przyjęcia

26.08.

14-18

25.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

26.
27.

Ortopedyczna dla
dzieci
Ortopedyczna

prof. dr hab. n. med. Kryspin
Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba

przyjęcia

06.08.

13-18

28.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

przyjęcia

20.08.

13-18

29.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

przyjęcia

13.08. 15.30-18

30.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki
dr n. med. Marek
Staniaszczyk
dr n. med. Urszula Faflik

przyjęcia

27.08. 15.30-18

przyjęcia

17.08.

11-14

przyjęcia

17.08.

10-17

dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena
Wiewióra
dr n. med. Magdalena
Wiewióra
dr n. med. Robert
Pietruszyński

przyjęcia

31.08.

10-17

przyjęcia

20.08.

9-15

przyjęcia

27.08.

9-15

przyjęcia

24.08. 8.30-15

przyjęcia /
teleporady
przyjęcia /
teleporady

03.08. 12-15.30

31.

Chirurgiczna

32.

Kardiologiczna

33.

Kardiologiczna

34.

Kardiologiczna

35.

Kardiologiczna

36.

Kardiologiczna

37.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

38.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

39.

USG

40. Specjalista alergologii

lek. radiolog Krzysztof Tyfa

Przyjęcia

dr. n. med. Elżbieta Dółka

przyjęcia /
teleporady

22.08. 8.30-14

27.08. 12-15.30
w każdy 15.30-18
wtorek
w każdy 12-14
wtorek
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Kolejne gabinety
stomatologiczne…
… wznowiły działalność od 1 lipca. Chodzi o gabinety funkcjonujące w szkole podstawowej w Kleszczowie,
szkole podstawowej w Łękińsku oraz w siedzibie przedszkola w Łuszczanowicach. Godziny przyjęć pacjentów
są zgodne z terminami, jakie obowiązywały przed połową marca br.
Prosimy, by mieszkańcy gminy przed udaniem się do
gabinetu skontaktowali się telefonicznie ze stomatologiem, by ustalić dokładny termin przyjęcia. Przychodzić
można tylko pojedynczo, zgodnie z wyznaczoną godziną. Przed wejściem do gabinetu należy zaczekać na asystentkę stomatologa. Przypominamy pacjentom o obowiązkowym wyposażeniu w maseczki ochronne.

Poradnia rehabilitacji…
…w Przychodni SALUS będzie w sierpniu działać zgodnie
z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 03.08. godz. 8-15, ● 05.08. godz. 8-15, ● 06.08. godz.
8-17, ● 07.08. godz. 8-15, ● 10.08. godz. 8-17, ● 11.08.
godz. 8-15, ● 13.08. - urlop, ● 14.08. - urlop, ● 17.08.
godz. 8-15, ● 18.08. godz. 8-17, ● 19.08. godz. 8-15 kwalifikacja pacjentów, ● 21.08. godz. 8-15, ● 25.08.
godz. 8-15, ● 26.08. godz. 8-17, ● 27.08. godz. 8-15, ●
31.08. godz. 8-15
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin
Szczepanik
● 10.08. godz. 15-18, ● 14.08. godz. 15-18, ● 24.08. godz.
15-18, ● 28.08. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka
Dobrowolska
● 28.08. godz. 12-18
FIZJOTERAPEUTKI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka
Przybylska
● codziennie godz. 8-18.

Co służy naszemu
zdrowiu
- dowiedz się z lektury
„Jak zdrowo żyć, by zdrowym być” to opracowanie
edukacyjno-informacyjne, które zostało sfinansowane
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Licząca
50 stron publikacja to godna polecenia lektura dla osób,
które chciałyby się dowiedzieć, jakie czynniki mogą mieć
wpływ na długie zachowanie zdrowia organizmu oraz wydłużenie czasu, jaki pozostaje im do przeżycia. Profilaktyczną publikację znaleźć można pod adresem https://
zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/jak_zdrowo_zyc_by_zdrowym_byc.pdf.
Aby mieszkańców naszej gminy zachęcić do sięgnięcia po tę publikację podajemy spis treści, który pokazuje
tematyczną zawartość. Omówione kolejno zagadnienia to:
„Zachowania prozdrowotne i zachowania, które nie służą
zdrowiu”, „Aktywność fizyczna”, „Sposób odżywiania się”,
„Umiejętność radzenia sobie ze stresem”, „Stosowanie
używek (tytoń, alkohol, inne substancje psychoaktywne)”,
„Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób nowotworowych”, „Zalecane badania przesiewowe”.
JS
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å ciąg dalszy ze str. 6
Budżet na okres 1932/33 wynieść miał (zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków) 22.749 zł. Zakładano, że aż 14.822 zł
wpływów pochodzić będzie z nałożenia tzw. samoistnego podatku wyrównawczego. Więcej niż 35 procent gminnego budżetu pochłaniały wydatki na utrzymanie dwunastu działających wówczas
szkół. Jak widać w załączonej tabeli, która stanowi fragment tzw.
budżetu szkolnego obejmującego okres od 1 kwietnia 1931 do 31
marca 1932 r. na jedną szkołę przeznaczano od 310 zł do 780 zł.
16 stycznia 1932 r.
Efektem tego, że Wydział Powiatowy zignorował zmiany do
rocznego budżetu, zgłoszone podczas gminnego zebrania w grudniu 1930 r., była reakcja uczestników kolejnego takiego zebrania, zwołanego przez gminę 16 stycznia 1932 roku. Wzięło w nim
udział (poza wszystkimi sołtysami oraz radnymi gminy) około 200
mieszkańców, mających prawo głosu. Była to więc liczba o 50 proc.
mniejsza niż na podobnym zebraniu, zwołanym rok wcześniej.
Najpierw sekretarz Rogaczewski odczytał poszczególne pozycje budżetu zatwierdzonego na rok 1931/32 przez Wydział Powiatowy. W efekcie „wywiązała się bardzo gorąca dyskusja w wyniku
której na wniosek Edwarda Czupryńskiego zebranie jednogłośnie powzięło” uchwałę, w której stwierdziło, iż „wszelkie uchwały zebrania gminnego nie odnoszą absolutnie żadnego skutku i są
przez władze ignorowane”. „Przeto zebranie jednogłośnie oświadcza, iż zwoływanie zebrań gminnych uważa za niepotrzebną komedję i odmawia nie tylko uchwalenia, ale jakiejkolwiek dyskusji
nad budżetem na 1932/1933 rok”.
20 stycznia 1932 r.
Z Urzędu Gminy w Kleszczowie do Wydziału Powiatowego Sejmiku w Piotrkowie został wysłany projekt budżetu na rok
1932/33. Jak zaznaczono w piśmie przewodnim był to budżet
uchwalony „TYLKO przez Radę gminną na posiedzeniu w dniu 19
grudnia 1931 r., gdyż zebranie gminne - jak to stwierdza załączony odpis uchwały z dnia 16 b.m. - odmówiło uchwalenia budżetu tego”.
Do planu budżetu wysłanego do władz powiatowych wójt Józef Różycki dołączył uchwały odnoszące się do podatków, którymi byli obciążani ówcześni mieszkańcy gminy Kleszczów (opłata
administracyjna, od przemysłu i handlu, od umów o przeniesieniu
własności nieruchomej, od gruntów państwowych) oraz uchwałę
dotyczącą opłat targowych od straganów. O tym, że w latach powszechnego kryzysu gospodarczego za wszelką cenę próbowano ściągać do gminnej kasy dodatkowe pieniądze świadczy fakt,
że podatek gruntowy na rzecz gminy został na lata 1932/33 podwyższony o 50 proc.
18 marca 1932 r.
Tą datą jest opatrzone pismo, które inspektor szkolny na powiat piotrkowski skierował do władz gminy Kluki. Domagał się zrekompensowania gminie Kleszczów kosztów nauki dzieci, mieszkających we wsi Grafnort (dziś jest to Nowy Janów). Ze względu na
to, że do najbliższej szkoły w swojej gminie miały ponad 3 kilometry, chodziły na zajęcia do finansowanej przez Kleszczów szkoły
w Rogowcu. Inspektor domagał się wypłacenia rekompensaty za
lata szkolne 1929/30 i 1930/31.
Interwencja władz oświatowych była efektem pisma, wysłanego
przez kleszczowski samorząd w styczniu 1932 roku do Sejmiku Powiatowego w Piotrkowie. Trudno powiedzieć jak długo trwała korespondencja w tej sprawie i ile wcześniejszych pism jej dotyczyło. W
protokołach zachowanych w piotrkowskim archiwum jest m.in. kopia nosząca datę 25 lutego 1931 roku, a odwołująca się do innego
pisma z lipca 1930 r.
Starania podjęte w tych kryzysowych latach przez Radę Gminy Kleszczów dotyczyły całkiem pokaźnych kwot. W piśmie z marca 1931 r. wójt Różycki informował Wydział Powiatowy Sejmiku
w Piotrkowie, że za rok budżetowy 1929/30 gminie Kleszczów należała się od Kluk rekompensata w wysokości 456,50 zł, a za kolejny
rok - 476,50 zł. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie łącznych

kosztów utrzymania szkoły w Rogowcu z uwzględnieniem liczby
dzieci, mieszkających we wsi Grafnort.
W archiwalnych zasobach znajdujemy imiona i nazwiska dzieci, które chodziły do jednoklasowej szkoły powszechnej w Rogowcu.
Na liście sporządzonej 13 stycznia 1930 roku figurują nazwiska 48
dzieci mieszkających w Rogowcu oraz 22 dzieci - mieszkańców pobliskiego Grafnortu. Lektura tego zestawienia jest niezwykle ciekawa. Z imion i nazwisk można wywieść, że w ciągu trwającego od wielu lat procesu asymilacji często musiało dochodzić do powstawania
małżeństw mieszanych, polsko-niemieckich. W roku 1930 były więc
w rogowieckiej szkole dzieci z polskimi imionami i niemiecko brzmiącymi nazwiskami, zdarzały się też sytuacje odwrotne. Tak było
wśród uczniów mieszkających w Rogowcu. W przypadku uczniów
z Grafnortu znajdujemy właściwie tylko polskie imiona i nazwiska.
Oto pełny wykaz uczniów z czterech oddziałów:
● Oddział I - Ella Joanna Godek, Olga Jukiel, Hugon Jukiel,
Franciszek Kasikowski, Zygmunt Keppe, Eryk Keppe, Otton Krassa,
Stefan Milczarek, Aleksander Milnikiel, Olga Morawska, Anna Radke, Marianna Seidel, Michał Seliger, Otton Seligier, Elza Szulcówna,
Walter Dobratz, Walter Recław. Wszyscy wymienieni uczniowie byli
mieszkańcami Rogowca. Ze wsi Grafnort do oddziału I chodziła tylko dwójka dzieci: Rozalia Suchanek i Zygmunt Soboń.
● Oddział II - Dzieci z Rogowca: Eugeniusz Braun, Franciszek
Roman Braun, Rudolf Dobratz, Władysław Gądek, Elza Golówna,
Eugeniusz Gola, Mirosław Gola, Władysław Gutknecht, Władysława
Kellerówna, Marta Keppe, Alfred Krassa, Władysław Krassa, Władysława Milczarek, Marianna Nagoda, Albert Siepert.
Dzieci z Grafnortu: Stefan Kaniewski, Józef Kopala, Józef Kraszewiak, Janina Łepkówna, Janina Owczarkówna, Natalia Soboń,
Edmund Szymański, Janina Zalejska.
● Oddział III - Dzieci z Rogowca: Elza Bąkówna, Otton Bąk,
Henryk Dobratz, Marta Wanda Keppe, Wanda Kubziówna, Józef Kurzynoga, Alwin Milnikel, Artur Milnikel, Wanda Morawska, Edmund
Recław, Bruno Radke.
Dzieci z Grafnortu: Jerzy Hauzer, Janina Kałka, Zygmunt Kałka,
Mieczysław Kubiak, Stanisław Krygier, Jan Płomiński, Anna Owczarkówna, Helena Siewierówna, Stanisława Szymańska, Marianna Wysocka, Wanda Zajdlówna.
● Oddział IV - Eugeniusz Keller, Anna Kasikowska, Otton Kurzynoga, Feliks Milczarek, Pelagia Sztuk. Jedynym uczniem tego oddziału mieszkającym w Grafnorcie był Zygmunt Krygier.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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Łatwe do wzięcia pieniądze

wystarczy niewielki wysiłek, by sięgnąć po pieniądze z dotacji. Jednym
Cz asem
z mało skomplikowanych projektów dotacyjnych był rozstrzygnięty niedaw-

no rządowy program „Klub”. Jego celem było wsparcie małych i średnich klubów sportowych, które swoją działalnością obejmują dzieci i młodzież do 18. roku życia. Projekt
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, bo pieniądze przeznaczone na wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego trafiały bezpośrednio do klubów.
Wszystkie kluby, które w terminie złożyły wnioski o wsparcie i spełniły warunki formalne otrzymały rządowe wsparcie - 10 lub 15 tys. zł. W całej Polsce dofinansowanie
otrzymały 4894 jednostki, z czego 270 to kluby działające w regionie łódzkim. Wsparcie
trafiło m.in. do 14 klubów z powiatu bełchatowskiego, w tym do klubów Hetman Rusiec
i Czarni Szczerców oraz 12 klubów z Bełchatowa.
***
Hojną ręką Zarząd Województwa Łódzkiego rozdawał w tym roku pieniądze (łącznie
300 tys. zł) na działania pomocne w walce z następstwami epidemii koronawirusa. W ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów swoje pomysły na przeciwdziałanie szeroko rozumianym skutkom epidemii zgłosiło łącznie ponad 250 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i in.). Zarząd województwa przyznał
dotacje w wysokości od 2600 zł do 5000 zł na sfinansowanie 62 „antycovidowych” projektów. Które z pomysłów tak urzekły samorząd województwa, że zdecydował się je dofinansować, kierując się m.in. specustawą z 2 marca br. „o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”?
Najwięcej zgłoszonych „antycovidowych” działań nie dotyczyło bynajmniej sfery higieny albo medycyny. Kreatywni przedstawiciele klubów, fundacji i stowarzyszeń zaproponowali zajęcia kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne oraz sportowe, możliwe do zrealizowania albo w okresie społecznej kwarantanny, bądź już po zniesieniu pierwszych
epidemicznych ograniczeń.
Naszą uwagę zwróciły np. takie pomysły, jak wirtualny mini koncert, na który Stowarzyszenie Orkiestra Dęta EXPRESJA zdobyło 5 tys. zł, projekt „Transmisją w koronawirusa” zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rozprzy (5 tys. zł) oraz „Nordic Walking - Moc, Ruch Witalność” - projekt wymyślony przez bełchatowskie Stowarzyszenie
Nordic Walking (5 tys. zł). Mikrogranty posłużyły też do wsparcia działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także z ratownictwa i ochrony ludności. Kreatywnym pomysłodawcom wypada tylko pogratulować skutecznego sięgnięcia po pieniądze z województwa.
JS

Sport
Alfa zaprasza do sekcji piłkarskiej

Stowarzyszenie KS Alfa Kleszczów prowadzi nabór do sekcji piłkarskiej seniorów.
Klub zaprasza chętnych do uczestniczenia w treningach oraz meczach piłkarskich. Zainteresowani mogą się kontaktować telefonicznie (tel. 661-414-717) lub poprzez profil FB klubu Alfa.

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.
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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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Odkrywaj Łódzkie

pała, Zalew Sulejowski, zamek w Inowłodzu, Groty Nagórzyckie i Błękitne Źródła – to najbardziej znane turystycznie miejsca w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Punktów wartych obejrzenia podczas weekendowych wypadów jest w naszym
regionie dużo, dużo więcej. Można się o tym przekonać np. dzięki internetowej stronie lodzkie.travel. Przedstawia ona propozycje
tras wycieczkowych, atrakcje przyrodnicze, zabytki kultury, kontakty z bazą noclegową.
Z kolei strona Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego (parkilodzkie.pl) pokazuje propozycje szlaków turystycznych dla wszystkich siedmiu parków, szczegółowe opisy przyrodniczych atrakcji oraz mapy.
Osobom, które chętnie sięgają do wydawnictw książkowych
warto polecić wydany niedawno przez Urząd Marszałkowski katalog „Łódzkie na weekend”. Na ponad 100 stronach znajdziemy
m.in. 13 konkretnych propozycji wycieczek po poszczególnych częściach naszego województwa oraz atrakcje pogrupowane tematycznie („Aktywnie”, „Przyrodniczo”, „Zabytkowo”, „Historycznie”,
„Rodzinnie”, „Imprezowo”).
Wspomniane wydawnictwo trafiło 2 lipca m.in. do Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie (ul. Kościuszki 15). Można je
tu otrzymać bezpłatnie, choć liczba egzemplarzy jest ograniczona.
JS

Karnety ważne do końca roku!

Przypominamy, że od 20 czerwca kompleks SOLPARK jest
znowu dostępny i oferuje większość z tych usług, z których przed
pandemią COVID-19 korzystali klienci. „Zdecydowaliśmy, że
wszystkie karnety/vouchery (które były ważne do 11.03 włącznie)
zostaną przedłużone aż do końca roku 2020, a nie tylko o okres zamknięcia. Chcemy, abyście czuli się u nas bezpiecznie i komfortowo” - ogłasza spółka na stronie internetowej.
W przypadku pytań dotyczących karnetów można telefonować
na nr 44/ 731-65-18.

NR 13/533

Wakacje na wsi #odkrywam…

… to tytuł fotograficznego konkursu. Do 19 lipca można przesyłać zdjęcia wartych poznania, a położonych na polskiej wsi zabytków, zagród edukacyjnych, gospodarstw agroturystycznych,
prywatnych muzeów i kolekcji, szlaków turystycznych, urokliwych
przyrodniczo zakątków.
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW). „Na obszarach wiejskich znaleźć można
wszystko, czego ludzie szukają na urlopie. Dobrze się tam będą
czuły zarówno osoby, szukające ciszy, spokoju i pięknej przyrody
jak i te, która potrzebują działać, uczyć się czy bawić. Bez względu na to jaki rodzaj wypoczynku preferujecie - pokazujcie nam piękne miejsca,
które wybraliście i które mijacie po drodze” - zachęca
NIKiDW.
Można zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia, dołączając tekst - kilka słów
o tym, dlaczego urzekło nas właśnie to miejsce
i dlaczego polecamy je innym. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuroprasowe@nikidw.
edu.pl, natomiast regulamin konkursu znajduje się pod adresem
https://nikidw.edu.pl/2020/06/05/konkurs-wakacje-na-wsi-odkrywam-zrob-zdjecie-pieknych-miejsc-wokol-siebie-i-przeslij-do-nas/.
Źródło: nikidw.edu.pl

Muzeum w Radomsku…

… przygotowało na okres wakacji różnego rodzaju zajęcia
i warsztaty dla 15-osobowych grup dzieci. W najbliższym czasie odbędą się tu np. takie atrakcje: ● 14 lipca (wtorek) - warsztaty z rękodzieła ludowego pt. „Robótkowo”, ● 15 lipca (środa)
- „Zakodujesz czy zaszachujesz - wakacyjne spotkania z szachami i kodowaniem robotów edukacyjnych” Szach Mat Amigo, ● 16
lipca (czwartek) - zajęcia plastyczne, ● 17 lipca (piątek) - Warsztaty „Zrób to sam”. Zajęcia odbywają się na dziedzińcu placówki w godz. 10-14. Zapisy na zajęcia - telefonicznie 44/ 683 56 51,
44/ 685 00 76.
Warto również zainteresować się wystawami stałymi i czasowymi, które oferuje Muzeum Regionalne. To m.in. „Pradzieje ziemi radomszczańskiej”, „Życie wsi radomszczańskiej na przełomie
XIX i XX wieku”, „W okupowanym Radomsku” oraz „Powojenne
Radomsko 1945-1989. Opowieść o PRL”.
JS

