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Dożynki inne niż dotąd
W niedzielę 23 sierpnia w kościele Parafii p.w. NMP
Anielskiej w Kleszczowie została odprawiona dziękczynna, dożynkowa Msza św., podczas której zostały poświęcone i przekazane chleby oraz wieńce. W tej
skromniejszej niż dot�������������������������������
ąd�����������������������������
formie uczestnicy uroczystości z samorządem gminy na czele i w asyście 10 pocztów sztandarowych dziękowali Panu Bogu za pomyślnie
zebrane tegoroczne plony, a rolnikom naszej gminy - za
trud ich pracy.
Więcej na str. 7

Kolej Plus - kolejny krok
20 sierpnia podczas wspólnej konferencji z udziałem marszałka województwa łódzkiego, Grzegorza Schreibera zostały przedstawione dwa projekty inwestycji, które zostaną zgłoszone do Programu „Kolej Plus”. Jednym z nich jest modernizacja linii kolejowej
nr 24, prowadzącej z Piotrkowa Tryb. przez Bełchatów na teren
gminy Kleszczów. Podpisy pod porozumieniem o podjęciu działań
w ramach tego projektu złożyli oprócz marszałka wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski oraz prezydent Bełchatowa, Mariola
Czechowska.

Więcej na str. 2

Nie tylko z „kałacha”…
… mogli strzelać do tarcz uczestnicy zajęć, zorganizowanych
12 sierpnia staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Kilkugodzinny wyjazd został
wypełniony zajęciami teoretycznymi, poznawaniem różnych typów broni strzeleckiej,
zapoznaniem się z zasadami
bezpieczeństwa oraz treningiem strzeleckim. Na stronie
GOK oprócz zdjęć, dokumentujących przeprowadzone zajęcia, można obejrzeć krótki,
www.gok.kleszczow.pl niespełna 3-minutowy film.

Konkurs „Posesja”
- znamy laureatów

12 sierpnia zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w corocznym
konkursie na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów. W kategorii posesji siedliskowych główną nagrodę (3 tys. zł) otrzymają Elżbieta i Bogdan Ozimina - właściciele posesji w Kleszczowie,
przy ul. Wschodniej (na zdjęciu). Komisja konkursowa odwiedzając to miejsce zwróciła uwagę na
bardzo dobry stan utrzymania posesji, zabudowanej domem jednorodzinnym z garażem.
W protokole odnotowano:
„Ogród bardzo dobrze utrzymany
z własnoręcznie wybudowaną piwniczką, służącą w sezonie zimowym do przechowywania owoców
i warzyw. Na zewnętrznej części
piwnicy wybudowany skalniak ze
źródełkiem. W ogrodzie występują
nasadzenia dające dużą bioróżnorodność, drzewa liściaste, roślinność wzbogacona o kwiaty jednoroczne oraz ogródek warzywny”.
Więcej na str. 9

Już od 1 września Powszechny Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny jest organizowany w Polsce co 10
lat. Zbierane są dane, dotyczące wszystkich gospodarstw rolnych
w kraju. Dane ze spisu są jedynym źródłem informacji, które pozwala ocenić stan polskiego rolnictwa.
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek
uczestniczenia w Powszechnym
Spisie Rolnym. W tym roku spis
zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada.
Zbierane będą dane według stanu na 1 czerwca 2020 roku.
Więcej na str. 3
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Poprawi atrakcyjność
strefy „Bogumiłów”

KRÓTKO
Będzie zmiana planu dla części
zwałowiska

Zaczęła się procedura, związana ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego w obrębie
Pola Bełchatów. Zmiany mają obejmować część obrębów geodezyjnych Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko. Uchwała w sprawie zmiany przyjęta została
przez Radę Gminy Kleszczów 28 maja br.

Kto odnowi skatepark?

Do wykonania prac remontowych na terenie skateparku w Łuszczanowicach został zaangażowany wykonawca z Bełchatowa. Prace, których zakres dość szczegółowo opisaliśmy w poprzednim
wydaniu „Informatora”, wykona spółka MK „Budima”. Koszt realizacji robót, dzięki którym skatepark
ma odzyskać dawny blask, wyniesie ponad 225 tys.
zł brutto.

Nowa osoba na czele gminnej spółki

Po ustąpieniu ze stanowiska dotychczasowej prezes, Romany Gąsowskiej gminną spółką Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. kieruje
Agnieszka Bednarska.

W zarządzie spółki Energoserwis
Kleszczów…

…, w której jednym z dwóch udziałowców jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów także nastąpiły
zmiany. Piotra Stawskiego na stanowisku prezesa
zastąpił Robert Kukulski, a drugim wiceprezesem
(obok dotychczasowego - Łukasza Chrostowskiego) został Paweł Karasiński.

orozumienie w sprawie przystąpienia do działań związanych z planowaną modernizacją i elektryfikacją linii kolejowej nr 24 Piotrków Trybunalski - Bełchatów z jej przedłużeniem do strefy „Bogumiłów” zostało podpisane na terenie wiaduktu kolejowego, przecinającego ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie.
Do projektu przystąpiło Województwo Łódzkie w charakterze lidera oraz Gmina Kleszczów i Miasto Bełchatów. Aktywność samorządów jest spowodowana możliwością uzyskania wysokiego dofinansowania sięgającego 85 proc. kosztów inwestycji w ramach ogłoszonego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus.
Program ma uzupełnić istniejącą w Polsce sieć kolejową o połączenia z miejscowościami liczącymi ponad 10 tys. mieszkańców i nie posiadającymi połączeń
pasażerskich z miastami wojewódzkimi.
Poprawa dostępności mieszkańców do
publicznego transportu zbiorowego ma
być jednym z istotnych czynników, pobudzających rozwój społeczno-gospodarczy regionów.
Na trasie linii kolejowej nr 24, łączącej Piotrków Trybunalski przez Bełchatów
z Zarzeczem zostanie zmodernizowanych łącznie 34,3 km kolejowego szlaku. W ramach
projektu powstanie też ponad 7 km nowych torów do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie. Od dłuższego czasu firmy działające na terenie tej strefy wyrażają zainteresowanie korzystaniem z transportu kolejowego. Okres realizacji inwestycji w programie Kolej
Plus jest planowany na lata 2021-2028.
- Gmina Kleszczów od wielu lat zabiega o połączenie kolejowe, z uwagi na firmy działające na terenie Kleszczowskich Stref Przemysłowych. Firmy te przewożą rocznie tysiące ton materiałów i produktów. Kolej będzie szansą na dalszy rozwój gospodarczy, nowe
miejsca pracy oraz na dodatkowe podatki, płacone przez nowych inwestorów - uzasadniał
udział w projekcie wójt Sławomir Chojnowski.
MSZ
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Do opiekunów dziennych
zgłoszono 24 dzieci

Finał dwuletniego remontu

Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował na
swojej stronie o zakończeniu blisko dwuletniego
remontu części Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II w Bełchatowie. Wydatki samorządu województwa na ten cel wyniosły prawie 7,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ponad
26,5 mln zł.
Na zdjęciach,
umieszczonych
na stronie www.
lodzkie.pl natrafimy na zdjęcia,
prezentujące wygląd oraz nowe
wyposażenie wyremontowanych
sal, na które szpital wydał ponad 9,3 mln zł. „Zmodernizowano: salę operacyjną oddziału chirurgicznego dla dzieci oraz otolaryngologicznego, utworzono szesnastołóżkowy oddział anestezjologii
i intensywnej terapii, wyremontowano także Główny
Blok Operacyjny z sześcioma salami operacyjnymi
oraz salą wybudzeniową”.

Kandydatów do pracy na kolei…

… poszukiwała niedawno spółka Betrans. Manewrowy, ustawiacz, rewident taboru oraz prowadzący pojazdy kolejowe mają znaleźć zatrudnienie przy
obsłudze bocznicy kolejowej w rozbudowanej niedawno Elektrowni Opole. Z kolei do pracy na terenie
gminy Kleszczów (w Piaskach) Betrans poszukuje
dyspozytora. W tym przypadku termin składania CV
ustalono na 28 sierpnia.
JS
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od 22 lipca do 3 sierpnia była prowadzona rekrutacja dzieci, których rodzice
W okresie
zdecydowali się je powierzyć do opieki opiekunom dziennym. Wnioski złożyli rodzice

24 dzieci, dostarczając do Urzędu Gminy w Kleszczowie „Kartę zgłoszenia dziecka do opiekuna dziennego” lub „Oświadczenie o kontynuowaniu opieki nad dzieckiem”.
W Gminie Kleszczów opiekę dzienną nad dziećmi w tzw. wieku żłobkowym (do lat 3)
świadczyć będzie w okresie od września do grudnia 2020 r. sześciu opiekunów, którzy mają
umowy zawarte z Gminą Kleszczów. Każdy z nich może się opiekować maksymalnie pięciorgiem dzieci.
Informujemy rodziców, którzy zgłosili dzieci do opiekunów dziennych, że umowy dotyczące warunków korzystania z usług opiekuna dziennego będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Kleszczów (pok. nr 5) od 24 sierpnia.
Rodzice potencjalnie zainteresowani skorzystaniem z usług opiekunów dziennych mają
nadal możliwość przyjęcia dzieci w miarę wolnych miejsc, posiadanych przez opiekunów
dziennych.
JS

18. z najważniejszych bitew świata

egoroczne obchody Bitwy Warszawskiej mają szczególny wymiar. Nic dziwnego – minęło
sto lat od zatrzymania sowieckiej ofensywy, która nie tylko groziła unicestwieniem dopiero
co odzyskanej przez Polskę niepodległości, ale mogła przenieść bolszewicką rewolucję do krajów
położonych na zachodzie Europy.
Wyjątkowe nagromadzenie publikacji prasowych, audycji telewizyjnych i okolicznościowych wystaw, a także dostępnych w internecie dyskusji z udziałem historyków pozwala znacząco uzupełniać luki w wiedzy o zdarzeniach sprzed wieku. W obiegowej opinii najważniejszym
z nich był „cud nad Wisłą” - niespodziewane odwrócenie losów wojny, które za sprawą boskiej
interwencji nastąpiło w dniu 15 sierpnia 1920 roku.
Warto sięgnąć do głębszych analiz, by dowiedzieć się o praprzyczynach wybuchu konfliktu
Polski z Sowietami, poznać wkład w ostateczne zwycięstwo najważniejszych polskich dowódców - uczestników wydarzeń na froncie, albo obejrzeć mapy obrazujące przebieg walk w kolejnych etapach Bitwy Warszawskiej, które trwały przecież kilkanaście dni. To ułatwi nam zrozumienie fenomenu, jakim było pokonanie przez mniejszą liczebnie polską armię prących na
zachód bolszewickich oddziałów
å ciąg dalszy na str. 10
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Sierpniowa sesja

sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kleszczów.
Radni obradowali w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Było to pierwsze po kilkumiesięcznej przerwie bezpośrednie, a nie
zdalne posiedzenie.
Obrady rozpoczęto od zaakceptowania przyjętego porządku.
Początkową część sesji zdominowały uchwały, związane z udzieleniem pomocy finansowej gminom: Rusiec, Drużbice i Kluki w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Część

21

z tych uchwał odnosiła się nie tylko do wsparcia nowych inwestycji, ale też do zmiany przeznaczenia wcześniejszych dotacji i podjęta została na wniosek samorządu wspomnianych gmin. Wsparcie
przyznane Powiatowi Bełchatowskiemu przeznaczone będzie na inwestycje w placówkach szkolnych (w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Bełchatowie - 270 tys. zł oraz w II LO w Bełchatowie
- 200 tys. zł).
Rada Gminy Kleszczów na wniosek wójta postanowiła pomóc
finansowo pięciu gminom podkarpackim, które ucierpiały w wyniku
gwałtownych opadów deszczu, jakie miały miejsce w czerwcu br.
Po 100 tys. zł na usuwanie szkód, jakie wyrządziła woda, otrzymają samorządy Brzozowa, Rymanowa, Dynowa, Hyżnego oraz Tyczyna.
Kolejne z rozpatrzonych na sesji uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na
lata 2020-2023 oraz zmian budżetu gminy na bieżący rok. Rada
uchwaliła też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Żłobnica, dotyczący lokalizacji odnawialnych źródeł
energii na terenie strefy przemysłowej.
Podczas sierpniowej sesji rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Zgodzono się na 5 lat wydzierżawić gminne grunty w Łuszczanowicach, wykorzystywane na cele rolnicze
oraz na 3 lata nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Żłobnica. Kolejna ze zgód odnosiła się do wydzierżawienia gminnej działki w Kleszczowie na czasowe składowanie materiałów budowlanych.
Rada Gminy uchyliła uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości
opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami warunki korzystania
z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie,
a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, którym w tym przypadku jest wójt gminy.
Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Kleszczów w projekcie „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”, realizowanym przy udziale Województwa
Łódzkiego oraz Miasta Bełchatów. W formie uchwały Rada Gminy Kleszczów wyraziła też zgodę w sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uzasadnieniem dla takiego posunięcia jest fakt,
że obecnie jedynym akcjonariuszem „Arreksu” jest Gmina Kleszczów. Przekształcenie pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania spółki i usprawni proces zarządzania nią i jej nadzorowania.
Podczas sierpniowej sesji radni przyjęli również protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Kontrola dotyczyła wykorzystania przez GOK dotacji udzielonej
z budżetu Gminy Kleszczów za rok 2019.
JS
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Termin dostaw ziarna,
zamówionego przez rolników

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postepowania na dostawę kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ozimych dla rolników gminy Kleszczów wybrano Firmę Nasienną „Granum” z siedzibą w Wodzieradach.
Dostawa materiału siewnego została zaplanowana w dniach 8
i 9 września br. Rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie o kwocie do zapłaty za zamówione zboże i o dokładnym terminie dostawy. Niezależnie od tego podajemy planowane dni, godziny oraz
miejsca dostaw:
8 września (wtorek):
● Antoniówka - godz. 10-10.45, miejsce dostawy - droga na Kocieliznę,
● Żłobnica - godz. 11-11.45, miejsce dostawy - droga przy rondzie,
● Kleszczów - godz. 12-13, miejsce dostawy - parking przy Solparku,
● Łuszczanowice, Łuszczanowice Kol. - godz. 13.15-15, miejsce
dostawy - parking naprzeciwko OSP Łuszczanowice,
● Kamień - godz. 16, miejsce dostawy - gospodarstwa zapisanych
rolników.
9 września (środa):
● Łękińsko - godz. 10-11.30, miejsce dostawy - droga do RSP Łękińsko,
● Wolica, Kol. Wola Grzymalina - godz. 11.45-13, miejsce dostawy - parking przy boisku,
● Czyżów - godz. 13.30, miejsce dostawy - parking przy domu kultury.
Fundacja przypomina rolnikom o konieczności zapłaty przy odbiorze za zamówione zboża.

F

Można się spisać
na trzy sposoby

Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy meW Powszechnym
tody spisania się. Podstawową formą będzie samospis in-

ternetowy. Jest to dla rolnika metoda najwygodniejsza. Można się
bowiem spisać samodzielnie w domu przez komputer lub przez telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie czasie. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, będą mogli skorzystać z przygotowanego na czas spisu
Gminnego Punktu Spisowego. Także w Urzędzie Gminy w Kleszczowie będzie udostępniony komputer dla tych rolników, którzy chcieliby spisać się samodzielnie, ale we własnych domach
nie mają odpowiednich warunków technicznych. Komputer będzie przygotowany w pokoju nr 9 na parterze w głównej siedzibie
Urzędu Gminy.
Kolejną metodą zbierania danych od rolników, objętych spisem
powszechnym, będzie infolinia spisowa. Jeśli rolnik nie może lub
nie chce się spisać przez Internet, może zadzwonić pod numer 22/
279-99-99, gdzie poda niezbędne dane.
W przypadku gdy rolnik nie skorzysta z powyższych metod,
może po 1 października spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Jak zapowiada Główny Urząd Statystyczny „rolnik nie będzie miał możliwości odmówienia odpowiedzi na pytania i przełożenia wizyty”.
Obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne. Pytania
w ankiecie obejmują 11 działów: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona
roślin; budynki gospodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb.
Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl.
JS
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Centrum Zdrowia
Psychicznego…
… działa od początku sierpnia w bełchatowskim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II. Mogą się tu zgłaszać mieszkające
na terenie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego pełnoletnie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Centrum działa w oparciu
o umowę z NFZ.
W ramach centrum funkcjonują następujące komórki:
● Odział Psychiatryczny Dzienny - udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
● Poradnia Zdrowia Psychicznego - udziela świadczeń od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00. Rejestracja do
Poradni Zdrowia Psychicznego jest prowadzona pod numerem tel.
44/ 635-82-94.
Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny funkcjonuje w ramach
poradni i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00.
Pracownicy punktu udzielają informacji, przeprowadzają wstępną
ocenę potrzeb zdrowotnych, wskazują miejsce i termin uzyskania
niezbędnego świadczenia (w przypadkach pilnych nie później niż
72 godziny od zgłoszenia).
● Telefon kontaktowy do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego: +48/ 788-951-333.
● Zespół Leczenia Środowiskowego - udziela świadczeń
w poniedziałki od godz. 7.25 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.25 do 15.
Wszystkie komórki Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123.
Jak na swojej stronie internetowej zapewnia szpital działające w nim dotychczas oddziały psychiatryczne udzielają świadczeń
opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, całodobowo we
wszystkie dni tygodnia.
JS

Informacja dla właścicieli
i zarządców nieruchomości
W związku z treścią art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.611),
który stanowi o obowiązku ogłaszania przez Gminę w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych, dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, Urząd Gminy w Kleszczowie zwraca się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kleszczów
o przekazywanie Gminie stosownych danych.
Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które
posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz.U.
z 2007 Nr 250 poz. 1873).
Informacje, o których mowa wyżej należy składać (za drugie
półrocze - do końca stycznia roku następnego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: kleszczow@kleszczow.pl.
Wszelkie pytania należy kierować do Referatu Majątku
Gminy, do Pani Anny Urbaniak (pok.13, ul. Główna 45 w Kleszczowie) lub telefonicznie pod nr 44/ 731-66-43.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Środy z profilaktyką,
ale w wersji on-line

ódzki Oddział Wojewódzki NFZ wrócił do praktykowanej
wcześniej akcji prozdrowotnego edukowania pacjentów. Ze
względu na epidemiczne obostrzenia „Środy z profilaktyką” nie są
teraz organizowane w siedzibie NFZ w Łodzi. Do ich prowadzenia
służy strona internetowa www.nfz-lodz.pl/. Od paru tygodni zamieszczane są na niej ulotki, informujące o zdrowym stylu życia i o
sposobach zapobiegania niektórym chorobom.
Oto tematyka materiałów edukacyjnych zamieszczonych w kolejnych tygodniach na stronie NFZ: ● Bezpieczne krwiodawstwo
w czasie COVID-19, ● Osteoporoza dzieci, ● „Polisa ubezpieczeniowa cukrzycy typu 2”, ● Otyłość, ● Profilaktyka reumatyzmu dla
seniorów, ● Zdrowie w telefonie, ● Dzień WZW - Higiena życia codziennego w profilaktyce zakażeń, ● Profilaktyka uzależnień od alkoholu, ● Tytoń a zdrowie.
Publikowane przez NFZ informacje profilaktyczne mają formę
przygotowanych ulotek. Dzięki temu można je wydrukować i przekazywać do przeczytania mniej lub bardziej licznym grupom tych
osób, których dane zalecenia mogą dotyczyć.
Zachęcamy do sięgania w wolnym czasie do tych napisanym
prostym językiem, a przy tym fachowych publikacji, którymi dzieli
się Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Poradź się w fundacji
undacja Przekraczać Granice, która z dofinansowaniem
Gminy Kleszczów realizuje projekt „Mieć wybór 2”, wprowadziła zmiany w terminach dyżurów. Od sierpnia dyżury organizowane są: ● we wtorki w godz. 10-14.30, ● w czwartki w godz. 14.30-19.
Osoby zainteresowane uzyskaniem m.in. informacji przydatnych we
wspieraniu osób z niepełnosprawnościami, mogą się kontaktować:
● telefonicznie - nr 794-516-168 lub 730-550-567,
● poprzez pocztę elektroniczną: przekraczacgranice@gmail.
com,
● stacjonarnie w biurze fundacji, zlokalizowanym w budynku
Kleszczowskiej Przychodni Salus, Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 (wejście od strony garaży).
W ramach projektu „Mieć wybór 2” Fundacja Przekraczać Granice m. in. udziela informacji o prawach i ulgach przysługujących
osobom z niepełnosprawnościami, pomaga również w wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON lub
PCPR.
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Cenna baza
adresów i telefonów
sierpnia łódzki oddział Narodowego Funduszu
W połowie
Zdrowia podał aktualną informację z cyklu „Gdzie się le-

czyć w czasie COVID-19”. Pod linkiem https://www.nfz-lodz.pl/
dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/8764-gdzie-sie-leczyc-w-czasiecovid-19 znajdziemy wykazy m.in. czynnych placówek POZ, czynnych gabinetów stomatologicznych, czynnych gabinetów ginekologicznych, gabinetów stomatologicznych dla osób zakażonych
koronawirusem oraz poradni specjalistycznych - zarówno działających, jak i nieczynnych.
Polecamy Państwu zwłaszcza te dwa ostatnie wykazy. Nigdy
nie wiadomo, kiedy nam lub komuś z rodziny będzie potrzebna pilna pomoc lekarza specjalisty. Podane przez łódzki NFZ wykazy zawierają dane adresowe każdej placówki oraz kontakt telefoniczny.
Takie zestawienie przygotowane w pliku PDF warto ściągnąć na domowy komputer. Będzie jak znalazł!
JS
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Do konkursu
„Biznes na PLUS”…

KLESZCZOWSKI

… można zgłaszać kandydatów do 30 września br. W tegorocznej
edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego przewidziano sześć kategorii konkursowych: ● Świadomi w biznesie, ● Nagroda
Publiczności, ● Debiut Roku, ● Lider Innowacji, ● Edukacja dla Biznesu, ● Projekt Przyszłości, ● Biznes na PLUS - Nagroda Zarządu
Województwa Łódzkiego.
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na
PLUS” to najbardziej prestiżowe
wyróżnienie dla firm z naszego regionu. Główną ideą konkursu jest uhonorowanie tych firm, które konsekwentnie promują pozytywny wizerunek łódzkiej przedsiębiorczości
na arenie międzynarodowej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać,
wypełniają formularz za pośrednictwem strony internetowej https://
biznesnaplus.lodzkie.pl/. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 3
grudnia 2020 r. podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.
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Firma Tozbik Sp. z o.o. w Bogumiłowie
obecnie poszukuje pracowników:
● w obszarze administracji: prowadzenie biura, przygotowanie
dokumentacji do księgowości; posiadane umiejętności: biegła
obsługa komputera, samodzielność i kreatywność, mile widziany
język angielski, konieczność posiadania prawa jazdy;
● kierownika gospodarowania odpadami: wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe (preferowane w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami itp.), świadectwo
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
- warunek konieczny;
● pracowników technicznych na linie produkcyjne z uprawnieniami operatorów maszyn typu ładowarka teleskopowa i wózki
widłowe - system pracy wielozmianowy;
● pracowników niewykwalifikowanych do przyuczenia - system pracy wielozmianowy.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować pod numerem telefonu 532-271-899.
Więcej informacji: https://frgk.pl/oferta-pracy-tozbik-sp-z-o-o/

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
zaprasza do skorzystania z oferty

Statystyczne podsumowania
dla regionu łódzkiego
ołowa roku to czas zamieszczania w Internecie statystycznych, branżowych podsumowań minionego roku.
W ciągu ostatnich tygodni Urząd Statystyczny w Łodzi zamieścił
na stronie https://lodz.stat.gov.pl/ kilka raportów, podsumowujących
rok 2019 w różnych dziedzinach życia regionu łódzkiego. Mieszkańców gminy Kleszczów, zainteresowanych tendencjami w rozwoju różnych dziedzin w naszym województwie
zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi opracowaniami. Wśród nich znajdziemy m.in. raporty: „Warunki życia ludności
w województwie łódzkim”, „Popyt na pracę
w województwie łódzkim w 2019 r.”, „Działalność instytucji kultury w województwie
łódzkim w 2019 r.”, „Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2019 r.”.
Dla zobrazowania zawartości takich
podsumowań podajemy opis, odnoszący
się do opracowania „Rolnictwo w województwie łódzkim w 2019 r.”: „Źródłem danych
statystycznych charakteryzujących efekty
produkcji rolniczej w regionie, zawartych
w niniejszym opracowaniu, są uogólnione
wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych,
szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość
statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych.
Przy prezentacji dynamiki uzyskiwanych cen produktów rolnych
wykorzystano dane z miesięcznych notowań cen, prowadzonych
przez ankieterów statystycznych na targowiskach”.
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EUROMETAL S.A. Grupa EKO-ŚWIAT,
97-410 Kleszczów, ul. Ekologiczna 2
poszukuje następujących pracowników:

● mechatronicy, ● elektrycy, ● elektromechanicy, ● automatycy,
● inżynierowie produkcji, ● inżynierowie projektu, ● inżynierowie
budowy maszyn, ● odlewnicy, ● laboranci, ● technicy produkcji,
● technicy budowy maszyn, ● technicy projektu.
Osoby zainteresowane mogą przesyłać CV na adres i.piwowarczyk@eko-swiat.pl.
Prosimy nie zapominać o dopisaniu klauzuli o RODO.
Więcej informacji: https://frgk.pl/oferta-pracy-eurometal-s-a-grupa-eko-swiat/

ZUS znów wysyła
do sanatoriów

TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX

uwagi na tegoroczną epidemię COVID-19 wyjazdy do
ośrodków sanatoryjnych ZUS były wstrzymane od 14 marca. Na początku sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowi��������������������������������������������������������������
ł�������������������������������������������������������������
kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą. Warunkiem rozpoczęcia turnusu przez osoby uprawnione jest negatywny
wynik testu w kierunku koronawirusa.
Osoby skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym
(całodobowy pobyt w ośrodku sanatoryjnym) otrzymają z ZUS
skierowanie wraz z ulotką. Po odebraniu tej korespondencji należy skontaktować się z ośrodkiem rehabilitacyjnym i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek poinformuje telefonicznie o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2, a następnie
o jego wyniku. Test jest bezpłatny. Trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Wyjeżdżając do sanatorium należy z sobą zabrać środki ochrony osobistej (rękawiczki,
maseczki lub przyłbice).
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● Atrakcyjne ceny ● Możliwość pakietu Internet + TV.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta ARR „ARREKS”
S.A., które od 01.08.2020 r. czynne jest w następujących godzinach:

● pn. śr. czw. - 7:00-15:00 ● wt. i pt. - 7:00-17:00

Tel. 44/ 731-37-13
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Historia zapisana
w protokołach (8)

22 września 1934 r.
Zarząd Gminy, który zebrał się tego dnia, rozpatrywał wiele spraw. Porządek obrad liczył 15 punktów, a więc znacznie więcej niż było ich podczas standardowej sesji rady gminy. Trudno się
jednak temu dziwić - zarząd rozwiązywał po prostu bieżące sprawy, reagował na interwencje zgłaszane przez mieszkańców. Wybierzmy dla przykładu kilka spraw, jakie znalazły się na porządku
tego posiedzenia: „Pismo miejscowej Agencji Pocztowej w sprawie zabezpieczenia lokalu przed włamaniem”; „Pismo akuszerki
Czupryńskiej z Kleszczowa o wypłacenie z funduszów gminnych
wynagrodzenia za udzielenie pomocy akuszeryjnej ubogiej Bronisławie B. z Łuszczanowic”; „Sprawa wybrukowania podjazdu przy
moście na Słoku i poprawienia barier na tym moście”; „Sprawa założenia przepustu na drodze Łękińsko-Piaski koło dworu w Łękińsku”; „Sprawa płacy za tłuczenie kamienia na naprawę szosy Łękińsko-Słok”; „Sprawa zabezpieczenia lokalu Zarządu gminnego
przed włamaniem”.
Zauważmy, że dwa z podjętych tematów miały związek z zabezpieczeniem lokali publicznych: agencji pocztowej oraz siedziby urzędu gminy. W dyskusji o zabezpieczeniu urzędu padły takie
słowa: „w obecnym stanie z powodu braku jakiegokolwiek zabezpieczenia okien złoczyńcy mają łatwość dostania się do wewnątrz
lokalu, a wypadki włamań dość często powtarzają się”. W 1934 r.
stan bezpieczeństwa nie tylko w gminie Kleszczów, ale też w całej, dotkniętej gospodarczym kryzysem Polsce, był raczej mizerny.
Wrzesień 1934 r.
Czytając zarchiwizowane protokoły z posiedzeń rady i zarządu
gminy Kleszczów z tego okresu przekonamy się, że w gronie radnych szczególną wrażliwością na problemy mieszkającej na terenie gminy ludności wyróżniał się Andrzej Andrysiak. Często zgłaszał wnioski o przyznanie zasiłków dla schorowanych, kalekich,
bądź dotkniętych przez żywioł osób. Konsekwentnie opowiadał się
przy tym przeciw podwyższaniu apanaży dla władz samorządowych. Np. we wrześniu 1934 r. protestował, kiedy zastępca wójta,
Dionizy Kuśmierek domagał się podwyższenia diet za udział w posiedzeniach dla członków zarządu gminy. D. Kuśmierek uważał, że
2 złote to zbyt skromna rekompensata dla członków tego gremium
za odrywanie ich od pracy we własnych gospodarstwach. Sprawę
ewentualnej podwyżki wójt Grzegorczyk postanowił scedować na
władze powiatowe. Te w wydanej opinii zaleciły pozostawienie diety na dotychczasowym poziomie.
W listopadzie 1934 r. radny A. Andrysiak wybrany został
(wspólnie z trzema innymi radnymi) na funkcję opiekuna społecznego. W tym samym czasie w Kleszczowie powołano też 4-osobową Gminną Komisję Opieki Społecznej. Poprzednia komisja
wybrana 4 lata wcześniej działała zbyt słabo, nie miała też kompletnego składu. Tymczasem wobec narastania biedy trzeba było
zintensyfikować pracę służb socjalnych.
24 listopada 1934 r.
Podczas odbywającej się tego dnia sesji radny Andrzej Andrysiak stwierdził, że „ilość osób potrzebujących opieki i pomocy ze
strony gminy stale się zwiększa i wkrótce może dojść do tego, że
ciężary gminy w zakresie obowiązku opieki społecznej będą b. poważne i stanowić będą już w budżecie przyszłorocznym znaczną
kwotę wydatków”. Przywołał przykład sąsiedniej gminy Kamieńsk,
która regularnie pozyskiwała pieniądze na comiesięczne zasiłki z budżetu Wydziału Powiatowego i zawnioskował, by podobne
starania podjął też samorząd kleszczowski. Rada wniosek przyjęła
i wystąpiła do władz powiatowych o przyznanie takowych środków.
W tym samym czasie, kiedy znaczne rzesze mieszkańców
ubożały, znaleźć można było osoby, które szukały okazji do zwiększenia swojego bogactwa. Były wójt Józef Różycki, pozostający
nadal członkiem zarządu gminnego zwrócił się do rady o poparcie jego starań na uzyskanie koncesji, potrzebnej do zbudowania
i uruchomienia prywatnej rzeźni w Kleszczowie. Radni wydali opinię popierającą jego starania, zastrzegając jednocześnie, że „ubój
å ciąg dalszy na str. 12

Wyniki egzaminu
maturalnego 2020
egzamin maturalny zdawało 51 uczniów Liceum
W czerwcu
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz

30 absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana
Pawła II w Kleszczowie. Informację o tym, jak z maturalnym wyzwaniem poradzili sobie uczniowie kleszczowskiego Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych, znajdujemy na stronie internetowej szkoły.
Została ona opatrzona tabelami oraz wykresami, do których przygotowania posłużyły dane pochodzące z raportów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Wyniki maturalne w Liceum Ogólnokształcącym
EGZAMINY OBOWIĄZKOWE
poziom podstawowy
przedmiot

j. polski
matematyka
j. angielski
j. niemiecki

Liceum
Kleszczów

POWIAT
BEŁCHATOWSKI

Okręgowa Komisja
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
Egzaminacyjna
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ

Centralna Komisja
Egzaminacyjna
KRAJ

62,94 %

49,35 %

54 %

56 %

69,53 %

52,49 %

58 %

58 %

87,08 %

69,42 %

76 %

77 %

82,00 %

51,67%

62 %

63 %

Średnia wyników, uzyskanych przez uczniów naszych szkół (tak
Średnie wyniki - LICEUM
liceum, jak i technikum) została
egzaminyzestawiona
obowiązkowe ze średnią wyników,
jaką na���������������������������������������������������������
egzaminie maturalnym osiągnęli maturzyści z powiatu beł100,00%
chatowskiego, województwa łódzkiego oraz całej Polski.
Warto
90,00%przy tym zaznaczyć, iż dane z OKE i CKE, dotyczące
wyników matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym zostały
80,00% z podziałem na liceum i technikum, natomiast średnie
opracowane
wyniki dla powiatu bełchatowskiego zostały przedstawione przez
70,00%jako wynik łączny obu tych typów szkół.
OKE Łódź
60,00%

Wyniki w Technikum Nowoczesnych Technologii

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE
poziom podstawowy OKE ŁÓDŹ

przedmiot
40,00%

j. polski
30,00%

matematyka
j. angielski

20,00%

j. niemiecki

Liceum Kleszczów
Powiat bełchatowski

50,00%

Okręgowa Komisja
Okręgowa
Komisja
KRAJ
Egzaminacyjna
Egzaminacyjna
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ

Centralna Komisja
Egzaminacyjna
KRAJ

49,35 %

44 %

46 %

84,60 %

52,49 %

43 %

43 %

94,48 %

69,42 %

61 %

62 %

80,00 %

51,67%

40 %

46 %

Technikum
Kleszczów

POWIAT
BEŁCHATOWSKI

55,76 %

10,00%

Jeśli chodzi o maturę w wersji rozszerzonej to w przypadku sze0,00%
ściu przedmiotów,
na egzamin
dojrzałości
j. polski które
matematyka
j. niemiecki wybrali maturzyści
Średniej. angielski
wyniki - Technikum
z LO w Kleszczowie (a byłyegzaminy
to języki:
niemiecki
obowiązkowe i angielski oraz chemia, matematyka,
geografia, biologia) wyniki okazały się lepsze za100,00%
równo od wyników w powiecie, województwie oraz wyników ogól90,00%
nopolskich.
Jedynie w przypadku języka hiszpańskiego i polskiego
nasi licealiści
80,00% wypadli nieco słabiej.
Maturzyści z kleszczowskiego TNT również nie przynieśli szkole
70,00%
wstydu w zakresie wyników matury rozszerzonej, uzyskując w większości średnią
wyższą od pozostałych grup porównawczych. Za60,00%
skakujący jest zwłaszcza ich znakomity wynik z języka polskiego
Technikum Kleszczów
50,00%
(82,5 proc. w Kleszczowie, przy wskaźniku 51,7 proc. w powiecie
Powiat bełchatowski
i wynikach
poniżej 50 proc. w dwóch pozostałychOKEkategoriach)
oraz
40,00%
ŁÓDŹ
wyjątkowo słaby wynik z informatyki (tylko 6 proc.
przy
średniej
kraKRAJ
30,00%
jowej na poziomie 21 proc.).
JS
20,00%
10,00%

0,00%
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Najwyższa pora
zgłosić wniosek

końcem sierpnia br. upływa termin składania wniosków o wykonanie audytów energetycznych w budynkach mieszkalnych, których właściciele
planują przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Audyt energetyczny jest
przeprowadzany
w okres i e
grzewczym.
Służy do
ustalenia aktualnych
parametrów
t e c h Prace dociepleniowe - zdjęcie
nicznych
udostępnione przez jednego
budynz beneficjentów
ku oraz
wskazania miejsc, w których następują
największe straty ciepła. Dzięki audytowi
właściciel dowiaduje się jakie prace powinien przeprowadzić, by zaoszczędzić
energię potrzebną do ogrzewania domu.
Taki efekt można uzyskać nie tylko
dzięki dociepleniu ścian zewnętrznych.
Pomóc może również wymiana stolarki
okiennej lub drzwiowej, docieplenie oraz
hydroizolacja fundamentów czy stropu,
a także unowocześnienie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej.
Przypominamy, że realizowany
przez Gminę Kleszczów program dotacji do prac termomodernizacyjnych jest
adresowany do właścicieli domów, zamieszkiwanych od minimum 5 lat. Kwota dofinansowania udzielanego z budżetu gminy jest uzależniona od skali
zmniejszenia zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię. Maksymalne wsparcie finansowe przewidziane
dla pojedynczego beneficjenta wynosi
40.000 zł.
Przeprowadzony audyt energetyczny zachowuje swoją ważność przez
dwa lata. Daje to wnioskodawcy większą szansę na znalezienie sprawdzonej
firmy do wykonania prac, związanych
z termomodernizacją domu.
***
W ciągu roku 2019 prace termomodernizacyjne zrealizowało 43 właścicieli
budynków mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów. Najczęściej przeprowadzali docieplanie ścian zewnętrznych,
połączone z wymianą stolarki zewnętrznej (drzwi i okien) oraz z dociepleniem
stropu lub stropodachu.
Łączna dotacja, którą z tytułu realizowanych działań termomodernizacyjnych otrzymali beneficjenci wyniosła
1.232.273,54 zł.
(opr. JS)
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Dożynkowa uroczystość

szę św. odprawioną w podzięce za zebrane plony proboszcz kleszczowskiej
parafii, ks. Sławomir Bednarski koncelebrował

M

wspólnie z proboszczem parafii w Łękińsku,
ks. Tomaszem Psotą oraz proboszczem parafii w Sulmierzycach, ks. Piotrem Bednarzem.
W wygłoszonej homilii nawiązał do odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii wg św.
Łukasza. Opowiadała ona o człowieku przedsiębiorczym, zadufanym w swoim bogactwie,
który po zebraniu obfitych plonów czynił plany bezgranicznego używania życiowych przyjemności przez kolejne lata. „Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej
duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował?”.
Dożynkową homilię ubarwiła też legenda o ubogiej kobiecie, proszącej bogacza
o wsparcie. Spotkała się co prawda z odmową, lecz bogacz został ukarany za obojętność
wobec jej próśb. Ks. S. Bednarski podkreślał,
że właściwa jest postawa dzielenia się swoim dostatkiem z potrzebującymi, dostrzegania
potrzeb innego człowieka. Nawiązał przy tym
do praktykowanego przez gminę Kleszczów
wspierania innych, potrzebujących samorządów. Przypomniał, że Kleszczów w całej Polsce słynie z tego, że tak wiele posiada.
- Ale bardzo rzadko mówi się o tym, że
także bardzo chętnie dzieli się z innymi. O tym
warto wspomnieć, bo to jest element, który
trzeba realizować właśnie w perspektywie dzisiejszej ewangelii.
W trakcie Mszy św. zostało poświęcone
pięć udekorowanych bochenków chleba oraz

pięć wieńców, w których wykonanie włączyły się w tym roku panie, pracujące w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie oraz grupa aktywnych mieszkańców kilku
miejscowości. Efektem twórczej fantazji były
te ciekawe pod względem formy kompozycje
z kłosów, ziaren zbóż, kwiatów i dekoracyjnych roślin.
Każdemu z księży koncelebrujących Mszę
św. przekazano chleb oraz wieniec. Te sym-

bole dożynkowych uroczystości otrzymali też
przedstawiciele samorządu gminy: wójt Sławomir Chojnowski oraz przewodnicząca Rady
Gminy, Katarzyna Biegała.
W okolicznościowym wystąpieniu, które wójt gminy skierował do uczestników uroczystości, a przede wszystkim do rolników
były zawarte słowa podziękowania za pracę

wykonywaną przy uprawie gruntów rolnych.
Wójt podkreślił, że choć ze względów epidemicznych uroczystość dożynkowa jest zdecydowanie skromniejsza, nasz szacunek dla
rolniczego trudu nie może być mniejszy. Rolnicy działali w tym roku w trudniejszych warunkach. Wiele firm i instytucji obsługujących
rolnictwo przechodziło na pracę zdalną i zamykało się na bezpośredni kontakt z producentami rolnymi.
- Wszyscy wiemy, że niezależnie od okoliczności musicie - Drodzy Rolnicy - wykonywać co roku tyle samo prac, aby na uprawianej przez Was ziemi wyrosły i zostały zebrane
plony: zboże, rzepak czy też ziemniaki (…) W
pracach związanych z uprawą roli nie da się
działać zdalnie. Orkę, sianie nawozów, sadzenie ziemniaków, pielęgnowanie upraw, a na
koniec zbieranie plonów trzeba wykonać własnymi rękami,
albo z pomocą
maszyn.
Obok słów
szacunku
dla rolników
mieszkających
w naszej gminie w wystąpieniu wójta
nie zabrało też
podziękowań
dla firm i instytucji, działających na rzecz
rolnictwa. Wójt
przypomniał m.in. o wsparciu, udzielanym
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.
Na koniec dziękował za organizacyjną współpracę przy gminnej uroczystości Parafii p.w.
NMP Anielskiej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz pocztom sztandarowym, które reprezentowały gminne jednostki OSP, Stowarzyszenie „Gwarek Brunatny” oraz Gminny Klub
Honorowych Dawców Krwi.
J. Strachocki
W materiale o dożynkach wykorzystano
3 zdjęcia, przekazane przez GOK
w Kleszczowie
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sierpnia minister edukacji naro-

12 dowej przedstawił warunki, w jakich prowadzona będzie edukacja w nowym

roku szkolnym, rozpoczynającym się we wtorek 1 września. Uczestnicząca w konferencji przedstawicielka Głównego Inspektoratu
Sanitarnego omówiła zasady bezpieczeństwa, jakie mają obowiązywać przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych.
Przekazane poprzez media informacje z pewnością zainteresowały nie tylko
uczniów, ale również ich rodziców, którzy jak nigdy dotychczas - od połowy marca do
połowy czerwca byli uczestnikami procesu
dydaktycznego, prowadzonego przez szkoły w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
Sierpniowa konferencja prasowa ministra
edukacji nie rozwiała na pewno wielu obaw
i wątpliwości co do tego, w jaki sposób szkoły poradzą sobie z „normalną” działalnością
w nowym roku szkolnym. Poniżej podajemy te
zalecenia higieniczne dla uczniów oraz ich rodziców, których przestrzeganie pozwoli zwięk-

NR 16/536

Zanim ruszysz
do szkoły
szyć bezpieczeństwo bezpośredniego udziału
dzieci i młodzieży w zajęciach szkolnych.
10 zasad dla ucznia:
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy
choroby, zostań w domu
2. Często myj ręce
3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
7. Spożywaj swoje jedzenie i picie
8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów,
np. podczas przerw
9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz
u siebie objawy chorobowe, natychmiast
poinformuj o tym nauczyciela
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na
lekcjach

Zachęta do odwiedzania
skansenów

azwą „skansen” określa się w Polsce muzea funkcjonujące na
wolnym powietrzu, gromadzące na rozległej przestrzeni przykłady drewnianej architektury, wyposażenia domostw wiejskich i ludowego rękodzieła. Słowo „skansen” wywodzi się ze Szwecji i odnosi
do nazwy parku na terenie Sztokholmu, gdzie w 1891 otwarta została ekspozycja 150 przykładów architektury drewnianej z całej Szwecji.
Najstarszy polski skansen to Kaszubski Park Etnograficzny we
Wdzydzach Kiszewskich, którego powstanie datuje się na pierwsze
lata XX wieku. Na stronie www.skanseny.net zamieszczona została lista 60 działających obecnie w Polsce muzeów na wolnym powietrzu.
Są na niej zarówno placówki utrzymywane z funduszy publicznych, jak
też miejsca utworzone przez lokalnych pasjonatów.
Na terenie województwa
łódzkiego wskazano 4 skanseny. Są to: Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej przy Centralnym Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Sieradzki Park Etnograficzny,
Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim oraz
Muzeum w Łowiczu - skanJedna z chat, prezentowanych w Maurzycach sen w Maurzycach.
Skanseny, czyli muzea
Fot. muzeumlowicz.pl
na wolnym powietrzu, są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc, jakie możemy odwiedzać. Aby
spopularyzować odwiedziny skansenów Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił konkurs „Łowcy skarbów kultury”.
Zgłaszane do konkursu zdjęcia mają zachęcać do poznawania historii
i tradycji polskiej wsi oraz miejsc, które gromadzą pamiątki budownictwa i kultury wiejskich osad.
„Odwiedź dowolny skansen (muzeum regionalne, muzeum poświęcone wsi) na terenie Polski, zrób w nim zdjęcie czegoś co Cię zaciekawi (może to być jeden przedmiot, część wystawy, budynek albo
pojazd). Wyślij do NIKiDW wraz z informacją w jakim muzeum zostało
zrobione. Zgłoszenia należy przesłać do 30 września 2020 r. na adres:
skanseny@nikidw.edu.pl” - zachęca organizator.
Przesłane na konkurs zdjęcia będą oceniane m.in. pod kątem jakości i kompozycji, a także oryginalności muzeum, przedstawionego
na zdjęciu. Przewidziano przyznanie nagrody głównej (500 zł) oraz
puli 500 zł do podziału na wyróżnienia. Wybrane fotografie zostaną
umieszczone na stronie internetowej NIKiDW.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nikidw.edu.pl.
JS

N

Wskazówki dla rodzica:
1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego
dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania
szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie
możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych
rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl
o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po
nich.
(opr. JS)

Granty dla nauczycieli

undacja „Szkoła z Klasą” wraz z Fundacją EFC zaprosiły nauczycieli do kolejnej, czwartej edycji programu „Edukacja - Inspiracja”.
Jest to program, w którym nauczyciele szkół podstawowych mogą pozyskać granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych.
„Wierzymy, że to oni najlepiej znają swoich uczniów i ich potrzeby, dlatego pozostawiamy swobodę w wyborze tematu projektu
i przestrzeń na realizację własnej wizji. Zależy nam na tym, by proponowane działania na każdym etapie angażowały dzieci i młodzież, odkrywały i rozwijały ich potencjał oraz zainteresowania” - informują organizatorzy.
Nauczyciele szkół podstawowych z miejscowości do 30 tys.
mieszkańców, pracujący z uczniami klas IV-VIII mogą starać się
w roku szkolnym 2020/2021 o granty do 3500 zł. Rekrutacja rozpoczęta 17 sierpnia potrwa do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 18 października br. Aby zgłosić swój pomysł na projekt edukacyjny, należy wypełnić formularz dostępny na
stronie projektu www.szkolazklasa.org.pl.
Zgłoszenia dokonuje nauczyciel - pomysłodawca projektu edukacyjnego. W przypadku otrzymania finansowania będzie on odpowiedzialny za jego realizację. W formularzu należy opisać pomysł na
projekt oraz przewidywane wydatki w ramach otrzymanego grantu.
Konieczne jest też przedstawienie zespołu uczniów, z którym nauczyciel będzie pracował oraz potrzeb, na które odpowiada projekt.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej zostanie ogłoszona do 18 listopada br.
JS

F

Dla żołnierzy rezerwy

ostała uruchomiona platforma e-learningowa, służąca do szkolenia żołnierzy rezerwy RP. Pozwala ona zdobyć nowe lub udoskonalić posiadane już umiejętności. Na platformie, umieszczonej pod
adresem https://szkolenierezerw.elearning.wp.mil.pl, znaleźć można
szkolenia z takich przedmiotów: ● Kształcenie obywatelskie; ● Regulaminy; ● Metodyka szkolenia wojskowego; ● Szkolenie strzeleckie; ●
Szkolenie inżynieryjno-saperskie; ● Obrona przed bronią masowego
rażenia (OBPMR); ● Powszechna obrona przeciwlotnicza (POPL); ●
Łączność; ● Ochrona i obrona obiektów; ● Ochrona informacji niejawnych; ● Szkolenie medyczne.
Aby uzyskać dane, potrzebne do zalogowania się na platformie
szkoleniowej, należy przesłać dane (imię i nazwisko, numer PESEL
oraz kontaktowy nr telefonu) na adres e-mail WKU w Łodzi: wkulodz@
ron.mil.pl. Możliwe jest też telefoniczne przekazanie danych do WKU
w Łodzi (tel. 261-444-358). Dane autoryzacyjne zostaną przesłane na
wskazany adres e-mail.
JS
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Ważne dla rolników

Wygrywają posesje z Kleszczowa
oraz Łuszczanowic Kolonii
zgłoszonych posesji siedliskowych i jedną posesję w gospodarstwie rolnym
D ziewięć
oglądała dwukrotnie pięcioosobowa komisja konkursowa powołana przez wójta gmi-

ny, pracująca pod kierunkiem Eweliny Grochulskiej.
Jedną z dwóch drugich nagród (2,7 tys. zł) otrzymali kolejni mieszkańcy Kleszczowa
- Monika i Witold Tomczakowie, właściciele jednej z posesji położonych przy ul. Różanej
(fot. 1). Czy to z racji zamieszkiwania pod takim właśnie adresem
czy też z powodu zachwytu pani
domu dla tych właśnie krzewów
w ogrodzie państwa Tomczaków
widać liczne nasadzenia róż. Nie
brakuje w nim również roślin wieloletnich. Gospodarze poumieszczali również karmniki dla ptaków,
poidełka z wodą, budki dla ptaków i owadów.
Remigiusz Rogoziński, który
1
do konkursu zgłosił posesję położoną w Łękińsku przy ul. Akacjowej (fot. 2) otrzymał drugą z drugich nagród. W otoczeniu domu rosną tutaj duże drzewa liściaste oraz iglaste, uzupełnione mniejszą roślinnością. Uwagę zwraca również całkiem
sporej wielkości oczko wodne.
Kwotą 2,5 tys. zł za trzecie miejsce nagrodzony został Robert Herudziński, także z Łękińska (ul. Poprzeczna). Dwa
wyróżnienia po 1 tys. zł każde
przyznane zostały właścicielom
posesji z Kleszczowa: Lidii Kochel (ul. Wschodnia) oraz Sylwii Włodarczyk-Kuc i Szymonowi
Kucowi (ul. Sportowa).
Wysoko oceniono jedyną posesję, zgłoszoną w kategorii „Posesja w gospodarstwie rolnym”,
przyznając jej główną nagrodę
w wysokości 3,5 tys. zł. Właści2
cielami są Faustyna i Tomasz Bujaczowie z Łuszczanowic Kolonii.
W protokole z konkursu komisja po obejrzeniu terenów, otaczających zabudowania odnotowała:
„Sprzęty i maszyny rolnicze znajdują się w budynkach gospodarczych oraz
na przygotowanym do tego celu miejscu
(fot. 3). Część gospodarcza oddzielona
od rekreacyjnej (fot. 4). W części gospodarczej ogródek warzywny i tunel foliowy do hodowli pomidorów. Znaczną powierzchnię części gospodarczej zajmują
drzewa owocowe takie jak jabłonie, czereśnie, orzech włoski. W części rekre-

3
acyjnej własnoręcznie wykonany stół z siedziskami,
całość ozdobiona roślinami
jednorocznymi”.
Więcej zdjęć z tegorocznego konkursu zamieszczone zostało na
gminnej stronie internetowej.
JS
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Konkurs KRUS
- 100 nagród po 500 zł
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.
Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia,
podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Aby wziąć udział w konkursie trzeba zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie
wysłana wiadomość, zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.
Składa się on z 20 pytań - za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Spośród uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie,
zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł
brutto. Konkurs trwa do 15 września.

Bezpośrednio
od producenta
Internetowa strona Polski ebazarek.pl została uruchomiona z myślą o umożliwieniu
bezpośrednich kontaktów polskich producentów żywności z jej konsumentami. To inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podjęta we współpracy z jednostkami doradztwa rolniczego. Jest ona odpowiedzią na ograniczenia w tradycyjnych formach sprzedaży
żywności, wynikające ze stanu epidemii. Te
ograniczenia uniemożliwiają również organizowanie wielu imprez promujących
polską żywność,
w tym zwłaszcza
targów produktów
rolnych.
Poprzez stronę www.polskiebazarek.pl i zamieszczoną na niej
wyszukiwarkę (polecamy opcję „wyszukiwanie zaawansowane”) każdy z nas konsumentów może dotrzeć do rolnika czy
ogrodnika, działającego w okolicznych gminach i poznać zamieszczoną przez niego ofertę handlową.
Na portalu można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Zostały one podzielone na
szereg kategorii, m.in. pasze, pieczywo i produkty zbożowe, warzywa i owoce, miód i produkty pszczele, mięso i wędliny, kwiaty i materiał szkółkarski.
(opr. JS)

Sprzedaż

WORKÓW NA ŚMIECI
4

o pojemności
500, 1000, 2500 litrów.
Tel. (94) 341-17-00,
w godz. 8.00-16.00.
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Jak skorzystać z Polskiego
Bonu Turystycznego?

J

est formą wsparcia dla polskich rodzin oraz dla branży turystycznej, wymyśloną dla przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym, wywołanym przez epidemię COVID-19. Za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego - bo o nim mowa - można
płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce, i to aż
do końca marca 2022 roku.
Osoby uprawnione do świadczenia w formie bonu turystycznego
wiedzą już o tym, że jest on przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500+”. Bon na jedno dziecko ma wysokość 500 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 1000 zł.
To nowe, antycovidowe świadczenie turystyczne zostało udostępnione poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS i aby móc
z niego skorzystać trzeba go wcześniej aktywować. Za pomocą
bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną przyznaną
kwotę świadczenia.
Płacąc bonem za usługę turystyczną trzeba podać specjalny
numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em. Do otrzymania
płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce są uprawnieni przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę, prowadzoną przez
Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualną listę tych podmiotów można znaleźć na stronach: ● www.bonturystyczny.gov.pl, ●
www.pot.gov.pl, ● www.polska.travel.
Dla informowania o Polskim Bonie Turystycznym uruchomiono
specjalną, całodobową infolinię - nr 22/ 11 22 111. Dodatkowo Polska Organizacja Turystyczna zbiera i analizuje wszystkie sygnały,
które dotyczą nieprawidłowości w realizacji programu Polski Bon
Turystyczny (chodzi np. o oferty odsprzedaży bonów). Zgłoszenia
takich przypadków są przyjmowane na adres e-mail: nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl.
JS
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Kleszczów, położonej w miejscowości
Żłobnica.
1. Nieruchomość położona jest w woj. łódzkim, pow. bełchatowski, gm.
Kleszczów, obręb geodezyjny 20 - Żłobnica, oznaczona jako działki nr
317/1 i 261/2 o łącznej powierzchni 0,9700 ha. Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą PT1B/00074207/2. Działka nr 261/2 nie posiada
dostępu do drogi publicznej.
2. Nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr
III/21/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego
2015 r. poz. 203), w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica: działka nr 261/2 znajduje się w strefie R-tereny rolnicze, działka nr 317/1 w części znajduje się
w strefie 6MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa
oraz w części w strefie R-tereny rolnicze.
3. Cena wywoławcza netto: 160.000,00 zł.
4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia
23 września 2020 r. w sali nr 16 o godz. 11.00.
5. Wysokość wadium 8000,00 zł.
6. Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Kleszczów, na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Gospodarka nieruchomościami/ sprzedaż nieruchomości/ ogłoszenia o sprzedaży” oraz w „Informatorze Kleszczowskim”.
7. Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie
Gminy - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - ul Główna
47, pok. 26 lub pod tel. 44 731-66-31, 44 731-66-55 lub na stronie www.
bip.kleszczow.pl, zakładka „Uchwały Rady Gminy/ Zarządzenia Wójta
Gminy - Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu (od 2011 roku)”.
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18. z najważniejszych bitew świata

å ciąg dalszy ze str. 2
Główne rocznicowe obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, którą
Edgar Vincent D’Abernon uznał za 18. przełomową bitwę w dziejach
świata, przeszły już do historii. Ciągle jednak dostępny jest specjalny,
multimedialny portal, który Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało wspólnie z Polskim Radiem
S.A. Pod adresem bitwa1920.
gov.pl znajdziemy wiele historycznych zdjęć, filmy, opisy, ciekawostki pokazujące polsko-bolszewicki konflikt
w szerszej perspektywie.
Do 30 września w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim można oglądać interesującą rocznicową wystawę „100-lecie
<Cudu nad Wisłą>”. Przed jej obejrzeniem warto odwiedzić stronę Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb, gdzie od kwietnia br. pod tematyczną zakładką są zamieszczane krótkie teksty, dotyczące różnych aspektów tej wojny, której losy odmieniła Bitwa Warszawska.
Kolejna wystawa, dostępna w wersji on-line, została przygotowana staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Na ekspozycję „Bitwa Warszawska we wspomnieniach uczestników” składają się zdjęcia, dokumenty, wypowiedzi.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2020.65. ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na
tablicy ogłoszeń, został opublikowany na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykazu można uzyskać
w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44 731-66-31; 44 731-66-55 lub
na stronie www.bip.kleszczow.pl, zakładka „Gospodarka nieruchomościami/
sprzedaż nieruchomości/ wykazy nieruchomości”.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kleszczów, położonej w miejscowości Żłobnica.
1. Nieruchomość położona jest w woj. łódzkim, pow. bełchatowski, gm.
Kleszczów, obręb geodezyjny 20 - Żłobnica, oznaczona jako działki nr
424/9 i 575/1 o łącznej powierzchni 0,92 ha. Działki posiadają urządzoną księgę wieczystą PT1B/00048108/7.
2. Nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kleszczów
Nr III/21/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 2015 r. poz. 203), w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica: działka nr 575/1
znajduje się w strefie R-tereny rolnicze, działka nr 424/9 w części znajduje się w strefie 3MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i usługowa oraz w części w strefie R-tereny rolnicze.
3. Cena wywoławcza netto: 72.000,00 zł.
4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47
dnia 24 września 2020 r. w sali nr 16 o godz. 11.00.
5. Wysokość wadium 3600,00 zł.
6. Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczów, na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.
kleszczow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl
w zakładce „Gospodarka nieruchomościami/ sprzedaż nieruchomości/
ogłoszenia o sprzedaży” oraz w „Informatorze Kleszczowskim”.
7. Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie
Gminy - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - ul Główna 47, pok. 26 lub pod tel. 44 731-66-31, 44 731-66-55 lub na stronie
www.bip.kleszczow.pl, zakładka „Uchwały Rady Gminy/ Zarządzenia
Wójta Gminy - Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu (od 2011 roku)”.
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Lotnicze atrakcje

uż niedługo, w sobotę i niedzielę 5 i 6 września na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej zostanie zorganizowany dwudniowy piknik lotniczy „Fly Fest 2020”.
W programie: ● wystawa sprzętu lotniczego, ● pokazy akrobacji lotniczej, ● fiesta
balonowa, ● wesołe miasteczko, ● foodtracki, ● konferencja na temat bezpieczeństwa
w lotnictwie, ● możliwość skorzystania z symulatorów lotu.
Rozpoczęcie „Fly Fest 2020” zapowiedziano na godz. 13. Wstęp na imprezę jest wolny, ale z powodu trwającej epidemii liczba uczestników zostanie ograniczona do 1000
osób. Organizator zapewni środki dezynfekujące.

J

W wakacyjnych nastrojach

minna Biblioteka Publiczna pokazuje
na swoim profilu FB efekty prac, wykonanych przez dzieci w odpowiedzi na zaproszenie, które biblioteka wystosowała na
początku wakacji. Mogły one zaprezentować
swoje talenty plastyczne, wykonując ilustracje do wybranej książki, albo pokazując na
obrazku sposoby aktywnego spędzania wakacyjnych dni.
***
Przy współpracy z kompleksem SOLPARK Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizował trzydniowy blok atrakcji
na świeżym powietrzu. Na terenach otacza-

G

Fot. www.gok.kleszczow.pl

jących SOLPARK dzieci mogły korzystać
z urządzeń takich jak: trampoliny eurobungee, dmuchany tor przeszkód, eliminator,
bramka celnościowa. Jak oceniają organizatorzy w dniach 7-9 sierpnia z zabawy skorzystało ok. 300 dzieci.
***
W przygotowanie wakacyjnych zajęć włączały się też grupy rodziców. Na osiedlu wielorodzinnym w Łuszczanowicach 25 lipca
odbył się biwak, połączony z zabawami dla

dzieci. Zorganizowana po raz trzeci wakacyjna impreza służyła przypomnieniu
dawnych zabaw podwórkowych, a także przeprowadzeniu gry, polegającej na
poszukiwaniu ukrytego skarbu. Było też
ognisko z muzyką i - dla wielu małych
uczestników najbardziej atrakcyjna - noc
przespana w namiotach.
Krótka relacja z tej wakacyjnej zabawy pojawiła się w Łódzkich Wiadomościach Dnia.
***
Na zakończenie tegorocznych wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaplanował zorganizowanie wyjazdu
do Malutkie Resort. Zapisy dzieci i młodzieży prowadzono do 25 sierpnia. O tym,
jakie było zainteresowanie wyjazdem będziemy mogli poinformować w kolejnym
wydaniu „Informatora”.
***
Z 2-tygodniowego obozu w bazie Pólko w Koronowie powrócili harcerze 5 DH
„Niebo” w Kleszczowie. Pobyt na wspólnym obozie był okazją do harcerskiej integracji z 13. DH „Feniks” oraz 13. Kiełpińską Drużyną Harcerek Manada. Oprócz
gier i zadań sprawnościowych harcerze
brali udział w zajęciach o tematyce antyalkoholowej i odbyli spływ kajakowy po Zalewie Koronowskim. Nie mogło zabraknąć
wieczornych chwil przy ognisku i słuchania na żywo zespołu „Dom o Zielonych
Progach”. Do fotograficznej dokumentacji licznych zajęć można dotrzeć poprzez
profil FB kleszczowskiej drużyny.
JS

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”
731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Historia zapisana w protokołach (8)

„Rada gminna stwierdza, że w ostatnich czasach stan bezpieczeństwa na terenie gminy pogorszył się do tego stopnia, że w pozwierząt przez mieszkańców gminy na własny domowy użytek wyrze wieczorowej stan swobodnego ruchu obywateli jest zagrożony,
łączony będzie spod przymusu uboju w tej rzeźni”.
albowiem szajki złodziei, łobuzów i różnych chuliganów włóczą7 grudnia 1934 r.
cych się z bronią palną lub białą, zaczepiają i biją bez najmniejszej
Po raz kolejny na wątek związany z bezpieczeństwem w gminie
racji spokojnych ludzi, ilość zaś kradzieży jest na porządku dziennatykamy się w protokole z posiedzenia zarządu gminy, odbywająnym i wzrasta w zastraszający sposób do tego stopnia, że gospocego się 7 grudnia 1934 r. Otóż ławnik, a zarazem były wójt Józef
darze całe noce nie śpią, zmuszeni pilnować swego dobytku przed
Różycki zaproponował podjęcie starań u władz powiatu, by te zgokradzieżą. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że w obecnym stadziły się na wydawanie gospodarzom z gminy Kleszczów pozwonie Posterunek Policji Państwowej w Łękawie, odległy od krańcoleń na długą broń palną „dla obrony własnej, albowiem kradzieże
wych miejscowości gminy tutejszej do 16 km nie jest w stanie podosię strasznie rozpowszechniłać swemu zadaniu zupełnie
ły do tego stopnia, że gospodai dlatego ze względów wyrze całe noce muszą pilnować
W latach 30. w Łękińsku działała przychodnia przeciwjagliczna, w której żej przytoczonych jest paswego dobytku, a brak posia- pacjenci byli leczeni z przewlekłych, zakaźnych zapaleń spojówek. Raz w ty- lącą koniecznością ustadania broni palne rozzuchwala godniu przyjmował ich lekarz z Kamieńska - doktor Kotarbiński. Transport nowienie posterunku policji
i ośmiela złodziei do tego stop- do i z przychodni zapewniała mu gmina, wynajmując na ten cel podwodę od w Kleszczowie tym bardziej,
ni, że w oczach gospodarza do- dzierżawcy majątku w Łękińsku - Dembowskiego. Za jednorazowy transport że na terenie gminy istnieje
konywują kradzieży”.
odliczano mu z obowiązku szarwarkowego 5 tzw. dni pieszych.
szajka zawodowych złodziei,
Wójt gminy Franciszek
***
która wymaga stałej obserGrzegorczyk wyjaśnił, iż spra22 czerwca 1934 r. zarząd gminy upoważnił wójta F. Grzegorczyka do wacji ze strony policji w celu
wa wydawania zezwoleń na po- podjęcia działań na rzecz zainstalowania telefonu w kleszczowskim urzę- jej unieszkodliwienia, co
siadanie broni jest uregulowa- dzie gminy. Zastrzeżono jednocześnie, że gdyby się okazało, iż koszty tele- w obecnych warunkach jest
na w rozporządzeniu ministra fonu zbytnio będą obciążać budżet, zarząd zrezygnuje z tego udogodnienia. absolutnie niemożliwe”.
spraw wewnętrznych, więc sta***
Zapisy z protokołów rzurosta w tym względzie nie ma
Właścicielami osady młyńskiej Kocielizna w 1934 r. byli Marian Łako- cają nieco światła na relanic do powiedzenia. Mimo to my i Kazimiera Skwarka. Z powodu strat, poniesionych w gospodarstwie, cje z ówczesnym zarządcą
zarząd gminy większością gło- upadków hodowanych zwierząt, a także wypadku, jaki miał miejsce w rodzi- majątku Łękińsko, Stefanem
sów skierował do starosty po- nie zwrócili się do władz gminy o zmniejszenie im obowiązków szarwarko- Dembowskim. Kierownik
wiatu piotrkowskiego wniosek, wych. Zarząd gminy zgodził się zmniejszyć roczny obowiązek (63 dni szar- dwuklasowej szkoły w Żłobna którym tak zależało ławniko- warkowe) o dwie trzecie.
nicy poskarżył się, że dostarwi J. Różyckiemu.
czone drewno na opał jest
15 grudnia 1934 r.
bardzo liche („drobne szczapy z posuszu w znacznej części zgniGłównym przedmiotem posiedzenia Rady Gminy było w tym
te”). Jak wyjaśnił wójt F. Grzegorczyk drewno opałowe dla wszystdniu uchwalenie dochodów i wydatków zaplanowanych na rok bukich szkół w gminie zakupiono od zarządcy majątku Wola Grzymadżetowy 1935/36. Po raz kolejny podjęto też tego dnia wątek bezlina i Łękińsko - Dembowskiego (notabene członka Rady Gminy),
pieczeństwa w gminie. W protokole pojawia się informacja o uchwaktóry „zapewniał przy kupnie, że wszystek opał jest dobry”. Po interle, w której wobec pogarszającego się stanu bezpieczeństwa
wencji wójta zarządca „zobowiązał się dodatkowo dać dla wymiepublicznego domagano się ustanowienia posterunku policji, a przynionej szkoły jeszcze 2 m3 drzewa, jako rekompensatę za wydane
najmniej ciągłej służby dwóch policjantów. Oto fragment uzasadniedla tej szkoły gorsze drzewo”.
Jerzy Strachocki
nia do tej uchwały:
(ciąg dalszy nastąpi)
å ciąg dalszy ze str. 6

Czy wiesz, że…

Prosto z SOLPARKU
Gala zawodowego k-1 HFO SOLPARK
SOLPARK zaprasza na galę zawodowego K-1, najpopularniejszą, a zarazem wiodącą odmianę kickboxingu. Gala odbędzie się w sobotę 5 września na terenie lodowiska. Walką wieczoru gali HFO SOLPARK będzie pojedynek w obronie tytułu
mistrza świata federacji ISKA. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej www.tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Rusza kurs nauki pływania

Od 1 września zostaje wznowiony kurs nauki pływania ze
szkółką BAC Adam Cygan. Zajęcia będą organizowane w każdy wtorek w określonych grupach wiekowych. Poprowadzi je
wykwalifikowany instruktor z łódzkiej szkółki, posiadający niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
SOLPARK oferuje zajęcia z zakresu nauki pływania, doskonalenia pływania oraz oswajania dzieci z wodą już od 3.
miesiąca życia. Zapisy pod nr tel. 44/731-65-01.

Promocja dla korzystających z siłowni

„Wyrzeźbisz sylwetkę oraz zapewnisz duszy ukojenie” tym hasłem SOLPARK reklamuje nową promocję. Polega ona
na udostępnianiu klientom, kupującym karnet na siłownię, darmowych wejść do sauny. Szczegółowe informacje - w punkcie
obsługi klienta (tel. 44/ 731-65-01).

