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„Przewodnik prosumenta”
W roku 2018 Gmina Kleszczów udzieliła dofinansowania do 61 

domowych instalacji fotowoltaicznych, natomiast w roku 2019 - do 
88 takich instalacji. Kwota przyznanych na ten cel dotacji wyniosła 
w 2018 roku 1,22 mln zł, a rok później wzrosła do 1,76 mln zł. Wszy-
scy, którzy uruchomili takie mini-elektrownie stali się prosumentami. 
Prosument to PROdukujący prąd konSUMENT.

Więcej na str. 5

Zmniejszyło się bezrobocie
Poziom bezrobocia, pomimo różnorakich skutków, jakie wywo-

łuje trwająca epidemia, jest ciągle stabilny. Jak wynika ze statysty-
ki, ogłaszanej co kwartał przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchato-
wie, w porównaniu z drugim kwartałem tego roku w trzecim kwartale 
wskaźniki bezrobocia w powiecie bełchatowskim nie tylko nie wzro-
sły, ale uległy niewielkiemu obniżeniu. O ile na koniec czerwca licz-
ba wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 2948 
to na koniec września zmalała do 2904. W samym Bełchatowie licz-
ba ta z poziomu 1380 spadła do 1355, a w gminie Kleszczów ze 
111 do 106. Więcej na str. 4

Dziewięć  
pomocowych infolinii

Panująca już ósmy miesiąc epidemia COVID-19 zagra-
ża zdrowiu i życiu tysięcy Polaków. Jej długofalowe następstwa 

ekonomiczne, ogranicze-
nie swobody podróżowania, 
zmiana stylu życia poprzez 
większą izolację to wyzwa-
nie dla naszej kondycji psy-
chicznej. Epidemia wywołu-
je lęk i niepewność, a to jest 
grunt na którym mogą ulegać 
zaostrzeniu już istniejące za-
burzenia psychiczne. Poja-
wią się też nowe.

Gdzie szukać specjali-
stów, którzy pomogą w ta-
kich sytuacjach?

Więcej na str. 8

Drive-thru czynny dłużej
Zwiększająca się skala epidemii koronawirusa przekłada się na 

coraz dłuższe kolejki w punktach pobierania wymazów. Aby umoż-
liwić pobieranie większej liczby próbek do testów punkt w Bełcha-
towie od 26 października działa przez 8 godzin w każdym z sied-
miu dni tygodnia. Z punktu 
mieszczącego się przy ul. 
Czaplinieckiej 153 można 
korzystać w godz. 8.00-
12.00 i 13.00-17.00. 

Zwiększono też obsa-
dę personelu, obsługują-
cego punkt. Oprócz pra-
cowników służby zdrowia 
Wojewódzka Stacja Ra-
townictwa Medycznego zaangażowała tu odpowiednio przygotowa-
nych żołnierzy wojsk operacyjnych oraz „terytorialsów” z 9. Łódzkiej 
Brygady Obrony Terytorialnej.

Na odcinku  
Łękińsko - Czyżów …

… remontowana droga powiatowa nr 1500E jest już przykryta 
pierwszą, 8-centyme-
trową warstwą mie-
szanki bitumicznej. 
Skarpy przydrożnych 
rowów są umacnia-
ne płytami ażurowy-
mi, a wkrótce ma się 
rozpocząć układa-
nie czerwonej kost-
ki betonowej, która 
utworzy nawierzch-
nię odnowionej ścież-
ki rowerowej.

Więcej na str. 7

Przybywa domów 
mieszkalnych

Systematycznie rośnie liczba mieszkańców gminy Kleszczów. 
Główną przyczyną tego wzrostu są przeprowadzki rodzin miesz-
kających wcześniej w innych gminach czy miastach. Z tym pro-
cesem powiązany jest znaczący wzrost liczby nowych budynków 
mieszkalnych. Liczba pozwoleń na budowę budynków jednoro-
dzinnych na terenie gminy Kleszczów, wydanych w latach 2012 
-2019 oraz przez pierwsze półrocze roku 2020 wyniosła aż 351.

Więcej na str. 7
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å ciąg dalszy na str. 5

KRÓTKO

Remont w siedzibie Arreksu
minny budynek przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie zostanie w najbliższych mie-
siącach poddany gruntownej przebudowie. Takich prac remontowych we wnętrzu 

tego obiektu nie prowadzono tutaj od powstania dwupiętrowego budynku z użytkowym pod-
daszem. Zbudowany w pierwszej połowie lat 90. miał pełnić funkcje usługowo-mieszkal-
ne. Znaczną ilość komfortowych – jak na tamte realia - mieszkań komunalnych pomieściła 
część stojąca przy ul. Szkolnej.

Główne pomieszczenie w części usługowej, znajdujące się na parterze, to obszerna 
sala, która przez szereg lat 

pełniła funkcje bankowe.
Tu mieścił się kleszczowski oddział Petrobanku, następnie LG Petrobanku oraz banku 

Nordea. Kiedy właściciele banku w poszukiwaniu oszczędności zaczęli likwidować mniejsze 
oddziały, bankową salę obsługi zajęło Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie. Działało 
tu przez kilkanaście lat, aż do zakończenia swojej misji w maju ubiegłego roku.

Administrowaniem całej usługowej części budynku przy ul. Głównej 122 zajmowała się 
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. Wolne pomieszczenia biurowe na piętrach 

Na co przeznaczamy  
rządową dotację?

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Kleszczów otrzymała 2.179.001 
zł. Jak wiadomo każdy z samorządów, które uzyskały dotację z Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych (RFIL), środki te może wydać wyłącznie na przedsięwzięcia in-
westycyjne. Samorząd Gminy Kleszczów zdecydował o przeznaczeniu tej kwoty na prowa-
dzoną obecnie rozbudowę i przebudowę siedziby Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Łękińsku.

Do tej pory z dotacji RFIL zostało wydatkowane 1.917.932,33 zł na opłacenie faktury za 
prace zrealizowane przez wykonawcę tej dużej inwestycji przy elewacji nowego budynku, 
stolarce, tynkach i posadzkach, a także za roboty związane z wykonaniem instalacji elek-
trycznej, instalacji monitoringu wizyjnego, kanalizacji deszczowej, wentylacji oraz przy za-
gospodarowaniu terenu. 

Pozostała kwota z rządowej dotacji będzie przeznaczona na sfinansowanie kolejnego 
etapu prac przy rozbudowie szkoły w Łękińsku. MSz

Wybrani dostawcy szkolnych mebli
nowe meble oraz wyposażenie dla 
rozbudowywanej szkoły podstawo-

wej w Łękińsku gmina przeznaczy ponad 
210 tys. zł. Ogłoszenie o wynikach przepro-
wadzonego przetargu pojawiło się w gmin-
nym Biuletynie Informacji Publicznej 30 
września. Zamówienie zostało podzielone 
na cztery niezależne części, a swoje ofer-
ty złożyło kilkanaście różnych firm. Dosta-
wę 30 metalowych szafek na wyposażenie 
szatni oraz ogniotrwałej szafy na dokumen-
ty i szafy na odczynniki chemiczne zreali-
zuje spółka z Krakowa Lobby - Meble s.c. 
Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik. Jej 
oferta za 43.665 zł została wybrana spo-
śród złożonych jedenastu.

Także 11 podmiotów zaoferowało goto-
wość dostawy 250 krzeseł oraz 250 ławek. 

W tym przypadku gmina za najkorzystniej-
szą uznała ofertę KALL - CARRION TRA-
DING Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy. Koszt 
realizacji tej części zamówienia wyniesie 
58.425 zł.

Najbardziej zróżnicowany charakter 
miała trzecia część zamówienia. Obejmo-
wała ona m.in. nauczycielskie biurka do 
klas, świetlicy i pokoju nauczycielskiego (16 
szt.), biurka do biur, gabinetów specjalistów 
(7 szt.), 40 krzeseł i 9 stołów na wyposaże-
nie świetlicy, 8 stołów konferencyjnych, 11 
zestawów mebli do klas, 10 tablic tekstyl-
nych na dekoracje, 12 tablic białych tzw. su-
chościeralnych, 25 biurek komputerowych, 
szafy ubraniowe oraz kilkanaście regałów 
z szufladami i półkami.

Swoje oferty na tę część przetargu zgło-
siło 11 firm. Zadanie dostarczenie zamówio-
nego dla szkoły w Łękińsku umeblowania 
zrealizować ma Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstaw-
ski z Niedomic za cenę brutto 87.748,20 zł. 

Ostatnia, czwarta część zamówienia 
obejmowała dostawę 80 sztuk krzeseł na 
wyposażenie sali komputerowej, pokoju na-
uczycielskiego, biura, gabinetów specjali-
stów oraz dla nauczycieli do poszczegól-
nych klas. Spółka Cezas - Glob z Olsztyna, 
która jako jeden z 6 podmiotów złożyła swo-
ją ofertę, zrealizuje zamówienie za kwotę 
20.664 zł brutto.

JS
Jedna z sal prawie gotowych do ustawiania 
mebli

Unieważniony przetarg
Pomimo bardzo dużego zainteresowania potencjal-
nych wykonawców (ponad 600 pobrań załączni-
ków z przetargowej specyfikacji) nie udało się wyło-
nić wykonawców kolejnych inwestycji remontowych 
na drogach gminnych. Pierwsza część zamówienia 
obejmowała kilka dróg wewnętrznych w Łuszczano-
wicach i w Łuszczanowicach Kolonii o łącznej dłu-
gości 4 km. W postępowaniu złożono co prawda 6 
ofert, ale aż 5 zostało odrzuconych, bo treść zło-
żonych ofert nie odpowiadała treści SIWZ. Z kolei 
cena podana w jedynej poprawnie złożonej ofercie 
o ponad 360 tys. zł przekraczała kwotę, którą gmi-
na zamierzała wydać na realizację inwestycji. Dru-
ga część przetargu obejmowała remont 200-metro-
wej drogi w Rogowcu. Powodem odrzucenia pięciu 
złożonych ofert okazało się ich „rozminięcie” z tre-
ścią SIWZ.

Duże zainteresowanie szkoleniem
W dwóch turach (8 i 15 października) Fundacja 
Rozwoju Gminy Kleszczów zorganizowała szkole-
nie poświęcone zmianom podatkowym. W szkole-
niu, którego jednym z wątków były zmiany w JPK_
VAT, wzięły udział łącznie 32 osoby, reprezentujące 
firmy oraz instytucje z terenu naszej gminy. Zajęcia 
przeprowadził i na pytania uczestników odpowiadał 

doradca podatkowy Mikołaj Duda z MADEJCZYK 
Kancelaria Prawna.

Przyznane stypendia socjalne
Do 30 września były przyjmowane w Urzędzie Gmi-
ny wnioski o wypłatę stypendium socjalnego dla 
znajdujących się w trudnym położeniu materialnym 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Ten rodzaj po-
mocy jest kierowany głównie do niepracujących 
uczniów, mających stałe zameldowanie na terenie 
Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku. Kryterium 
dochodowe to dochód na członka rodziny nie prze-
kraczający kwoty 674 zł netto. Wpłynęło 11 wnio-
sków o przyznanie stypendium socjalnego na pierw-
sze półrocze trwającego roku szkolnego. Zostało 
przyznanych 10 stypendiów na łączną kwotę 7.500 
zł. Ich wypłata nastąpiła 26 października.

Rolnicy na szkoleniu 
chemizacyjnym
Przez dwa dni odbywały się zorganizowane w po-
łowie października zajęcia dla rolników poświęco-
ne stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy ciągnikowych. Szkolenie przepro-
wadzone przez przedstawicieli Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratosze-
wicach zorganizowała Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Było to szkolenie w zakresie podstawo-
wym, a jego uczestnicy (18 rolników z terenu gminy 
Kleszczów) musiało na koniec zaliczyć egzamin, by 
otrzymać stosowne zaświadczenie. (opr. JS)
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KOMUNIKATYKOMUNIKATY na czas epidemii
ZUS sam pozyska te dane

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do 
świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku cho-
robowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na 
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia 
przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które obywają 
kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej i udostępniać te informacje płatnikom składek. Informacje 
o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które 
zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie mu-
szą więc dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego 
z powodu przebywania w izolacji domowej.

SALUS ogranicza pracę poradni specjalistycznych
Pogarszająca się sytuacja epidemiczna spowodowała wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Klesz-

czowskiej Przychodni Salus. Przychodnia poinformowała o wstrzymaniu zapisów do poradni specjalistycz-
nych, funkcjonujących na podstawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów.

„Codziennie uzyskujemy informacje o stosowanych wobec personelu lekarskiego, współpracującego 
z przychodnią, środkach w postaci kwarantanny lub izolacji. Wyklucza to bezpieczną pracę poradni” - tłu-
maczy prezes zarządu spółki Salus - Iwona Bednarek.

Pacjenci, którzy mają już wyznaczone terminy porad zostaną indywidulanie poinformowani o tym, czy 
porada się odbędzie czy też zostanie odwołana. Wiadomość zostanie przekazana telefonicznie lub poprzez 
SMS. W przypadku wyznaczenia nowego terminu przyjęć dla danego lekarza w pierwszej kolejności przy-
chodnia powiadamiać będzie pacjentów z odwołanego terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w rejestracji Przychodni Salus telefonicznie - nr tel. 44/ 731-30-80; 44/ 731-30-15.

Ograniczenia w pracy Poradni Rehabilitacyjnej
Przychodnia Salus ogranicza też planowe przyjmowanie pacjentów oraz wykonywanie zabiegów fizjo-

terapeutycznych ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy. W komunikacie, 
zamieszczonym na stronie internetowej Przychodni Salus, możemy przeczytać: „Pacjentów w stanach 
ostrych oraz po operacjach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 575 405 875. W w/w przypadkach 
konsultacja oraz ewentualna fizjoterapia będzie rozpatrywana indywidualnie. Pacjenci, którzy byli umówieni 
na zabiegi fizjoterapeutyczne, ale zostali odwołani, będą sukcesywnie umawiani w odpowiednim czasie, 
jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie. Przepraszamy za utrudnienia”.

GOPS zawiesza dyżury psychologa
Niedawno wznowione dyżury psychologa w siedzibie GOPS w Kleszczowie zostały znów zawieszone. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie poinformował, że zaostrzająca się sytuacja epide-
miczna spowodowała odwołanie najbliższych dyżurów psychologa w Kleszczowie. Dwugodzinne dyżury, 
które były organizowane w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, zostały zawieszone do odwołania.

Informacja Zakładu Komunalnego „Kleszczów”
Komunalna spółka poprosiła swoich klientów o ograniczenie do minimum niezbędnych wizyt. Poinfor-

mowała też o zamknięciu, aż do odwołania, kasy działającej na terenie firmy. „Preferowany kontakt inte-
resantów to droga mailowa: sekretartiat@zkkleszczow.pl, lub telefoniczna: 44/ 731-32-23. Za utrudnienia 
przepraszamy” - napisano w komunikacie na stronie internetowej zakładu.

Wnioski do „Arreksu” wrzuć do urny
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” poprosiła mieszkańców gminy, by składając wnioski w spra-

wie podłączenia do Internetu bądź skorzystania z aktualnej promocji „Mega - przyspieszenie”, korzystali 
z urny, ustawionej na parterze w siedzibie spółki. Formularze wniosków można wcześniej pobrać ze strony 
internetowej spółki, są też wyłożone na parterze budynku. „Państwa wnioski będą rozpatrywane po upływie 
12 h. Prosimy o cierpliwość, będziemy się z Wami kontaktować jak najszybciej”.

PCPR do odwołania zawiesił bezpośrednią obsługę
Powołując się na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Powiatowe Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od 13 października zawiesiło do odwołania bezpośrednią obsługę 
interesantów. Kontaktując się z PCPR należy korzystać z poczty elektronicznej pcpr@powiat-belchatowski.
pl oraz telefonów: ● Sekretariat 44 715-22-61, 501 777 618; ● Zespół ds. administracyjno-gospodarczych 
44 739-48-07, 501 777 618; ● Zespół ds. finansowo-ekonomicznych 44 715-22-68; ● Zespół ds. rehabilita-
cji społecznej osób niepełnosprawnych 44 715-22-62,44 715-22-69, 603 697 592; ● Zespół ds. świadczeń 
44 715-22-64; ● Zespół ds. pieczy zastępczej 44 739-48-03, 44 715-22-60, 501 824 154, 791 181 117; ● 
Samodzielne stanowisko ds. pomocy społecznej 44 715 22 63.

W sytuacjach wyjątkowych dokumenty zapakowane w kopertę można pozostawić w skrzynce ustawio-
nej w przedsionku PCPR, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Tu znajdziesz wynik testu na koronawirusa
Od drugiej połowy lipca na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) znajdują się wyniki testów na koro-

nawirusa finansowanych ze środków publicznych. Kolejna usługa, jaka pojawiła się na IKP to informacja 
o tym, że na pacjenta nałożono kwarantannę lub izolację domową. Dowiemy się również na jaki okres je 
nałożono.

Pacjent może pobrać z IKP dokument z elektronicznym podpisem, potwierdzający kwarantannę lub 
izolację domową, a następnie wysłać go np. mailem do pracodawcy. Na Internetowe Konto Pacjenta należy 
się logować poprzez stronę pacjent.gov.pl. (opr. JS)

Pamiętajmy o szczepieniu psów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina właścicielom 
psów o obowiązku ich zaszczepienia przeciwko wście-
kliźnie. Obowiązek taki wynika z art. 56 ustawy o ochro-
nie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (tj. Dz.U.2018 r. poz. 1967 ze zm.).
Zgodnie z art. 56 ust. 2 tego aktu prawnego posiadacze 
psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wście-
kliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 mie-
siąca życia. Kolejne szczepienia należy powtarzać nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szcze-
pienia. 
Szczepienia wykonują lekarze weterynarii, prowadzący 
zakłady lecznicze dla zwierząt. Po wykonanym szcze-
pieniu wydają oni zaświadczenie, będące dokumen-
tem potwierdzającym zrealizowanie takiego obowiązku 
przez właściciela.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną z leka-
rzem weterynarii należy wcześniej ustalić wizytę w lecz-
nicy lub przyjazd weterynarza.

Całodobowy kontakt z WIOŚ w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 
umożliwił w tym roku mieszkańcom regionu całodobo-
we zgłaszanie spraw, związanych z potrzebą interwen-
cji z zakresu ochrony środowiska. Całe województwo 
podzielone zostało na cztery okręgi, do każdego z nich 
został przypisany odrębny numer telefonu interwencyj-
nego.
W przypadku powiatu bełchatowskiego naruszenia moż-
na zgłaszać pod numer telefonu 721-810-172. Ten sam 
numer dotyczy też powiatów: piotrkowskiego, opoczyń-
skiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego i miasta 
Piotrków Trybunalski.
Interwencje w sprawach dotyczących zagrożenia sta-
nu środowiska można zgłaszać również na adres e-ma-
il: awarie@wios.lodz.pl lub telefonicznie w godzinach 
pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Łodzi (godz. 7.30-15.30) pod numerem: (+48) 42-
633-33-43.

Terminy polowań w okolicach 
Łuszczanowic Kolonii
Zarząd Koła Łowieckiego nr 43 „Szarak” z/s w Woli 
Grzymalinej, przesłał do Urzędu Gminy w Kleszczowie 
informację o terminach polowań zbiorowych planowa-
nych w listopadzie br. Planowane jest zorganizowanie 
dwóch polowań. Odbędą się one w soboty 7 oraz 28 li-
stopada, obydwa w godz. 8-14. W pierwszym przypad-
ku jako miejsce polowania komunikat wskazuje „Lasy - 
Kolonia - Łuszczanowice”, natomiast w ostatnią sobotę 
listopada - „Kolonia - Łuszczanowice”. 
Osoby postronne, które w podanych terminach będą prze-
bywać w tej okolicy prosimy o zachowanie ostrożności.

Rolne nieruchomości na sprzedaż
Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 
nałożyła na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obo-
wiązek zapewnienia rolnikom możliwości bezpłatnego 
zamieszczania ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieru-
chomości rolnych i odpowiedzi na takie ogłoszenia. W 
tym celu wprowadzono rozwiązanie, polegające na udo-
stępnieniu takiej usługi na portalu eRolnik (https://erol-
nik.gov.pl).
Aby zamieścić na nim ogłoszenie o sprzedaży lub od-
powiedź na ofertę sprzedaży trzeba posiadać aktualny 
Profil Zaufany (PZ). Jak wiadomo PZ jest narzędziem 
nie tylko zastępującym podpis elektroniczny. Daje rów-
nież możliwość identyfikacji w Internecie, pozwala na 
załatwianie „na odległość” wielu spraw urzędowych.

(opr. JS)
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Tak działają tarcze
ależy spodziewać się, że z ustabilizowanym rynkiem pracy 
będziemy mieć również do czynienia na koniec roku 2020. 

Pewnym wyjaśnieniem dla tego zjawiska jest mechanizm wspierania 
przedsiębiorców ze środków, którymi dysponowała „Tarcza finanso-
wa” Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Zwolnisz pracowników - więcej musisz oddać
Przyznawane subwencje z „Tarczy finansowej” będą rozliczane 

tak naprawdę po upływie 12 miesięcy od daty ich udzielenia. Nie każdy 
przedsiębiorca będzie musiał oddać całą pulę przyznanych na rok pie-
niędzy. Wszystko jest uzależnione od sytuacji przedsiębiorcy w trzyna-
stym miesiącu po udzieleniu dofinansowania ze środków PFR. Zwrot 
pełnej kwoty będzie konieczny, jeśli doszło do zawieszenia lub zaprze-
stania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, albo 
też otwarto likwidację przedsiębiorstwa lub postępowanie upadłościowe.

Każdy z beneficjentów „Tarczy finansowej” będzie musiał oddać 25 
proc. otrzymanych z PFR środków. Nawet jeśli firma przetrwała kryzys i 
utrzymywała przez rok zatrudnienie na takim średnim poziomie, jaki zo-
stał wskazany we wniosku o przyznanie subwencji.

Jeśli przedsiębiorcy pomimo uzyskania wsparcia z „Tarczy” nie uda-
ło się utrzymać stanu zatrudnienia będzie musiał zwrócić taką część do-
finansowania, jaka wynika ze skali redukcji zatrudnienia. Pracodawca, 
który zmniejszył stan zatrudnienia o ponad połowę musi oddać 75 proc. 
otrzymanych środków (25 proc. obowiązkowego zwrotu + 50 proc. z ty-
tułu redukcji zatrudnienia).

Kruchy spokój na rynku pracy?
W bazie wolnych miejsc w województwie łódzkim (stan na dzień 25 

października br.) było zarejestrowanych 1093 propozycji zatrudnienia, 
obejmujących łącznie 4871 wolnych stanowisk pracy. Powiat bełchatow-
ski z liczbą 79 propozycji lokował się na trzecim miejscu w regionie, za-
raz po Łodzi (227) oraz po powiecie zgierskim (114).

Warto byłoby zapytać o aktualność wszystkich tych propozycji pra-
cy. Na końcu długachnej listy, liczącej 110 stron, widnieją oferty umiesz-
czone tam przed 290 dniami…

Z ciekawości zajrzeliśmy na aktualne oferty z wykazu, jaki jest do-
stępny na stronie PUP Bełchatów. Wynika zeń, że np. do 19 listopada 
będą przyjmowane CV osób, zainteresowanych pracą na następujących 
stanowiskach: ● monter wyrobów z drewna (praca w tartaku w Ruścu 
za 2,8 tys. zł brutto), ● młodszy specjalista do spraw finansów - młod-
szy księgowy (spółka Makani w Żłobnicy, min. wynagrodzenie 6 tys. zł), 
● doradca finansowy (praca na 3 zmiany w Bełchatowie za min. 3 tys. zł 
brutto), ● elektromechanik (praca na 3 zmiany w Osinie Kluckiej, 3,6 tys. 
zł brutto), ● operator linii produkcyjnej (spółka Epicom w strefie „Bogumi-
łów” za 2,9 tys. zł brutto), ● monterzy stolarki okiennej, drzwi, bram, rolet 
oraz drzwi wewnętrznych, podłóg, rolet (spółka SILBUD z Bełchatowa, 
praca jednozmianowa na terenie województwa za min. 2,7 tys. zł brut-
to). Dalsze oferty, których szczegóły można poznać wchodząc na stro-
nę www.pupbelchatow.pl, dotyczą bardzo zróżnicowanej puli zawodów.

Warto pamiętać, że nie wszystkie firmy, poszukujące pracowników 
zgłaszają swoje oferty do „pośredniaka”. Szukając ciekawych propozy-
cji trzeba zaglądać bezpośrednio na firmowe strony internetowe lub ich 
profile FB. Mieszkańcom naszej gminy polecamy też regularne odwie-
dzanie strony Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. 21 października zo-
stały na niej umieszczone propozycje zatrudnienia w kleszczowskim 
zakładzie produkcyjnym spółki Colep Polska. Oferty dotyczą takich spe-
cjalności, jak: mikrobiolog, chemik ds. rozwoju, operator linii. Ogłoszenia 
opisują szczegółowe wymagania stawiane kandydatom, jak też ich przy-
szłe obowiązki. Są też dostępne dwie anglojęzyczne oferty, skierowane 
do przedstawicieli takich profesji, jak „production supervisor” oraz „wa-
ter system specialist”.

Kleszczowska „Tarcza finansowa”
W kwietniu br., w kluczowym okresie pierwszej fazy epidemii, obok 

„Tarczy finansowej” PFR zostały przez samorząd Kleszczowa urucho-
mione lokalne instrumenty wsparcia dla firm oraz osób, dotkniętych eko-
nomicznymi skutkami COVID-19. O tym, jaka była skala pomocy finan-
sowej, udzielonej przez gminę dla ratowania miejsc pracy w firmach i 
ochrony położenia mieszkających na terenie gminy Kleszczów mikro-
przedsiębiorców, pracowników oraz innych osób, świadczących usługi 
na podstawie umów cywilnoprawnych, można było się dowiedzieć pod-
czas wrześniowej sesji Rady Gminy Kleszczów, kiedy zostało zaprezen-
towane sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze.

N

Zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty kredytowej

KREDYT „ABC”

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.05.2020 r.

* Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu 15 700,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, rata kredytu 
(malejące saldo, najwyższa rata) 594,05 zł, kwota odsetek 1 682,21 zł za cały okres kredytowania, prowizja za 
udzielenie kredytu 785,00 zł, koszt zabezpieczenia 0,00 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 2 467,21 zł. Przy przyjęciu 
wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,00 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej 
kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 18 167,21 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione 
są od zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej: 6,90 %ź
prowizja od udzielonego kredytu: 5 %ź
wysokość kredytu: 1 000 – 50 000 złź

kredyt udzielany: do 31.01.2021 r.ź
dowolny cel kredytuź
szybka decyzja kredytowaź
możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłatź
możliwość wyboru różnych form zabezpieczeniaź
czas do namysłu – aż 14 dni na odstąpienie od umowyź

termin spłaty: do 60 miesięcyź

Wszelkich informacji udzielą pracownicy placówek banku:
KLESZCZÓW                     tel. (44) 731-31-50, wew. 11

KLUKI                                tel. (44) 631-50-06 
SULMIERZYCE                  tel. (44) 684-60-18 
RZĄŚNIA                           tel. (44) 631-71-10

 
 

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty kredytowej

KREDYT „ABC”

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.05.2020 r.

* Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu 15 700,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, rata kredytu 
(malejące saldo, najwyższa rata) 594,05 zł, kwota odsetek 1 682,21 zł za cały okres kredytowania, prowizja za 
udzielenie kredytu 785,00 zł, koszt zabezpieczenia 0,00 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 2 467,21 zł. Przy przyjęciu 
wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,00 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej 
kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 18 167,21 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione 
są od zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej: 6,90 %ź
prowizja od udzielonego kredytu: 5 %ź
wysokość kredytu: 1 000 – 50 000 złź

kredyt udzielany: do 31.01.2021 r.ź
dowolny cel kredytuź
szybka decyzja kredytowaź
możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłatź
możliwość wyboru różnych form zabezpieczeniaź
czas do namysłu – aż 14 dni na odstąpienie od umowyź

termin spłaty: do 60 miesięcyź

Wszelkich informacji udzielą pracownicy placówek banku:
KLESZCZÓW                     tel. (44) 731-31-50, wew. 11

KLUKI                                tel. (44) 631-50-06 
SULMIERZYCE                  tel. (44) 684-60-18 
RZĄŚNIA                           tel. (44) 631-71-10

 
 

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Przypomnijmy, że uchwała Nr XX/224/2020 Rady Gminy Klesz-
czów z 23 kwietnia br. określając szczegółowo warunki przyznania tego 
wsparcia, wprowadziła możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. Na jej podstawie dokonano zwolnienia z podatku 
od nieruchomości w łącznej kwocie 529.453,23 zł. Kolejna uchwała (Nr 
XX/225/2020 z 23 kwietnia 2020 r.) dotyczyła wprowadzenia lokalnego 
programu pomocy społecznej dla mieszkańców gminy, zmagających się 
ze skutkami epidemii COVID-19. Z tego tytułu udzielono pomocy dla 126 
osób, a łączna suma wsparcia wyniosła 230.988 zł.

Wspomnijmy na koniec o jeszcze jednym mechanizmie „antyco-
vidowego” wsparcia, w postaci umorzenia należności z tytułu czyn-
szu dzierżawnego od wydzierżawionych składników majątkowych 
(m.in. gruntów wraz z naniesieniami), stanowiących własność Gminy 
Kleszczów. Możliwość takiego umorzenia za czas występowania sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, począwszy od 1 
kwietnia 2020 r. wprowadziło zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów nr 
120.35.2020. Łączna kwota umorzonych z tego tytułu należności wy-
niosła 714.925,76 zł.

J. Strachocki
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å ciąg dalszy ze str. 2
były wynajmowane - w ramach Kleszczowskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości - na preferencyjnych warunkach firmom zewnętrz-
nym. Był taki czas (niestety, dość odległy), że nawet wolne po-
mieszczenia w suterenach budynku tętniły życiem. Funkcjonowała 
tu niewielka lokalna szwalnia, działała też sala, służąca do prowa-
dzenia szkoleń.

Obecnie dla poprawy funkcjonalności konieczne jest zajęcie się 
pomieszczeniami wewnątrz gminnego budynku. W ramach moder-
nizacji planowana jest 

przebudowa układu lokali,
 połączona z wykonaniem nowych otworów drzwiowych i mon-

tażem stolarki drzwiowej. Przewidziano też wstawienie kilku dodat-
kowych okien, montaż 
rolet antywłamaniowych, 
modern izac ję  toa le t . 
Oprócz tego mają być 
odnowione instalacje we-
wnętrzne (elektryczna, 
grzewcza i wodno-kana-
lizacyjna), powstanie też 
instalacja służąca do kli-
matyzacji.

Sporo prac do wy-
konania przewidziano 
w otoczeniu budynku, 

zwłaszcza na dziedzińcu wewnętrznym. Powstanie tu kanalizacja 
deszczowa, służąca odwadnianiu terenu. Zostaną wyburzone sta-
re garaże i zbudowane nowe. Planowane jest też zwiększenie licz-
by miejsc parkingowych. Oprócz nowego ogrodzenia budynku po-
wstanie nowe oświetlenie terenu.

Prace remontowe 
obejmą też dach.

W jego części zostanie wymieniona konstrukcja nośna. Do wy-
miany przewidziano ponadto deskowanie oraz pokrycie z blachy 
wraz z rynnami, obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, 
a także stare włazy dachowe. Wyremontowane zostaną istniejące 
kominy i lukarny, a także daszki nad wejściami do budynku.

Oferty wykonawców, którzy chcieliby zrealizować prace remon-
towe przy budynku pod adresem ul. Główna 122 przyjmowane były 
do 27 października. Termin realizacji wymienionych prac ma się 
zmieścić w ośmiu miesiącach. JS

Remont w siedzibie Arreksu

Jeśli planujesz montaż paneli 
PV - przeczytaj tę broszurę

ajkrótsza definicja prosumenta: osoba, która produkuje prąd 
z odnawialnych źródeł energii (OZE) i jednocześnie zużywa go 

na własne potrzeby.
Prosumentów szybko przybywa nie tylko w gminie Kleszczów. 

Rozwój instalacji fotowoltaicznych gwałtownie przyspieszył w całej 
Polsce, także za sprawą rządowych programów (np. „Mój prąd”). Tyl-
ko w pierwszym półroczu 2020 roku operatorzy systemów dystrybu-
cyjnych (OSD) przyłączyli do swoich sieci prawie 109 tys. mikroinsta-
lacji o mocy ponad 742 MW. W porównaniu z końcem 2019 r. daje to 
przyrost liczby mikroinstalacji o ponad 70 proc. oraz wzrost mocy mi-
kroinstalacji o ponad 74 proc.

Na razie nic nie wskazuje na zahamowanie tego trendu. Monta-
żem nowych instalacji PV (skrót od angielskiego słowa Photovoltaics) 
będzie się interesować coraz większa rzesza właścicieli budynków 
mieszkalnych. Z myślą o nich Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz 
ze zrzeszonymi w Polskim Towa-
rzystwie Przesyłu i Rozdziału Ener-
gii Elektrycznej (PTPiREE) spółka-
mi OSD opracowały „Przewodnik 
prosumenta w gospodarstwie do-
mowym”.

Broszura jest adresowana do 
potencjalnych prosumentów. Opisu-
je w przystępny sposób m.in. ● czym 
są odnawialne źródła energii, ● jak 
optymalnie dobrać ich moc do wła-
snych potrzeb, ● na co zwrócić uwa-
gę przed decyzją o wyborze instala-
cji fotowoltaicznej, ● gdzie najlepiej 
zainstalować panele PV, ● co wpły-
wa na pracę instalacji fotowoltaicz-
nej, ● jak optymalnie użytkować in-
stalację PV.

Broszura „Przewodnik prosu-
menta w gospodarstwie domowym” 
zawiera również informacje dotyczą-
ce procesu przyłączenia instalacji 
fotowoltaicznej do sieci elektroener-
getycznej. Na stronie https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualno-
sci/przewodnik-prosumenta-w-gospodarstwie-domowym znaj-
dziemy to 12-stronicowe opracowanie. JS

początku listopada możliwe będzie załatwianie spraw 
w ZUS bez wychodzenia z domu. Do tej pory załatwianie 

spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem wy-
posażonego w kamerę urządzenia (komputer, laptop, tablet, smart-
fon) odbywało się w siedmiu oddziałach ZUS - w Warszawie, Krako-
wie, Poznaniu i we Wrocławiu. Wkrótce taką możliwość otrzymają 
klienci w pozostałych regionach Polski. W Łódzkiem e-wizyty w ZUS 
ruszają od 4 listopada.

Na e-wizytę w ZUS można się umówić tylko w tej placówce, któ-
ra jest dla nas właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli 
klient jest płatnikiem składek umawia się na e-wizytę w ZUS właści-
wym ze względu na adres swojej firmy.

Na e-wizytę można się umówić po wcześniejszej rezerwacji ter-
minu. Trzeba wówczas podać swoje dane, wybrać dzień i godzinę 
(dni robocze w godz. 9.00-14.30) i określić temat spotkania. ZUS in-
struuje klientów, jak umówić e-wizytę poprzez filmik zamieszczony 
na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=LPCMPwIldQ4&fe-
ature=youtu.be).

Oprócz odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym odby-
wać się będzie rozmowa na odległość, podczas e-wizyty warto mieć 
przed sobą dowód osobisty. Może być potrzebny przy rozpatrywaniu 
konkretnych, indywidualnych spraw. JS

Od listopada  
ZUS uruchamia e-wizyty

Od N

TARCZA 5.0 - WSPARCIE  
DLA CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 15 października wybrani przedsiębiorcy mogą ubiegać się 
o zwolnienie ze składek ZUS. „Tarcza 5.0” zakłada możliwość 
udzielenia trzech form wsparcia. Płatnicy sektora turystycznego, 
hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw 
będą mogli skorzystać ze zwolnienia na opłacanie składek ZUS 
za lipiec, sierpień i wrzesień. O zwolnienie ze składek mogą ubie-
gać się przedsiębiorcy, u których przeważająca część działalności 
gospodarczej została określona przez jeden z 11 wybranych ko-
dów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 
90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B i 93.29.Z.

Druga forma pomocy, przewidzianej w „Tarczy 5.0” to świad-
czenie postojowe, o które będą mogli się ubiegać osoby prowadzą-
ce działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

W „Tarczy 5.0” znalazł się także dodatkowy zapis dotyczący 
świadczenia postojowego. Mogą na nie liczyć ci, którzy wcześniej 
już otrzymali tego typu świadczenie. Skorzystają przedsiębior-
cy, sektor turystyczny, hotelarski oraz organizacji i obsługi targów, 
konferencji.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/pu-
blisher/aktualnosc/0/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3583326.



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 21/541

å ciąg dalszy na str. 12

Szkolne wieści
Reprezentowali Łódzkie

W finale centralnym zawodów „Sprawni jak żołnierze” w Bornem Sulinowie trzy-
osobowa drużyna uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 
(Marcel Kozłowski, Kacper Szymoniak, Mikołaj Grzybek) jako reprezentacja woje-
wództwa łódzkiego rywalizowała w konkurencjach sportowo-obronnych (m.in. strze-
lanie, rzut granatem, pierwsza pomoc przedmedyczna, bieg na orientację). Ucznio-
wie z Kleszczowa wywalczyli piąte miejsce wśród reprezentacji z województw całej 
Polski. Impreza odbywała się w dniach 5-8 października, a opiekunem drużyny 
z ZSP był Piotr Szczepaniak.
Sprawdzian wiedzy historycznej

Setna rocznica bitwy warszawskiej stała się pretekstem do przeprowadzenia te-
stu wśród uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Na sprawdze-
nie swojej wiedzy z faktów historycznych, związanych z tą bitwą, zdecydowały się 
33 osoby. Test złożony z 20 pytań oceniała komisja w składzie Renata Skalska, Jo-
anna Mądrzyk i Bożena Zatorska.

Najlepiej zostały ocenione wyniki następujących uczniów: I miejsce - Witold Ję-
drzejczyk (kl. VIII c); II miejsce - Kacper Antosiewicz (kl. VIII a) i Wiktor Falarz (kl. 
VIII b); III miejsce: Malwina Guc (kl. VIII c), Brandon Gonera (kl. VIII b), Oliwia Ry-
barczyk (kl. VIII a), Jan Gwoździk (kl. VII d), Samuel Piskorski (kl. VIII d). Nagrodą 
były okolicznościowe dyplomy oraz dodatkowe oceny z historii.
Ogólnopolski Tydzień Kariery…

… to akcja, którą przed laty zainicjowało Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 
Zawodowych RP, chcąc zachęcić młodzież do świadomego planowania kariery za-
wodowej. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie wydarzenia zorga-
nizowane w ramach OTK odbywały się od 19 do 25 października. W ramach tego 
projektu uczniowie mieli nie tylko możliwość odbywania indywidualnych konsultacji 
z pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym. Poznawali bliżej działalność Fun-
dacji Rozwoju Gminy Kleszczów, poznawali specyfikę pracy firm z Kleszczowskich 
Stref Przemysłowych (m.in. Caparol Polska sp. z o.o., Kersten Europe sp. z o.o.), 
dowiedzieli się więcej o funkcjonowaniu kompleksu SOLPARK. Wszystkie spotka-
nia odbywały się zdalnie, za pośrednictwem programu MS Teams. W tej samej for-
mule zorganizowano również rozmowy o pracy w różnych zawodach (fizjoterapeu-
ta, trener tańca, mediator, psychologiem-kosmetologiem).
Profilaktyczna akcja „Zawsze pier(w)si”…

… w klasie VIII a SP Kleszczów została zorganizowana w celu upowszechnie-
nie działań, służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów piersi. Miała charakter 
edukacyjno-sportowy. W sobotę 10 października uczestniczki obejrzały przygotowa-
ną przez wychowawczynię prezentacją multimedialną poświęconą zachorowalno-
ści na raka piersi i sposobom zapobiegania. Następnie wyruszyły na terenową tra-
sę, pokonując dystans 8 kilometrów. Część terenowa, polegająca na przebiegnięciu 
minimum 5 kilometrów, to element składowy ogólnopolskiej akcji „Zawsze pier(w)si”.
Świętowali Dzień Patrona

Św. Jan Paweł II jest patronem Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum 
Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. Odbywający się w październiku Dzień 
Papieski stał się okazją do przypomnienia patrona obydwu szkół. Przygotowana zo-
stała wystawa książek ze szkolnej biblioteki, dotyczących życia i dzieła Papieża Po-
laka. Zaprezentowano również prace plastyczne - portrety Jana Pawła II, wykonane 
na lekcjach plastyki przez uczniów klas pierwszych.
Spacer z psychologiem

W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada na 10 paź-
dziernika, uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie mieli oka-
zję wziąć udział w akcji, nazwanej „Spacer z psychologiem”. Tegoroczne obchody 
wspomnianego dnia odbywają się pod hasłem „Ruch na rzecz zdrowia psychicznego 
- inwestujmy” oraz „Zdrowie psychiczne dla wszystkich. Większe inwestycje - lepszy 
dostęp”. Zostały m.in. zorganizowane warsztaty psychologiczne „Ruch to zdrowie”.
Szkolny Klub Wolontariatu…

… działający w Szkole Podstawowej w Łękińsku przy okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej zaproponował rodzicom uczniów zakup cegiełek o wartości 10 zł. Dochód 
z ich sprzedaży przeznaczony został na wsparcie działalności, prowadzonej przez 
łódzką Fundację „Gajusz”. „Zakupioną przez Państwo cegiełkę dziecko może podpi-
sać, ozdobić i wręczyć nauczycielowi zamiast kwiatka w Dniu Edukacji Narodowej” 
- zachęcali wolontariusze.

Kolejną w tym roku akcją, zorganizowaną przez Szkolny Klub Wolontariusza, 
było porządkowanie na cmentarzu w Łękińsku dwóch grobów - nieznanego żołnie-
rza i zmarłej nauczycielki. To miejsca pozostające od lat pod opieką społeczności 
szkolnej.

Przygotował JS z wykorzystaniem informacji,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Skromnie świętowano…
… tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej. Wiadomo - 

epidemia. Nie było zatem głównej, gminnej uroczystości po-
łączonej z muzycznym lub kabaretowym występem. Święto-
wano tak, jak zaplanowały to sobie poszczególne placówki 
edukacyjne.

Do każdej ze szkół i do każdego przedszkola trafił list 
z okolicznościowymi życzeniami, podpisany przez wójta Sła-
womira Chojnowskiego oraz przewodniczącą Rady Gminy 
Katarzynę Biegała. Przedstawiciele samorządu podziękowa-
li w nim pracownikom oświaty za oddanie, poświęcenie i wy-
siłek, wkładany w opiekę, nauczanie oraz wychowanie dzieci 
i młodzieży. Były też życzenia „dalszych sukcesów eduka-
cyjnych, satysfakcji z pracy zawodowej, realizacji życiowych 
pasji oraz niegasnącej energii do przekazywania wiedzy”.

Na końcu listu samorządowcy wyrazili jeszcze jedno ży-
czenie: „Niech każdy dzień będzie powodem do dumy z osią-
gnięć podopiecznych, a Państwa codziennej pracy niech to-
warzyszy spełnienie zawodowe, szacunek i zaufanie”.

Wójt gminy przyznał 25 nauczycielom nagrody pienięż-
ne. Nazwiska nagrodzonych podajemy poniżej.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku zrezygnowała z przygo-
towania okolicznościowej akademii. Uczniów zaproszono do 
spróbowania swoich sił w specjalnych konkursach. Najmłod-
si (klasy I-III) mieli wykonać pracę plastyczną pod tytułem 
„Moja pani”. Klasy IV-VIII zaproszono do napisania tekstu 
poetyckiego, poświęconego szkole, nauce, bądź ulubione-
mu nauczycielowi.

W Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbyła się tra-
dycyjna akademia. Jej fotograficzny, a także filmowy zapis 
można znaleźć na szkolnej stronie internetowej. JS

Z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej…
… nagrody przyznane przez Wójta Gminy Kleszczów otrzy-
mali następujący pracownicy gminnych szkół i przedszkoli:
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie:
Dyrektor Mariola Świderska -Kulka, wicedyrektor Katarzy-
na Syrówka oraz Joanna Chrostowska, Renata Cieślak, 
Ewa Gajewska, Danuta Kuc, Sławomir Szafrański, Anna 
Życińska.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku:
Dyrektor Katarzyna Bębnowska, wicedyrektor Iza Marcin-
kowska oraz Barbara Gniewosz, Michał Rejniak, Małgorza-
ta Skrzynecka.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie:
Dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, wicedyrektor Aleksan-
dra Ignasiak-Smela oraz Emilia Ławska, Barbara Mickie-
wicz, Piotr Szczepaniak i Aleksandra Żarska-Szulc.
Przedszkole w Kleszczowie:
Dyrektor Małgorzata Szluga oraz Halina Ćwigoń,
Przedszkole w Łękińsku:
Dyrektor Dorota Paciorek oraz Joanna Łyczkowska,
Przedszkole w Łuszczanowicach:
Dyrektor Ewa Bindas oraz Anna Rozpędowska.

Nowości  
na półkach biblioteki
Jesienna aura i kolejne wprowadzane ograniczenia 

epidemiczne sprawiają, że własny dom i mieszkanie wy-
daje się najbezpieczniejszym miejscem na przetrwanie. 
Jeśli nie zajmujemy się remontowaniem czy hobbystycz-
nymi pasjami, jeśli nie pochłania nas oglądanie tasiemco-
wych seriali, to może zaczniemy częściej korzystać z za-
sobów Gminnej Biblioteki Publicznej? 
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uziarnieniu wchodził sypki cement oraz emulsja asfaltowa. Te składni-
ki przemieszane przez specjalną maszynę, nazywaną drogowym recy-
klerem i odpowiednio zagęszczone, utworzyły warstwę trwałej podbu-
dowy, na której układane są potem kolejne warstwy bitumiczne.

Na fragmencie drogi powiatowej z Łękińska do Czyżowa oraz na 
wspomnianym już fragmencie drogi gminnej będą to dwie warstwy 
o grubości 8 cm i 4 cm, natomiast na bardziej obciążonym odcinku Czy-
żów - Kalisko, który de facto stanowi przedłużenie obwodnicy gmin-
nej, kolejno będą układane warstwy o grubościach 7 cm, 5 cm i 4 cm.

Wykorzystanie destruktu, pozyskanego ze starej nawierzchni dro-
gowej w postaci mieszanki MCE, jest praktykowane przez drogowców 
już od kilku lat. W przypadku inwestycji drogowych w gminie Klesz-
czów takie rozwiązanie zastosowane zostało po raz pierwszy.

J. Strachocki

poprzednim wydaniu „Informatora” napisaliśmy o tym, jak prze-
biegają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1500E na 

odcinku od Czyżowa do Kaliska. Postęp tych robót śledzą codziennie 
dziesiątki kierowców, jeżdżących tędy do pracy i z pracy. To oni należą 
do tego grona, które – widząc że inwestycja prowadzona jest w dobrym 
tempie – życzą wykonawcom jak najwięcej zapału i łaskawej aury.

Mieszkańcy gminy Kleszczów są zapewne ciekawi, jaki jest teraz 
stan robót na odcinku „powiatówki” całkowicie zamkniętym dla ruchu. 
Jak dowiadujemy się od Zbigniewa Nowaka, kierownika robót w fir-
mie wykonawczej (spółka DOMAX z Boronowa), całkowite wyłącze-
nie z użytkowania fragmentu Łękińsko – Czyżów, a także sprzyjają-
ce dotychczas drogowcom warunki pogodowe pozwoliły na znaczne 
wyprzedzenie harmonogramu. Zaawansowanie prac jest oceniane na 
ponad 70 proc.

Zdjęcia, dokumentujące przebieg robót drogowych, uzyskane 
dzięki uprzejmości firmy wykonawczej, pokazują, że zarówno na dro-
dze powiatowej, jak i na włączonym do tej samej inwestycji fragmen-
cie drogi przez las, biegnącej w kierunku Łękińska, została już ułożo-
na bitumiczna warstwa wiążąca. Na drodze leśnej gotowe są ponadto 
fragmenty ścieżki rowerowej.

Na drodze przez las widać nie tylko nową nawierzchnię jezdni, ale i 
fragment ścieżki rowerowej

Przy drodze powiatowej po odpowiednim wyprofilowaniu rowów 
trwa układanie ażurowych płyt betonowych, wzmacniających skarpy. 
W następnej kolejności zaczną się tutaj prace brukarskie. Ostatnia, 
ścieralna warstwa bitumiczna zostanie ułożona dopiero po wykonaniu 
wszystkich odcinków rowów przydrożnych, po całkowitym wykończe-
niu rowerowych ścieżek i - co najważniejsze - przy odpowiednich wa-
runkach pogodowych.

Warto zwrócić uwagę, że na całym ponad 7-kilometrowym frag-
mencie przebudowywanej drogi DP 1500E do wykonania nowej pod-
budowy wykorzystywany jest materiał ze starej nawierzchni tego od-
cinka. Po jego usunięciu z pomocą drogowych frezarek tzw. destrukt 
został zwieziony na rozległy plac, wynajęty przez firmę wykonawczą 
w pobliżu Czyżowa. Później drogowcy użyli go do wykonania nowej 
podbudowy.

Utworzyła ją mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna (MCE), 
w której skład oprócz destruktu i warstwy kruszywa o odpowiednim 

Nowa konstrukcja z… destruktu

Prace przy frezowaniu starej nawierzchni – z tyłu widoczna sterta 
sgromadzonego destruktu

Tak wygląda nawierzchnia po ułożeniu warstwy mieszanki MCE

Gdzie najwięcej budów?
ile w latach 2012-2016 liczba wydanych pozwoleń na budo-
wę domów mieszkalnych na terenie naszej gminy oscylowa-

ła w granicach od 26 do 37 rocznie, to od 2017 roku obserwujemy 
znaczący wzrost dynamiki. Dokument pozwalający na rozpoczę-
cie prac przy budowie własnego domu jednorodzinnego otrzymało 
wówczas 43 inwestorów.

W kolejnych latach liczby były jeszcze większe: w 2018 - 58 po-
zwoleń, w roku 2019 - 61. O tym, jaki będzie wynik roku 2020 prze-
konamy się na koniec grudnia. Czy zostanie pokonana kolejna gra-
nica? Nie wiadomo. Do 30 czerwca zostało wydanych 27 pozwoleń.

Ciekawe wnioski płyną z analizy rozłożenia inwestycji mieszka-
niowych na poszczególne miejscowości. Szczegółowe dane, któ-
rymi dysponuję, obejmują tylko lata 2017-2020. Z liczby wydanych 
w tym okresie pozwoleń wynika, że na miejsce przyszłego zamiesz-
kania najchętniej wybierano Łękińsko. Tej miejscowości dotyczy aż 
48 pozwoleń na budowę.

Kolejne pod względem popularności są Łuszczanowice (wraz 
z Łuszczanowicami Kolonią). Dla tej lokalizacji wydanych zostało 
30 dokumentów. Dalsze miejsca zajmują: Wolica (24), Czyżów (23), 
Kleszczów (17) oraz Żłobnica (6).

JS

W najbliższych latach największy wzrost inwestycji mieszkaniowych 
nastąpi na tym osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii

W

O
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ksperci przewidują, że zapotrzebowanie na pomoc psycholo-
giczną będzie systematycznie rosnąć. W sytuacji, kiedy bez-

pośrednie rozmowy z psychologami są utrudnione, ratunkiem mogą 
być infolinie, pod które można zadzwonić anonimowo i usłyszeć słowa 
wsparcia i rady, jak postępować.

Spośród różnych, działających obecnie telefonicznych poradni wy-
braliśmy kilka. Może ten lub inny kontakt przyda się w krytycznej sytu-
acji, kiedy zaczniemy wątpić w możliwość samodzielnego poradzenia 
sobie z problemami.
Dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pod numerem 800-
080-222 została uruchomiona na zlecenie Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Porad udzielają 
psychologowie, pedagodzy i prawnicy, zaangażowani przez Fundację 
ITAKA. To element większego projektu, o którym można przeczytać na 
stronie www.liniadzieciom.pl.

Alternatywna droga dla uzyskania fachowej pomocy to wysłanie 
maila na adres porady@liniadzieciom.pl, albo prawnik@liniadzieciom.
pl lub pedagog@liniadzieciom.pl. Na stronie projektu zamieszczany jest 
również wykaz najbliższych dyżurów specjalistów, wraz z informacją 
o preferowanej formie kontaktu (telefon, e-mail, czat).
Linia Wsparcia

Ten projekt Ministerstwa Zdrowia nosi nazwę Centrum Wsparcia. 
To całodobowa pomoc poprzez telefon, czat i e-mail, świadczona na 
rzecz osób, znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Jeśli sami 
odczuwamy stany depresyjne, albo u osób bliskich dostrzegamy dzia-
łania autodestrukcyjne, które mogą skończyć się próbami samobójczy-
mi możemy zadzwonić na bezpłatną infolinię 800 70 2222. Na tej Linii 
Wsparcia dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA. Udzielają porad i kie-
rują dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich re-

gionie.
Telefon Zaufania

Do dyspozycji dzieci 
i młodzieży uruchomio-
ny został całodobowy 
numer 116 111. Połą-
czenia z tym numerem 
są bezpłatne. Ze swoimi 
problemami mogą się tu 
zwracać osoby z całej 
Polski. Mają zapewnioną 
anonimowość.
Kryzysowy Telefon 
Zaufania

Do osób dorosłych 
w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psycholo-
gicznej, do rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowaw-
czym oraz do osób niepełnoprawnych jest adresowana oferta poradni 
psychologicznej, która działa pod bezpłatnym numerem 116 123. Po-

Tu znajdziesz potrzebne wsparcie
trzebujące fachowego wsparcia osoby (ludzie samotni, cierpiący z po-
wodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu) mogą dzwonić co-
dziennie w godz. 14.00-22.00.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon Zaufania funkcjonuje również w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka. Dzieci potrzebujące pomocy mogą dzwonić na bezpłatny nu-
mer telefonu 800 12 12 12. Ten numer jest aktywny przez całą dobę, 
przy czym w dni wolne od pracy i każdego dnia w godz. 20.00-8.00 
przekazywane wiadomości i problemy są nagrywane. Będą odsłuchane 
w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00). Adres poczty elektro-
nicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.
„Niebieska Linia” 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebie-
ska Linia” to kompleksowa oferta wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy domowej. Za pośrednictwem czynnej całodobowo infolinii 
800 12 00 02 można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na 
temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym informacje o istnie-
jących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placów-
kach pomocowych.

Poradnia e-mailowa działa pod adresem: niebieskalinia@niebie-
skalinia.info.
Policyjny telefon zaufania

Szukając wsparcia w sytuacjach przemocy w rodzinie można rów-
nież zadzwonić pod numer 800 120 226. Działa pod nim Policyjny Te-
lefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. O pomoc 
mogą się zwracać zarówno dzieci, jak i dorośli. Bezpłatne połączenie 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30. Można się tu 
dowiedzieć np. jaka jest procedura przy zakładaniu „Niebieskiej Karty”.
Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” …

… uruchomiła specjalny telefon 800 100 100 dla rodziców i nauczy-
cieli. Dzwoniąc bezpłatnie na ten numer można się zwracać ze spra-
wami, dotyczącymi  pomocy psychologicznej dzieciom, przeżywającym 
trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, wyko-
rzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depre-
sja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Linia 800 100 100 jest 
czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00.
Bezpłatny numer 800 108 108…

… służy do kontaktu osób, które straciły kogoś bliskiego. Funda-
cja Nagle Sami, która prowadzi tę linię informuje, że dzwoniący mogą 
anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie lub za-
sięgnąć porady. Porad udzielają psychologowie i przeszkoleni studen-
ci ostatnich lat psychologii.

Telefon 800 108 108 jest czynny od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 17.00-20.00. Natomiast w godzinach 14.00-20.00 można się 
kontaktować poprzez komunikator SKYPE.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Fundacji 
Nagle Sami www.naglesami.org.pl. (opr. JS)

Główna strona internetowa Telefonu Zaufania

E

Darmowe wsparcie psychologiczne
Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom spo-

łecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia 
grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Z 
ich pomocy mogą również skorzystać mieszkańcy gminy Kleszczów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po 
ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywisto-
ści, a także izolacja - to problemy, z jakimi od pewnego czasu zmaga się więk-
szość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalne-
go, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wspar-
cia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się 
każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bez-
piecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświad-
czeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy prze-
żywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i 
wesprą.

- Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych 
problemów, dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często 
pierwszy krok na drodze do nowego życia - informuje Magda Matuszewska, ko-
ordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” odbywają się pod opieką specjalistów - 
psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Gru-
py działają w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego men-
tora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. - Już teraz otrzymujemy 
dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu po-
moc - dodaje M. Matuszewska z Fundacji ADRA Polska. 

Spotkania grup wsparcia są prowadzone w trybie online. Wymagają je-
dynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?
1.wejść na stronę www.adra.pl/kryzys,
2.wypełnić krótki formularz,
3.poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Źródło: Fundacja ADRA
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Mediacje zamiast sądu
-letni Rafał Śniegórski z jednej ze szkół podstawowych 
w Krośnie pokazał rolę mediatora w pracy konkursowej 

na plakat, ilustrujący Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2020. Mo-
carz, porównywalny z Supermanem, podtrzymuje kładkę, która ma 
umożliwić poko-
nanie przepaści 
niezgody, dzie-
lącej dwie zwa-
śnione i zasmu-
c o n e  o s o b y , 
stojące na prze-
ciwległych brze-
gach.

Rola poza-
sądowych me-
d i a c j i  w  r o z -
w i ą z y w a n i u 
niektórych spo-
rów jest ciągle 
niedoceniana, a także mało znana w społeczeństwie. Stąd takie 
inicjatywy jak obchodzony co roku Międzynarodowy Tydzień Me-
diacji. W tym roku związane z nim wydarzenia odbywały się od 12 
do 16 października. Właśnie w tym czasie przy Sądzie Okręgowym 
w Piotrkowie Trybunalskim została uruchomiona INFOLINIA O ME-
DIACJI. Infolinia działa pod nr tel. 510-246-880. Można telefonować 
w godz. 14.00-17.00 (poza dniami świątecznymi i wolnymi od pra-
cy). Obsługujący infolinię mediatorzy bezpłatnie udzielają informa-
cji dotyczących mediacji.

Mediacje to sposób na uniknięcie długotrwałej i często kosztow-
nej drogi postępowania przed sądem. Skonfliktowane strony mogą 
w ten sposób zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale również 
nerwy. Ugoda może zostać wypracowana dzięki udziałowi profesjo-
nalnego mediatora nawet już na pierwszym spotkaniu stron. Me-
diacje dotyczą najczęściej spraw rozwodowych, alimentacyjnych, 
spraw karnych oraz spraw nieletnich.

Ugoda zawarta przed mediatorem posiada taką samą moc 
prawną, jaką ma ugoda sądowa, wymaga tylko zatwierdzenia przez 
sąd. Profesjonalni mediatorzy, którzy są wpisani na listy w sądach 
albo działają w organizacjach mediatorów, posiadają odpowiednie 
kwalifikacje do skutecznego prowadzenia mediacji oraz przygoto-
wywania treści ugód. 

Kontaktując się z Infolinią o Mediacji można uzyskać odpowiedź 
na takie kwestie, jak: ● możliwości prowadzenia mediacji w po-
szczególnych rodzajach spraw, ● podstawowe zasady i cele media-
cji, ● korzyści przemawiające za wyborem mediacji zamiast procesu 
sądowego, ● sposób kierowania spraw do mediacji, ● koszty postę-
powania mediacyjnego. JS

Na konta rolników…
…trafiają już zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich. Od 16 paź-

dziernika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpo-
częła ich wypłatę.

W tym roku kwoty dopłat bezpośrednich będą wyższe od tych, 
jakie rolnicy odebrali za rok 2019. Wynika to z faktu, że kurs wymia-
ny euro, po którym 30 września br. przeliczono złotówkową war-
tość dopłat był o ponad 3,8 proc. wyższy od kursu z roku 2019 (wy-
niósł 4,5462 zł).

Przekazywanie zaliczek ma się zakończyć do 30 listopada br. 
Rolnicy odbierający dopłaty bezpośrednie mogą się spodziewać 
otrzymania 70 proc. z całej kwoty, natomiast odbiorcy płatności ob-
szarowych PROW - 85 proc. 

Stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie w tym roku 
483,79 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-
ności. JS

Ważne dla krwiodawców
piątek 6 listopada Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie 
zapowiada przeprowadzenie kolejnej w tym roku akcji krwio-

dawczej.
Podobnie jak podczas poprzednich dwóch akcji, które przepro-

wadzane były w Kleszczowie w okresie panowania epidemii, także 
tym razem będą zachowane wszystkie wytyczne w zakresie reżimu 
sanitarnego. Zarówno krwiodawcom jak i personelowi Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, przeprowa-
dzającemu krwiodawczą akcję, ma on zapewnić pełne bezpieczeń-
stwo.

Akcja oddawania krwi prowadzona będzie tradycyjnie w SOL-
PARKU, a chętni krwiodawcy będą mogli się zgłaszać od godz. 9 
do 12.

Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie prosi, by do oddawania 
krwi zgłaszali się dawcy, którzy nie mieli kontaktu z osobami skiero-
wanymi na kwarantannę i z osobami, które po pobraniu wymazu na 
COVID-19 uzyskały pozytywny wynik.

Jeśli jeszcze nie oddawałeś krwi, a chciałbyś zostać honorowym 
krwiodawcą, dowiedz się, co jest potrzebne do zarejestrowania kan-
dydata na dawcę i jakie wymogi zdrowotne powinien spełnić krwio-
dawca. Te informacje znaleźć można pod linkiem www.krwiodaw-
stwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca. JS

W 12

Nowa odsłona projektu CMI
odobnie jak w poprzednim roku szkolnym uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie mogą uczestni-

czyć w zajęciach koła informatycznego. Jest ono prowadzone w ra-
mach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatyczne-

go (CMI). Zgłoszenia chętnych 
były przyjmowane do 15 wrze-
śnia.

Justyna Klimczyk, prowa-
dząca zajęcia informatyczne, 
pod datą 6 października odno-
towała: „Dziś spotkaliśmy się 
po raz pierwszy. Nasza tego-
roczna grupa liczy 11 uczniów, 
w tym dwie dziewczynki - co 
mnie niezmiernie cieszy.

Oprócz omówienia spraw 
organizacyjnych, uczniowie 
mieli okazję poznać Scottiego, 
bohatera gry do nauki progra-
mowania. Wspólnie z nim, roz-

wiązywali pierwsze zadania…”.
Relacje z przebiegu zajęć będą na bieżąco zamieszczane na in-

ternetowej stronie szkoły w zakładce CMI. Tak było również w ubie-
głorocznej edycji projektu CMI. Założenia wstępne, przygotowane na 
starcie, mówiły m.in. o przygotowaniu części uczestników do udziału 
w turnieju algorytmicznym, który miał wyłonić najbardziej utalentowa-
nych uczniów w dziedzinie programowania i robotyki. Finałowy turniej 
miał być poprzedzony lokalnymi eliminacjami. Te plany, jak też wiele 

P

Apel do krwiodawców ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
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Historia zapisana w protokołach (12)
18 czerwca 1936 r.
Ta sesja odbywała się w obecności 11 członków Rady Gminy na 

ogólną ich liczbę 18. Frekwencja nie była więc najwyższa, a więk-
szość spośród nieobecnych radnych nie podała przyczyny absencji. 
Może przyjście na posiedzenie było niemożliwe z powodu pilnych 
robót w gospodarstwach?

Podczas tej sesji przesądzano sprawę budowy gminnej rzeźni 
w Kleszczowie. Tę inwestycję uznano za dochodową i korzystną dla 
gminy. Aby sfinansować budowę Rada Gminy postanowiła zacią-
gnąć pożyczkę z Funduszu Emerytalnego Powiatu Piotrkowskiego. 
Długoterminowa pożyczka w wysokości 10 tys. zł miała być spłaca-
na przez kolejnych 25 lat.

„Ponieważ gmina nie posiada własnego placu pod budowę pro-
jektowanej rzeźni w Kleszczowie, przeto dla wyszukania i nabycia 
odpowiedniego placu oraz załatwienia wszelkich związanych z tym 
formalności, Rada Gminna postanowiła jednogłośnie wybrać do po-
mocy wójtowi w załatwieniu tej sprawy 3-ch członków z Rady gmin-
nej, a mianowicie: p.p. Jansona Wacława, Golę Józefa i Kaczmarka 
Feliksa, którzy jednocześnie stanowić będą Komitet, zajmujący się 
sprawą budowy rzeźni i wszelkich związanych z tą budową potrzeb-
nych formalności” – zanotował piszący protokoły z posiedzeń sekre-
tarz gminy, Tadeusz Rogaczewski.

Spłatę pożyczki na gminną rzeźnię gmina zdecydowała się za-
gwarantować całym swoim ruchomym i nieruchomym majątkiem 
oraz wszystkimi dochodami.

Pożyczki dotyczyła też kolejna z uchwał, jakie kleszczowscy 
radni podejmowali na czerwcowym posiedzeniu w roku 1936. Tym 
razem ustalono warunki pożyczenia 5 tys. zł w Towarzystwie Popie-
rania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych na budowę nowej 
szkoły w Łuszczanowicach (o tej sprawie pisaliśmy obszernie w po-
przedniej części „Historii zapisanej w protokołach”). Zanim udało 
się sięgnąć po te pieniądze trzeba było przystąpić do towarzystwa. 
Rada uchwaliła więc dożywotnie członkostwo gminy Kleszczów 
w TPBPSP, decydując się również na wpłatę składki członkowskiej 
w kwocie 150 zł rocznie.

Kolejna z podjętych uchwał pokazuje, w jaki sposób w okre-
sie międzywojennym samorząd mógł wspierać rolników na swo-
im terenie. Otóż zarząd Kółka Rolniczego w Kleszczowie posta-
nowił pomóc swoim członkom w nabyciu „nawozów pomocniczych 
potrzebnych do podniesienia kultury i wydajności roli, a tem sa-
mem do zwiększenia dochodowości”. Wystąpił do rady o pomoc 
w nabyciu nawozów. Ponieważ czerwiec był jeszcze porą przed-
nówka i rolnicy nie dysponowali gotówką, gmina zdecydowała się 
udzielić na rzecz Kółka Rolniczego krótkoterminowej (do 1 listopa-
da 1936 r.) pożyczki w kwocie do 4 tys. zł, oprocentowanej na 5 
proc. rocznie.

Uchwała dokładnie opisywała rodzaj zabezpieczenia, wymaga-
nego przez samorząd gminy. Jednym z jego elementów były pobra-
ne od rolników weksle, które oprócz podpisu wystawcy miały też być 
opatrzone „żyrem co najmniej jednej pewnej i materialnie odpowie-
dzialnej osoby, ażeby udzielona suma kredytu była całkowicie i na-
leżycie zabezpieczona”.

Zakupem i dostawą zamówionych nawozów zająć się miał za-
rząd gminy we współpracy z zarządem Kółka Rolniczego.

29 sierpnia 1936 r.
Podczas tego posiedzenia kontynuowano przygotowania do bu-

dowy szkoły w Łuszczanowicach, a dokładniej do pozyskania odpo-
wiednich środków na ten cel. W podjętej na początku sesji uchwa-
le uszczegółowione zostały warunki sprzedaży gruntów, będących 
w posiadaniu osad szkolnych w Łuszczanowicach i Kolonii Łuszcza-
nowice. Dochód z tej operacji miał zostać przekazany na częściowe 
sfinansowanie budowy.

Rada ustaliła, iż najkorzystniej będzie sprzedawać grunty w ust-
nym przetargu publicznym, któremu ma się przyglądać cały zarząd 

gminy, a przy podpisaniu aktu notarialnego wójtowi Grzegorczykowi 
ma asystować podwójci Kuśmierek.

Całość gruntów, stanowiących własność osady szkolnej w Kolo-
nii radni zgodzili się sprzedać za cenę wywoławczą 400 złotych od 
morgi. W Łuszczanowicach postanowiono natomiast przeznaczyć 
do sprzedaży grunty, jakie pozostały po wydzieleniu dwóch morg 
(ok. 1,2 hektara) przeznaczonych m.in. na ulokowanie budynku no-
wej szkoły. Nie wszystkie były równie atrakcyjne dla kupujących. 
Zdecydowano zatem, że tzw. plac z łączką wystawiony będzie na 
przetarg z ceną wywoławczą 1000 zł za morgę, a pozostała, mniej 
atrakcyjna ziemia - po 600 zł za morgę.

W odpowiedzi na pisma wojewody łódzkiego oraz Wydziału Po-
wiatowego w Piotrkowie radni postanowili umieścić w budżecie gmi-
ny na okres 1936/37 kwotę 600 zł, przeznaczoną na ustanowie-
nie „stypendium dla najbardziej wartościowego i najzdolniejszego 
ucznia szkoły powszechnej, dziecka rolnika gminy tutejszej”. Rada 
zastrzegła jednocześnie, że wybór tego stypendysty ma być do-
konany obiektywnie, a imię i nazwisko tegoż stypendysty ma być 
obwieszczone samorządowi. „Jednocześnie Rada gminna wyra-
ża Panu Premierowi i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Generało-
wi Sławoj-Składkowskiemu, uznanie i cześć za podjętą akcję w kie-
runku umożliwienia wybitnie zdolnym dzieciom biednych rolników 
kształcenia się, co dowodzi rzetelnej troski Pana Premiera o losy 
wsi” - odnotowano w protokole z sesji.

Omawiana na czerwcowym posiedzeniu sprawa budowy gmin-
nej rzeźni miała ciąg dalszy. Dyskusję na ten temat podjęto po tym, 
jak wójt przedstawił szacunkowe koszty tej inwestycji, obliczone 
przez architekta. Miały one wynieść 12.964 zł. Część radnych ob-
ruszyła się na tak wysokie nakłady, zwłaszcza że nie byli przeko-
nani co do dochodowości całego przedsięwzięcia. Wójt postano-
wił zatem zarządzić głosowanie imienne nad wnioskiem w sprawie 
zaciągnięcia 13-tysięcznej pożyczki z Funduszu Emerytalnego Po-
wiatu Piotrkowskiego. Uchwała w tej sprawie zyskała poparcie 6 
radnych, przy sprzeciwie trzech i głosach wstrzymujących dwóch 
radnych.

W trakcie tej sesji dokonano też poważnych korekt w budżecie 
gminy, zwiększając - na wniosek Wydziału Powiatowego w Piotr-
kowie - wydatki w kilkunastu różnych pozycjach. Tak stało się np. 
z funduszami, przeznaczonymi na zasiłki i leczenie osób ubogich, 
na potrzeby szkół i nauczycieli (remonty, wynajem lokali, opał), na 
gminną administrację, w tym też na uposażenie wójta. Na pokry-
cie tych wydatków wprowadzono po stronie dochodów nowe udzia-
ły, jakie gmina uzyskiwała w dotychczas państwowych podatkach. 
Był to podatek przemysłowy od obrotu, scalony podatek przemy-
słowy i specjalny podatek od wynagrodzeń wypłacanych z fundu-
szy publicznych.

Jednym z omawianych tematów było też przyznanie dla nowe-
go kierownika szkoły w Łuszczanowicach, Wiktora Stańko, częścio-
wego dodatku mieszkaniowego. Dodatek taki przysługiwał tym na-
uczycielom, którzy na swe potrzeby wynajmowali lokum w domach, 
będących własnością mieszkańców danej miejscowości. Tymcza-
sem kierownik Stańko otrzymał mieszkanie, mieszczące się w na-
leżącej do gminy starej szkole w Łuszczanowicach. Stan tego loka-
lu mieszkalnego był jednak na tyle zły, że wójt przekonał radnych, 
iż celowe jest przyznanie W. Stańko części dodatku mieszkaniowe-
go, jako rekompensaty. Uchwalona przez radę kwota miała wynieść 
150 zł rocznie.

Nazwisko nowego kierownika szkoły pojawiło się w jeszcze jed-
nym wątku z tej sierpniowej sesji. W. Stańko wszedł mianowicie 
w skład utworzonego parę miesięcy wcześniej Komitetu budowy no-
wej szkoły w Łuszczanowicach. Zajął tu miejsce nauczyciela tejże 
szkoły, Jarosława Buresza, który złożył rezygnację z udziału w pra-
cach komitetu.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

innych (nie tylko edukacyjnych, ale rodzinnych, turystycznych, biznesowych) wzięły w łeb 
z powodu epidemii koronawirusa.

Znaczna część zajęć prowadzonych przez Ju-
stynę Klimczyk w kleszczowskim CMI musiała się 
odbywać w formie zdalnej. Przy tego typu zaję-
ciach, które polegają m.in. na pracy z konkretny-
mi podzespołami i elementami, tworzącymi pewne 
konstrukcje, zdalny tryb jest istotnym utrudnie-
niem. Udział w turnieju algorytmicznym na po-
ziomie lokalnym wzięła ostatecznie tylko jedna 
dwuosobowa drużyna z Kleszczowa, w składzie 
Samuel Skurkiewicz i Oskar Rybarczyk.

We wpisie zamieszczonym 11 maja J. Klim-
czyk tak podsumowała ten etap zajęć: „Nie za-
kwalifikowaliśmy się do kolejnego etapu (choć 
było bardzo blisko). Trzeba jednak zauważyć, 
że chłopcy rywalizowali z uczniami z kilku woje-
wództw (uczniowie z całej Polski przesyłali swoje 
rozwiązania na pięć uczelni), również ze starszy-

mi od siebie. Chłopcy: Samuel i Oskar zdobyli 360 punktów i zajęli 9. miejsce (na 68 dru-
żyn, które przesłały swoje rozwiązania na Politechnikę Łódzką)”.

Pozostawiona w internecie dokumentacja z przebiegu tamtych zajęć umożliwia pozna-
nie niezwykłych dokonań niektórych uczestników. Pod datą 4 maja zostały zamieszczo-
ne animowane filmiki, które w technologii montażu poklatkowego stworzył Samuel Skur-
kiewicz. Warto zajrzeć na próbki filmowych prac młodego pasjonata informatyki, który przy 
wykonaniu animacji korzystał z klocków i figurek LEGO. Po kliknięciu w link https://spklesz-
czow.pl/kolko-informatyczne-w-ramach-projektu-cmi/ trzeba znaleźć właściwą datę.

JS

å ciąg dalszy ze str. 9
Nowa odsłona projektu CMI
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Plastyczny konkurs 
„Mikołajki w świecie bajki”

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci 
w wieku od 3 do 6 roku życia oraz uczniów szkół podstawo-

wych do udziału w XII edycji Mikołajkowego konkursu plastycznego. 
W tym roku zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pla-
stycznej w dowolnej technice artystycznej (farby, kredki świecowe, 
kredki ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydra-
pywanka itp.), w formacie A3 w kompozycji poziomej. Praca powinna 
być inspirowana bajkami, w których pojawia się motyw św. Mikołaja.

Zgodnie z regulaminem prace z użyciem elementów gotowych 
bądź wypukłych nie będą brały udziału w konkursie. Każdy uczest-
nik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Rysunki należy 
dostarczyć do 20 listopada do świetlicy Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kleszczowie (ul. Główna 74) w godzinach pracy świetlicy tj. 
12.30-19:30. Należy przy tym pamiętać o dołączeniu formularza 
(dostępny w siedzibie GOK oraz na stronie internetowej www.gok.
kleszczow.pl).

Jury konkursu przyzna: ● w kategorii „Przedszkola” - 20 równo-
rzędnych nagród, po 5 w każdej podgrupie wiekowej (1a - 3 lata, 1b 
- 4 lata, 1c - 5 lat, 1d - 6 lat); ● w kategorii „Klasy I-III” - nagrody za I, 
II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia; ● w kategorii „Klasy IV-VIII” - na-
grody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Jury zastrzega sobie 
prawo do innego podziału nagród. Każdy uczestnik otrzyma świą-
teczny upominek od Mikołaja za udział w konkursie. Wręczenie na-
gród odbędzie się w niedzielę 6 grudnia.

Nagrodzone prace w konkursie można będzie obejrzeć na wy-
stawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie oraz na stronie 
internetowej. O ewentualnych zmianach, wynikających z obecnej 
sytuacji epidemicznej, GOK będzie informować.

Nowości  
na półkach biblioteki

W ostatnich dniach Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie 
wprowadziła do obiegu wiele nowych tytułów. Do już zgromadzonych  
(tylko w 2019 roku zakupiono ponad 1800 woluminów) dochodzą ko-
lejne. W październiku pojawiły się liczne nowości, zakupione głównie 
z dotacji, jaką GBP w Kleszczowie pozyskała z Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa.

Wśród nowości są książeczki i książki dla dzieci (np. „Feluś i Gu-
cio poznają emocje”, „Bajki pięć minut przed snem”, Michał Rusinek 
- „Wihajster”, Martin Wid-
mark, Helena Willis - seria 
„Tajemnica”: filmu, srebra, 
pociągu, kina, złota, me-
czu i inne). Są nowe po-
radniki dla rodziców z za-
kresu wychowania (np. 
Joanna Steinke-Kalemb-
ka - „Dodaj mi skrzydeł: 
jak rozwijać u dzieci moty-
wację wewnętrzną?”, Mar-
tyna Broda - „Jesteś kimś 
wyjątkowym”).

Starsi czytelnicy chęt-
nie sięgną po uznanych autorów (Nora Roberts - „Kryjówka”, Remi-
giusz Mróz - „Precedens” z cyklu „Joanna Chyłka”, Camilla Lackberg 
- „Srebrne skrzydła”) i po sensacyjne historie, oparte na faktach (P. 
Krysiak - „Dziewczyny z Dubaju”, G. Głuszak - „25 lat niewinności - 
sprawa Tomka Komendy”). Czytelniczki romansów ucieszą się z ta-
kich nowości, jak „Poplątane ścieżki” A. Sawickiej, „Czas leczy rany” 
J. Kruszewskiej czy „Wyjdź za mnie, kochanie” K. Mirek.

Zanim wybierzemy się do biblioteki można sprawdzić czy poszu-
kiwany przez nas tytuł nie został już wypożyczony. Wyszukiwarka 
znajduje się pod adresem www.kleszczow-gbp.sowwwa.pl/.
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W gminnej bibliotece
kronikarskiego obowiązku od-
notowujemy wyniki kolejnej 

edycji konkursu „Przyłapani na czy-
taniu”. Jego rozstrzygnięcie nastąpi-
ło we wrześniu, a najciekawsze prace 
zostały zaprezentowane na wystawie 
w siedzibie GBP w Kleszczowie.

Konkurs miał 27 uczestników. W 
regulaminowym terminie dostarczy-
li oni 45 fotografii, których tematem 
była czynność czytania. Główne na-
grody przyznano następującym auto-
rom: ● Marcin Grochulski - I miejsce, 
● Karolina Białek - II m., ● Aleksan-
dra Gębicz - III m.. Na wyróżnienie 
zasłużyły prace: Mateusza Gurazdy, 
Marty Kołtunik, Kamili Szymanek i 
Kamili Rutkowskiej.

Dziesięciu osobom przyzna-
no upominki za najciekawsze tytu-
ły, nadane pracom fotograficznym. A 
zwyciężczynią plebiscytu publiczno-
ści zostało zdjęcie autorstwa Marty 
Mickiewicz, które otrzymało 791 gło-
sów (lajków).

„Po raz kolejny autorzy zdjęć 
udowodnili, że czytać można wszę-
dzie, na łące i w lesie, w górach i nad 
wodą, pod kołdrą i na plaży, w sa-
motności lub z przyjacielem. Najważ-
niejsze, żeby czytać i czerpać z tego 
ogromną radość” - tak podsumowa-
no kolejną edycję konkursu na face-
bookowym profilu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kleszczowie.
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To zdjęcie wygrało w głosowaniu 
publiczności
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