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Gmina sprzedaje działki

Dwa przetargi w lutym i jeden na początku marca to dla osób
rozważających budowę własnego domu jednorodzinnego na nowym osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii okazja do zakupu od
gminy całkowicie uzbrojonej działki budowlanej. Działki są położone przy ulicach Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły oraz Zygmunta III Wazy. Większość z nich ma
od 12 do 13 arów powierzchni, choć są też działki większe.

Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdują
się na terenie poszczególnych działek, natomiast przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe zostały doprowadzone do
granicy pasa drogowego.
Na str. 9 przedstawiamy szczegółowy wykaz i ceny wywoławcze parceli wystawionych na przetarg w dniu 18 lutego.
W następnym wydaniu „Informatora” podamy dane dotyczące
przetargu zapowiedzianego na 3 marca.

Będzie nowy parking

W sąsiedztwie rozbudowanej szkoły, naprzeciwko kościoła
w Łękińsku i w sąsiedztwie działającego od paru lat miasteczka ruchu drogowego będzie w tym roku budowany nowy parking. Na wyłożonej betonową kostką płaszczyźnie zostanie wyznaczone 36 miejsc postojowych(w tym trzy miejsca dla osób
niepełnosprawnych, które będą chciały zaparkować tu swój pojazd). Z ponad 2300 m kw. przeznaczonych na tę inwestycję
miejsca postojowe oraz tzw. ciągi jezdne zajmować mają 950 m
kw., zaś ciągi piesze - blisko 230 m kw.
Więcej na str. 2

„Arreks” przeprowadza się
na czas remontu

Z powodu prac remontowych, które będą prowadzone wewnątrz budynku przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie, na początku lutego nastąpiła czasowa przeprowadzka siedziby ARR „ARREKS” S.A. na ul. Szkolną 6 – do dawnej siedziby przedszkola
w Kleszczowie.

Nasze technikum trzecie w Polsce!

W najnowszej edycji Rankingu Perspektyw Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie zmierzyło się z ponad
1740 szkołami tego typu w Polsce. W rankingu ogólnopolskim zajęło znakomite trzecie miejsce, w regionie łódzkim jest pierwsze. Warto zaznaczyć, że TNT w Kleszczowie od lat plasuje się w czołówce najlepszych
szkół w kraju. W rankingu 2018 było 5., w 2019 - 4., w 2020 - także 4.
Więcej na str. 7

Jak mądrze wybrać
urządzenie OZE?

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym, dotyczącym
instalacji fotowoltaicznych montowanych w ramach dofinansowania z budżetu Gminy Kleszczów, lokalny rynek odnawialnych źródeł
energii cały czas się rozwija. Niestety - wzrost popytu na urządzenia
OZE powoduje, iż nasilają się nieetyczne i nieuczciwe praktyki, stosowane przez sprzedawców. Pragniemy przypomnieć mieszkańcom
gminy o tym, jak nie dać się wykorzystać przez obrotnego akwizytora, któremu zależy na jak najszybszym podpisaniu umowy.
Więcej na str. 4

Przedwojenna historia na finiszu

Cykl tekstów „Historia zapisana w protokołach” zbliża się nieuchronnie do końca. W części, publikowanej w tym wydaniu „Informatora” wchodzimy już w ostatni, przedwojenny rok. Piszemy o tym, co ówczesny
zarząd i radę gminy Kleszczów zajmowało podczas posiedzeń i jakie decyzje, związane z rozwojem gminy podejmowane były przez te gremia.
Czytelnikom, którzy nieregularnie odwiedzali strony z publikacjami z historii gminy przypominamy, iż wójtem w roku 1938 był Franciszek Grzegorczyk. Obok niego w skład zarządu gminy wchodzili: podwójci Dionizy Kuśmierek oraz dwaj ławnicy: Andrzej Andrysiak i Józef
Różycki. Wymienieni samorządowcy byli zarazem członkami Rady Gminy Kleszczów. Oprócz nich radę tworzyli ponadto: Antoni Famulski, Józef
Gola, Wacław Janson, Andrzej Kuśmierek, Stanisław Kaczmarek, Feliks
Kaczmarek, Konstanty Kawka, Bolesław Michałek, Edmund Szulc, Józef
Szczepocki, Lucjan Walczak, Stanisław Włodarczyk i Stefan Dembowski.
Więcej na str. 6 i 10
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KRÓTKO
Przebudowa siedziby Arreksu znamy wykonawcę

Oferta bełchatowskiej firmy PHU Barbara
Maziarz była jedną z czterech, jakie wpłynęły na ogłoszony przez gminę przetarg. W ramach zaprojektowanych jakiś czas temu prac
we wnętrzu jednopiętrowego, podpiwniczonego budynku, stojącego przy ulicy Głównej
122 w Kleszczowie przeprowadzona zostanie modernizacja i przebudowa pomieszczeń.
Ma ona poprawić funkcjonalność obiektu, wykorzystywanego głównie do celów biurowych
i szkoleniowych.
Prace objęte umową dotyczą ponadto naprawy części dachu i jego pokrycia. Nowy wygląd zyska również przestrzeń wokół budynku. Koszt wszystkich robót, jakie mają być
zrealizowane w terminie 8 miesięcy wyniesie
2,59 mln zł brutto. Umowę z firmą budowlaną
gmina zawarła 7 stycznia.

Jaki miesięczny koszt w DPS?

W „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego” ukazało się Zarządzenie Nr
4/2021 Starosty Bełchatowskiego z dnia 22
stycznia 2021 r., dotyczące ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej na terenie powiatu bełchatowskiego
w 2021 r. Zgodnie z tym zarządzeniem w tym
roku w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie średni koszt utrzymania wyniesie 4266,33
zł, natomiast w drugim DPS na terenie powiatu - w Zabłotach (gmina Zelów) koszt ten ustalony został na poziomie 4407,77 zł.

Zmiana w zarządzie

Zarząd spółki Eko-Region, liczącej 21 wspólników (przeszło 50 proc. udziałów posiada
Gmina Kleszczów) w grudniu ub. roku został
powiększony do dwóch osób. Obok dotychczasowego prezesa Mariusza Pękali zasiada
w nim również Iwona Koperska, jako wiceprezes. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest
Marek Kwiecień, a jego zastępcą – Czesław
Rybka. W 5-osobowej radzie jest także troje
członków: Bożena Szczepanik, Sylwester Legiędź i Darosław Łakomski.

Demograficzne zmiany w 2020 roku

O 164 osoby wzrosła w minionym roku liczba stałych mieszkańców gminy Kleszczów.
W wyniku tego wzrostu stan ludności zamieszkałej na terenie naszej gminy wyniósł
6499 osób.
Odnotowana w aktach Urzędu Stanu Cywilnego liczba urodzeń za rok 2020 wyniosła
88, natomiast liczba zgonów (w odniesieniu
do mieszkańców, zameldowanych na pobyt
stały) wyniosła 43. Znacznie wyższa jest liczba osób zmarłych jeśli w danych uwzględnimy zarówno stałych, jak i czasowych mieszkańców gminy. Wyniosła ona 74. Na koniec
jeszcze jedna liczba, zaczerpnięta z akt USC
w Kleszczowie. Liczba aktów małżeństwa,
sporządzonych w USC wyniosła 24.
JS
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Kolejna inwestycja w Łękińsku

D południowym. Jak więc zastrzeżono w przetargowej specyfikacji „Teren inwestycji wymaga podniesienia w celu zniwelowania różnicy terenu, co wiąże się z wykona-

ziałki przeznaczone na urządzenie nowego parkingu mają spadek w kierunku

niem schodów terenowych i pochylni prowadzących do boiska szkolnego” (chodzi o boisko, które będzie budowane w pobliskiej lokalizacji).
Po wschodniej stronie parkingu zostanie poprowadzona droga dojazdowa do terenów rolnych, położonych na dalszych działkach. Projekt wykonawczy nowego parkingu
przewiduje wykonanie na tym terenie tzw. odwodnienia liniowego, poprzez które nadmiar wód opadowych ma zostać odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej. W obrębie parkingu mają być ustawione elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Teren zostanie oświetlony, będą również posadzone drzewka.
Piotrków Trybunalski, Szczerców, Bełchatów, Kłobuck, Sieradz, Dąbrowa Zielona, Boronów, Radomsko i Oświęcim to tylko
część miejscowości, z których wywodzą się
firmy, biorące udział w gminnym przetargu
na budowę nowego parkingu w Łękińsku.
Bardzo duże zainteresowanie firm wykonawczych (zgłoszone 15 ofert i ponad 1300
pobrań SIWZ oraz załączników) świadczy
o tym, że konkurencja na rynku tego typu
Miejsce przyszłego parkingu
inwestycji jest znaczna. Nic też dziwnego, że
ostateczna kwota brutto, zapisana w umowie będzie znacząco niższa od kwoty, którą
gmina zgodnie z kosztorysem zabezpieczyła w budżecie na realizację (806.578,90 zł).
Przetarg został rozstrzygnięty w połowie stycznia. Realizację tego zadania gmina
powierzyła firmie P.U.H. „Domax” Arkadiusz Mika z Boronowa. Ten wykonawca wykonuje obecnie dwie duże inwestycje drogowe w naszej gminie (rozbudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1500E od ronda w Kleszczowie do Kaliska). Kwota, za jaką
w ciągu pół roku ma powstać nowy parking w Łękińsku wyniesie 667.064,40 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 1 lutego.
JS

Od 1 lutego można składać wnioski

G 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego
500 plus i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przypomina, że w roku

wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Ostatnio taki wniosek rodzice składali w 2019 roku.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
można składać: ● od 1 lutego drogą elektroniczną; ● od 1 kwietnia drogą tradycyjną.
Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.
mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP, a - od
1 kwietnia - w formie papierowej w siedzibie
GOPS lub za pośrednictwem poczty. Nie
jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.
Termin wypłaty świadczenia 500 plus jest
zależny od terminu złożenia wniosku. Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca. Osoby, które wniosek złożą w lipcu 2021
będą miały przyznane świadczenie od lipca
2021 tj. od momentu złożenia wniosku. Za
czerwiec 2021 świadczenia nie otrzymają.
Przyznane świadczenie wychowawcze
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie
otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić o tym organ
wypłacający świadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu o powyższych zmianach może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
(opr. JS)
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Styczniowa sesja Rady Gminy KOMUNIKATY

T stało przeprowadzone w trybie zdalnym. Rada Gminy Kleszczów w jego trakcie podjęła dwie uchwały, dotycząrzygodzinne posiedzenie rady, zwołane 28 stycznia zo-

ce udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
Kwota 57.600 zł przeznaczona zostanie na działania związane
z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczów oraz na tematyczne szkolenia pracownika
gminy. Z kolei na dalsze funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Kleszczowie - Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
w roku 2021 wydatkowane zostanie z budżetu gminy 50 tys. zł.
Rada rozpatrzyła również projekt uchwały, odnoszącej się
do przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2021 rok”. Przyjęty przez radę program zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia
w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.
Kolejne projekty uchwał, którymi rada zajmowała się w trakcie pierwszej w roku 2021 sesji dotyczyły:
● wyrażenia zgody na nabycie przez gminę nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kleszczów: działka
o powierzchni 1,26 ha położona na południe od Urzędu Gminy
zgodnie z planem zagospodarowania Kleszczowa przeznaczona będzie pod zabudowę usługową,
● wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wolica; 7 niewielkich działek, które kupi gmina przeznaczonych zostanie pod rozbudowę przebiegającej przez Wolicę drogi,
● nadania nazwy trzem rondom na terenie Łuszczanowic; rondo u zbiegu ulic Miłej, Złotej i Perłowej otrzymało nazwę „im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego’; u zbiegu ulic Złotej, Opalowej
i Turkusowej - nazwę „im. Jana Pawła II”; u zbiegu ulic Perłowej
i Szafirowej - nazwę „im. Księdza Jerzego Popiełuszki”,
● przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Kleszczów na lata 2021-2025”; 120-stronicowy opatrzony licznymi tabelami i wykresami dokument, który zatwierdziła
rada opracowany został przez krakowskie Centrum Profilaktyki
i Reedukacji Atelier.
W trakcie sesji nastąpiło też przyjęcie protokołu z kontroli,
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w związku
z inwestycją „Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie”. Radni
otrzymali również informacje: ● o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
● o udzielonych i rozliczonych w 2020 roku dotacjach na zadania wynikające z Prawa wodnego.
Komisje stałe Rady Gminy Kleszczów przedstawiły swoje sprawozdania z działalności za 2020 rok, a komisja budżetu i rozwoju oraz komisja spraw społecznych przedłożyły radzie
plany pracy na rok 2021.
JS

Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy przypomina, że 15 lutego upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz termin zapłaty pierwszej raty tego podatku. Naliczony podatek
należy wpłacać na numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 54 8978 0008 0000 0244 2000 0160. Terminy płatności podatku od środków transportowych: ● I rata
- 15.02.2021 r., ● II rata - 15.09.2021 r. Druk deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznik do niej jest dostępny na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub można go otrzymać w Referacie
Podatków i Opłat Lokalnych UG.

Zwrot paliwowej akcyzy

Miesiąc luty jest czasem składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia
2021 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w 2021 r. wynosi 1 zł za 1 litr oleju.
Minister rolnictwa dopuścił dodatkową formę wydawania na
wniosek producenta rolnego dokumentu, zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego. Może on mieć formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym i zostać
przesłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP
wnioskodawcy.

Trwa nabór rachmistrzów spisowych

W tym roku odbędzie się Narodowy Spis Powszechny. Zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godz. 24.00. Gminny Komisarz Spisowy w Kleszczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy na terenie gminy Kleszczów będą wykonywać czynności w ramach
prac spisowych.
Termin składania ofert przez kandydatów do funkcji rachmistrza spisowego upływa w dniu 9.02.2021 r. Wzór oferty, którą
należy złożyć zamieszczony został na gminnej stronie internetowej w „Aktualnościach” z dnia 1 lutego.

Nowa linia autobusowa

Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. poinformował o uruchomieniu kolejnego połączenia autobusowego. Nowa linia nr 5 funkcjonuje we wtorki i umożliwia przejazd na trasie
Kleszczów - Żłobnica - Kamień - Rogowiec. Na trasie ustalono 14 przystanków. Autobus wyjeżdża z Zakładu Komunalnego o godz. 8.30 i w drogę powrotną do Kleszczowa wyrusza
z Rogowca (przy posesji nr 17) o godz. 8.50. Jak wynika z rozkładu, zamieszczonego na stronie Zakładu Komunalnego na
przystanku Kamień - skrzyżowanie autobus powinien się zameldować o godz. 9.02, na przystanku Antoniówka I o godz.
9.22, a przy poczcie w Kleszczowie - o godz. 9.28.

Terminy polowań zbiorowych…

… w obwodzie nr 270 podał zarząd Koła Łowieckiego „Sokół” z Bełchatowa, które na terenie gminy Kleszczów dzierżawi ten właśnie obwód. Jedno z polowań zbiorowych odbędzie
się w sobotę 6 lutego (okolice Góry Kamieńsk, Lasu Brudzkiego, Kmiecizny, Torfów, Pytowic) oraz w sobotę 20 lutego (okolice Lasu Brudzkiego, Wolicy, Koźniewic, Pytowic, Malinowia).
Te polowania zaplanowane są w godz. 8.00-16.00. Osoby postronne, przebywające w tym czasie we wspomnianej okolicy
prosimy o zachowanie ostrożności.
(opr. JS)
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Pamiętaj przy wyborze
wykonawcy i technologii

P środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położorzypominamy, iż zgodnie z „Regulaminem dofinansowania ze

nych na terenie Gminy Kleszczów” gmina nie narzuca beneficjentom ani wyboru konkretnych firm, ani stosowania konkretnych
rozwiązań. Zalecamy, żeby każdy mieszkaniec wybierał najlepszą
dla siebie instalację i wykonawcę na podstawie zebranych ofert.
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty przystępują Państwo do podpisania umowy pomiędzy dostawcą instalacji i beneficjentem. Umowa
ta ma ułatwić Państwu działanie i jednocześnie uchronić przed propozycjami często niekorzystnych umów, które do podpisu przedstawią
Państwu sprzedawcy.
Prosimy o rozważne planowanie inwestycji w OZE, ponieważ przekazywana Państwu dotacja pochodzi ze środków publicznych, za które
przejmujecie odpowiedzialność. W Państwa interesie jest również takie przeprowadzenie inwestycji, aby była jak najlepiej dopasowana do
warunków środowiskowych, charakterystyki budynku itp. Przeznaczone
na ten cel środki powinny też jak najlepiej służyć przede wszystkim poprawie stanu środowiska, zwłaszcza w Waszym najbliższym otoczeniu.
Zachęcamy do uważnego sprawdzenia przedstawionych Wam ofert
i do zebrania opinii użytkowników podobnych urządzeń, aby nie podejmować pochopnych decyzji np. pod wpływem reklamy, bez wcześniejszego rozeznania rynku.
Oto kilka przydatnych rad:
1. Uważajmy na sprzedawców!
W branży OZE, która rozwija się teraz szybko, normą stało
się chodzenie po domach i nagabywanie potencjalnych klientów,
a także wręczanie ulotek zawierających nie zawsze prawdziwe
i rzetelne informacje, zachęcające do zakupu.
2. Nie spieszmy się z podpisaniem umowy!
Z informacji, jakie mieszkańcy przekazują do Urzędu Gminy
wynika też, że akwizytorzy często przedstawiają klientom do podpisania zawiłe umowy. Klient nie ma nawet czasy, aby dokładnie zapoznać się z ich treścią. Przypominamy, iż Urząd Gminy
w Kleszczowie wymaga dołączenia do wniosku o dofinansowanie
kopii umowy z dostawcą urządzenia, a także załączników zgodnych z wzorem, ustalonym przez urząd.
3. Nie przepłacajmy za urządzenia słabej jakości!
Nieznajomość urządzeń i technologii wykorzystujących OZE
i generalnie mała wiedza klientów na temat tej branży są często
wykorzystywane przez nieuczciwych akwizytorów. Dla własnego
dobra sprawdźmy przedstawioną nam ofertę, rozmawiając na jej
temat z sąsiadem czy znajomym, który ma większą od nas wiedzę.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Do Urzędu Gminy zgłaszane są telefonicznie i poprzez e-maile
informacje osób, które spotkały się z nieuczciwymi, czy nierzetelnymi praktykami sprzedawców oraz instalatorów urządzeń OZE.
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, iż nie współpracuje z żadną z firm, które oferują usługi dotyczące zakupu i montażu urządzeń
OZE. Żadna z firm nie jest też generalnym wykonawcą na terenie
gminy Kleszczów. Rynek dostawców i wykonawców jest obecnie
bardzo zróżnicowany i stale rośnie. O wyborze wykonawcy decyduje
samodzielnie Inwestor - Mieszkaniec - Beneficjent gminnej dotacji.
Na stronie internetowej eko.kleszczow.pl została zamieszczona
lista wykonawców instalacji OZE, której celem jest wyłącznie przekazanie danych kontaktowych i informacji o specjalizacji danego wykonawcy. Nie należy tej listy traktować jako formy polecenia czy też rekomendacji. Również kolejność firm na liście nie ma znaczenia. Zgłaszające się firmy były dodawane do listy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Zgodnie z zastrzeżeniem, umieszczonym pod wykazem firm „Gmina
nie narzuca i nie sugeruje wnioskującemu wyboru firmy dostarczającej
urządzenia - jest to indywidualna sprawa mieszkańców. Wykonawcy
są zamieszczeni na liście według kolejności zgłoszeń. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność zgłoszonych firm”.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
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Ruszyły szczepienia
przeciwko COVID-19

Rozmowa z Iwoną Bednarek, prezes Zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus
Jak dużo pacjentów z grupy seniorów zarejestrowało
się dotychczas na szczepienia w Przychodni SALUS?
- Na dzień 29 stycznia mamy
zarejestrowanych 240 osób
z grup wiekowych 80+ oraz 70+
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, nasza przychodnia nie prowadzi zapisów
populacji w wieku poniżej 70
roku życia. Osoby te mogą zgłaszać, że są zainteresowane
szczepieniem przeciwko COVID-19 jedynie przez infolinię lub portal internetowy.
Jaki sposób rejestracji pacjenci wybierali najczęściej?
- Najczęściej wybieraną formą rejestracji były zgłoszenia telefoniczne i osobiste.
Kiedy rozpoczęli Państwo szczepienia pacjentów
przeciwko COVID-19?
- Szczepienia rozpoczęliśmy od 18 stycznia, rozpoczynając od
pacjentów z grupy 0 (to osoby przebywające w Domu Pomocy
Społecznej im. św. Barbary), a następnie z grupy I (80+ oraz 70+).
Jak na poszczególne dni tygodnia rozkładają Państwo 30
przydzielonych dawek szczepionki?
- Przydzielona dawka 30 sztuk obecnie jest „wyszczepiana”
w ciągu 2-3 dni.
Jak wielu pacjentów mogłoby - przy obecnym potencjale Przychodni SALUS - zaszczepić się przeciwko COVID-19
w ciągu jednego dnia, gdyby dostępność szczepionek nie
była ograniczona?
- Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo zgodnie z obecnymi wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia szczepienia
przeciwko COVID 19 nie mogą ograniczyć normalnej działalności
POZ. Pracownicy przychodni pracują według harmonogramu, dostosowując się do panującej sytuacji, aby zaszczepić jak największą populację pacjentów. Jednocześnie wykonują dotychczasowe
obowiązki, związane z pracą lekarza POZ i lekarzy specjalistów,
jak również szczepienia obowiązkowe oraz bilanse dzieci i młodzieży, a także szczepienia planowe (gminne) dzieci i młodzieży.

Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A.
w Kleszczowie zaprasza
do udziału w kursach:
1. Kadry i płace od podstaw - 72 godziny
2. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godzin
4. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godzin

Bliższych informacji udzielamy pod numerem
telefonu 727-500-728 oraz w siedzibie Agencji
„ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122.

Zapraszamy również do odwiedzenia
naszego Facebooka.
Dział Szkoleń
ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie
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W gronie nowych
inwestorów?

Z czów otrzymaliśmy krótkie podsumowanie, dotyczące realizacji inwestycji
Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-

na terenie gminy Kleszczów przez nowych
inwestorów:
● w Strefie Przemysłowej w Kleszczowie jest realizowana inwestycja firmy
„Młyn-Pol” Marcin Szymanek (na zdjęciu); data nabycia działki inwestycyjnej
- 21.10.2019 r., termin zakończenia inwestycji - 31.12.2023 r.
● 19 grudnia 2019 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysłowej w Kleszczowie
zakupiła firma Fasada s.c. Grzegorz Stokłosa, Piotr Stokłosa; termin realizacji tej
inwestycji został ustalony na 30.06.2023 r.
● w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy
działkę inwestycyjną zakupiła firma BTC
Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o., Sp. k.; data
nabycia działki 12.02.2020 r., termin realizacji inwestycji - 30.06.2024 r.
● w dniu 15 czerwca 2020 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy zakupiła firma Inspire Sp. z o.o.; termin
realizacji inwestycji - 31.12.2023 r.
● 8 grudnia 2020 r. działkę inwestycyjną
w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy zakupiła firma Grzegorz Mularczyk „MEGSTYL”
Sp. z o.o.; termin realizacji inwestycji 31.12.2022 r.
Ponadto Rada Fundacji w 2020 r. wyraziła zgodę na sprzedaż działek inwestycyjnych dla kolejnych dwóch nowych
inwestorów, z którymi trwa uzgadnianie
warunków współpracy, celem podpisania
stosownej umowy.
(opr. JS)

PUP informuje

Wnioski o dotacje na szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie będzie przyjmował od poniedziałku 8 lutego.
Dotacje będą przyznawane z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS). Informacje nt. KFS znajdują się pod linkiem
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/krajowy-fundusz-szkoleniowy.html.
***
Od 1 lutego PUP w Bełchatowie przyjmuje wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej. Wsparcie z kolejnej Tarczy
Finansowej mogą otrzymać mikro- i mali
przedsiębiorcy, prowadzący działalność
w określonych branżach. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 lutego do
31 marca br. wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat
mechanizmu wsparcia - na stronie PUP
Bełchatów.
JS
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Nabór wniosków na EKOdotacje (cz. 2)

W w poprzednim wydaniu „Informatora
Kleszczowskiego”, przekazaliśmy aktualne,
pierwszej

części,

zamieszczonej

obowiązujące w tym roku zasady udzielania przez gminę dofinansowania do zakupu
i montażu urządzeń, ograniczających emisję
zanieczyszczeń. W tej części mieszkańcy
znajdą informacje o dwóch kolejnych dziedzinach, na które można pozyskać EKOdotację
z budżetu Gminy Kleszczów.
TERMOMDERNIZACJA BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH
Dofinansowanie do kosztów termomodernizacji i zniwelowania strat ciepła w budynku pozwala ograniczyć koszty, związane
z ogrzewaniem domu zimą lub chłodzeniem
go latem. W ramach programu uruchomionego w 2018 roku właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą
skorzystać z dotacji nawet do 40 000 zł na
przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie
energooszczędności budynku.
Dzięki dotacji jest możliwe uzyskanie dotacji na ocieplenie domu, na wymianę stolarki
zewnętrznej budynku lub docieplenie stropów. Warunkiem koniecznym jest by był to
budynek zamieszkany od minimum 5 lat. Jeśli posiada on pokrycie dachowe zawierające
azbest to przed rozpoczęciem termomodernizacji musi zostać ono wymienione.
● Inwestor, który chce zostać beneficjentem programu dotyczącego termomodernizacji musi najpierw przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Audyty takie przeprowadza firma wybrana przez gminę. W tym roku
jest to firma Energy Trend Sp. z o.o. z siedzibą w Wojciechowie - Kolonia Pierwsza. Koszt
audytu przed realizacją prac wynosi 549 zł.
Wnioski na wykonanie audytów są przyjmowane w Urzędzie Gminy do końca sierpnia br.
● Audyt jest przeprowadzany w sezonie
grzewczym - tylko wtedy da się precyzyjnie
sprawdzić najsłabsze termicznie miejsca
budynku. Po przeprowadzeniu audytu energetycznego do końca marca br. jest czas na
podjęcie decyzji, dotyczącej złożenia wniosku
o dofinansowanie. To na tym etapie wnioskodawcy deklarują zakres prac termomodernizacyjnych jakie chcą wykonać i poznają
potencjalną kwotę dotacji, którą mogą otrzymać. Na podstawie wniosków składanych do
31 marca między wnioskodawcą a Urzędem
Gminy są sporządzane umowy o dofinansowanie. Dopiero po podpisaniu tych umów
można przystąpić do prowadzenia prac termomodernizacyjnych.
● Przypominamy, iż realizacja zadania trwa
do 31 października br. Gmina Kleszczów
wypłaca dotację po przeprowadzeniu termomodernizacji na podstawie porealizacyjnego
audytu energetycznego (koszt audytu po realizacji to 299 zł) oraz poprawnie złożonego
protokołu odbioru końcowego.
KUP SADZONKI Z DOFINANSOWANIEM
W ramach programu dofinansowania do
zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z budżetu Gminy Kleszczów dotacji

podlegają: ● drzewa ozdobne, ● krzewy
ozdobne, ● trawy ozdobne, ● byliny ozdobne,
● pnącza ozdobne, ● drzewa, krzewy i pnącza owocowe o wysokich walorach dekoracyjnych (max. 4 sztuki).
Zasady dofinansowania do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych:
● O dotacje mogą ubiegać się osoby, które
mają prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie Gminy Kleszczów.
● Wysokość dofinansowania do zakupu sadzonek to 60 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
● Minimalna całkowita wysokość zadania
nie może być mniejsza jak 310 zł.

● Maksymalna cena jednej sztuki rośliny
nie może przekroczyć kwoty 700 zł.
● Łączna ilość wnioskowanych sadzonek
nie może być wyższa niż 600 sztuk.
● Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w terminie do 31 sierpnia danego roku.
● Po zweryfikowaniu wniosku, należy podpisać umowę z Gminą Kleszczów.
● Należy pamiętać, że dofinansowanie dotyczy roślin zakupionych po podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów.
● Czas realizacji zadania przewidziany jest do
15 listopada danego roku. Najpóźniej w ciągu 14
dni od tego terminu należy w Urzędzie Gminy
złożyć rozliczenie z wykonanego zadania.
● Sprawozdanie z rozliczenia zadania powinno zawierać fakturę za zakupione sadzonki, kserokopię zakresu rzeczowo-finansowego z wykazem dotowanych roślin, zdjęcia posadzonych roślin oraz szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem sadzonek na posesji. Kwota
dotacji zostanie przekazana po pozytywnej
weryfikacji sprawozdania.
● W ciągu 5 lat od złożenia dokumentacji
rozliczeniowej przez wnioskodawcę, komisja
może dokonać oględzin w celu sprawdzenia
i udokumentowania wykonania zadania.
BĄDŹ EKO - dbaj o środowisko wokół
siebie i innych!
Wnioski i wszystkie informacje dotyczące
dofinansowań z budżetu Gminy Kleszczów
znaleźć można na stronie internetowej www.
eko.kleszczow.pl lub pod numerami telefonów:
● urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń - Anna Madej, tel. 44/ 731-66-46,
● termomodernizacja - Lidia Góral-Urbańska, tel. 44/ 731-66-46,
● sadzonki - Ewa Cywińska, tel. 44/ 731-66-32.
(opr. M. Sosnowicz)
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Szkolne wieści

Sukcesy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego
Spośród 12 uczniów SP im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, którzy podjęli
wyzwanie i 16 października ub. roku przystąpili do szkolnego etapu ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do etapu okręgowego zakwalifikowały się Martyna Neumann (VII a) oraz Oliwia Rybarczyk (VIII a). „Zawody
okręgowe podzielone zostały na trzy części: napisanie rozprawki na zadany
temat (120 minut) rozwiązanie testu językowego (90 minut) oraz część ustną
polegającą na umiejętności zinterpretowania utworu lirycznego” - informuje Renata Frach, szkolny koordynator Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Martyna i Oliwia przygotowywały się do tych zawodów w trakcie ferii, poświęcając czas na lekturę „zadanych” książek, na ćwiczenia z pisania rozprawki, na
rozwiązywanie testów.
Etap okręgowy odbywał się 9 stycznia. Awans do części ustnej zapewniało
zdobycie min. 15 pkt. za rozprawkę i tyle samo za rozwiązanie testu. Oliwia
Rybarczyk za rozprawkę otrzymała 10 punktów, a za test językowy aż 25 punktów. Do etapu ustnego zakwalifikowała się Martyna Neumann, która uzyskała
2 razy po 19 punktów.
Kolejna część olimpiady - 13 lutego. Na tym etapie będą sprawdzane umiejętności w zakresie interpretacji utworów poetyckich.

Sprawdzian wiedzy z mitologii
Ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Tegoroczna
edycja, do której zgłosiła się też grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie odbyła się w formule on-line. Każdy test konkursowy składał się z 30 pytań.
Do każdego z nich podane były cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna
była prawidłowa. Uczestnik za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymywał: +1
punkt, a za błędną: –1 punkt. W gronie uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki znaleźli się: Aleksandra Frach (sklasyfikowana w grupie uczestników na 10.
miejscu w kraju), Zofia Kuc (10 m.), Juliusz Mądrzyk (11 m.), Filip Dylak (11 m.),
Nadia Depczyńska (14 m.), Samuel Skurkiewicz (16 m.), Natalia Ostalak (18 m.).

W powiatowym konkursie literackim…
… nagrody zdobyły dwie uczennice SP w Kleszczowie. Zgłosiły swoje prace na
IX Powiatowy Konkurs Literacki „Bajka dla siostrzyczki i braciszka”, zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie. Zofia Kuc,
autorka tekstu „Nowy przyjaciel” zajęła III miejsce, a Zofia Naturalna (tekst „(Nie)
zwykły kotek”) otrzymała wyróżnienie. Obydwa teksty są zamieszczone w zakładce „Szuﬂada” na odnowionej stronie internetowej gminy. Warto przypomnieć,
że Zofia Kuc w ubiegłorocznej edycji tego konkursu otrzymała wyróżnienie.

Dzielili się dobrem
Pandemiczne ograniczenia nie zniechęciły wolontariuszy szkolnych do przedświątecznej aktywności. W Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbyła się tradycyjna, coroczna akcja charytatywna „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.
Zorganizowano zbiórkę darów, które 22 grudnia trafiły do dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej oraz do podopiecznych Centrum Pomocy Bliźniemu
oraz Osób Bezdomnych w Bełchatowie.
W tej samej szkole w ramach akcji „Szlachetna łapka” prowadzonej od 1 do
21 grudnia zbierano rzeczy potrzebne w schronisku dla bezdomnych zwierząt
(karmę, smycze, obroże i koce). Dary dostarczone przez uczniów, nauczycieli
oraz rodziców zostały przekazane do schroniska 22 grudnia.
Za naszym pośrednictwem szkoła przekazuje podziękowania wszystkim, którzy
zaangażowali swoje siły i serca w charytatywne działania.

W konkursach polonistycznych
W ogólnopolskich konkursach polonistycznych „Multitest” i „Konkurs Ortograficzny” brało udział 16 uczniów SP im. M. Kopernika w Łękińsku. O wynikach
najlepszych uczestników informuje polonistka Elżbieta Roczek: „Multitest” to
konkurs wielokrotnego wyboru składający się z 26 pytań dotyczących ogólnej wiedzy polonistycznej z zakresu gramatyki, teorii literatury i lektur. W tym
konkursie 18. miejsce zajął uczeń klasy V - Jakub Uchroński, zaś 19. miejsce
uczennica klasy VIII - Zoﬁa Sujata. Ogólnopolski Konkurs Ortograﬁczny sprawdza wiedzę i umiejętności ortograﬁczne. Na 18. miejscu znalazł się Maksymiå ciąg dalszy na str. 8
lian Muskała - klasa VIII”.
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Historia zapisana
w protokołach (17)
8 lutego 1938 r.
Na posiedzeniu zarządu gminy, zwołanym w tym dniu, rozpatrywane były głównie prośby mieszkańców, dotyczące albo zmniejszenia zobowiązań podatkowych, albo pokrycia kosztów leczenia. Autorem jednej
z próśb, która de facto wiązała się również z dotacją ze strony gminy, był proboszcz kleszczowskiej parafii rzymsko-katolickiej ks. Marian
Jung, który w 1937 roku objął probostwo. Wystąpił on do władz gminy
„o przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży wyciętych drzew
przy drodze Łękińsko - Wola Grzymalina na budowę domu katolickiego
w Kleszczowie”. Czy chodziło tu o pieniądze, wypłacone przez sprawców
samowolnej wycinki przeprowadzonej przez pracowników majątku ziemskiego w Woli Grzymalinej (o tej konﬂiktowej sprawie pisaliśmy w poprzedniej części cyklu) czy też pieniądze uzyskane przez gminę z wycinki innych drzew? Fragmentaryczne i z konieczności skrótowe informacje,
zawarte w protokołach i brak jakichkolwiek załączników nie pozwalają
postawić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Niemniej jednak wygląda
na to, że nowy proboszcz musiał zwrócić uwagę na ponadplanowe pieniądze, którymi od niedawna dysponował gminny budżet.
Zgoda zarządu gminy wydana została jednogłośnie. Decyzję uzasadniono tak: „Uważając za rzecz bardzo pożądaną i konieczną budowę domu katolickiego w Kleszczowie dla celów kulturalno-oświatowych i społecznych i chcąc przyjść z pomocą paraﬁi w tym dziele choć
w drobnej części, Zarząd postanawia uzyskaną ze sprzedaży wyciętych drzew przy drodze gminnej Łękińsko - Wola Grzymalina kwotę zł
94 przeznaczyć na powyższy cel”. Kwota ta była nader skromna - dla
porównania na tym samym posiedzeniu podjęta została uchwała o pokryciu koszów jednodniowego wyjazdu wójta F. Grzegorczyka do Łodzi
na zjazd delegatów Ligi Drogowej. Koszty te wyniosły 15 zł.
Jeśli chodzi o prośby, składane przez najuboższych, jak również
schorowanych mieszkańców gminy o wsparcie, protokoły są wymownym świadectwem tego, kto w tamtym czasie z trudem wiązał koniec
z końcem. Regularnie pojawiają się nazwiska odbiorców zasiłków,
a w protokole z omawianego posiedzenia jest wykaz zawierający 10
nazwisk mieszkańców Łuszczanowic, Łękińska i Antoniówki, od których gmina próbowała bezskutecznie wyegzekwować zaległe podatki
za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Piotrkowie. W tej sytuacji zaległości zostały całkowicie umorzone ze względu na „ciężkie położenie
materialne tych płatników i ich biedę”.
Była jednak taka grupa dłużników, których położenie zarząd gminy
znał i myśli o całkowitym umorzeniu do siebie nie dopuszczał. „Jeżeli nie
całkowicie, to w części mogą oni zapłacić zaległe podatki i dlatego [zarząd] wzywa Pana Wójta, aby poczynił wszelkie możliwe kroki do zainkasowania od tych pozostałych płatników choć w części zaległości, umorzenie bowiem całkowicie zaległości takim płatnikom zdemoralizuje innych
płatników i ujemnie odbije się na płatności podatków w gminie w ogóle”.
11 lutego 1938 r.
Z protokołu sporządzonego po lutowej sesji dowiadujemy się m.in.
iż główną inwestycją drogową, zaplanowaną na rok 1938 miała być budowa półtorakilometrowego odcinka drogi z Kleszczowa do Łuszczanowic. Radni stawiali jeden warunek, oczekując że koszty potłuczenia kamienia tzw. uwałowania oraz koszty żwiru i kierownictwa robót pokryje
w całości Wydział Powiatowy w Piotrkowie. Siłami mieszkańców gminy miały być zapewnione dostawy kamienia, służącego do utwardzenia drogi oraz robocizna.
13 kwietnia 1938 r.
W poprzedniej części informowaliśmy o powołaniu w Kleszczowie
oddziału Kasy Stefczyka. Ze względu na niewielkie możliwości finansowe mieszkańców gminy kasa nie miała zbyt wielu członków, którzy trzymaliby w niej swoje oszczędności przez co niewiele osób mogło sięgać
po pożyczki, udzielane przez kasę. Na ratunek postanowiła pospieszyć
Rada Gminy, decydując o przeniesieniu części finansowej nadwyżki
z poprzednich lat, zdeponowanej w banku PKO właśnie do Kasy Stefczyka. Ulokowane w niej 3 tys. zł, nazywane w protokole „zbędną gotówką gminnego funduszu obrotowego” miały rozkręcić akcję kredytową, prowadzoną wśród miejscowej ludności. Zadeklarowano, że kwota
wniesiona zostanie na okres co najmniej na półtora roku przy oprocenå ciąg dalszy na str. 10
towaniu na poziomie 3 proc. rocznie.
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Kolejny sukces TNT w Kleszczowie
w Rankingu Perspektyw

U w trybie on-line. Było to wyzwanie organizacyjne i technologiczne dla redakcji miesięcznika Perspektywy oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Zmiana formuły stała się zaroczysta gala finałowa Rankingu Perspektyw została w tym roku zorganizowana

razem okazją dla sporej grupy odbiorców z całej Polski do śledzenia przebiegu uroczystości.

Kryteria oceny

Jej celem było wskazanie czołówki tych szkół ponadpodstawowych w Polsce, których
uczniowie w minionym roku szkolnym mogli pochwalić się najlepszymi wynikami matur,
sukcesami w olimpiadach przedmiotowych oraz - w przypadku techników - najlepszymi
ocenami w egzaminach zawodowych. W XXIII rankingu wzięto pod uwagę wyniki z 2186
liceów ogólnokształcących i z 1743 techników.
W Rankingu Liceów 2021 waga poszczególnych kryteriów wyglądała tak: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
(45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii zostały
uwzględnione osiągnięcia uczniów w olimpiadach międzynarodowych. W przypadku Rankingu Techników 2021 sumowano następujące pozycje: sukcesy szkoły w olimpiadach (20
proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) i wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Rektorzy ogłaszają najlepszych

Tegoroczna gala Perspektyw została przesunięta z początkowego terminu 12 stycznia
na 27 stycznia. Półtoragodzinna relacja wideo (można ją odtworzyć pod linkiem https://
www.youtube.com/watch?v=TyikgrHpaPs) rozpoczęła się o godz. 12. Po wstępie, w którym występowali goście specjalni, reprezentujący m.in. resort edukacji, Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz kilka uczelni, nastąpiło ogłoszenie rankingów cząstkowych.
W pierwszej kolejności był to ranking maturalny techników, a potem liceów. Technikum
Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w tym prestiżowym zestawieniu zajęło II miejsce w Polsce.
Kolejny ranking oceniał wyniki uczniów,
uzyskane w olimpiadach przedmiotowych.
Następnie przedstawiono najlepsze szkoły
ponadpodstawowe w podziale na poszczególne województwa. Wyniki dla regionu
łódzkiego zaprezentował rektor Politechniki
Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik (na zdjęciu).
Okazało się, że najlepsze w regionie LO to liceum Politechniki Łódzkiej w Łodzi, a najlepsze technikum - Technikum Nowoczesnych
Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.
Nazwy trzech najlepszych techników w Polsce obwieścił rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - dr hab. Piotr Wachowiak. Poinformował, iż trzecie miejsce w rankingu
zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Drugą lokatę wśród techników zajęło nowosądeckie Technikum nr 7 (ZSE-M), a pierwszą - stołeczne Technikum Mechatroniczne nr 1.

Solidne miejsce w czołówce

Cieszy fakt, że otwarta w Kleszczowie w 2009 roku szkoła średnia, kształcąca początkowo mechatroników, a od dwóch lat także automatyków utrzymuje stabilną pozycję
w gronie najlepszych polskich szkół. Tegoroczne osiągnięcie to trzy miejsca na podium:
I - w regionie łódzkim, II - w ogólnopolskim rankingu maturalnym techników, III - w tym
najważniejszym, ogólnopolskim zestawieniu techników.
W pierwszej 30 najlepszych liceów w regionie łódzkim znalazło się LO im. Jana Pawła
II w Kleszczowie. W zestawieniu ogólnopolskim ta szkoła ponadpodstawowa osiągała
w ostatnich latach różne lokaty. W 2018 roku była na miejscu 360, w 2019 – na 533,
w 2020 – na 229, zaś w tym roku – na 383.
Prestiżowy Ranking Perspektyw oparty jest na danych, które są pozyskiwane z okręgowych komisji egzaminacyjnych,
z Systemu Informacji Oświatowej
(SIO) MEiN, a także komitetów
głównych olimpiad.
Dla wielu ambitnych uczniów,
a często także ich rodziców zestawienie najlepszych szkół w Polsce i regionie staje się pierwszoplanową wskazówką w poszukiwaniu kolejnego miejsca i etapu
edukacji.
J. Strachocki

7

Podsumowanie
rocznej
aktywności

W się tradycyjne spotkania z przedsiębiorcami, organizowane wspólnie przez
styczniu każdego roku odbywały

Urząd Gminy w Kleszczowie oraz Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów. Była to
okazja do pokazania działalności inwestycyjnej gminy oraz podsumowania aktywności fundacji. W tym roku ze względu na
ograniczenia spotkanie nie mogło dojść
do skutku. Za pośrednictwem „Informatora
Kleszczowskiego” zarząd FRGK przedstawia informację o działaniach, jakie zrealizowano w roku 2020.
„Szanowni Państwo,
mimo, że rok 2020 był dla nas wszystkich
trudnym rokiem, z uwagi na panującą pandemię,
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów starała się
zrealizować jak najwięcej zadań statutowych i działań ujętych w programie, przyjętym przez Radę
Fundacji. Poniżej przedstawiamy telegraficzne podsumowanie działalności Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów za 2020 rok:
● Wykonanie nowej strony internetowej Fundacji - www.frgk.pl, na której m.in. stworzyliśmy kompleksową informację o terenach inwestycyjnych
oferowanych przez Fundację (www.frgk.pl/strefy-przemyslowe); utworzyliśmy Bazę Lokalnych
Przedsiębiorców - obecnie w naszej bazie jest
45 firm (www.frgk.pl/baza-przedsiebiorcow) oraz
Bank Ofert Pracy (www.baza-przedsiebiorcow/
oferty-pracy/);
● Organizacja bezpłatnych szkoleń: ● w dniach
8 i 15 października zorganizowaliśmy szkolenie
„Zmiany podatkowe w 2020/2021 z uwzględnieniem
JPK_VAT v7” - skorzystało 29 osób z firm i instytucji
z terenu gminy Kleszczów; ● w dniach 13-14 października zorganizowaliśmy szkolenie podstawowe
w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy
użyciu opryskiwaczy ciągnikowych - ze szkolenia
skorzystało 18 rolników z terenu gminy.
● Dofinansowywanie kursów zawodowych i językowych dla mieszkańców - z dofinansowania skorzystało łącznie 118 osób i wydatkowaliśmy na ten
cel kwotę 108.298,42 zł,
● Dofinansowywanie emisji reklam dla przedsiębiorców - skorzystały 43 firmy na łączną kwotę
19.040,40 zł,
● Dokonaliśmy oznakowania działek inwestycyjnych, wykonaliśmy nowe tablice kierunkowe oraz
promocyjno-informacyjne stref przemysłowych i terenów inwestycyjnych gminy - wydatkując łącznie
kwotę 30.549,29 zł.
● Promocja oferty inwestycyjnej - interaktywny
system marketingu, m.in.: www.frgk.pl, www.facebook.com/FRGKleszczow/, www.terenyinwestycyjne.info/wiadomosci/tereny-inwestycyjne/
gmina-kleszczow-jest-otwarta-na-przyjeciekolejnych-inwestorow, www.terenyinwestycyjne.
info/dla-inwestora/urzedy-miast/gmina-kleszczow, www.baza.paih.gov.pl/region/gmina-kleszczow, Commune of Kleszczów - Invest in Poland
% (invest-in-poland.eu).
å ciąg dalszy na str. 10
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Seniorzy dzielili się wspomnieniami z dzieciństwa

W ramach innowacji pedagogicznej „Czytanie jest super”, realizowanej w szkole w Łękińsku z inicjatywy nauczycielek Izabeli Marcinkowskiej, Marzeny Starosteckiej i Elżbiety Roczek zaproszono grupę babć i dziadków uczniów
klas IV a, IV b, V, VI i VIII, by poprzez łącza on-line podzielili się wspomnieniami ze swego dzieciństwa. Seniorzy, którzy uczestniczyli w tych nietypowych lekcjach języka polskiego to: p. Bożena Rzeźnik, p. Barbara Kacperek,
p. Krzysztof Para, p. Tomasz Misiak, p. Jolanta Skulimowska, p. Małgorzata Hejak,
p. Marianna Zbies, p. Iwona Straszewska.
Oto fragment obszerniejszej relacji, zamieszczonej na stronie internetowej szkoły: „Seniorzy chętnie opowiadali o swoim dzieciństwie, szkole, ulubionych książkach i zabawach. Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonowały szkoły w latach
60., 70. ubiegłego wieku w Chorzenicach, Sulmierzycach, Łękińsku, Piotrkowie Trybunalskim, Wolicy, Faustynowie, Osinach. Z wielkim zdziwieniem słuchali opowieści
o tym, że nie było darmowych obiadów, mleka, owoców i warzyw, a herbatę gotowali
wyznaczeni rodzice, by dzieci mogły popić kanapki przyniesione z domu. Wyposażenie
szkół i pomoce naukowe to tablica, kreda, mapy, globus, książki. Za brak pracy domowej dostawało się „łapę” lub zostawało „w kozie” tzn. po lekcjach, aby uzupełnić braki.
Ogromną radość seniorom w dzieciństwie sprawiały zabawy typu: w chowanego, gra
w kapsle, w sklep, w lekarza, w piłkę. Całe popołudnia dzieci spędzały na powietrzu,
chyba że trzeba było pomóc rodzicom w gospodarstwie. Wakacje to czas żniw, więc
dzieci również były zaangażowane w różne prace polowe. O wyjeździe na kolonie
raczej nie było mowy”.
- Lekcje tego typu są bardzo ważne i przynoszą wiele korzyści - przyznaje Elżbieta
Roczek. - Młode pokolenie uświadamia sobie, że powinni doceniać to, co mają. Seniorzy zobaczyli, jak wygląda lekcja on-line i świetnie odnaleźli się w tej roli.

Dla nich „Leon” niestraszny
Drugo- i trzecioklasiści SP w Łękińsku wzięli udział w sesji jesienno-zimowej Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „Leon”, który sprawdza wiedzę i umiejętności
uczniów z zakresu matematyki, zintegrowanych sprawności oraz języka angielskiego.
Tytuły laureatów w konkursie „Leon” uzyskali: Tomasz Piecyk, Mateusz Tylki, Oliwier
Małofiej, Jakub Michalczyk, Jan Szataniak i Aleksandra Gębicz.

Niezwykłe doświadczenie językowe
W dniach 19 i 20 stycznia uczniowie klas I a, II a, II ag i IV t w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wzięli udział w Pearson and BBC Live Classes. „Jest to jedyny w swoim rodzaju projekt, który umożliwia uczniom bez wychodzenia z domu uczestniczenie
w lekcji prowadzonej przez native speaker’a. W jednej lekcji bierze udział wielu uczniów
z całego świata. Doświadczeni brytyjscy nauczyciele zadają pytania oraz proszą
o wspólne rozwiązywanie ćwiczeń. Tematyka lekcji jest dopasowana do wieku i zainteresowań młodych ludzi” - dowiadujemy się z relacji na stronie www.zspkleszczow.pl.
Klasa I a brała udział w zajęciach poświęconych sztuce graffiti, a klasy II a, II ag oraz
IV t – w zajęciach o przyrodniczych atrakcjach. Ta niezwykła formuła zajęć językowych spodobała się uczniom do tego stopnia, że nauczycielki języka angielskiego
Ewa Siedlarek i Anna Pałczyńska zapowiadają kontynuację.

Premia za wiedzę filozoficzną

NR 03 /547

Poradnia z ofertą on-line
dla nauczycieli i rodziców

B w najbliższych tygodniach kilka szkoleń on-line. Z oczywistych względów zamiast bezpośrednich spotkań i warsztatów tylko w takiej formie psychoełchatowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaplanowała

lodzy mogą obecnie doradzać nauczycielom i rodzicom.
Do nauczycieli są adresowane szkolenia z następujących zagadnień:
● Rozwijanie sprawności grafomotorycznej - elementy terapii ręki i terapii integracji sensorycznej (nauczyciele przedszkoli i klas I-III). Data: 18 lutego, godz.
14.00. Kontakt: j.jaworskabielas@pppbelchatow.pl.
● Strategia pracy z uczniem z Zespołem Aspergera oraz autyzmem.
Data: 4 marca, godz. 14.00. Kontakt: a.piskorska@pppbelchatow.pl.
● Specyﬁczne i niespecyﬁczne trudności w uczeniu się matematyki (nauczyciele szkoły podstawowej). Data: 11 marca, godz. 14.00. Kontakt: j.jaworskabielas@pppbelchatow.pl.
Z kolei rodzice mogą w lutym i marcu wybierać spośród takiej puli szkoleń on-line:
● Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
Data: 9 lutego, godz. 15.00. Kontakt: m.gutknecht@pppbelchatow.pl.
● Rozwijanie sprawności grafomotorycznej - elementy terapii ręki i terapii integracji sensorycznej. Data: 18 lutego, godz. 14.00. Kontakt: j.jaworskabielas@
pppbelchatow.pl.
● Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie dziecka w szkole.
Data: 10 marca, godz. 17.00. Kontakt: b.buczekfornal@pppbelchatow.pl.
● Specyﬁczne i niespecyﬁczne trudności w uczeniu się matematyki.
Data: 11 marca, godz. 14.00. Kontakt: j.jaworskabielas@pppbelchatow.pl.
● Dzieci to lubią! - gry edukacyjne w terapii logopedycznej przedszkolaka.
Data: 15 marca, godz. 13.00. Kontakt: b.kaczmarek@pppbelchatow.pl.
● ABC rodzica dziecka z ADHD. Data: 16 marca, godz. 16.00. Kontakt: k.kaminska@pppbelchatow.pl.
● Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej.
Data: 29 marca, godz. 16.00. Kontakt: e.zielinska@pppbelchatow.pl.
Zainteresowane szkoleniami osoby powinny przesłać zgłoszenia na adres e-mail, podany przy konkretnym temacie. W zgłoszeniach, kierowanych
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu rejestracji na zajęcia należy
podać datę i temat szkolenia oraz prywatny adres mailowy. Link aktywacyjny
zostanie wysłany przed szkoleniem.
JS

W gminnej bibliotece

Nagrodzone „zimowe” zakładki
Na ogłoszony przez GBP konkurs „Zakładka do książki - wszystkie barwy zimy” wpłynęły 42 prace. Nagrody w poszczególnych kategoriach zdobyli:
● Przedszkolaki: I m. - Hubert Będor; II m. - Maja Misiak; III m. - Igor Skupiński.
● Klasy I-III: I m. - Wiktor Zatorski; II m. - Zuzanna Kierasińska; III m. - Hanna Kamińska.
● Klasy IV-VIII: I m. - Oliwier Guziana; II m. - Bianka Olas; III m. - Szymon
Białek.

Nadia Zatorska z klasy II ag LO oraz Dawid Bokwa i Wiktor Rorat z klasy II mg TNT
zakwalifikowali się do drugiego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Rywalizacja na
szczeblu okręgowym zapowiadana jest w lutym. O tym czy odbędzie się w formie
stacjonarnej czy zdalnej zdecyduje Komisja Okręgowa w Częstochowie.

Akcja „Karma wraca”…
… podjęta w grudniu przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie przyniosła efekt w postaci zebrania 500 zł. Ta kwota została przeznaczona na zakup karmy oraz zabawek, które dostarczono podopiecznym schroniska dla zwierząt
w Piotrkowie Trybunalskim. „W tym miejscu chcemy bardzo podziękować wszystkim
osobom, które zdecydowały się na wsparcie tej inicjatywy- zarówno indywidualnym
jednostkom jak i sklepowi zoologicznemu „Aligator” znajdującemu się w Piotrkowie
Trybunalskim. Niesienie bezinteresownej pomocy jest najpiękniejszym wyrazem szlachetności” - piszą organizatorzy akcji.
Przygotował JS z wykorzystaniem informacji,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za udział w konkursie, a zdjęcia nagrodzonych prac można znaleźć na facebookowym profilu GBP
w Kleszczowie.
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 18 lutego 2021 roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki podane
w zestawieniu tabelarycznym.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr
działki

Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
ul. Zygmunta III Wazy
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
ul. Stefana Batorego
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia
Łuszczanowice Kolonia

775
774
773
764
765
755
756
760
748
749
751
752

NR
KW

Powierzchnia
[ha]

Cena wywoławcza netto [zł]

ul. Jana III Sobieskiego
0,1303
69 059,00
0,1301
68 953,00
0,1202
69 006,00
Księga Wieczysta
PT1B/00053234/7

L.p.

Wadium
[zł]

Minimalne
postąpienie [zł]

7 000,00
6 900,00
7 000,00

700,00
700,00
700,00

0,1301
0,1302
0,1201
0,1200
0,1200

68 953,00
69 006,00
63 653,00
63 600,00
63 600,00

6 900,00
7 000,00
6 400,00
6 400,00
6 400,00

690,00
700,00
640,00
640,00
640,00

0,1220
0,1220
0,1220
0,1220

64 660,00
64 660,00
64 660,00
64 660,00

6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00

650,00
650,00
650,00
650,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek,
przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki oznaczone numerami: 764, 765, 755, 756, 760, 748, 749, 751, 752, 773, 774 i 775 znajdują się w strefie 11MN
i 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 773, 774 i 775 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się granica
strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicami Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44/ 731-66-50.
Drugie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 18.02.2021 r.
w sali nr 16 o godz.10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości,
przeprowadzone w dniu 13 listopada 2020r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej w przetargu
zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży a także ponieść koszty związane
z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin
przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl, w zakładce „Gospodarka
nieruchomościami”.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul
Główna 47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub
pod tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.
Działki zaznaczone kolorem szarym
przeznaczone są do zbycia w drodze
ustnych II przetargów nieograniczonych w dniu 18.02.2021 roku.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów
obejmującego część obrębu Piaski, Wola
Grzymalina i Łękińsko wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 293 z późn.
zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54
ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), a także uchwały Nr XXI/231/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 9 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od
7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą
w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Kleszczów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres kancelaria@kleszczow.pl, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2021 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 marca 2021 r. Przedłożone uwagi
podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
Wójt Gminy Kleszczów
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Historia zapisana w protokołach (17)
å ciąg dalszy ze str. 6

Na siedzibę miejscowej Kasy Stefczyka
rada zgodziła się przeznaczyć zaproponowany przez wójta. F. Grzegorczyka pokój w siedzibie Urzędu Gminy, przeznaczony wcześniej na archiwum gminne. Wyposażenie kasy
miał stanowić stół, cztery krzesła, godło państwowe oraz oprawione portrety Marszałka
J. Piłsudskiego, prezydenta I. Mościckiego
i marszałka Śmigłego-Rydza.
Na kwietniowym posiedzeniu radni zgodzili się umorzyć w całości udzieloną sekretarzowi gminy Tadeuszowi Rogaczewskiemu pożyczkę 240 zł, którą ten otrzymał na
opłacenie kształcenia synów w gimnazjum.
Na sesji w lutym ustalono, że pożyczone bez
oprocentowania pieniądze sekretarz odda
w sześciu miesięcznych ratach. Teraz przychylono się do prośby o umorzenie znacznej
w sumie kwoty, tłumacząc to zarówno dobrym
stanem finansów gminy, jak również tym, że
w poprzednich latach sekretarz obciążony był
specjalnym podatkiem, płaconym od swoich
poborów. Szczególnym gestem w stronę sekretarza gminy było poza tym zaniechanie pobierania na rzecz gminy podatku specjalnego od przyszłych wynagrodzeń, wypłacanych
temu urzędnikowi. Dodajmy, że na tej samej
sesji radni zgodzili się, aby wójt z gminnych
pieniędzy pożyczył 80 zł, dając mu czas na
zwrot pożyczonej kwoty do końca bieżącego
roku budżetowego.
W sprzeczności z optymistyczną oceną
stanu finansów gminnych stały sprawy omawiane w punkcie 16 porządku kwietniowej sesji. Otóż wójt poinformował radnych, że na dokończenie prac przy budowie nowej szkoły
w Łuszczanowicach potrzeba jeszcze 12 tys.
zł, przy czym gmina posiadała tylko połowę
potrzebnej kwoty. Po dłuższej dyskusji zdecydowano się zwrócić do Wydziału Powiatowego
w Piotrkowie o wypłatę 6-tysięcznej kwoty subwencji z funduszy, przeznaczonych na wspieranie inwestycji budowlanych w powiecie.
Z protokołu dowiadujemy się o planach,
jakie władze gminy zamierzały wprowadzić
dla ułatwienia obsługi interesantów. Mały pokój w siedzibie urzędu, zajmowany dotychczas
przez kancelarię ogólną zamierzano przeznaczyć na wspólne biuro dla sekretarza i wójta
gminy, kancelarię zaś przenieść do zajmowanego przez obu urzędników pokoju dużego.
Dodatkowo planowano wykonać bezpośrednie
wejście z zewnątrz do kancelarii i dostawić przybudówkę, która mogłaby służyć za poczekalnię.
Warto dodać, iż w siedzibie urzędu mieściło się służbowe mieszkanie sekretarza gminy, do
którego można było wchodzić bezpośrednio z dużego pokoju biurowego. W ramach robót budowlanych to przejście miało zostać zamurowane.
W porządku sesji znalazł się ponadto inny,
ciekawy wątek. Chodzi o relacje z proboszczem kleszczowskiej parafii, ks. Marianem
Jungiem. Wydawało się, że przyznane dwa
miesiące wcześniej gminne pieniądze na rozpoczęcie prac poprzedzających budowę domu
katolickiego w Kleszczowie będą umacniać dobre relacje z następcą księdza Wróblewskiego. Tymczasem ks. M. Jung wystąpił do władz
gminy z wnioskiem o rozebranie postawionego

wcześniej ogrodzenia wokół stojącego na placu kościelnym tzw. Pomniczka Niepodległości.
Swoje żądanie uzasadniał tym, że parkan którym pomnik został ogrodzony utrudnia dostęp
do kościoła, psuje wygląd placu kościelnego,
a poza tym zarząd parafii nie udzielił zgody na
postawienie tegoż parkanu. Dyskusja radnych
nad tym punktem musiała być dość ożywiona. Aż siedem osób na wniosek proboszcza
chciało odpowiedzieć negatywnie. Ostatecznie
większością głosów ogrodzenie zdecydowano
się usunąć, znajdując dla niego inną lokalizację. Miało być wykorzystane do ogrodzenia od
frontu budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie.
18 maja 1938 r.
Posiedzenie zarządu gminy zwołane w tym
dniu poświęcone zostało m.in. sprawdzeniu, jak
wielkie są zaległości podatkowe płatników z terenu gminy Kleszczów. Sprawę referował sekretarz gminy Tadeusz Rogaczewski występujący tu
w roli „rachmistrza kasy gminnej”. Za lata 19331937 zsumowane zaległości tylko w obszarze
gminnego podatku wyrównawczego od gruntów
sięgały gigantycznej kwoty prawie 5150 zł.
Skrupulatnie odnotowane zostało zadłużenie poszczególnych wsi i osad. Warto powtórzyć je w tym miejscu, bo jest to przy okazji wykaz wszystkich należących w tym czasie
do gminy miejscowości. Listę otwiera Antoniówka z największą sumą zaległości podatkowych - 831,20 zł. Kolejne na liście są: osada
Antoniówka (39,91 zł), kolonia Łuszczanowice
(224,42 zł), wieś Łuszczanowice (723,01 zł),
Wolica (542,67 zł), Kociniak (113,25 zł), Łękińsko (282,23 zł), Wola Grzymalina (252,34
zł), Kuców (32,75 zł), Modrzewiec (41,34 zł),
Stawek (68,75 zł), Rogowiec (1,57 zł), Żłobnica (820,84 zł), Folwark (67,40 zł), Gadka
(27,92 zł), Kleszczów (220,66 zł), Ławki (2,87
zł), osada młyńska Będków (48,50 zł), osada
Wiktoria (23,43 zł), folwark Łękińsko - Dembowski (784,44 zł).
To zestawienie pokazuje, że kwota zadłużenia wcale nie była zależna od tego, czy
dana miejscowość liczyła dużo czy też mało
mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, że
tak duże wsie jak Rogowiec oraz Kuców, zamieszkane głównie przez ludność trudniącą
się rolnictwem, miały kwoty zaległości na minimalnym poziomie. Najmniej solidnymi podatnikami byli natomiast ówcześni mieszkańcy Antoniówki i Żłobnicy. O zarządcy majątku
ziemskiego w Łękińsku, który jako jedyny został wyróżniony z nazwiska w sprawozdaniu przedstawionym przez sekretarza gminy
nie ma co wspominać – próby zmobilizowania go do rozliczenia się z narastających wobec gminy zaległości samorząd Kleszczowa
podejmował wielokrotnie, podając mu rękę
np. poprzez hurtowe zakupy w lasach należących do jego gospodarstwa opału na zimę dla
wszystkich szkół.
Do listy płatników, którym zarząd gminy całkowicie umorzył podatkowe zaległości w zakresie gminnego podatku wyrównawczego, dołączono na tym posiedzeniu sześć
kolejnych nazwisk. Umorzenie sięgało kwoty ponad 73 zł.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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Podsumowanie
rocznej
aktywności
å ciąg dalszy ze str. 7
● Nagradzanie najlepszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów
z terenu gminy: ● ufundowaliśmy na zakończenie
roku szkolnego 2019/2020 nagrody dla uczniów
szkół podstawowych w postaci kart podarunkowych
o wys. 100 zł - łącznie wydatkowaliśmy 20.000 zł;
● nagrodziliśmy w „Plebiscycie Talent” 10 uczniów
i studentów nagrodami o łącznej wartości 12.494,30 zł;
● ufundowaliśmy nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Mój Tata pracuje…Moja Mama pracuje…” - na
ten cel wydatkowaliśmy kwotę 8.094,05 zł,
● Pomoc mieszkańcom gminy w zakresie rozwoju
i obniżenia kosztów produkcji rolniczej: z dofinansowania materiału siewnego zbóż ozimych w 2020 r.
skorzystało 88 rolników na łączną kwotę 35.124,67 zł,
● Promocja gminy przez kluby sportowe - dofinansowanie w tym zakresie otrzymało Stowarzyszenie Motopower Kleszczów oraz została rozliczona dotacja za 2019 r. z LKS Omega Kleszczów
- łącznie 31.545 zł,
● Wsparcie finansowe stowarzyszeń, organizacji
czy indywidualnych mieszkańców gminy promujących zdrowy i aktywny tryb życia; startujących w zawodach sportowych: dofinansowanie otrzymali: Klub
Ratownictwa Wodnego Solpark, Pani Marta Dudzińska, Akademia Piłkarska Junior Kleszczów, Stowarzyszenie „Basket4ever” oraz rozliczono dotacją za
2019 z LKS Omega Kleszczów - łącznie wydatkowano kwotę 55.266,17 zł.
● Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć dla mieszkańców gminy: ● byliśmy współorganizatorem spotkania dla przedsiębiorców, ● dofinansowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,
● współorganizowaliśmy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów, ● dofinansowaliśmy Akcję Sprzątania Kleszczowskiego Lasu, ● zorganizowaliśmy Konkurs Plastyczny
„Mój Tata pracuje …” „Moja mama pracuje …”.
Ponadto włączyliśmy się w akcję #GaszynChallenge, „Załóż Szpilki i Pomóż Dzieciom Chorym
na Raka!” oraz wsparliśmy Fundację Gajusz w ramach XI Kiermaszu Charytatywnego, organizowanego przez Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach.
● Promując i wspierając lokalne młode talenty
i przedsiębiorców zleciliśmy: wykonanie bieżących
usług fotograficznych Patryk Woźniak Fotografia;
przygotowanie słodkiego poczęstunku z okazji wręczenia nagród w „Plebiscycie Talent” przez O matko i córko-Torty Artystyczne; okolicznościowe udekorowanie siedziby fundacji i sali konferencyjnej
z okazji wręczenia nagród w Konkursie Plastycznym „ Mój Tata pracuje …, Moja Mama pracuje…”
Kwiaciarnia Bławatek.
O tym, jakie zadania, projekty, przedsięwzięcia realizowała Fundacja w 2020 roku mogliście się
Państwo dowiedzieć z bieżących informacji umieszczanych na nowej stronie internetowej Fundacji, portalach społecznościowych, czy w „Informatorze Kleszczowskim”. Dziś jest okazja podziękować wszystkim
za współpracę, za wsparcie, za cenne podpowiedzi
i uwagi, za dobre słowo.
Dziękujemy.”
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Sport
P. Gawrysiak na mistrzostwach
Przemysław Gawrysiak reprezentował LKS Omega Kleszczów na Zimowych
Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. W tej imprezie udział
brało łącznie 356 zawodników z 77 klubów. P. Gawrysiak rywalizował na trzech
dystansach. Znakomicie wypadł w finale
100 m stylem dowolnym - uzyskany czas
0’47”53 okazał się jego rekordem życiowym i oznaczał zdobycie mistrzowskiej
klasy sportowej. Na pozostałych dystansach (50 m st. dowolnym i 50 m st. motylkowym) zajął odpowiednio 7 i 10 miejsce.

P. Gawrysiak z trenerem
Robertem Pawlickim

SOLPARK gościł grupy sportowe
W „normalnym” roku, podczas „normalnych” ferii zimowych kompleks SOLPARK
w Kleszczowie tętnił życiem, goszcząc w wolnym od nauki czasie po kilkanaście drużyn
i grup sportowych. W tym roku z powodu skumulowania zimowej przerwy dla uczniów z całej Polski w jednym dwutygodniowym okresie oraz ze względu na epidemiczne ograniczenia, wprowadzone decyzjami rządowymi, możliwość zorganizowania w Kleszczowie tak licznych, jak poprzednio zgrupowań okazała się niemożliwa. Mimo to dwa pierwsze tygodnie
stycznia pozwoliły przyjąć kilka ekip sportowych, które spełniały wymagania, postawione w
rozporządzeniu z 21 grudnia 2020 r. Spółka mogła zorganizować pobyt i treningi tylko dla zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej lub
uprawiających sport w ramach ligi zawodowej czy też dzieci/młodzieży, uczestniczącej we
współzawodnictwie prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.
W tym okresie kleszczowski SOLPARK odwiedziły dwie drużyny piłkarskie Ursus Warszawa, pływacy z UKS „Pingwiny” Warszawa, futboliści: GKS Ksawerów; Bieruńskiej Akademii Piłkarskiej GOL przy współpracy Laboratorium Futbolu; OKS Odra Opole; Be a Star
Football Academy („Wilczki Warszawa”) oraz drużyna piłki nożnej kobiet z UKS SMS Łódź.
Wszystkie wspomniane zespoły piłkarskie miały możliwość trenowania na „solparkowym” boisku ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Dla trenujących sportowców SOLPARK udostępniał również halę sportową, siłownie oraz strefę odnowy biologicznej na
basenie. Warto dodać, że z boiska treningowego z podgrzewaną murawą korzystały również podczas ferii drużyny piłkarskie Omegi Kleszczów oraz drużyny z gmin ościennych
(np. START Lgota Wielka, Czarni Rząśnia, RKS Radomsko, Pilica Przedbórz).
W lutym na zgrupowania sportowe do SOLPARKU przyjadą kolejne drużyny. Będą tu
trenować futboliści z Coerver Coaching oraz GKS Orzeł Kawęczyn, odbędzie się również
pierwsze w tym roku zgrupowanie Kadry Narodowej Rugby na Wózkach.
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: Drukarnia STANDRUK,
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35
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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KLESZCZOWSKI

Mistrzowska choinka

arolina Białek, mieszkanka Kleszczowa zdobyła główną nagrodę
w konkursie świątecznym, który zorganizował Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - Oddział w Kościerzynie. Konkurs nosił tytuł „Najładniejsza choinka” i polegał na przesłaniu do organizatora zdjęcia
domowej choinki. Uczestnikami mogli być wyłącznie mieszkańcy wsi z regionu łódzkiego.
- W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii chcieliśmy zachęcić
mieszkańców regionu do oderwania się od przygnębiającej codzienności podkreśla Kamila Drobnik, która przeprowadzeniem konkursu się zajęła. Podkreśla, że jego celem było przede wszystkim kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz propagowanie twórczości mieszkańców obszarów wiejskich.
- Konkurs był okazją do pokazania ich umiejętności artystycznych i do
zwrócenia uwagi na regionalnych twórców - osoby wytwarzające własnoręcznie ozdoby, dekoracje, stroiki. Sprzedają je zwykle podczas jarmarków świątecznych. Niestety, w czasie pandemii jarmarki się nie odbywają, więc i możliwości sprzedaży były ograniczone - mówi K. Drobnik.
Dlaczego główna nagroda przypadła choince, którą udekorowała, a następnie sfotografowała Karolina
Białek z Kleszczowa?
- Już na pierwszy rzut oka widać wielką radość,
jaka za sprawą ogromnej gwiazdy bije z tej choinki podkreśla Kamila Drobnik. - W dekoracjach widać połączenie nowoczesności z tradycją. Wśród własnoręcznie wykonanych ozdób są też ozdoby z piernika
oraz plastry z pomarańczy. Ta choinka działa na różne zmysły, bo także przepięknie pachnie.
Pani Karolina nie mogła pojechać na uroczystość
wręczenia nagród, więc 25 stycznia organizatorzy konkursu z dyplomem i nagrodą przyjechali na ulicę Źródlaną do Kleszczowa. Delegacji Oddziału ŁODR w KościeTwórczyni tej choinki zdobyła
rzynie przewodziła Aleksandra Bączyńska - zastępca
główną nagrodę
dyrektora.
Ze względu na duże zainteresowanie konkursem organizatorzy zwiększyli do
czterech pulę głównych nagród (drugie miejsce zajęły ex aequo dwie uczestniczki)
oraz przyznali dziewięć wyróżnień. Jedno z nich zdobyła pracująca w kleszczowskim Urzędzie Gminy Małgorzata Moreń. Autorzy zwycięskich choinek uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach; otrzymali również upominki od senatora
RP prof. Michała Seweryńskiego, który konkursowi patronował.
JS

W gminnej bibliotece

Podsumowania ciąg dalszy

Na ła zarejestrowanych 1097 aktywnych, czyli wypożyczających książki

koniec roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie mia-

czytelników. Z tego grona 99 osób było zarejestrowanych w Filii GBP w Żłobnicy, natomiast 145 - w Łękińsku. Łączna liczba odwiedzin w wypożyczalni,
czytelni wraz z liczbą osób, które uczestniczyły w imprezach organizowanych
przez GBP w Kleszczowie wyniosła 10.426, przy czym odwiedzin związanych
wyłącznie z wypożyczaniem książek było 7463. Najwięcej z nich (6384) miało
miejsce w głównej siedzibie GBP.
Bibliotekę odwiedzamy najczęściej po to, by wypożyczone w niej książki lub czasopisma zabrać do domu. Zsumowana liczba egzemplarzy książek,
czasopism, audiobooków oraz płyt DVD wypożyczonych w 2020 roku wyniosła
17.396 (w tym 12.650 samych książek). Blisko 2100 egz. książek i czasopism
biblioteka wypożyczyła czytelnikom na miejscu.
Ograniczenia spowodowane epidemią wpływały w dużym stopniu na częstotliwość odwiedzin w bibliotece. Sytuację ratowała możliwość korzystania
z czytelni on-line. W ramach IBUK Libra możliwy był dostęp do ponad 2 tys.
tytułów. Czytelnicy dysponujący kodami, nadanymi przez GBP w Kleszczowie, pobrali 248 tytułów. Z kolei na koniec roku 2020 kleszczowscy użytkownicy platformy Legimi mieli 298 zarejestrowanych kodów. Z ich pomocą wypożyczyli 4269 tytułów.
JS

NR 03 /547

Publikują w specjalistycznych
pismach

N

auczyciele szkół z gminy Kleszczów dzielą się swoimi doświadczeniami edukacyjnymi i radami. Robią to za pośrednictwem fachowych pism, wydawanych
m.in. przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Nie da się ukryć, że powodem opracowania niektórych artykułów stało się zupełnie nowe doświadczenie, jakie w swojej pracy napotkali w roku 2020 nauczyciele. Chodzi o naukę zdalną, możliwości jej uatrakcyjnienia
oraz wykorzystania nowych, hybrydowych narzędzi.
W najnowszym numerze czasopisma „Przegląd Edukacyjny”, wydawanego przez WODN w Łodzi, zamieszczony zostały dwa teksty, zredagowane przez
nauczycielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. To „Ehistoria
i ewos, rzecz o wykorzystaniu wirtualnych spacerów na lekcjach historii i wiedzy
o społeczeństwie” Agnieszki Kubś oraz „Zmieniająca się rola nauczyciela w czasie kształcenia na odległość oraz jej skutki dla ucznia” Anny Pałczyńskiej.
Jak się okazuje nie są to pierwsze ich publikacje. A. Pałczyńska ma na swoim
koncie m.in. „Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych na lekcjach języka angielskiego” w wydawanym przez WODN w Piotrkowie Tryb. czasopiśmie „Forum nauczycielskie”; „Bądź przewodnikiem po świecie
informacji” („Uczyć lepiej” ODN w Poznaniu) oraz „Taking advantage of distance learning” w międzynarodowym czasopiśmie branżowym „The Teacher” nr 7-8 (178) 2020.
Agnieszka Kubś także gościła na łamach „Forum nauczycielskiego” (artykuł
„Gry w edukacji historycznej”) oraz w czasopiśmie „Uczyć lepiej” („Myśli dobrze narysowane”). Teraz obie nauczycielki z ZSP w Kleszczowie czekają na publikację
wspólnego tekstu „Historia i język angielski nie takie odległe - narzędzie do kształcenia zdalnego przydatne na zajęciach zarówno języka angielskiego, historii jak i innych”. Znajdzie się on w czasopiśmie „Dobre praktyki”, wydawanym przez ŁCDNiKP.
Współpracę z czasopismem o profilu informatyczno-programistycznym „Programista Junior” rozpoczęła w minionym roku Justyna Klimczyk - nauczycielka
matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. W nr 5/2020
znalazło się opracowanie „Programowanie na matematyce - liczby pierwsze i złożone” jej autorstwa, a w nr 6/2020 artykuł „Geometria nie musi być nudna - wielokąty foremne i rozety”. W tym samym numerze „Programista Junior” zamieścił
scenariusz autorstwa J. Klimczyk „Klony na choince”.
Z tego co nam wiadomo wkrótce w czasopiśmie znajdą się kolejne opracowane przez nią scenariusze zajęć. Wiele ciekawych przykładów działań i zadań
programistycznych, które mogą zachęcić nie tylko do rozwikłania tajemnic programowania, ale też do polubienia matematyki trafia regularnie na prowadzony przez
Justynę Klimczyk blog (https://tikowybelfer.blogspot.com). Jeden z nowszych wpisów to entuzjastyczna recenzja książki „Matma na luzie dla klas 7-8 szkoły podstawowej (Zacznij rozumieć matematykę dzięki najnowszym technologiom)”.
„Przeprowadzamy rewolucję w nauce, zwłaszcza tej zdalnej. Łączymy książkę papierową z aplikacją mobilną wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość i inne
najnowsze technologie. Chcemy pokazać dzieciom i ich rodzicom, że nauka wcale nie musi być taka straszna” - tak o tej książce napisali jej autorzy, Sylwia i Michał.
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