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Rusza kolejna pomoc dla
naszych przedsiębiorców
Na sesję Rady Gminy Kleszczów, odbywającą się 26 lutego, wójt Sławomir Chojnowski zgłosił dwa projekty „pomocowych”
uchwał. Ich celem jest poprawa położenia tych lokalnych przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii COVID-19 zostali dotknięci negatywnymi skutkami ekonomicznymi.
Pierwsza z uchwał dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Jest kontynuacją programu wsparcia,
którego pierwsza odsłona miała miejsce już w kwietniu ub. roku.
Druga z tych uchwał zakłada zwolnienie przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Kleszczów z opłaty
II i III raty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży. Przy takiej konstrukcji zapisu uchwały oznacza to wyłącznie przyznanie ulgi właścicielom restauracji i barów, których stacjonarna działalność została ograniczona epidemicznymi restrykcjami.
Więcej na str. 3

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom Mieszkankom Gminy Kleszczów
życzę dużo zdrowia oraz sił do pokonywania
codziennych wyzwań. Życzę spełnienia wszystkich marzeń i jak najwięcej radości życia.
Niech każdy kolejny dzień
będzie dla Was Dniem Kobiet!
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Zapisy do przedszkoli
i pierwszych klas

Rekrutacja kandydatów do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
wystartowała 19 lutego. Tak jak w poprzednich naborach na początek
deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowych przedszkolach składali rodzice przedszkolaków, przyjętych
we wcześniejszych latach. Ten etap naboru zakończył się 26 lutego.

Trudniej o trafny wybór
W tzw. normalnych, czyli przedpandemicznych latach w lutym i marcu odbywały się liczne targi edukacyjne oraz dni otwarte, organizowane
przede wszystkim z myślą o osobach, kończących naukę w podstawówkach i szkołach średnich. Oprócz ulotek, folderów i broszur uczestnik
mógł pozyskać bezpośrednie informacje od osób, obsługujących stoisko. Często byli to uczniowie albo studenci, mogący się podzielić własnymi ocenami warunków edukacyjnych w konkretnych placówkach.

Siedziba przedszkola w Łękińsku

Więcej na str. 2

Dwa dni zwolnienia
za oddanie krwi

Dzień otwarty w ZSP zawsze cieszył się wysoką frekwencją

Więcej na str. 7

Już od najbliższej akcji honorowego krwiodawstwa w Kleszczowie
(jest planowana na czwartek 25 marca) osoby, które oddadzą krew będą
mogły skorzystać z dwóch dni wolnych od świadczenia pracy. Zmianę
przepisów w tym zakresie wprowadziła tegoroczna nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Więcej na str. 4
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KRÓTKO
Wysłane do podatników

Początek nowego roku to w urzędach miast i gmin
pora przygotowania i wysyłki decyzji podatkowych,
nazywanych też nakazami. W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Kleszczów wydrukowano i zapakowano do kopert z tzw.
zwrotką około 510 nakazów. W tym roku bardzo
szeroką pomoc w ich dostarczeniu do podatników
zapewnili sołtysi. Na terenie jednego z sołectw dostarczeniem zajął się pracownik Urzędu Gminy. Do
podatników mieszkających poza naszą gminą nakazy zostały wysłane tradycyjną pocztą. Apelujemy do wszystkich płatników, by pamiętali o terminowych wpłatach należnego podatku.

Wiedza z prawa pracy

16 lutego Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
zorganizowała bezpłatne szkolenie „Prawa i obowiązki pracodawców w czasie pandemii COVID-19” oraz „Pracownicze Plany Kapitałowe
(PPK)”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez
radców prawnych: Edytę Głowińską i Karolinę Salską z Madejczyk Kancelaria Prawna. W szkoleniu
uczestniczyło 17 osób, reprezentujących firmy i instytucje z terenu gminy Kleszczów.

Służby ponadnormatywne…

…realizowane przez funkcjonariuszy policji w roku
2021 będą kosztować Gminę Kleszczów 51 tys. zł.
Zgodnie z podpisaną umową policja może wprowadzać dodatkowe patrole począwszy od 1 marca.
Najwięcej takich ponadnormatywnych służb będzie organizowane - podobnie jak to się odbywało
w poprzednich latach - w okresie wiosenno-letnim.
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Kryteria rekrutacji przedszkolaków

stalenia terminów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli oraz kryteriów naboru dotyczy zarządzenie wydane przez Wójta Gminy Kleszczów w dniu
27 stycznia br. Zgodnie z tym dokumentem przez cały marzec wnioski w przedszkolach mogą składać rodzice kandydatów na „nowych” przedszkolaków. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 8 kwietnia komisja rekrutacyjna będzie weryfikować złożone dokumenty,
a 9 kwietnia listy kandydatów zostaną podane do wiadomości publicznej. W dniach 1219 kwietnia rodzice będą mogli składać pisemne oświadczenia, potwierdzające wolę
przyjęcia dziecka do przedszkola. Ostatni, wiosenny termin z harmonogramu rekrutacji to 20 kwietnia, kiedy zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc w przedszkolu

Do przedszkoli samorządowych w gminie Kleszczów będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba
miejsc dostępnych w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę takie kryteria, jak: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Za spełnienie każdego z wymienionych kryteriów przyznany zostanie jeden punkt.
W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisje zwrócą uwagę na to, czy
oboje rodziców kandydata do przedszkola pracuje, uczy się w systemie dziennym,
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne. Za
spełnienie tego warunku będzie dodane 20 pkt. Jeśli tylko jeden rodzic będzie aktywny zawodowo, albo będzie się uczył w trybie dziennym liczba punktów będzie 10 pkt.
W przypadku, gdy do tego samego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata zostanie przyznane 5 pkt. Największa pula punktów (50) będzie przyznana kandydatowi,
mieszkającego w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole.
Szanse na dołączenie do grona przedszkolaków z gminy Kleszczów mają dzieci mieszkające poza terenem gminy Kleszczów. Jest to możliwe, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Dodajmy jeszcze, że w sierpniu zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
Wydane przez wójta zarządzenie reguluje także przebieg procedury odwoławczej.

Kiedy trzeba zgłosić dziecko do pierwszej klasy?

Jak założyć prywatny żłobek?

W ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”
Wyższa Szkoła Gospodarki zorganizuje w Bełchatowie bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”. Termin szkolenia ustalono na 15
i 22 marca. Więcej informacji o projekcie: www.opieka.byd.pl. W sprawie zgłoszenia się na szkolenie należy kontaktować się telefonicznie (nr 52/ 567-00-17
lub poprzez e-mail: centrum@byd.pl.
JS

Także 27 stycznia zostało wydane zarządzenie, które odnosi się do rekrutacji
uczniów pierwszych klas publicznych szkół podstawowych. W dniach 1-31 marca rodzice przyszłych pierwszoklasistów będą mieć czas na złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty, potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów obowiązujących podczas tegorocznej rekrutacji.
Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować złożone dokumenty od 1 do 9 kwietnia, po
czym 12 kwietnia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną upublicznione. Dziesięć następnych dni to czas na pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia ich dziecka do klasy pierwszej. Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie ogłoszona 26 kwietnia. W okresie od 4 do 31
maja zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.

zaprasza do skorzystania z oferty
TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX.

● ATRAKCYJNE CENY
● MOŻLIWOŚĆ PAKIETU INTERNET + TV.

Zapraszamy do kontaktu

z Biurem Obsługi Klienta ARR „ARREKS” S.A.,
ul. Szkolna 6, 97-410 Kleszczów

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” SA w Kleszczowie,
informuje, że w zasobach
Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
posiada do wynajęcia wolne pomieszczenie
z przeznaczeniem
na działalność biurowo-usługową.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem
telefonu 727-500-728 oraz w siedzibie spółki
ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.
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Odbiór odpadów
wielkogabarytowych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów
EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach
22.03 - 24.03.2021 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od
właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według
następującego harmonogramu:
22 marca
Rogowiec
Kamień
Dębina

23 marca

ŁĘKIŃSKO
ul. Północna
ul. Modrzewiowa
ŁUSZCZANOWICE ul. Topolowa
ul. Miła
ul. Brylantowa
ul. Łąkowa
ul. Bursztynowa
ul. Ustronna
ul. Diamentowa
ul. Rolna
ul. Miła
ul. Długa
ul. Opalowa
ul. Słoneczna
ul. Perłowa
ul. Poprzeczna
ul. Rubinowa
+ zabudowa wielo- ul. Akacjowa
ul. Leśna
rodzinna
ul. Klonowa
ul. Sportowa
+ zabudowa wielo- ul. Szkolna
rodzinna
Żłobnica
ul. Szafirowa
Antoniówka
ul. Turkusowa
Wolica
ul. Złota
Łuszczanowice
Kolonia
Czyżów
Kocielizna
Stefanowizna
Adamów
Kol. Wola Grzymalina
Słok I

24 marca
KLESZCZÓW
ul. Główna
+ zabudowa
wielorodzinna
ul. Gliniana
ul. Sosnowa
ul. Słoneczna
ul. Szkolna
ul. Szkolna 2
+ zabudowa
wielorodzinna
ul. Tylna
ul. Krótka
ul. Polna
ul. Boczna
ul. Ogrodowa
ul. Łączna
ul. Osiedlowa
+ zabudowa
wielorodzinna
ul. Niska
ul. Poprzeczna
ul. Cicha
ul. Wysoka
ul. Sportowa

ul. Spacerowa
ul. Źródlana
ul. Brzozowa
ul. Wspólna
ul. Kalinowa
ul. Topolowa
ul. Wrzosowa
ul. Jagodowa
ul. Jarzębinowa
ul. Południowa
ul. Leśna
ul. Jaśminowa
ul. Poziomkowa
ul. Liliowa
ul. Słonecznikowa
ul. Chabrowa
ul. Krokusowa
ul. Kwiatowa
ul. Tulipanowa
ul. Wiśniowa
ul. Różana
ul. Malinowa
ul. Miła
ul. Irysowa
ul. Wschodnia

W ramach wystawki odbierane będą:
● tekstylia (dywany, wyroby tapicerskie), ● zużyty sprzęt
AGD i RTV, ● zużyte opony, ● baterie, akumulatory, ● złom metalowy, ● elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się
w pojemnikach do segregacji, w tym wykładziny podłogowe,
● zużyte meble i elementy stolarki, związane gałęzie.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane
i nie będą odbierane:
● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju
wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpady
powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
● odpady zawierające azbest - eternit.

UWAGA !!!

● Czas przeznaczony pracowników spółki Eko-Region na
obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd
i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych
w danym dniu ulic i miejscowości.
● Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję
do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy
ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu
na indywidualne zgłoszenie.
● Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny.
● Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 44/ 632-39-00.
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„Antycovidowe” wsparcie
- ciąg dalszy

G

mina Kleszczów kontynuuje program „antycovidowego”
wsparcia lokalnych przedsiębiorców, podjęty w kwietniu roku
2020. Przyjęta obecnie uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dokładnie określa, którzy przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o taki rodzaj wsparcia. Są to
mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust.
1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
Podstawą do starania się o zwolnienie jest „pogorszenie płynności finansowej, rozumianej jako spadek sprzedaży towarów lub
usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym): 1) nie mniej niż
o 10 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 września 2020 r. (…) w porównaniu
do łącznych obrotów z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 września 2019 r. lub 2) nie mniej niż o 20 proc.
obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 września 2020 r.
(…) w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego”. Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez
podatnika m.in. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w „Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego” z mocą od dnia 1 stycznia
2021 r. Będzie dotyczyć zwolnienia z podatku od nieruchomości
należnego za okres od stycznia do czerwca br.
W przypadku drugiej z omawianych uchwał przedsiębiorcy,
spełniający kryterium zwolnienia, nie będą musieli wpłacać II i III
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ci
zaś, którzy całą opłatę roczną uiścili w styczniu otrzymają zwrot
2/3 wpłaconej kwoty.
JS

Harmonogram dostaw zbóż,
łubinu i sadzeniaków
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje rolników, którzy
złożyli wnioski na zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż
jarych, łubinu wąskolistnego i sadzeniaków ziemniaka w 2021 r., że
dostawa odbędzie się w następującej kolejności:
W dniu 08.03.2021 (poniedziałek)
● Antoniówka - godz. 10:00-10:30, miejsce dostawy - droga
na Kocieliznę
● Żłobnica - godz. 10:45-11:30, miejsce dostawy - droga przy rondzie
● Kleszczów - godz. 11:45-12:30, miejsce dostawy - parking
przy SOLPARKU
● Łuszczanowice - godz. 12:45-14:00, miejsce dostawy - parking naprzeciwko OSP Łuszczanowice
W dniu 09.03.2021 (wtorek)
● Łękińsko - godz.10:00-11:00, miejsce dostawy - droga do
RSP Łękińsko
● Wolica - godz. 11:15-12:00, miejsce dostawy - parking przy boisku
● Czyżów - godz. 12:15-12:45, miejsce dostawy - parking przy
Domu Kultury
● Kamień - godz.13:30-14:00, miejsce dostawy - u sołtysa
Dostawcą będzie firma P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło. Rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie dostawy i kwocie do zapłaty za
zamówiony materiał siewny i sadzeniaki ziemniaka.
Fundacja przypomina, że dostawa kwalifikowanego materiału
siewnego zbóż jarych, łubinu wąskolistnego i sadzeniaków dla rolników gminy Kleszczów odbywa się z dofinansowaniem Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów.
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Gdzie po wsparcie?

względu na zmianę miejsc, w których funkcjonuje Poradnia Życia Rodzinnego oraz Grupa Wsparcia, podajemy aktualne adresy oraz terminy spotkań:
● Poradnia Życia Rodzinnego począwszy od 9 marca działa
w siedzibie Domu Kultury w Łękińsku (ul. Szkolna 2) we wtorki
w godz. 12.00-17.00. Poradnia Życia Rodzinnego udziela pomocy osobom uzależnionym w utrzymywaniu abstynencji, osobom współuzależnionym w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,
w powstrzymywaniu przemocy w rodzinie.
Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej formy wsparcia powinny wcześniej skontaktować się z osobą prowadzącą spotkania, tel. 693-253-201.
● Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych uzależnieniami w gminie Kleszczów jest dostępny w środy w godz. 15.0020.00. Spotkania odbywają się także w siedzibie Domu Kultury
w Łękińsku. Dla osób, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy, podajemy kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą spotkania: tel. 507-411-208.
● Grupa Wsparcia, która funkcjonuje z inicjatywy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, od marca br. działa
w nowym miejscu spotkań. Jest to siedziba Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie (ul. Główna 74). W poniedziałki w godz.
8.30-11.30 odbywają się spotkania, przeznaczone dla osób dorosłych, mających problemy w relacjach rodzinnych i chcących
poprawić ten obszar życia osobistego.
(opr. JS)
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Ważne dla studentów

rzypominamy, że 31 marca br. upływa termin składania
zaświadczeń, potwierdzających kontynuowanie nauki
w II semestrze roku akademickiego 2021/2021 przez studentów
uczelni wyższych, którzy złożyli wnioski o przyznanie miesięcznego stypendium i podpisali stosowne umowy. Dostarczenie
takiego zaświadczenia jest warunkiem kontynuowania wypłat
stypendium w kolejnym semestrze roku akademickiego.
Zaświadczenia można składać w Punkcie Obsługi Klienta
Urzędu Gminy w Kleszczowie lub za pośrednictwem platformy
e-puap. Skany zaświadczeń można również przesyłać drogą
mailową na adres: kancelaria@kleszczow.pl, przy czym oryginał
zaświadczenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy.
Zaświadczenie winno zawierać informację o realizowaniu
nauki przez studenta zgodnie z planem studiów, w tym o nieprzebywaniu na urlopach określonych w regulaminie studiów
i niepowtarzaniu roku akademickiego.
Jeśli student przerwał lub ukończył naukę powinien poinformować
o tym fakcie Wójta Gminy Kleszczów. Więcej informacji - w Referacie
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44/ 731-66-25, pok. nr 5.

Uwaga, krwiodawcy!

W wał m.in. ustawę o publicznej służbie krwi. Publikacja zmian

związku z trwającym stanem epidemii Sejm RP znowelizo-

nastąpiła 25 stycznia br. Krwiodawcy, którzy oddadzą krew mogą
teraz skorzystać z dwóch dni wolnych od świadczenia pracy, a nie
- jak dotychczas- z jednego dnia. Zwolnienie to należy się w dniu
oddania krwi i w dniu następnym. Po to, by umożliwić krwiodawcom z gminy Kleszczów skorzystanie z tego prawa, zmieniony
został pierwotny termin marcowej akcji krwiodawczej, organizowanej przez Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie we współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Odbędzie się ona w czwartek 25 marca, tradycyjnie w SOLPARKU. Godziny akcji nie ulegają zmianie. „Warto pamiętać, że
chęć oddania krwi nie zwalnia pracownika z obowiązku zachowania należytej staranności wobec pracodawcy, który w tej sytuacji
przejawia się w uprzednim poinformowaniu pracodawcy o terminie
i przewidywanym czasie nieobecności w miejscu pracy” - informuje przedstawiciel Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.
JS
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Nie zapomnijmy
o przekazaniu
1 proc. podatku!

W nionych do uzyskania wsparcia z odpisu 1 proc. naszych

całej Polsce funkcjonuje prawie 8800 organizacji, upraw-

podatków. Zaktualizowany wykaz tych organizacji pożytku publicznego (OPP) znaleźć można na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(https://niw.gov.pl/lutowa-aktualizacja-wykazu-opp-1-za-2020-rok/).

Czym jest OPP?

Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności. Może nią być na przykład fundacja albo stowarzyszenie, a także klub sportowy, towarzystwo czy diecezjalna Caritas. Takie organizacje działają np.
na rzecz opieki nad chorymi i kalekimi dziećmi, wspierają osoby
z niepełnosprawnościami lub pozostające w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Celem działań OPP może być również ochrona środowiska, obrona
konsumentów, wspieranie rozwoju edukacji, oświaty czy kultury.
Wiele OPP działa lokalnie, w obrębie jednego miasta, gminy
albo powiatu. Są również fundacje czy stowarzyszenia, których
zasięg to województwo, cała Polska, a nawet zagranica. W bazie OPP, uprawnionych do pozyskiwania 1-procentowych odpisów, umieszczono organizacje zarejestrowane w KRS (Krajowy
Rejestr Sądowy) i spełniające dodatkowe wymogi. Nie mogą np.
znajdować się w trakcie likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości,
a ponadto musiały w terminie zamieścić w bazie sprawozdań
OPP podsumowanie swojej działalności za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Ile pieniędzy z odpisu pozyskują OPP?

O tym, jakie organizacje pozyskały pieniądze z 1 proc. podatku
przekonamy się, wchodząc na stronę www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp. Dowiemy się tu np., że liczba podatników, którzy w 2020 r. dokonali przekazania na rzecz OPP 1 proc.
należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2019 r., wyniosła 14,8 mln. Najliczniejsze ich grono to mieszkańcy województwa
mazowieckiego (ponad 2,2 mln). W naszym regionie odpis zrealizowało 944 tys. podatników. Łączna kwota pieniędzy, jaką na swą
działalność pozyskały OPP w roku 2020 przekroczyła 907 mln zł.
Warto te liczby porównać
z danymi za rok 2004. Wtedy
odpis 1 proc. podatku zadeklarowało tylko 80 tys. podatników z całej Polski, zaś przekazana łączna kwota wyniosła
10,4 mln zł. Program odpisów
podatkowych na rzecz OPP
szybko zyskiwał na popularności, bo już w roku 2005 liczba podatników, którzy zdecydowali
się na taki odpis wzrosła o 850 proc., zaś kwota wsparcia dla OPP
zwiększyła się o ponad 400 proc.

Kto w czołówce obdarowanych?

Zamieszczone na rządowym portalu dane obejmują też wykaz
poszczególnych OPP, którym polscy podatnicy powierzyli 1 proc.
swojego podatku. Znajdziemy tu również dokładne kwoty, jakie
zasiliły OPP. W roku 2020 najwięcej pieniędzy z omawianego
źródła pozyskała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (ponad
184,5 mln zł). Kolejne miejsca na liście zajmują: ● Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (50,64 mln zł), ● Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (42,5 mln zł),
● Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (17,23 mln zł).
Większość organizacji w czołowej 30. to OPP zajmujące się
wspieraniem dzieci i osób niepełnosprawnych oraz działaniami
na rzecz ochrony zwierząt. Całkiem pokaźne wsparcie (9,32
mln zł) trafiło na konto Fundacji Studenckiej „Młodzi - Młodym”.
å ciąg dalszy na str. 9
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Jak uzyskać dopłatę
do czynszu z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje,
iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać
przyznany dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłatą do czynszu.
Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Kryteria przyznania dopłaty do czynszu:
1. przyznany dodatek mieszkaniowy,
2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25
proc. niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
3. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się
o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany
przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.),
4. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę
do czynszu.
Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „Dopłata do
czynszu”, poza dokumentami, o których mowa w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:
1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego
ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, tj.
oświadczenie, że ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r.
oraz oświadczenie, że ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku.
Więcej informacji na temat dodatków mieszkaniowych oraz
wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej GOPS
w zakładce „dodatki mieszkaniowe”.
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Szkolne wieści
Czarno na białym

Z dość obszernej informacji, zamieszczonej na stronie Szkoły Podstawowej im.
J. Korczaka w Kleszczowie dotyczącej podsumowania I semestru roku szkolnego
2020/2021 można poznać zarówno średnią frekwencję na prowadzonych w tym czasie zajęciach, średnią ocen w starszych klasach oraz nazwiska klasowych prymusów. W klasach I-III, gdzie nie ma wystawiania ocen, wymieniono nazwiska uczniów
osiągających wzorowe wyniki w nauce. Począwszy od klasy IV dowiadujemy się, kto
w danej klasie może pochwalić się najwyższą średnią.
Z braku miejsca podajemy jedynie nazwiska uczniów, których średnia przekracza
5,50: klasa IV A: Pola Jarząbkowska (5,82); klasa IV B: Roksana Gonera (5,82), Marek Braun, Franciszek Jakubik, Nadia Perońska (wszyscy 5,55); klasa V B: Natasza
Kułak (5,50); klasa VI A: Juliusz Mądrzyk (5,58); klasa VI D: Zofia Kuc (5,83), Filip Dylak (5,67), Nadia Misiak (5,67), Bianka Cybulska (5,58), Zofia Naturalna (5,50); klasa
VII C: Natalia Kochel (5,71), Maja Dziuboń (5,69); klasa VII D: Aleksandra Retkiewicz
(5,57); klasa VIII A: Oliwia Rybarczyk (5,86).

W Powiatowym Konkursie Geograficznym…
… „Mapa bez tajemnic”, zorganizowanym w Bełchatowie sprawdzano wiedzę
uczniów z zakresu znajomości map świata i Polski, interpretacji map tematycznych
świata, map demograficznych oraz gospodarczych. Uczestnicy rozwiązywali również
zadania z wykorzystaniem mapy topograficznej.
Pierwsze i drugie miejsce przypadło w udziale uczniom bełchatowskiego LO im. W.
Broniewskiego. Trzecią lokatę wywalczył Antoni Włodarczyk z TNT im. Jana Pawła II
w Kleszczowie, a wyróżnienie - Julia Dyderska z LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Łódzka gala laureatów Rankingu Perspektyw 2021
12 lutego Politechnika Łódzka była gospodarzem regionalnej uroczystości. W jej trakcie
zaprezentowano najlepsze szkoły ponadpodstawowe z województwa łódzkiego, które
w tegorocznej edycji Rankingu Perspektyw uzyskały najwyższe lokaty. Uroczystość odbywała się zdalnie. Trwająca ponad godzinę relacja z tego wydarzenia jest dostępna
na portalu http://perspektywy.pl.

W kilkuminutowym wystąpieniu Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektor Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (czyli zwycięzcy regionalnego
Rankingu Techników), zwróciła uwagę, że sukces szkoły jest efektem wspólnej pracy
nauczycieli, uczniów i administracji oraz wsparcia rodziców i organu prowadzącego
jakim jest Gmina Kleszczów. Podziękowała również wszystkim członkom szkolnej społeczności za to, że sprawnie przystosowali się do realizowania zajęć w trybie zdalnym.
Ciekawym, adresowanym przede wszystkim do miłośników matematyki wydarzeniem
był wykład „Numer PESEL, kod kreskowy, kod QR - ile w nich matematyki?”, zaprezentowany przez Katarzynę Dems-Rudnicką z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.

Sposoby na utrwalenie lektur
Odpytywanie uczniów ze scen i postaci, jakie pozostały im w pamięci po przeczytaniu
zadanej lektury jest chyba najbardziej nudną formą sprawdzania znajomości książek.
Są ciekawsze formy utrwalania tej wiedzy, np. wykonanie lapbooka. Agnieszka Gos-Stacherska podczas zajęć, których tematem była „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa, ten sposób podsumowania wiadomości i reﬂeksji, wyniesionych z tej lektury
zaproponowała uczniom klasy VII d w SP Kleszczów.
Z kolei uczniowie klasy VI d na zajęciach prowadzonych przez Katarzynę Skurkiewicz
wiadomości wyniesione z opowieści Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” przedstawiali w formie kolorowych lapbooków, a także gier planszowych, nawiązujących do książkowej akcji. Kreatywne pomysły uczniów dokumentuje
fotograficzna galeria, zamieszczona na stronie SP Kleszczów.
å ciąg dalszy na str. 8
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Historia zapisana
w protokołach (18)

27 maja 1938 r.
Okazało się, że sprawa tzw. Pomniczka Niepodległości nie zakończyła się na poprzednim posiedzeniu rady. Temat powrócił na kolejnej
sesji już od jej początku rozpalając emocje radnych. Okazało się bowiem, iż ksiądz proboszcz zabrał ogrodzenie, które okalało pomnik
i przeznaczył na cele parafii. W tej sytuacji jeden z radnych domagał
się podjęcia uchwały, zobowiązującej księdza do zwrotu gminie takiej
kwoty, jaka kilka lat wcześniej wydana została na postawienie parkanu. Rada Gminy większością głosów nie chciała stawiać takiego
żądania. Uznano, że stosowną rekompensatą za zabrane ogrodzenie będzie (posadzony - jak należy domniemywać z raczej skąpych
informacji - na polecenie proboszcza) żywopłot, „co trwalsze będzie
od parkanu drewnianego i wyglądać będzie estetyczniej i ozdobniej”
- odnotował w protokole sekretarz T. Rogaczewski.
Obeliskowi wzniesionemu z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości ciągle brakowało zwieńczenia w postaci metalowego orła. Wójt
poinformował, że nie był w stanie zakupić tegoż, bo przyznane na ten
cel w poprzednim roku budżetowym 50 zł okazało się zbyt małą kwotą.
Wójt poprosił radę o zwiększenie kwoty, ale ta większością głosów odmówiła. Radni nie zgodzili się też zwiększyć do 200 zł środków przeznaczonych na bibliotekę gminną, o co wnioskować Wydział Powiatowy.
Podczas majowej sesji sformalizowano przynależność Gminy
Kleszczów jako członka miejscowej Kasy Stefczyka. Gmina objęła
(„na razie” - jak zapisano w protokole) 10 udziałów za łączną sumę
250 zł. W odpowiedzi na prośbę proboszcza parafii w Łękińsku rada
przyznała 100 zł wsparcia na przeprowadzenie prac remontowych.
Innym z wielu rozpatrywanych na tej sesji wniosków było pismo,
złożone przez mieszkańców Łuszczanowic. Wystąpili oni o to, aby
budynek po starej szkole został przekazany w użytkowanie całej
gromadzie. Radni uznali, że obiekt znajdujący się w dość kiepskim
stanie może jeszcze po przeprowadzeniu niewielkich prac remontowych służyć np. jako dom ludowy. Mieszkańcom Łuszczanowic
postawiono jednak warunek - zgoda na udostępnienie gminnego
budynku będzie wydana dopiero wtedy, kiedy przynajmniej 80 proc.
gospodarzy tej wsi podpisze się pod uchwałą o sprzedaży gruntów
osady szkolnej Łuszczanowice i o przeznaczeniu uzyskanych z tego
pieniędzy na dokończenie budowanej 3-klasowej nowej szkoły.
3 września 1938 r.
Tego dnia odbyło się czwarte - licząc od początku roku - posiedzenie Rady Gminy Kleszczów. Była to zarazem pierwsza sesja,
której protokolantem był pomocnik sekretarza gminy, Mieczysław
Kasznicki. Z protokołu dowiadujemy się, iż 2 czerwca Urząd Gminy został poddany lustracji, którą przeprowadził inspektor samorządu gminnego. Nie wiadomo, jakie uwagi po przeprowadzeniu
kontroli poczynił urzędnik z Wydziału Powiatowego w Piotrkowie.
Można jedynie przeczytać, że odczytany przez M. Kasznickiego
protokół pokontrolny radni bez uwag przyjęli do wiadomości.
Głównym tematem posiedzenia była kwestia największej w tym
czasie gminnej inwestycji czyli budowanej w Łuszczanowicach nowej szkoły. Skrupulatne rozliczenie z poniesionych dotąd wydatków
oraz ich źródeł przedstawił radnym wójt Franciszek Grzegorczyk. Na
dzień 1 września gmina wydała na budowę w gotówce ponad 22,26
tys. zł. Największą kwotowo pozycję wśród źródeł zasilania budżetu
budowy stanowiły wpływy za sprzedaną ziemię szkolną (6.275 zł)
oraz nadwyżka wykonania budżetu z lat poprzednich (5.563,84 zł).
Wydatki na szkołę, poniesione z bieżących dochodów gminy wyniosły blisko 4,1 tys. zł. Podobną kwotą (4 tys. zł) gmina dysponowała
dzięki pożyczce z Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych
Szkół Powszechnych. Kleszczowski samorząd pozyskał też 2 tysiące zł subwencji w piotrkowskim Wydziale Powiatowym.
Na dzień 1 września sale lekcyjne były gotowe do użytkowania,
ostatnie prace robotnicy wykonywali jeszcze w ulokowanym na piętrze
nauczycielskim mieszkaniu. W takim stanie rzeczy można było już
planować uroczystość otwarcia nowej szkoły. Jak czytamy w przyjętej
å ciąg dalszy na str. 10
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Odwołane targi, a dni otwarte - tylko on-line

naszym województwie najszerszy przegląd oferty edukacyjnej szkół i uczelni proponowały Łódzkie Targi Edukacyjne. Zeszłoroczna XXIII edycja tej imprezy początkowo
miały się odbyć w marcu. Później przełożona została na końcówkę maja. Ponieważ epidemia koronawirusa nie ustała po
dwóch miesiącach od jej potwierdzenia w Polsce, organizatorzy
zmuszeni byli odwołać targi. W komunikacie zamieszczonym
na stronie internetowej oznajmili „Wierzymy, że spotkamy się
podczas kolejnej edycji imprezy w 2021 roku. Do udziału w niej
zapraszamy już teraz”.
Nie jest znany termin tegorocznej edycji. Targi mają sens
jedynie przed uruchomieniem rekrutacji na nowy rok szkolny
czy akademicki. Jeśli warunki nie pozwolą na zorganizowanie
imprezy w najbardziej efektywnej, stacjonarnej formie wówczas
zainteresowani ofertą edukacyjną będą skazani (tak jak to było
w roku 2020) na konieczność zaglądania do katalogu wystawców, zamieszczonego na stronie www.targi.lodz.pl.
Uczelnie chcąc dotrzeć do potencjalnych kandydatów na studia decydują się na organizowanie dni otwartych w formule on-line. 15 marca można będzie poprzez komputer złożyć wizytę na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Zaplanowano m.in. spotkania z pracownikami i studentami UMED, warsztaty pokazujące
tworzenie kosmetyków DIY, przygotowywanie maści i tabletek
oraz szycie chirurgiczne. W formie webinary można będzie „rozkminić” takie tematy, jak: „Kosmetologia - nauka i przyszłość”,
„Medycyna laboratoryjna - co musisz wiedzieć, aby nie zwariować”, „Jak radzić sobie w trudnej rzeczywistości - pandemia, izolacja, nauka zdalna”. Więcej szczegółów o tym wydarzeniu - na
stronie internetowej drzwiotwarte.umed.lodz.pl.

Większa rola doradców zawodowych

Ponieważ żadna placówka nie zaryzykuje organizowania tradycyjnych dni otwartych wzrasta rola doradztwa zawodowego,
prowadzonego bezpośrednio w szkołach, albo przez takie instytucje jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Co bardziej
zapobiegliwi dyrektorzy polecili zamieścić na stronach swoich
szkół linki, ułatwiające pozyskanie informacji np. o zasadach rekrutacji na studia, jakie obowiązywać mają w roku 2021. Jeden
z takich adresów to www.otouczelnie.pl.
„Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do naszego SZOK-u. Potrzebujesz pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji? Nie wiesz
jaką specjalność wybrać? Nie znasz oferty szkół policealnych lub
wyższych? Poszukujesz pracy? Chcesz zdobyć nowy zawód?”
- tymi słowami zachęca uczniów do kontaktu Szkolny Ośrodek
Kariery (SZOK), który funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Poprzez adres szok@zspkleszczow.
pl lub telefonicznie (44/ 731-65-60) zainteresowani mogą się
skontaktować z dyrektor ZSP, Agnieszką Nagodą-Gębicz (termin dyżurów w SZOK - piątek godz. 8:00-10:00, bądź z doradcą zawodowym Renatą Kina-Neumann (● wtorek 12:10-16:00,
● środa 11:30-16:00, ● czwartek 9:00-10:50, ● piątek 9:00-10:40).
Zadanie doradców zawodowych to głównie wsparcie uczniów
w podjęciu decyzji o kierunku dalszego kształcenia i kształtowaniu drogi zawodowej. Warto podkreślić, że pomoc oferowana
w ramach SZOK w Kleszczowie jest nieodpłatna i dostępna zarówno dla uczniów, jak też nauczycieli i pracowników szkoły oraz
rodziców uczniów.

A może test predyspozycji?

„Jeśli masz wątpliwości kim zostać w przyszłości i co robić by osiągnąć spełnienie zawodowe, zapraszamy Cię do
wypełnienia naszego testu!” - zachęca uczniów łódzki portal
https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/. Oprócz testu na
podanej stronie znajdziemy garść informacji o Łodzi akademickiej oraz łódzkich uczelniach. Kolejny test osobistych predyspozycji znajdziemy na stronie https://www.arealme.com/16types/
pl/. O tym, do jakiego typu osobowości zostaniemy zakwalifikowani, można próbować dowiedzieć się za pośrednictwem
strony www.16personalities.com/. Oprócz głównego podziału

(analitycy, dyplomaci, strażnicy, odkrywcy) znajdziemy tu opisy
podtypów osobowości (takie jak np. architekt, logik, dowódca,
dyskutant wyróżnione w grupie analityków).

Dzięki tej stronie dowiesz się więcej o typach osobowości

Pomocne dla młodzieży testy publikują na swoich stronach
także poszczególne uczelnie. Stołeczna Uczelnia Łazarskiego
pod adresem https://copomaturze.lazarski.pl/ zamieściła test,
złożony z 97 pytań. Na jego wypełnienie wystarczy ok. 10 minut.

Pomoc także w bełchatowskiej poradni

Spotkania z doradcą zawodowym możliwe są także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (PPP). W bełchatowskiej
PPP zorganizowano w styczniu 4-dniowy cykl konsultacji indywidualnych, skierowanych do uczniów. Takie przedsięwzięcie,
organizowane podczas zimowych ferii, to coroczna praktyka
poradni. Jeśli ktoś przegapił styczniowy termin nic straconego.
- Wszyscy zainteresowani: uczniowie, rodzice, również nauczyciele-wychowawcy mogą korzystać z porad drogą elektroniczną - podpowiada Edyta Zielińska - pedagog, doradca zawodowy PPP w Bełchatowie. - Zapytania można nadsyłać na adres:
doradca.ppp.belchatow@gmail.com. Odpowiedzi na zapytania
staram się udzielać w miarę możliwości i wolnego czasu, pomiędzy realizacją innych obowiązków zawodowych.
Z doradcą zawodowym w bełchatowskiej poradni można również kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc na numer
44/ 632-28-74 we wtorki w godz. 12-14.
- W każdy roboczy poniedziałek istnieje możliwość ustalenia
indywidualnego spotkania z doradcą celem konsultacji, rozmowy
lub też przeprowadzenia badania predyspozycji zawodowych.
Do wyboru są spotkania o godz. 14.15 lub o 16.15 - informuje
Edyta Zielińska.
Na spotkanie z doradcą uczeń niepełnoletni powinien przybyć z rodzicem, który przed spotkaniem wypełnia odpowiedni
formularz. Takie spotkanie nie kończy się rozmową z doradcą.
W ciągu miesiąca jest sporządzana opinia z odbytej rozmowy, ze
wskazówkami i informacjami dotyczącymi wyboru indywidualnej
drogi zawodowej czy propozycjami ścieżki kształcenia.
Formularz wniosku o przeprowadzenie badania predyspozycji zawodowych ucznia znaleźć można na stronie poradni
www.pppbelchatow.pl w zakładce „Druki do pobrania /Opiniowanie/ wniosek rodziców o przeprowadzenie diagnozy predyspozycji zawodowych”.
- Udzielana przez nas pomoc jest nieodpłatna. Obejmujemy
nią uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
powiatu bełchatowskiego - podkreśla E. Zielińska.
Dopóki inne, otwarte formy doradztwa zawodowego, testowania predyspozycji oraz pokazywania oferty edukacyjnej różnych szkół są niedostępne warto spróbować skorzystać z podanych powyżej podpowiedzi.
J. Strachocki
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Dzień Bezpiecznego Internetu…

… organizowany raz w roku jest okazją do pokazania, że oprócz wielu zalet (m.in. zdalna komunikacja i możliwość prawie nieograniczonego dostępu do różnych źródeł wiedzy - funkcje bardzo ważne, które doceniliśmy zwłaszcza w warunkach epidemii) internet jest miejscem, generującym różne rodzaje nie zawsze uświadamianych zagrożeń.
Z okazji tegorocznej edycji DBI na stronach internetowych szkół pojawiły się ważne
przypomnienia. Zespół Szkół Ponadpodstawowych zamieścił plakat z dekalogiem
podstawowych zasad bezpiecznego internetu: 1. Zabezpiecz swój sprzęt - komputer,
telefon, tablet; 2. Dbaj o swoją prywatność, 3. Szanuj siebie, 4. Szanuj innych, 5. Szanuj swój czas, 6. Bądź krytyczny, 7. Pomyśl, zanim wrzucisz, 8. Korzystaj z możliwości
jakie daje internet, 9. Przestrzegaj prawa, 10. Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście. Rozwinięcie tych krótkich przykazań można przeczytać na wspomnianej stronie.
Do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), ustanowionego z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, po raz 13. przyłączyła się szkoła podstawowa w Kleszczowie. Uczniów zaproszono do wzięcia udziału w konkursach, organizowanych
w dwóch kategoriach wiekowych: I-IV i V-VIII. Jedno z zadań dotyczyło wykonania
animacji, przedstawiającej jedną z wybranych zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Drugie zadanie polegało na opracowaniu graficznej notatki na temat „Jestem
bezpieczny w internecie ponieważ…”.

Działo się 1 lutego w ZSP
Z okazji organizowanych w kleszczowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych
zawodów okręgowych XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) do Kleszczowa
przybyli uczestnicy tej olimpiady, reprezentujący szkoły ponadpodstawowe z województwa łódzkiego. Oprócz nich oraz ich opiekunów ZSP gościł grono znaczących
przedstawicieli Politechniki Łódzkiej oraz Komitetu Okręgowego OWT z prezesem
Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT prof. Mirosławem Urbaniakiem na czele.
Zanim rywalizujący w OWT zasiedli do 3-godzinnej batalii o punkty, uczniowie klasy
czwartej Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie podzielili się relacją
z dwutygodniowego stażu zawodowego, jaki odbyli w Dreźnie. Przypomnijmy, że
nasze technikum na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” pozyskało środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Czas walentynek, czas karnawału
Ze względu na epidemiczne ograniczenia tylko uczniowie najmłodszych klas, uczący się stacjonarnie, mieli możliwość udziału w zabawach typu karnawałowego oraz
specjalnych zajęciach, organizowanych z okazji walentynek. Na stronach internetowych szkół podstawowych znajdujemy krótkie, ilustrowane relacje z tych wydarzeń.
W SP Kleszczów dla uczniów klas I-III zorganizowano specjalny karnawałowo-walentynkowy dzień, wypełniony zabawami, konkursami i muzyką. Walentynkowe zajęcia
i zabawy dla uczniów klas II odbyły się tu wcześniej, bo już 12 lutego. Czerwony
kolor dominował w strojach uczniów i w materiałach, z których pomocą wykonywano
walentynkowe serduszka.
W SP Łękińsko zabawa karnawałowa odbyła się 15 lutego. Wielu
uczniów zadbało o odpowiednie
elementy karnawałowego stroju (na
zdjęciu). Można było rywalizować
w konkursie „Jaka to melodia”, rozwiązywać okolicznościowe zagadki,
a zadaniem najmłodszych było zaśpiewanie piosenek z ulubionych bajek. Odbyły się również wybory króla
i królowej karnawału.

Pochwalili się kolorowymi deserami
„Godzina wychowawcza zdrowa i smaczna” - taki tytuł nosi cykl prowadzonych w formie zdalnej zajęć w SP w Kleszczowie. 18 lutego uczniowie klasy IV a rozmawiali
z wychowawcą na temat prawidłowej diety i ograniczenia ilości cukru w spożywanych
posiłkach. Przygotowali też bogate w witaminy, kolorowe desery, dzieląc się z kolegami informacją o składzie i sposobie przygotowania deseru.
Przygotował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów
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Nie zapomnijmy o przekazaniu 1 proc. podatku!

å ciąg dalszy ze str. 4 Znajdujący się na 20. miejscu
listy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał ponad 5,93 mln zł, natomiast założona przez o. Tadeusza Rydzyka
Fundacja „Nasza Przyszłość” - 4,9 mln zł.

Przydatne podpowiedzi

Czas na rozliczenie podatku za rok 2020 mamy do końca
kwietnia br. Jest więc możliwość spokojnego wyszukania organizacji (lokalnej, regionalnej czy też ogólnopolskiej), na której
konto zdecydujemy się przesłać 1 proc. swojego podatku. Jeśli deklaracji PIT nie wypełniamy samodzielnie i zdajemy się na
(coraz chętniej wykorzystywaną) usługę „Twój e-PIT”, wówczas
do otrzymania odpisu zostanie wskazana automatycznie ta OPP,
która 1 proc. podatku otrzymała od nas w ubiegłym roku. Można
łatwo wskazać inną OPP i jej przekazać nasze wsparcie. O tym

D

jak to zrobić i jak funkcjonuje usługa „Twój e-PIT” dowiemy się
wchodząc na stronę www.podatki.gov.pl.
Osoby będące na emeryturze lub pobierające rentę także
mają możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz
wybranej OPP. W tym celu powinny złożyć specjalny PIT-OP.
„W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1%
podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz
wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP” - czytamy na
wspomnianej stronie. „W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko
numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której
chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle - resztę za ciebie
zrobi urząd skarbowy”.
J. Strachocki

Pamiętna zima 1978/79 (cz. 2)

ynamiczne w ostatnich dniach zmiany pogody sprawiły,
że przypomnienie historycznej „zimy stulecia” rozpoczynaliśmy w czasie mroźnej i śnieżnej aury, a kończymy przy temperaturach typowych dla przedwiośnia. Szybko zapominamy, że
nie tak dawno widok za naszymi oknami trafnie opisywały słowa
piosenki Jeremiego Przybory - „Na całej połaci - śnieg”.

Szperanie w archiwach

Do dziś nie jest znany bilans tamtej srogiej zimy. Nie wiemy jaka była liczba śmiertelnych ofiar mrozów, ile osób zginęło
w wypadkach na śliskich drogach, do ilu chorych (albo rodzących) nie dotarła na czas pomoc medyczna.
Do grona ofiar „zimy stulecia” niektórzy skłonni są zaliczyć
m.in. te osoby, które zginęły pod gruzami warszawskiej Rotundy. 15 lutego 1979 r. ten, należący do banku PKO BP, charakterystyczny budynek został w wyniku wybuchu gazu zniszczony
w ok. 70 proc. Śmierć poniosło 49 osób, a liczbę rannych szacuje
się na co najmniej 77. Jak pokazało późniejsze śledztwo gaz
wydostawał się z pękniętego zaworu w pobliskim gazociągu. Nie
mógł się wydostać na powierzchnię z powodu zalegającej warstwy śniegu oraz silnie zmrożonej ziemi. Poprzez otwory kanalizacji telekomunikacyjnej przedostał się do podziemia budynku
PKO BP. Jego obecności nie zasygnalizowała substancja zapachowa, bo z powodu niskich temperatur uległa skropleniu. Tragiczny w skutkach wybuch mógł nastąpić z powodu zaiskrzenia
instalacji elektrycznej.
Próby poznawania obrazu „białej klęski”, wielu poświęceń
i ryzyk, jakie trzeba było ponosić, by kraj jako tako funkcjonował, są jak układanie puzzli. Kolejne sceny i zdarzenia „zimy
stulecia” rozsiane są w prasowych notkach. Jest wśród nich
m.in. opis ewakuacji pasażerów pociągów, które utknęły w zaspach. Akcję z wykorzystaniem śmigłowców przeprowadziło
wojsko. Inna notka dotyczyła ratowania stabilności systemu
energetycznego poprzez ryzykowne włączenie do ruchu jeszcze nie przetestowanego do końca w tzw. „ruchu próbnym”
nowego bloku energetycznego (chodziło bodajże o „pięćsetkę” w Kozienicach).
W Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) zachowała się
seria zdjęć, jakie w trakcie „zimy stulecia” w Warszawie oraz
w Starych Babicach zrobiła Grażyna Rutkowska. Są one często
przywoływane w publikacjach, dotyczących tamtej szczególnej
zimy. Ilustracje zamieszczone w tym tekście pochodzą z tych
właśnie zasobów NAC.

Pieszo przez śnieżne wąwozy

O tym, jak „zimę stulecia” zapamiętali mieszkańcy gminy
Kleszczów rozmawiałem kiedyś z kilkoma osobami. Najbardziej
zapisała mi się w pamięci rozmowa ze zmarłą w ubiegłym roku
Barbarą Pietrzyk. W latach 70. była mieszkanką Łuszczanowic.
Z tamtej zimy zapamiętała m.in. prowadzącą przez otwarte pola,
kompletnie zasypaną drogę z Łuszczanowic do Kleszczowa.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Do pracy w kleszczowskim Urzędzie Gminy musiała chodzić
pieszo, śnieżnym wąwozem przekopanym w potężnych zaspach,
- Ten wąwóz w wielu miejscach był głęboki na wysokość człowieka. Byłam wtedy w ciąży, za półtora miesiąca miałam rodzić.
Wielu mieszkańców Łuszczanowic pracowało wtedy w Kleszczowie, np. w mleczarni. Starałam się zawsze iść w grupie, czułam się
wtedy bezpieczniej. Czasem trafiło się, że tą z grubsza odśnieżoną
drogą jechał jakiś traktor z przyczepą, albo ktoś konnymi saniami wybrał się ze zbożem do młyna w Kleszczowie. Jak tylko było
miejsce to można było usiąść - wspominała pani Basia. - Autobusy w ogóle nie próbowały jeździć drogą Łuszczanowice - Kleszczów. Zmieniano tradycyjne trasy i np. taki autobus z Łodzi, który
przez Bełchatów i Kleszczów jechał do Radomska przez jakiś czas
w ogóle nie dojeżdżał do Kleszczowa. Do Radomska jechał prosto
przez Kalisko - widocznie tamta droga była lepiej odśnieżona.

Zima bez końca

Sroga zima z początku 1979 roku nie ograniczyła swej aktywności wyłącznie do początków stycznia. Następujące w kilku falach
odwilże kończyły się kolejnymi, obfitymi opadami śniegu, a następnie bardzo silnym mrozem. Barbara Pietrzyk zapamiętała szczególnie nawrót srogiej zimy, który miał miejsce w drugiej połowie
lutego 1979 r. Kiedy zbliżał się termin rozwiązania poprosiła jedynego w tamtym czasie taksówkarza w gminie Kleszczów, Henryka
Gieronia o zawiezienie do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim.
Pan Henryk wyruszając z Łuszczanowic nie ryzykował przejazdu do Kleszczowa krótszą, ale ciągle zasypaną śniegiem drogą.
å ciąg dalszy na str. 12
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Historia zapisana w protokołach (18)

å ciąg dalszy ze str. 6 uchwale nr 38 „Uznając za słuszną propozycję wójta Grzegorczyka, Rada gminna postanowiła po całkowitym ukończeniu budowy szkoły
dokonać poświęcenia takowej i nadania imienia Generała Sławoj-Składkowskiego, jako
wysoce zasłużonego dla ludności i młodzieży wiejskiej, przy tym wyraża życzenie zaproszenia na to poświęcenie Pana Premiera Generała Sławoj-Składkowskiego przez
dwóch delegatów gminnych, którzy ewentualnie zostaną wybrani.
Jednocześnie Rada wzywa Pana Wójta, aby termin i program poświęcenia szkoły
ustalił po porozumieniu się z odnośnymi władzami, po czym zwołać posiedzenie Rady
dla ostatecznego i konkretnego załatwienia tej sprawy”.
Uzupełnieniem inwestycji szkolnej w Łuszczanowicach miało być jeszcze postawienie w sąsiedztwie szkoły budynków gospodarczych i ustępów. Środki na to zadanie
rada postanowiła uzyskać ze sprzedaży stodoły i obórki, znajdujących się przy starej
szkole. Na sesji ustalono ceny wywoławcze obydwu „obiektów” – pierwszy z nich wyceniono na 150 zł, drugi - na 20 zł. Po resztę pieniędzy, brakujących do pokrycia budowlanych wydatków postanowiono sięgnąć do nadwyżki budżetowej z poprzednich lat.
Uchwała kończąca wrześniowe posiedzenie Rady Gminy Kleszczów dotyczyła
ustalenia formy pomocy dla rolników, poszkodowanych na skutek wystąpienia katastrofalnego gradobicia, które miało miejsce 12 czerwca. Grad zniszczył przede wszystkim
uprawy dojrzewających zbóż. Powołana przez radę komisja z wójtem F. Grzegorczykiem na czele miała zająć się zorganizowaniem zbiórki żyta i słomy w tych miejscowościach gminy, które gradobicia szczęśliwie uniknęły. Później ta pięcioosobowa komisja
miała rozdzielić zebraną pomoc wśród poszkodowanych. Postanowiono również wystąpić do starosty powiatu piotrkowskiego, by ten utworzył powiatowy komitet pomocowy, który pomoc dla poszkodowanych rolników zbierałby w całym powiecie.
19 października 1938 r.
Rozpatrywanie bieżących spraw zarząd gminy zaczął od wniosku, złożonego przez
dzierżawcę majątku Łękińsko - Stefana Dembowskiego, zarazem członka Rady Gminy
Kleszczów. Chodziło o obniżenie wymiaru świadczeń należnych gminie ze wspomnianego majątku za rok 1937 i 1938. Powołując się na nieurodzaj (w 1937 r. spowodowany silnymi mrozami, a następnie posuchą, zaś w 1938 r. - czerwcowym gradobiciem)
S. Dembowski uzyskał obniżenie kwot podatku gruntowego i specjalnego oraz opłat
drogowych. Ulgi w tym zakresie, przyznane mu przez Urząd Skarbowy oraz Wydział
Powiatowy w Piotrkowie wyniosły: 35 proc. za rok 1937 oraz 50 proc. za rok 1938.
Na identyczne ulgi w gminnym podatku wyrównawczym oraz świadczeniach w naturze zgodzili się też członkowie zarządu gminy w Kleszczowie. Oznaczało to, że podatek
należny za rok 1937 obniżony został o ponad 490 zł, a za rok 1938 o ponad 790 zł. Z kolei wymiar świadczeń w naturze na rzecz gminy został za rok 1937 zmniejszony o 186
dni, a za 1938 r. - o 482 dni. Dwie ostatnie ulgi w realnym przeliczeniu na złotówki miały
w roku 1938 wartość przeszło tysiąca zł. Jak te poważne ustępstwa uzasadniały władze?
„(…) jako administrator maj. Wola Grzymalina i Łękińsko od 1920 r. Dembowski zawsze bardzo przychylnie ustosunkowywał się do spraw gospodarczych gminy, sprzedając po cenach bardzo zniżonych od rynkowych zakupywane przez szereg lat drzewo
opałowe dla szkół i Zarządu gminnego oraz materiałowe na mosty, budynki itp. Jak również ostatnio przy budowie 3-kl. Szkoły w Łuszczanowicach sprzedał 100 m3 budulcu po
15 zł, podczas kiedy cena rynkowa w tym czasie wynosiła 25 zł za mtr.3, a więc przez ten
szereg lat przyczynił się do b. poważnych korzyści na rzecz gminy w tysiącach złotych”.
S. Dembowski nie był jedynym podatnikiem, któremu na tym posiedzeniu zarządu
zdecydowano umorzyć część należnych podatków. Franciszkowi Misiakowi z Łękińska
darowano wpłatę 8,71 zł, Gustawowi Bizlerowi z Kleszczowa - 4,90 zł, spadkobiercom
Pereca Wiśniewskiego z Kleszczowa 10,07 zł. O 9,41 zł obniżono też należności, jakie
miał uiścić Jakub Sztuk z Folwarku.
Do ciekawszych informacji, zawartych w protokole z omawianego posiedzenia, należy zaliczyć m.in. fakt zaproszenia wójta F. Grzegorczyka na zjazd wójtów do Warszawy. Zaproszenie do Kleszczowa wystosował Związek Gmin Wiejskich, a zjazd zaplanowany na 26 października odbywał się dla uczczenia 20-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zarząd gminy uchwalił 10 zł na pokrycie kosztów wyjazdu wójta.
Oto kolejny z ciekawszych wątków - niemal 20 lat po odrodzeniu polskich samorządów
uznano, że celowe będzie wyznaczenie stałych godzin urzędowania wójtów gmin polskich w
siedzibach urzędów. Dotąd w urzędach gmin najczęściej można było spotkać urzędujących
sekretarzy gmin. Jesienią 1938 r. miała nastąpić istotna zmiana, bowiem „(…) na zjeździe
wójtów w dniu 18 b.m. Pan Starosta polecił ustalić dnie i godziny urzędowania wójtów, przy
czym urzędowanie to ma się odbywać tylko 3 dni w tygodniu w godzinach od 10-ej -13-ej”.
W przypadku gminy Kleszczów zarząd postanowił ustalić jako dni urzędowania wójta
wtorki, czwartki oraz piątki. Wiadomość o tej zmianie organizacyjnej miała zostać podana
do wiadomości mieszkańców poprzez sołtysów i z pomocą ogłoszeń. Zdecydowano też
na zewnątrz „budynku urzędu gminnego umieścić trwałą tablicę z odpowiednim napisem”.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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Chwalimy za pasję
oraz sukcesy

Ł

atwo jest informować o osiągnięciach uczniów z gminy Kleszczów,
kiedy w zawodach, konkursach, turniejach uczestniczą jako uczniowie miejscowych szkół. Doniesienia o ich sukcesach
szybko trafiają na szkolne strony internetowe, piszą o nich okoliczne portale.
Kiedy latorośle idą w świat, podejmując
studia w odległych często miastach trudniej jest trafić na wieści o ich pasjach,
naukowych czy sportowych sukcesach.
Czasem pomaga przypadek.

Od humanistyki do militariów

Po tym, jak na łamach „Informatora
Kleszczowskiego” ukazał się tekst „Publikują w specjalistycznych pismach”
odezwała się Magdalena Zbies, mama
Piotra, który kilka lat temu po ukończeniu kleszczowskiego liceum wybrał się
do Krakowa na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej. W czasach licealnej nauki pokazywał dość rozległe zainteresowania, biorąc udział m.in. w olimpiadzie
filozoficznej i działając w samorządzie
uczniowskim. Jak dowiedziałem się od
p. Magdaleny syn studiując w AGH podjął współpracę z czasopismami „Nowa
technika wojskowa” oraz „Technika i wojsko”. Zanim zaczął publikować w tak fachowych pismach od dwóch lat prowadził
bloga, poświęconego sprzętowi i strukturom wojskowym (2s14.blogspot.com).
Przykład Piotra pokazuje, jak od fascynacji historią, którą wykazywał już
w trakcie nauki w szkole podstawowej
oraz w gimnazjum (jako jego uczeń zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Historycznej) można przejść
do bardziej ścisłych tematów i zainteresowań. W publikacjach zamieszczanych
w czasopismach o profilu technicznym å

KURS SPAWACZA
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
w porozumieniu z Agencją Rozwoju
Regionalnego „Arreks” S.A.
w Kleszczowie organizuje

● kurs spawacza metodą
mig/mag w półautomacie
Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych bezpośrednio do biura
ARR Arreks S.A. w Kleszczowie,
ul. Szkolna 6
(budynek po byłym przedszkolu).

Tel. 727-500-728,
e-mail: szkolenia@arreks.com.pl

Zgłoszenia przyjmujemy
do dnia 15 marca br.
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å P. Zbies skupia się na technice służącej wojskom lądowym. Jego prawdziwy
konik to współczesna broń pancerna.
Wiedząc o tym, że Piotr jest już na piątym roku studiów zapytałem p. Magdalenę o to, jaką drogę zawodową zamierza wybrać po ukończeniu AGH.
- Jako studenta kierunku „Inżynieria materiałowa” (specjalizacja „Zaawansowane materiały ceramiczne”), interesuje go szczególnie projektowanie materiałów z ceramiki specjalnej i ogniotrwałej, praca w projektach badawczo-rozwojowych w tym zakresie, również z przeznaczeniem do zadań obronnych - usłyszałem. - Teraz pisze pracę magisterską, ale też dużo czasu poświęca działalności
w Kole Naukowym Konstrukcji Militarnych „Adamantium”.
Chociaż Piotr Zbies nie studiuje na wojskowej uczelni to poprzez swoją pasję
i współpracę z fachowymi czasopismami ma dobry kontakt z techniką i sprzętem
wojskowym, np. odwiedzając Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, organizowany w Kielcach.
Zapatrzona w mundur

Studia wojskowe stały się za to pasją innej kleszczowianki, Magdaleny Wójcik. O swojej przyszłości w służbach mundurowych zaczęła myśleć już w pierwszej klasie kleszczowskiego liceum. W kolejnych latach często wyjeżdżała na
zawody strzeleckie, brała udział w biegach na orientację, a także w zawodach
„Sprawni jak żołnierze”. Na miejsce studiów wybrała Wrocław i tamtejszą Akademię Wojsk Lądowych. Teraz studiuje na drugim roku na Wydziale Zarządzania
- kierunek „Logistyka”. Przed rokiem odwiedziła szkołę podstawową w Kleszczowie, by uczniom najstarszych klas opowiedzieć o tym, jak wyglądają studia na
wrocławskiej AWL i jakie trzeba mieć do nich przygotowanie.
Jednym z ważnych elementów, które liczą się w wojsku jest bez wątpienia
sprawność i fizyczna wytrzymałość. Magdalena Wójcik pokazała m.in., że znakomicie biega długie dystanse. Niedawno do Kleszczowa dotarła wiadomość o jej
zwycięstwie w II edycji Zmechol Run Challenge. W biegowym konkursie, zorganizowanym przez Sekcję Biegów Długodystansowych AWL, chodziło o przebiegnięcie w ciągu stycznia jak największej liczby kilometrów. W sumie rywalizowało 50
podchorążych, żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych oraz wykładowców
- wszyscy z AWL. Tę miesięczną rywalizację biegową można było śledzić poprzez
aplikację Strava, w której każdy z uczestników aktualizował swoje wyniki.

W miesiąc pokonała prawie 490 km

- W pierwszym tygodniu stycznia zrobiłam około 80 kilometrów, a w ostatnim
było ich już 165 - opowiada Magdalena. - Miałam wspaniałą motywację od innych
osób. Rodzina, przyjaciele, znajomi - każdy mi kibicował i wspierał. Potrafiłam
wstać o godz. 5 rano, by przebiec 10 km. Wracałam z zajęć i zaliczałam np. kolejne 14 km. W weekendy podczas trzech treningów potrafiłam pokonać dystans
taki, jak na maratonie.
Nic dziwnego, że przy takiej mobilizacji w II edycji Zmechol Run Challenge
Magdalena wygrała rywalizację kobiet. Jej dokładny wynik to 486,16 km. Warto
sobie przypomnieć styczniową pogodę - z nocnymi mrozami, a potem opadami
śniegu. Wybrać się w pogodny, letni dzień na poranną przebieżkę? To może
być nawet przyjemne. Ale w środku prawdziwej zimy? Stać na to tylko prawdziwych twardzieli.
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 - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67;
607-354-226; (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-58-58.
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego -w Agencji „ELPIR” - tel. 692-130-780; 887-791-821;
725-726-511 oraz zieba83@wp.pl.

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
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Hotel SOLPARK
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Przedszkole w Kleszczowie
Przedszkole w Łękińsku
Przedszkole w Łuszczanowicach
Stacja paliw ORLEN
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
- Izba Przyjęć (główna)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Żłobek w Kleszczowie

112
997
998
999
991
731-37-13
635-02-81
731-37-31
633-35-23
731-46-27
731-31-50
690-018-772
44 307-04-61
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-31-37
731-30-80
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-72-03
633-82-00
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-75
731-46-00
731-47-33
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20
632-30-83
632-49-56
731-58-58
731-65-60
731-45-77
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Aktualne konkursy

Pamiętna zima 1978/79 (cz. 2)
å ciąg dalszy ze str. 9 Aby swoim Polskim Fiatem 125p dostać się na trasę
z Kleszczowa do Kaliska pojechał przez Łuszczanowice Kolonię do drogi Sulmierzyce
- Kleszczów. Przejazd tędy był łatwiejszy, bo w każdy roboczy dzień odcinek ten pokonywał swoją koparko-ładowarką Kazimierz Bujacz, pracujący w Kopalni Piasku „Antoniówka”. Za każdym przejazdem do domu oraz do miejsca pracy oczyszczał drogę z zasp.
Taksówka wioząca ciężarną Barbarę Pietrzyk nie dojechała ostatecznie do Piotrkowa Trybunalskiego. Córka Anna przyszła na świat w izbie porodowej w Kamieńsku.

Sylwesterowe wspomnienie

Na koniec jeszcze osobisty wątek z tamtej zimy. 30 grudnia 1978 roku wyjechałem popołudniowym pociągiem z Jasła do Łodzi. Tę trasę pokonywało się normalnie
w ok. 13 godzin. Na pierwsze większe śnieżyce natrafiliśmy za Skarżyskiem-Kamienną. Kolejne kilometry były coraz trudniejsze, a opóźnienie rosło. Przymusowe postoje
na zasypanej coraz większym śniegiem trasie stawały się dłuższe niż czas samej jazdy. W przedziale wagonu zaczęło się - całkiem na poważnie - rozważanie, czy tego
Sylwestra nie przyjdzie nam spędzić w pociągu. Z zaopatrzeniem nie byłoby najgorzej
- niemal każdy wracał z poświątecznymi zapasami w walizkach.
W innym wariancie ta podróż mogła potoczyć się tak, jak w nakręconym 10 lat
później filmie Filipa Bajona „Bal na dworcu w Koluszkach”. Na szczęście pociąg relacji Jasło - Łódź Kaliska był tego wieczora jednym z kilku, które szczęśliwie dotarły
do celu. Podróż trwała 26 godzin. W Łodzi komunikacja publiczna była już sparaliżowana. Gdzieniegdzie pokazywały się pojedyncze taksówki, ale kolejki na postoju
obok dworca Łódź Kaliska były ogromne. Trasę do osiedla „Lumumbowo” trzeba
było pokonać pieszo. Zamiast grzęznąć w śniegu zalegającym chodniki wygodniej
szło się środkiem jezdni, po torowisku tramwajowym. Śnieg już nie padał, za to mróz
ściskał coraz mocniej.
Kolejny odcinek pieszej wędrówki z „Lumumbowa” na Stoki (gdzie była umówiona
sylwestrowa impreza) okazał się całkiem znośny. Teraz było już lżej, bo część bagaży została w akademiku. Najlepszą wiadomością, jaką usłyszeliśmy zaraz po Nowym
Roku było ogłoszenie przez rektora przerwy w zajęciach - do 6 stycznia włącznie…
Jerzy Strachocki

U

Świąteczny mazurek

Pełnoletni mieszkańcy województwa łódzkiego w ramach konkursu na „Tradycyjny Mazurek Wielkanocny” mogą upiec takie ciasto
z wykorzystaniem produktów lokalnych i tradycyjnych, a następnie wykonać zdjęcie wypieku
i wysłać na wskazany w regulaminie adres.
Termin przesyłania zdjęć upływa 15 marca.
Celem konkursu jest zachęcanie do korzystania
z produktów tradycyjnych i lokalnych, pochodzących z województwa łódzkiego. Informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są
dostępne na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/
konkurs-na-tradycyjny-mazurek-wielkanocny.

Dla dzieci i młodzieży

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie organizuje konkurs „Między
rajem a węglem”. Zadaniem uczestników jest
przedstawienie miejsca, obiektu czy krajobrazu, charakterystycznego dla Bełchatowa - stąd
tytuł konkursu „Moje miasto - pocztówka z Bełchatowa”. Z kolei w konkursie „Książka - obiekt
artystyczny” trzeba będzie wkomponować książkę w jakiś inny przedmiot, a przez to nadać jej
nowe znaczenie. Konkursowe prace należy dostarczyć do powiatowej biblioteki do 20 kwietnia.
Ogłoszenie wyników ma nastąpić w maju.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.biblioteka.belchatow.pl (w zakładce
„O nas/regulaminy konkursowe”) oraz pod telefonem 44/ 632-28-71 wew. 27.

Wielkanocna kartka

Teksty w otwartej szufladzie

czniowska twórczość, nawet jeśli jest przygotowywana z myślą o otwartych
konkursach, po ich rozstrzygnięciu najczęściej staje się zawartością domowych
szuflad, albo spoczywa w segregatorach organizatorów. Tym sposobem ktoś postronny
rzadko może zapoznać się z przebłyskiem talentów poetyckich czy literackich.
Od niedawna, za sprawą nowej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie możemy poznawać wybrane przykłady uczniowskich prac. Wystarczy otworzyć zakładkę „Szuflada”.
Wśród kilkunastu prac znajdziemy w niej np. opowiadania Zofii Kuc oraz Zofii Naturalnej, które zostały nagrodzone w IX Powiatowym Konkursie Literackim „Bajka dla
siostrzyczki i braciszka”. Dodajmy, że nowa strona internetowa została opracowana
w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.
- Po to, by zapewnić dostępność strony dla osób z niepełnosprawnościami, zbudowaliśmy ją od nowa, wspólnie z p. Krzysztofem Kątnym - mówi Justyna Klimczyk z SP
Kleszczów. Na tę pracę poświęcili styczniowe ferie.
JS

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
organizuje konkurs „Wielkanocna kartka dla biblioteki”. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać kartkę wielkanocną dla biblioteki, dowolną
techniką z wykorzystaniem dowolnych surowców
i materiałów. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: ● dzieci w wieku przedszkolnym,
● uczniowie klas I-III, ● uczniowie klas IV-VIII.
Konkursowe prace wraz z niezbędnym
formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem
opiekuna osoby niepełnoletniej należy dostarczyć do siedziby GBP w Kleszczowie (ul. Sportowa 8) w terminie do 15 marca. Regulamin
jest dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kleszczowie oraz na stronie internetowej
www.biblioteka.kleszczow.pl.
JS

Firma Remontowo-Wykończeniowa

„STACHERSKI”

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

● gładź, ● malowanie,
● płytki, ● układanie podłóg,
● gruntowne remonty oraz
● odświeżanie mieszkań.

GWARANCJA JAKOŚCI, SOLIDNIE I DOKŁADNIE.

Tel. kontaktowy 531-868-990.

