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Z podsumowania przedstawionego przez Zakład Komunalny 
„Kleszczów” wynika, że podczas tegorocznego sezonu zimowego 
było siedem dni szczególnie intensywnej pracy ludzi oraz sprzętu. 
Szczególnie zapamiętany został dzień 8 lutego, kiedy to po bardzo 
intensywnych nocnych opadach śniegu przywracanie dróg, chodni-
ków i placów do przyzwoitego stanu trwało od godz. 3 do 18. Pod-
czas minionej zimy do usuwania śliskości dróg oraz posypywania 
chodników, ścieżek i miejsc parkingowych wykorzystano 820 ton 

piasku, 1505 ton soli 
drogowej oraz 28,5 
ton chlorku magnezu. 
To stan na dzień 31 
marca. Ponowny na-
wrót zimowych tem-
peratur, połączony 
z opadami, który na-
stąpił w tygodniu po-
świątecznym wpłynął 
na pewno na zwięk-
szenie tych ilości.

Więcej na str. 7

12 marca wójt gminy Sławomir Chojnowski podpisał umo-
wę z Miastem Bełchatowem i Województwem Łódzkim w sprawie 
opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla realizacji 
wspólnego projektu „Modernizacja i elektryfi kacja linii kolejowej nr 
24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do 
Bogumiłowa”. Jest to jeden z projektów, zakwalifi kowanych do Pro-
gramu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejo-
wej – Kolej +. Szacowany koszt opracowania studium wyniesie ok. 
3 mln zł netto, przy czym dofi nansowanie ze strony Gminy Klesz-
czów ustalono na poziomie ok. 330 tys. zł netto.

Więcej na str. 3

… można od 1 kwietnia składać w formie papierowej. Przypo-
mnijmy, że już od 1 lutego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie wnioski takie przyjmował w formie elektronicznej. 
Złożenie dokumentu w GOPS jest niezbędne do tego, by móc 
odbierać świadczenie wychowawcze na uprawnione dzieci z pro-
gramu „Rodzina 500 +” przez okres świadczeniowy 2021/2022.

- Przy składaniu wniosku nale-
ży zwrócić uwagę na wybór odpo-
wiedniego okresu świadczeniowego 
- zaznacza kierownik GOPS w Klesz-
czowie, Anna Domańska .  -  Dla 
świadczeń wypłacanych od 1 czerw-
ca br. jest to okres 2021/2022.

Zgodnie w zapowiedziami rządu w drugiej połowie kwietnia ma 
się zwiększyć liczba osób szczepionych codziennie przeciwko CO-
VID-19. Ma to związek ze zwiększonymi obecnie dostawami szcze-
pionek. Przyspieszeniu będzie służyć utworzenie dodatkowych tzw. 
Punktów Masowych Szczepień (PMS). W każdym powiecie powi-
nien powstać przynajmniej jeden taki punkt. Jak dowiadujemy się 
na terenie powiatu bełchatowskiego mają być uruchomione czte-
ry takie punkty: trzy na terenie Bełchatowa oraz jeden w Zelowie.

„Aktualnie trwają rozmowy 
z podmiotami leczniczymi, które 
podejmą współpracę z powiatem 
bełchatowskim w tym zakresie. Za-
daniem wszystkich punktów w po-
wiecie bełchatowskim będzie wyko-
nywanie minimum 1050 szczepień 
dziennie, zgodnie z założeniem 
800 szczepień tygodniowo na 10 
tys. dorosłych mieszkańców” - czy-
tamy na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego. Dane doty-
czące lokalizacji PMS oraz godzin wykonywania szczepień zostaną 
podane w najbliższym czasie.

Setki pracowników kopalni, elektrowni i sąsiadujących z nimi 
fi rm w drodze do pracy i z pracy mogą śledzić postęp robót na 
przebudowywanym odcinku drogi powiatowej 1500 E od skrzy-
żowania z drogą na Rogowiec do ronda w Kalisku. Takie ob-
serwacje nie są jednak możliwe na tym fragmencie, który cał-
kowicie wyłączono z ruchu pod koniec grudnia. Da się nim, co 
prawda, dojechać do spółki RAMB oraz do utworzonego nie-
dawno zaplecza wykonawcy drogowej inwestycji. Nie wiadomo 
jednak, jak posuwają się prace na kolejnym odcinku. Na zdjęciu 
pokazujemy obecny stan tej drogi.

Więcej na str. 3

Zakończona akcja „Zima”

Kolejne etapy

Wnioski na „500 +”…

Nowe punkty szczepień 
na terenie powiatu

Wielka przebudowa

Stan prac przy nowym nasypie na dzień 30 marca

Podczas tej zimy pługom i posypywarkom 
nie brakowało zajęcia
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Skatepark w Łuszczanowicach…
… jest jednym z tych miejsc, w których można rozwijać swoją sprawność fi zyczną, 
przebywając przy tym na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni. Do przyjścia na 
teren tego obiektu zachęca nie tylko wiosenna pora, ale też fakt, że jesienią skatepark 
został poddany remontowi.

W ramach trwających dwa miesiące prac prze-
prowadzono m.in. dokładne oczyszczenie na-
wierzchni i elementów betonowych rolkowiska (ram-
py, murki, pochylnie itd.) połączone z naprawą 
ubytków i wykonaniem nowej powłoki izolacyjno-za-
bezpieczającej. Odnowienia doczekały się też ele-
menty małej architektury: kosze na śmieci i ławki.

Przed wejściem na teren skateparku, liczące-
go blisko 700 m kw. powierzchni warto zapoznać się 
z jego regulaminem. Stanowi on m.in., że dzieci do lat 
12 mogą tu przebywać wyłącznie w obecności pełno-
letniego opiekuna, a korzystając z ustawionych urzą-
dzeń należy mieć założony kas ochronny oraz kom-
plet ochraniaczy. Ważny jest również zapis w pkt. 
nr 10: „W przypadku wystąpienia opadów atmosfe-
rycznych korzystanie ze skateparku jest zabronione”.

JS

P od koniec marca, tydzień przed świętami konta niektórych uczniów zostały 
zasilone pieniędzmi z wypłaty gminnych stypendiów motywacyjnych. Suma 

wszystkich przelewów wyniosła 110.620 zł, a po doliczeniu stypendiów socjalnych 
zwiększyła się o 5250 zł.

Przypomnijmy, że ostatni nabór dotyczył stypendiów motywacyjnych i socjalnych dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W terminie ustalonym w uchwa-
łach Rady Gminy Kleszczów do Urzędu Gminy wpłynęło 225 wniosków o stypendia 
motywacyjne i 8 wniosków o stypendia socjalne.

Jak wiadomo stypendia motywacyjne wypłacane są zarówno za wyniki w nauce, jak 
i za szczególne osiągnięcia w takich sferach, jak zawody i turnieje sportowe, konkur-
sy przedmiotowe lub występy artystyczne. Wśród złożonych wniosków 106 dotyczyło 
przyznania stypendium za wyniki w nauce, a 119 - przyznania stypendium za szcze-
gólne osiągnięcia.

Złożone dokumenty zostały rozpatrzone 10 marca. Pozytywną decyzję otrzymały 
223 wnioski. Dwa pozostałe nie spełniły warunków określonych w uchwale.

Uprawnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli też składać wnioski o przy-
znanie stypendiów socjalnych. Wpłynęło 8 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 7. Kwota 
przyznanych stypendiów socjalnych wyniosła w sumie Jeden wniosek pozostawiono 
bez rozpoznania. Decyzja zostanie podjęta po uzupełnieniu danych.

JS

Przyznane stypendia dla uczniów

KRÓTKO
Będzie drożej od 1 lipca
Podczas marcowej sesji był rozpatrywany pro-
jekt zmiany uchwały dotyczącej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Po 
zapoznaniu się z przedstawionym uzasad-
nieniem i po dłuższej dyskusji radni zgodzi-
li się podwyższyć stawkę opłaty do wysokości 
5 zł od osoby miesięcznie za odpady zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny. Staw-
ka podwyższonej, „karnej” opłaty, którą pono-
sić mają osoby nie przestrzegające obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny wyniesie 20 zł od osoby miesięcz-
nie. Uchwała ma zostać ogłoszona w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wej-
dzie w życie od 1 lipca 2021 roku.

Zwrot akcyzy
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej złożyło w lutym 133 
producentów rolnych z terenu naszej gminy. 
Dołączone do wniosków faktury potwierdzały 
zakup ponad 69,7 tys. litrów oleju napędowe-
go w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie limita-
mi i wskaźnikami wyliczona w referacie POL 
Urzędu Gminy w Kleszczowie kwota zwrotu 
wyniosła łącznie 69.746,04 zł. Decyzje doty-
czące zwrotu części podatku akcyzowego wy-
dane zostały w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku, a wypłata należnej akcyzy nastąpi do 
30 kwietnia 2021 r.

Rekordowe zainteresowanie
25 marca na akcję honorowego krwiodawstwa 
zgłosiło się do SOLPARKU 60 dawców. Dzie-
więć osób nie przeszło etapu kwalifi kacji me-
dycznej. Od pozostałych 51 personel Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi pobrał 22,95 litra krwi.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym krwio-
dawczyniom i krwiodawcom za ten dar ser-
ca i w imieniu potrzebujących krwi serdecznie 
im dziękujemy - mówi przedstawiciel Zarządu 
Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie, Ma-
rek Kaczmarczyk. - Równie gorąco dziękujemy 
krwiodawcom, którzy po raz pierwszy podzielili 
się swą krwią. Takich osób było sześć. Oby ta-
kie akcje jak ta marcowa były bodźcem dla ludzi, 
którzy jeszcze się wahają z udziałem w szla-
chetnym dzieleniu się krwią.

Pierwszy etap rekrutacji…
… do samorządowych przedszkoli został zakoń-
czony 31 marca. Lista dzieci przyjętych oraz li-
sta dzieci, które do przedszkoli się nie dosta-
ły będzie ogłoszona 20 kwietnia. W tym roku 
nie było możliwości zorganizowania dni otwar-
tych. Promocja przedszkoli była możliwa po-
przez zdalne kanały, np. z pomocą krótkich fi l-
mów. Taki niespełna 5-minutowy fi lm zamieściło 
na swojej stronie przedszkole w Kleszczowie. 
PPS Łuszczanowice pokazało swoje walory 
w znacznie obszerniejszym, bo 13-minutowym 
materiale wideo.

(opr. JS)
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Tematy z sesji

Tory do Bogumiłowa…

Na drodze do Kaliska
rzedstawiamy najważniejsze wątki, które stały się przedmio-
tem obrad Rady Gminy Kleszczów na dwóch ostatnich se-

sjach - 26 lutego oraz 26 marca.

Rusza solidarnościowy fundusz
Znamy już pierwsze decyzje, związane z przyznaniem pomo-

cy finansowej dla gmin powiatu bełchatowskiego i sąsiednich gmin 
z powiatów radomszczańskiego oraz pajęczańskiego, objętych me-
chanizmem wsparcia z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lo-
kalnego. Pierwsze uchwały w tej sprawie dotyczyły Gminy Beł-
chatów oraz miasta Bełchatów. Dla pierwszego z wymienionych 
samorządów radni przyznali 710 tys. zł na zadanie „Przebudowa 
drogi gminnej nr 101259 E Ludwików - Nowy Świat”. Drugi otrzyma 
649.205 zł na wykonanie projektu i budowę boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”.

Finansowe wsparcie z budżetu naszej gminy przyznane zosta-
ło na dwa zadania planowane przez Gminę Zelów. Chodzi o wyko-
nanie nawierzchni na drodze gminnej w Marszywcu (349.205 zł) 
i o wymianę podłogi sali gimnastycznej w ZSO w Zelowie (300.000 
zł). Gmina Drużbice zgłosiła cztery drogowe inwestycje do dofinan-
sowania z solidarnościowego funduszu. To: II etap modernizacji 
drogi Wdowin Kolonia - Suchcice (229.205 zł); II etap moderniza-
cji drogi gminnej w Gręboszowie (250.000 zł); modernizacja dro-
gi gminnej w Rawiczu (100.000 zł); modernizacja drogi gminnej 
w Zwierzyńcu (70.000 zł).

Wsparcie dla szpitali z regionu
Podczas sesji Rady Gminy Kleszczów została przyznana pomoc 

finansowa (łącznie 750 tys. zł) dla pięciu szpitali z regionu łódzkiego. 
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie otrzyma 200 
tys. zł na dofinansowanie zakupu zestawu do artroskopii. Szpital Po-
wiatowy w Radomsku otrzymaną dotację w kwocie 150 tys. zł prze-
znaczy na zakup sprzętu medycznego. Dotacja w kwocie 100 tys. zł, 
udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowot-
nej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi ma zostać przeznaczona na doposażenie Od-
działu Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej w specjali-
styczny sprzęt medyczny.

Dwa inne łódzkie szpitale, których prośby o finansową pomoc 
zostały rozpatrzone pozytywnie przez Radę Gminy Kleszczów to 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego (150 
tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego) oraz Szpi-
tal Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi (150 tys. zł z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgicz-
nego Ogólnego).

Nazwy dla ulic
W tym roku bezimienne dotąd ulice w Łuszczanowicach Kolonii 

otrzymają nazwy, podobnie jak to się stało wcześniej w Łuszczano-
wicach. Propozycje nazw ulic zostały przedstawione i zaakceptowa-
ne jednogłośnie przez Radę Sołecką. Wybór nazw jest kontynuacją 
pomysłu nazewnictwa z Łuszczanowic. Nazwy odnoszą się do mine-
rałów oraz kamieni i metali szlachetnych. Z ulicą Złotą czyli główną 
drogą wiodącą przez Łuszczanowice łączyć się będzie prowadząca 
przez Łuszczanowice Kolonię w kierunku zachodnim ulica Srebrna. 
Tę nazwę ma mieć droga aż do granicy z obrębem Antoniówka - do-
jedziemy więc nią do powstającego osiedla domów jednorodzinnych.

Cztery pozostałe ulice, które pojawią się na mapie miejscowości, 
są znacznie krótsze od ul. Srebrnej. Będą nosić nazwy: Berylowa, 
Szmaragdowa, Koralowa i Agatowa. Ich przebieg został przedstawio-
ny na wycinku mapy. Uchwała o nadaniu nazw ulicom zostanie opu-
blikowana w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego” i wej-
dzie w życie dopiero jesienią - z dniem 1 października br. Tak odległy 
termin jest związany z rozpoczętym już spisem powszechnym, które-
go dane wyjściowe w odniesieniu do Łuszczanowic Kolonii bazują na 
dotychczasowej numeracji budynków. Jak wiadomo spis potrwa do 
końca września.

… powstać mają do 2028 roku, bo takie są ramy czaso-
we rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regional-
nej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +. Projekt, w którym Gmi-
na Kleszczów uczestniczy wspólnie z Miastem Bełchatów oraz 
Województwem Łódzkim rozpoczął się 20 sierpnia ub. roku pod-
pisaniem porozumienia ramowego.

Tydzień później formularz zgłoszenia tego projektu został 
złożony do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt został po-
zytywnie zweryfikowany w I turze naboru, a 24 listopada po uzy-
skaniu pozytywnej oceny formalnej zakwalifikowany do II etapu 
Programu Kolej +.

W dniu 24 grudnia 2020 r. Województwo Łódzkie ogłosi-
ło postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy stu-
dium planistyczno-prognostycznego dla projektu „Modernizacja 
i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunal-
ski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”. Zainteresowane 
samorządy mają czas do 23 listopada 2021 roku na wykonanie 
tego studium i jego przekazanie wraz z kompletem dodatkowych 
dokumentów do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowa podpi-
sana 12 marca przez Gminę Kleszczów, Miasto Bełchatów i Wo-
jewództwo Łódzkie określa zasady współpracy stron przy wyko-
naniu opracowania studium.

MSz

ilka tygodni zimowej pogody, połączonej z opadami śnie-
gu oraz znacznymi spadkami temperatur wymusiło na fir-

mie wykonawczej (spółka DOMAX z Boronowa) przerwanie dro-
gowych prac. Gdyby tegoroczna zima była równie łagodna jak ta 
z sezonu 2019/20 to „bylibyśmy dwa miesiące do przodu”.

Bardzo poważna zmiana w organizacji ruchu na przebu-
dowywanym odcinku „powiatówki” miała miejsce w ostatnich 
dniach grudnia. To wtedy został wyznaczony liczący ponad 3 ki-
lometry długości objazd dawną, rzadko używaną drogą pomię-
dzy wschodnią krawędzią zwałowiska wewnętrznego kopalni 
Bełchatów, a terenami, na których mieszczą się budynki i obiek-
ty spółek BEWA oraz Betrans.

- Cały ten odcinek objazdu wymagał przeprowadzenia cząstko-
wych napraw nawierzchni, a poza tym trzeba było dobudować ok. 
200 metrów brakującego połączenia z gminną obwodnicą (fot. 2) - 
informuje Zbigniew Nowak, kierownik robót w firmie DOMAX.

„Rozbudowa tej drogi wchodzi w taką fazę, że nie będzie 
możliwy przejazd odcinkiem Czyżów - Piaski (nawet w ruchu 
wahadłowym). W zależności od warunków pogodowych, które 
będą mieć wpływ na postęp prac przy przebudowie zamknięte-
go odcinka drogi powiatowej, kierowcy będą korzystać z wyzna-
czonego objazdu być może aż do kwietnia 2021 roku” - infor-
mowaliśmy w grudniu poprzez gminną stronę internetową. Dziś 
informację można uzupełnić: 

P K

å ciąg dalszy na str. 4

å ciąg dalszy na str. 7

fot.2
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Finanse w róż-
nym wymiarze

Zgodnie z wymo-
gami „Karty Nauczycie-
la” organ prowadzący 
szkoły ma obowiązek 
sporządzić  co roku 
sprawozdanie z wy-
sokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycie-
li na poszczególnych 
stopniach awansu za-
w o d o w e g o .  S p r a -
wozdanie takie jest 
dostarczane do regio-
nalnej izby obrachun-
kowej, do dyrektorów 
szkół, związków za-
wodowych zrzeszają-
cych nauczycieli, a tak-
że do rady gminy bądź 
miasta. Radni gminy 
Kleszczów otrzyma-
li sprawozdanie wraz 
z dokumentami luto-
wej sesji. Z analizy da-
nych, udostępnionych 
przez jednostki oświa-
towe gminy Kleszczów 
wynika, że „organ pro-
wadzący spełnia za-
ł o ż e n i a  ś r e d n i c h 
wynagrodzeń dla na-
uczycie l i  w każdym 
stopniu awansu zawo-
dowego”.

Szczegółowe dane 
dotyczące średnich wy-
nagrodzeń ujęte zostały 
w formie tabeli.

Kolejnym ze sprawozdań, jakie zostały przedstawione Radzie Gminy Kleszczów jest doku-
ment podsumowujący działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kleszczowie za rok 2020. Jak wynika ze sprawozdania, podpisanego przez przewodniczą-
cą komisji, Agnieszkę Pukacz budżet, jaki został zrealizowany przez komisje to 114.300,98 zł. 
Na te wydatki złożyły się następujące pozycje:• Koszty utrzymania grupy wsparcia - 55.680 zł, 
• Poradnia Życia Rodzinnego - 11.055,46 zł, • Zakupy materiałów dydaktycznych oraz koszty 
programów profi laktycznych, realizowanych przez szkoły - 9.076,50 zł, • Koszty postępowań 
sądowych oraz opinii biegłych - 2.921,50 zł, • Wynagrodzenie członków komisji - 28.769 zł.

Na koniec o fi nansach znacznie większych rozmiarów. Chodzi o budżet gminy na rok 
2021. Był on aktualizowany przez Radę Gminy Kleszczów zarówno w lutym, jak i marcu. Po 
ostatnim rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu dochody planowane do 
osiągnięcia zapisano w wysokości 263.455.247,57 zł, natomiast planowane wydatki mają 
wynieść 359.055.436,91 zł. Defi cyt budżetowy w wysokości 95.600.189,34 zł zostanie po-
kryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

J. Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 3
KOMUNIKATY
Termin zapłaty za odbiór odpadów
Już 15 kwietnia upływa termin opłacenia pierw-
szej raty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Urząd Gminy w Kleszczowie przy-
pomina o tym wszystkim właścicielom nierucho-
mości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty. 
Należy ją uiścić przelewem na rachunek banko-
wy, wskazany w książeczce opłat.

Bezpieczne rozliczanie PIT
Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r. - miliony 
podatników składają roczne zeznania podatko-
we. Wiele spraw z urzędem skarbowym moż-
na załatwić bez wychodzenia z domu, m.in. po-
przez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis 
e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Serwis 
umożliwia dostęp m.in. do zeznań podatkowych 
w ramach usługi „Twój e-PIT”. W sytuacjach, 
gdy sprawy z Urzędem Skarbowym nie da się 
załatwić elektronicznie lub przez telefon nale-
ży z wyprzedzeniem umówić się na wizytę, re-
zerwując termin i godzinę. Najprościej można 
to zrobić przez internet za pomocą elektronicz-
nego formularza, dostępnego na stronie podat-
ki.gov.pl.

Wizyty w Urzędzie Skarbowym nie trzeba uma-
wiać, jeśli chcemy jedynie zostawić dokumenty 
w urnie (bez potwierdzenia odbioru) albo otrzy-
mać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie po-
dawczym.

Zmiana zasad pracy Oddziału NFZ
Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia 
poinformował o zmienionych zasadach pracy sal 
obsługi klienta w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Skier-
niewicach i Sieradzu. Od 29 marca z uwagi na 
obostrzenia ogłoszone przez ministra zdrowia 
dokumentów dotyczących konkretnych spraw 
nie można przekazywać osobiście. Należy je po-
zostawić w ustawionych przy wejściu skrzyn-
kach podawczych. „Pozostawione w nich sprawy 
zostaną rozpatrzone przez naszych pracowni-
ków. Odpowiedź prześlemy pocztą na wskaza-
ny w dokumentach adres” - informuje ŁOW NFZ.
Obowiązujące teraz procedury załatwiania kart 
EKUZ, zgód na leczenie poza granicami, za-
opatrzenia w wyroby medyczne, a także lecze-
nia uzdrowiskowego zostały przedstawione 
w komunikacie podanym na stronie www.nfz-
-lodz.pl. Jeśli załatwiamy dostęp do Interneto-
wego Konta Pacjenta jest możliwość wizyty oso-
bistej w placówce NFZ. Takie wizyty odbywają 
się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
na konkretny dzień i godzinę. Podajemy numery 
kontaktowe: Sala Obsługi Klientów w Łodzi - (42) 
275-40-35, (42) 275-41-92; Delegatura w Piotr-
kowie Tryb. - (42) 275-41-17, (42) 275-41-13.

(opr. JS)

W tym roku na planie Łuszczanowic 
Kolonii pojawią się ulice: 

Srebrna, Agatowa, Berylowa, 
Koralowa i Szmaragdowa
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koniec 2020 roku stopa bezrobocia w gminie Klesz-
czów wynosiła niecałe 2,7 proc. Na łączną liczbę 3920 

mieszkańców gminy, będących w wieku produkcyjnym, wśród 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Bełchatowie fi gurowało jedynie 105 osób z naszej gminy. 
O tym, jak ta statystyka przedstawiała się na koniec pierwszego 
kwartału roku 2021 dowiemy się ok. 15 kwietnia.

Bezrobocie wzrasta
Dane miesięczne PUP, dotyczące całego powiatu wskazują 

na stopniowy i stały wzrost liczby osób bez pracy. Oto przykła-
dowe dane z kilku miesięcy, dotyczące łącznej liczby osób bez-
robotnych na terenie powiatu bełchatowskiego: ● grudzień 2019 
- 2570, ● grudzień 2020 - 2849, ● luty 2021 - 2980.

Jak długo utrzyma się taka tendencja? Czy w statystykach 
coś się zmieni, kiedy ruszą prace sezonowe? Czy też - jak pro-
rokują pesymiści - wraz z wygaśnięciem „tarczowych” zobowią-
zań fi rmy zaczną dopasowywać stan zatrudnienia do rynkowych 
potrzeb? Na razie z nowymi ofertami pracy nie jest najgorzej. 
Zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszają różni pra-
codawcy, także ci działający np. w Rogowcu.

Oferty z Rogowca
15 marca w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchato-

wie można było wybierać spośród takich oto propozycji: spółka 
GBT: elektryk i monter gumiarz; spółka Termokor Kaefer - in-
spektor d/s przygotowania produkcji; Energomontaż- Północ 
Bełchatów sp. z o.o.: operator urządzeń walcowni, technolog d/s 
przygotowania produkcji, pięciu spawaczy, walcarz, specjalista 
d/s planowania. W większości z tych ofert przewidywane było 
wynagrodzenie w kwocie co najmniej 3 tys. zł brutto.

Poniżej tej stawki lokowały się płace dla sprzątaczki z orzecze-
niem niepełnosprawności (oferta spółki Inwemer za min. 2,8 tys. zł 
brutto). Dla pracownika biurowego zatrudnionego na stażu nieusta-
lona fi rma z Kleszczowa oferowała stypendium stażowe 1440 zł.

Warto odwiedzać FRGK.pl
Mieszkańcy gminy Kleszczów w poszukiwaniu nowych propo-

zycji zatrudnienia sięgają nie tylko do baz danych w powiatowym 
„pośredniaku”. Co pewien czas o nowych ofertach informuje na 
swojej stronie Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Najnowsze 
propozycje noszące datę 18 marca dotyczą pracowników produk-
cyjnych w spółce Kobzarenko. Jej zakład produkcji maszyn rolni-
czych funkcjonuje w strefi e przemysłowej w Żłobnicy (na zdjęciu).

Ten pracodawca poszukiwał w marcu kandydatów na kilka 
stanowisk. Na liście wyliczono następujące specjalności: ope-
rator gilotyny, operator wycinarki plazmowej, monter, pomocnik 
lakiernika, pracownik śrutowni.

Wcześniej, bo 11 marca fundacja informowała o poszuki-
waniu pracowników przez spółkę BEWA. Firma, zajmująca się 
produkcją napojów smakowych oraz rozlewaniem wody źródla-
nej proponowała wówczas zatrudnienie dla dyrektora zakupów, 
marketing managera, technologa żywienia oraz laboranta.

Wszystkim, którzy pozostają bez pracy lub noszą się z za-
miarem zmiany pracodawcy wypada przypomnieć biblijne po-
wiedzenie: „Szukajcie, a znajdziecie”.

JS

… dla fi rm Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej przeznaczył 80 mln zł, z czego 30 mln zł pójdzie na 
projekty realizowane w województwie śląskim. Udzielana przez 
NFOŚiGW pomoc zwrotna ma być wykorzystana m.in. na bu-
dowę lub przebudowę instalacji, wykorzystujących energię pro-
mieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Maksymalny 
poziom dofi nansowania wyniesie nie więcej niż 85 proc. Można 
będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częścio-
wego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej.

Wnioski o udzielenie dotacji na ten cel przedsiębiorcy mogą 
składać do 28 maja br. Więcej informacji oraz dokumenty doty-
czące naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/

JS

owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie rozpoczął przyj-
mowanie wniosków w ramach środków PFRON. Można 

wnioskować o dotacje na następujące działania: ● sfi nansowa-
nie kosztów szkolenia, ● zorganizowanie stażu dla osoby niepeł-
nosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, 
● przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni 
socjalnej.

Wnioski są przyjmowane od dnia 08.04.2021 r. Szczegółowe 
informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy - tel. 44/ 631-40-47.

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie jest od 1 kwietnia 
obsługiwane przez inny niż dotychczas bank. Umowa 

z nowym bankiem (Santander Bank Polska S.A.) będzie obo-
wiązywać przez kolejne 3 lata, tj. do 31 marca 2024 r. W związku 
z tym obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych 
z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie oraz jego jednostki organizacyjne.

Lista rachunków bankowych, na które należy uiszczać opła-
ty, znajduje się na stronie internetowej www.powiat-belchatow-
ski.pl w zakładce Dla mieszkańca/Rachunki bankowe, praca 
kasy starostwa.

Nie tylko przez urząd pracyNa dofinansowanie 
instalacji fotowoltaicznych…

Dotacje ze środków PFRON

Nowe rachunki bankowe 
w Starostwie Powiatowym

Na

S

P

Zakład Komunalny 
„Kleszczów” Sp. z o.o. 

POSZUKUJE DO PRACY 
w Dziale Eksploatacji pracowników:

1. Elektryk lub absolwent szkoły zawo-
dowej o profi lu elektryk, automatyk lub 
pokrewnym.
2. Hydraulik, monter instalacji sanitarnej 
lub absolwent szkoły zawodowej o profi -
lu instalacyjnym sanitarnym.

Podania z życiorysem zawodowym prosimy składać w siedzi-
bie spółki, tj. ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, pok. nr 1 (se-
kretariat), bądź drogą elektroniczną: sekretariat@zkklesz-
czow.pl. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji po-
winny w swoim CV zawrzeć klauzulę z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Spółka zastrzega możliwość swobodnego wyboru oraz możliwość re-
zygnacji z naboru bez podania przyczyn.
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Szkolne wieści
Uczeń TNT w centralnych zawodach

Nagrodzona za wiedzę biblijną

Charytatywne nakrętki

Z myślą o podopiecznych DPS

Szymon Strzelczyk z II klasy TNT (technik mechatronik) zakwa-
lifi kował się do zawodów III stopnia Olimpiady Wiedzy Technicz-
nej w tzw. grupie elektryczno-elektronicznej. Finał planowany 
jest na 17 kwietnia w Wojskowej Akademii Technicznej. Przed 
Szymonem perspektywa zwolnienia z części pisemnej egza-
minu potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie - taką premię 
otrzymują fi naliści i laureaci OWT.

W fi nale XXVI Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów kl. IV-V 
szkół podstawowych uczestniczyła Julia Hejak ze Szkoły Pod-
stawowej w Łękińsku. Na drodze do fi nałowej rozgrywki Julia 
w październiku pokonała rywali w etapie szkolnym, a następnie 
w rejonowej rywalizacji wywalczyła drugie miejsce. W fi nale, 
zorganizowanym w formie on-line, zajęła IV miejsce, pomimo 
uzyskania drugiego wyniku punktowego. Zgodnie z regulami-
nem fi nału w przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów 
decydujący był krótszy czas rozwiązywania testu. Do zdobycia 
III miejsca Julii zabrakły 33 sekundy.

Kolejna inicjatywa Ma-
łego Wolontariatu SP 
Kleszczów to ustawienie 
przed szkołą specjalne-
go pojemnika w kształcie 
wielkiego serca. Służy 
on do zbierania plastiko-
wych nakrętek i jest ko-
lejnym już takim pojem-
nikiem, ustawionym na 
terenie gminy Kleszczów.
Szkoła zaprosiła miesz-
kańców gminy do przy-
noszenia niepotrzebnych 
już nakrętek od plastiko-
wych butelek. Poinformo-
wano przy tym, że obec-
nie prowadzona zbiórka 
ma na celu zebranie 
środków na rehabilita-
cję i opiekę dla 9-letniej 
Wiktorii: „Wiktoria urodziła 
się z rozszczepem kręgosłupa 
i przepukliną oponowo-rdze-
niową. Dziewczynka wymaga 
stałej rehabilitacji oraz wielo-

specjalistycznej opieki lekarskiej. W grudniu z powodu powikłań po chorobie 
COVID-19 zmarł tata Wiktorii, co bardzo mocno przeżyła. Wiktoria pomimo 
swojej choroby jest niezwykle dzielna i potrafi  cieszyć się życiem. Pomóżmy jej 
w odzyskaniu sprawności i przyłączmy się do zbiórki” - czytamy na szkolnej 
stronie internetowej.

Mały Wolontariat działający w Szkole Podstawowej im. J. Korcza-
ka w Kleszczowie ogłosił specjalną zbiórkę na rzecz podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie. Do 
22 marca do pudełka ustawionego przy wejściu do szkoły można 
było wkładać przedmioty służące do wypełnienia wolnego czasu 
oraz aktywizacji umysłu, a więc np. zestawy krzyżówek, karty 
do gry, puzzle, gry planszowe, relaksacyjne kolorowanki, bierki, 
ciekawe książki, czasopisma tematyczne.

å ciąg dalszy na str. 8

… języków obcych można uatrakcyjnić. Jak? Ma to poka-
zać zorganizowana w Kleszczowie konferencja metodyczna. 
Konieczność nauczania w takim trybie to wyzwanie, z którym 
już od kilku miesięcy mierzą się polskie szkoły. Wymaga ono od 
nauczyciela dużej kreatywności i poznawania nowych, przydat-
nych narzędzi internetowych.

Konferencja metodyczna „Aktywizacja uczniów na zdalnej 
lekcji języka niemieckiego i angielskiego” została zaplanowa-
na w poniedziałek 19 kwietnia. Zaproszenie do potencjalnych 
uczestników wystosowali współorganizatorzy: Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. oraz 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie przy wspar-
ciu Instytutu Goethego w Warszawie. Konferencję rozpocznie 
Agnieszka Czarczyk, nauczyciel i konsultant ds. języków obcych 
WODN w Piotrkowie Tryb. zajęciami warsztatowymi „Lekcja od-
wrócona i inne pomysły na pracę asynchroniczną”. W następnej 
części nauczyciele podzieleni zostaną na dwie grupy. Niemiec-
kojęzyczną zajmie się Adam Grodek - nauczyciel tego języka 
w ZSP w Kleszczowie, natomiast anglistka Anna Pałczyńska po-
prowadzi zajęcia dla nauczycieli języka angielskiego.

Tegoroczna konferencja w Kleszczowie będzie już piątą bez-
płatną konferencję metodyczną, organizowaną przy zaangażo-
waniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

JS

28 listopada 1938 r.
Tego dnia odbyło się posiedzenie zarządu gminy Kleszczów. Najważniej-

sza z decyzji to przyjęcie projektu budżetu na rok obrachunkowy 1939/40.
Ponownie wrócił do samorządu problem strat w uprawach, których rol-

nicy z kilku miejscowości doświadczyli z powodu gradobicia. Stało się to za 
sprawą masowo składanych podań przez mieszkańców Łuszczanowic, Łę-
kińska, Wolicy, Woli Grzymalinej oraz Ławek. Prosili oni o umorzenie części 
podatków, powołując się na poniesione szkody. Zarząd gminy uznał, że za-
stosowanie takich ulg w sytuacji, kiedy większość rolników uregulowała już 
podatek wyrównawczy za rok 1938, wprowadziłoby niepotrzebny „zamęt i za-
gmatwanie w rachunkach”. Gminny podatek wyrównawczy miał być im umo-
rzony w takim stosunku procentowym do wyrządzonych szkód, „jak to uczynił 
w roku bieżącym Urząd Skarbowy w stosunku do podatku gruntowego”.

W indywidualnym trybie rozpatrzono również podanie o podatkową ulgę, 
złożone przez poszkodowanego gradobiciem rolnika Jana Pikusa z Łękińska. 
Zarząd postanowił umorzyć mu niemałą kwotę zaległego podatku wyrównaw-
czego za lata 1935 i 1936 (łącznie 26,94 zł) pod warunkiem wpłacenia do 
połowy stycznia 1939 r. podatku za lata 1937 i 1938.

Sprawy związane z klęską gradobicia znalazły też swoje echo w jednej 
z pozycji planu budżetowego. Nie ustanowiono tym razem kwoty na wypłatę 
stypendiów dla niezamożnych dzieci rolników gminy. Uzasadnienie? „Z uwagi 
na to, że kwoty na ten cel wstawia się co roku na próżno, gdyż stypendystów 
dotąd nie było i nie ma, rok następny będzie ciężki z powodu klęski gradobicia 
w roku bieżącym i roku przyszłym płatnikom dotkniętym gradobiciem, wskutek 
czego budżet będzie defi cytowy”.

W celu odciążenia budżetu z niektórych zobowiązań (w tym przypadku do-
tacji na utrzymanie Straży Pożarnej Ochotniczej w Żłobnicy) zgodzono się na 
oddanie gromadzie Żłobnica w użytkowanie gruntu osady szkolnej w Żłobnicy. 
Wpływy z dochodów osiąganych z użytkowania tychże gruntów gromada miała 
przeznaczać odtąd w części na utrzymanie strażackiej jednostki.

Z protokołu dowiadujemy się również, iż pierwszą lokatorką służbowego 
mieszkania, urządzonego w budynku nowej szkoły w Łuszczanowicach, zo-
stała nauczycielka Gruszczyńska. Za korzystanie z lokum, na które składał 
się duży pokój z kuchnią, postanowiono pobierać od niej 15 zł miesięcznie 
czyli całość dodatku na mieszkanie, jaki przysługiwał nauczycielce z dotacji 
Skarbu Państwa.

Zdalne nauczanie…

Historia zapisana 
w protokołach (19)

å ciąg dalszy na str. 10
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runo Siemieniuk, członek zarządu spółki Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” przyznaje, że ostatni okres zimowy 

wymagał największej od 10 lat aktywności w zapewnieniu prze-
jezdnych dróg na terenie gminy Kleszczów. 

- Jest to widoczne w ilości wyjazdów oraz ilości zużytej mie-
szanki i soli drogowej. Dla porównania w roku poprzednim mieli-
śmy zaledwie 6 pełnych wyjazdów, a w tym sezonie już 44 pełne 
wyjazdy - informuje. Zaznaczmy, że to podsumowanie robione 
było na dzień 31 marca.

We wszystkich tych wyjazdach brały udział samochody przy-
gotowane do akcji „Zima”. Pozostały sprzęt (w tym małe i więk-
sze ciągniki) wyjeżdżał 40 razy. Intensywna eksploatacja była 
egzaminem dla sprzętu, użytkowanego w gminnej spółce. Trud-
ne warunki i intensywna eksploatacja spowodowały poważniej-
szą awarię pojazdu Unimog.

- Wielokrotnie naprawia-
liśmy go - przyznaje B. Sie-
mieniuk.- Usterki pojawiały 
się głównie w układach ste-
rowania, co spowodowane 
jest agresywnością środowi-
ska pracy. Oddziałuje to na 
wiązki przewodów, złączki, 
konektory, czujniki oraz pod-
zespoły wykonawcze.

Kiedy pytam, w których 
dniach minionej zimy pracownicy i sprzęt Zakładu Komunalne-
go „Kleszczów” mieli najwięcej prac przy usuwaniu śniegu oraz 
śliskości pośniegowej Bruno Siemieniuk podaje siedem dat. Są 
to 6, 7, 12, 15 i 16 stycznia oraz 8 i 9 lutego.

- W styczniu przede wszystkim działaliśmy w kierunku usu-
wania śliskości, natomiast w lutym dominowało usuwaniu śniegu 
lub brei pośniegowej. Zdecydowanie największe opady śniegu 
były w nocy z 7 na 8 lutego. Wtedy nasze pojazdy jeździły od 
godziny 3.00 do 18.00.

Przypomnijmy, że firma odpowiadała za utrzymanie 142 kilo-
metrów dróg, prawie 30 tys. m kw. parkingów i placów, a także 
blisko 38,5 km chodników i rowerowych ścieżek. Zużyte w tym 
sezonie zimowym materiały to 820 ton piasku, 1505 ton soli dro-
gowej oraz 28,5 tony chlorku magnezu.

- W tym roku niemal w całości wykorzystaliśmy zapasy soli 
drogowej, magnezowej oraz piasku z poprzedniego sezonu, kiedy 
zima była bardzo lekka - przyznaje B. Siemieniuk. - Konieczne było 
tylko dokupienie ok. 300 ton piasku do sporządzania mieszanki.

Bardziej ekologiczna sól magnezowa była wykorzystywana 
głównie na placach, chodnikach i powierzchniach wyłożonych 
granitem. Jakie wnioski płyną z zastosowania tego zdrowszego 
dla środowiska materiału? 

- Sól magnezowa cechuje się niższymi temperaturami pracy 
do -14 stopni C, podczas gdy sól drogowa działa do -5 stop-
ni C. Należy jednak zwrócić uwagę że działanie soli drogowej 
jest znacznie szybsze w porównaniu z solą magnezową. Jest 
to bardzo istotny czynnik dla reakcji służb na zaistniałe warunki 
pogodowe - polskie zimy charakteryzuje częste przechodzenie 
temperatury przez zero, co powoduje nagłe przymrozki i nastę-
pujące po nich odwilże.

Na koniec warto dodać, że sprzęt, którym dysponuje Zakład 
Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. jest wykorzystywany do od-
płatnych usług, zamawianych przez firmy np. z Kleszczowskich 
Stref Przemysłowych.

- Corocznie mamy zlecenia z firm zewnętrznych - zaznacza 
przedstawiciel zarządu komunalnej spółki. - W bieżącym sezo-
nie zimowym z naszych usług korzystały np. firmy Uponor, Arix, 
Some, Izolbet, Entro, Kersten, Epicom oraz Bełchatowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

J. Strachocki

Pora podsumowania
tymczasowy objazd zamknięte-

go dla ruchu odcinka będzie służył kierowcom prawdopodob-
nie aż do połowy czerwca. Stanie się tak nie tylko z powodu 
zimowych perturbacji pogodowych. Nasyp, po którym prze-
budowywana droga powiatowa prowadzi na odcinku od mo-
stu na Widawce do zjazdu do firmy BEWA musi być wykona-
ny od podstaw.

Zakres robót uległ rozszerzeniu kiedy okazało się, że sta-
ra droga prowadziła przez teren, na którym zalegała dość gru-
ba warstwa torfu (miejscami nawet półtorametrowej grubości). 
Wymiana gruntu rozpoczęła się w pierwszej połowie marca. Jak 
widać na zdjęciu, zamieszczonym na stronie 1, w miejsce usu-
niętej warstwy organicznej nawieziono już wiele ton piasku. Wi-
doczną wyrwę wypełnią kolejne warstwy podbudowy, które trze-

ba zagęścić i ustabilizować. 
Dodajmy, że odtworzo-
ny nasyp będzie znacznie 
szerszy od tego, po którym 
droga była poprowadzona 
wcześniej, a obok drogi bie-
gnie niezbędna infrastruktu-
ra podziemna (fot. 3).

Wznowienie po zimowej 
przerwie prac przy rozbudo-
wie DP nr 1500E oznacza-
ło wprowadzenie kolejnej 
istotnej zmiany w organiza-
cji ruchu. Dotknęła ona nie 
tylko tych, którzy od ronda 
w Kalisku zmierzają w kie-
runku Rogowca bądź Klesz-
czowa. Światła regulujące 
ruch wahadłowy (fot. 4) za-

trzymują też tych, którzy z Bełchatowa drogą wojewódzką zmie-
rzają do Kamieńska, albo dojeżdżają do Kaliska od strony Parz-
niewic. Dzieje się tak, bo zaraz po zjeździe z ronda w kierunku 
Kleszczowa kierowcy natrafią na tylko jeden czynny pas ruchu. 
Sygnalizacja ustawiona została przed każdym z czterech wjaz-
dów na rondo. Trzeba przyznać, że początkowe obawy o poważ-
ne zakorkowanie dróg w tym rejonie (zwłaszcza drogi wojewódz-
kiej) okazały się przesadzone.

Kolejne „wahadło” pojawi się na ostatnim z poddanych prze-
budowie odcinków drogi DP 1500E, w pobliżu skrzyżowania 
z drogą, która prowadzi na Rogowiec. O tym, kiedy taka zmia-
na nastąpi poinformujemy poprzez stronę internetową Gminy 
Kleszczów. Tak jak to robiliśmy dotychczas apelujemy do użyt-
kowników przebudowywanej drogi o cierpliwość, ostrożność 
i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

J. Strachocki

Na drodze do Kaliska
å ciąg dalszy ze str. 3B

fot.3

fot.4
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Szkolne wieści

Mistrzowie królewskiej gry

Zima tematem konkursu plastycznego

Zajęcia z cyklu „BBC and Pearson Live Classes”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się 8 marca II Szkol-
ny Turniej Szachowy. Rozgrywki odbywały się w formie online, 
na platformie lichess.org. Rozgrywki można było śledzić poprzez 
streaming na żywo, uruchomiony na profi lu FB Sympatyków bi-
blioteki ZSP w Kleszczowie. Szesnastu szachistów rozegrało 9 
rund. Sędziami byli Łukasz Kasprzak i Piotr Chybalski. Czołowa 
trójka turnieju to: I miejsce - Tomasz Mizera (7,5 pkt.); II miejsce 
- Tobiasz Rękorajski (7 pkt.); III miejsce - Konrad Olczyk (6 pkt.). 
Nagrody dla zwycięzców i upominki dla uczestników turnieju ufun-
dowała dyrektor ZSP Agnieszka Nagoda-Gębicz.

Na XVI Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Z górki na pazurki 
- moje ferie”, ogłoszony przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Radomsku wpłynęło ponad 
500 prac. Wśród uczestników 
znalazły się również uczennice 
szkoły w Łękińsku: Wiktoria Ma-
dej, Gaja Uchrońska, Zofi a Ro-
gaczewska i Amelia Morawska.
Praca Zosi, która jest uczen-
nicą kl. I a, znalazła się wśród 
wyróżnionych obrazów zimo-
wych zabaw.

„Wszystkie te lekcje są zawsze fantastyczną okazją do spraw-
dzenia swoich umiejętności językowych oraz zastosowania ich 
praktyce. Jest to tym bardziej emocjonujące, iż w lekcji uczestni-
czą uczniowie z różnych krajów. Dzięki temu uczniowie z różnych 
stron świata mogą przekonać się czy mają podobne czy różne 
poglądy na otaczający świat. I często okazuje się, że niezależnie 
skąd są młodzi uczniowie - wszyscy mają podobne potrzeby i od-
czucia” - taką informację o prowadzonych w trybie zdalnym, ale za 
to międzynarodowych lekcjach „BBC and Pearson Live Classes” 
znajdujemy na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie. 
Dowiemy się też o tematach, omawianych podczas zajęć języ-
kowych w kolejnych dniach i z udziałem uczniów różnych klas. 
Najbardziej „oblegane” były zajęcia poświęcone sprawom ra-
dzenia sobie przez studentów m.in. z codziennymi problemami 
fi nansowymi. W tej lekcji uczestniczyło jednocześnie ponad 170 
osób. Okazuje się, że pomimo formy zdalnej tematy oraz forma 
prowadzenia zajęć zasługują na nazwanie ich „niezapomnianą ję-
zykowo-kulturową przygodą”.

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

å ciąg dalszy ze str. 6

Powrót do przeszłości
„Świat się zmienia” to tygodniowy blok tematyczny zajęć, któ-
ry stał się inspiracją dla uczniów klasy II b SP w Łękińsku, do 
zorganizowania wystawy dawnych przedmiotów użytkowych. 
Dzięki temu poznawano sprzęty, które służyły niegdyś w gospo-
darstwach domowych dziadków i pradziadków: stare żelazka, 
naczynia, lampy, pralkę, aparaty fotografi czne, radio. Na wysta-
wę trafi ły również elementy stroju, których dziś już się nie używa. 
Uzupełnieniem wystawy był pokaz bajek fi lmowych ze starego 
rzutnika, zorganizowany dla uczniów. Doradca zawodowy przy-
gotował też specjalną gazetkę „Zawody przeszłości”.

 tym roku wśród 1500 osób, nagrodzonych stypendiami 
z projektu „Zawodowcy w Łódzkiem”, znalazło się troje 

uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła 
II w Kleszczowie. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół 
zawodowych z regionu łódzkiego przyznawane są i fundowane 
przez samorząd Województwa Łódzkiego.

Jakie kryteria?
Jednym z wymogów, które musi spełnić przyszły stypendysta 

jest średnia ocen powyżej 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawo-
dowych. Kolejny warunek to niepobieranie innego stypendium 
za wyniki w nauce, fi nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W rankingu kandydatów do stypendiów brane są też pod 
uwagę inne kryteria. Dodatkowe punkty w procesie naboru przy-
znaje się np. za udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach 
na poziomie minimum wojewódzkim, za posiadanie Karty Du-
żej Rodziny, za niepełnosprawność. Pod uwagę jest brany profi l 
kształcenia. Jeśli jest zbieżny z tzw. inteligentnymi specjalizacja-
mi regionalnymi uczeń otrzymuje dodatkowe punkty.

Czy wiedzą Pań-
stwo, jakie są te specja-
lizacje w naszym regio-
nie? To: 1. Nowoczesny 
przemysł włókienniczy 
i mody (w tym wzornic-
two), 2. Zaawansowane 
materiały budowlane, 
3. Medycyna, farmacja, 
kosmetyki, 4. Ener-
getyka (w tym odna-
wialne źródła energii), 
5. Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, 6. Infor-
matyka i telekomunikacja. Taki, a nie inny zestaw wynika z „Analizy 
sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim” opraco-
wanej w kwietniu 2017 r.

Punkty dla zawodu defi cytowego
Dobrze jest, jeśli kierunek kształcenia kandydata do stypen-

dium z projektu „Zawodowcy w Łódzkiem” koreluje z listą za-
wodów defi cytowych w danym powiecie. Można za to uzyskać 
5 dodatkowych punktów. W przypadku powiatu bełchatowskiego 
lista takich zawodów jest bardzo obszerna i obejmuje 26 różnych 
pozycji, poczynając od chemików i elektromechaników, poprzez 
różnego rodzaju monterów instalacji i konstrukcji, a na samo-
dzielnych księgowych i sekretarkach kończąc. Wyjątkowo licznie 
są w tym zestawieniu reprezentowane zawody stricte budowlane.

Wykaz zawodów defi cytowych dla każdego powiatu two-
rzony jest w oparciu o badania prowadzone przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Łodzi.

Trzy tysiące dla stypendysty
W gronie stypendystów znaleźli się uczniowie klasy IV t klesz-

czowskiego technikum, kształcący się w zawodzie technik mecha-
tronik: Natasza Malik, Tomasz Janich i Oskar Siemieniuk. Ich opieku-
nem został nauczyciel przedmiotów zawodowych - Wojciech Rosiak.

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem” jest realizowany po raz 
trzeci. Nabór wniosków był prowadzony od 16 grudnia 2020 r. 
do 11 stycznia 2021 r. W pierwszym rozdaniu przyznane zosta-
ły stypendia dla 800 uczniów szkół zawodowych w Łódzkiem. 
Nie było w tym gronie żadnego ucznia TNT w Kleszczowie. Po 
zwiększeniu pieniędzy na program stypendialny przez samorząd 
Województwa Łódzkiego początkowa lista powiększyła się o 700 
dodatkowych pozycji. W tej właśnie grupie znalazły się wnioski 
złożone przez wspomnianych uczniów naszego technikum.

Przyznane stypendium (3 tys. zł, podzielone na 10 rat) 
uczniowie mogą przeznaczyć na sfi nansowanie sprzętu potrzeb-
nego do nauki, a także na doskonalenie zawodowe.

JS

Troje stypendystów z TNT
W
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Wydobycie piasku bez koncesji…
… jest możliwe i zgodne z prawem. Dopuszczają je obowią-

zujące obecnie przepisy prawa pod kilkoma warunkami. Piasek 
lub żwir może być wydobywany z nieruchomości stanowiących 
przedmiot prawa własności (użytkowania wieczystego) danej 
osoby fizycznej z przeznaczeniem na użytek własny. Dodatkowo 
proces wydobycia musi być wykonywany bez użycia środków 
strzałowych. Przepisy określają także roczny limit wydobycia ta-
kich kopalin - ich objętość nie może być większa niż 10 m sześć. 
w roku kalendarzowym.

Ten kto zamierza podjąć wydobywanie piasku lub żwiru 
jest zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomić 
na piśmie właściwy organ nadzoru górniczego, określając lo-
kalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wy-
konywania.

Oszczędzanie wody z dotacją WFOŚiGW
Program „Moja woda” umożliwia dofinansowanie zakupu, 

montażu, budowy i uruchomienia instalacji służących do zbie-
rania, retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych oraz 
roztopowych na terenie prywatnej nieruchomości.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi poinformował, że pula środków przewidziana 
dla obecnego naboru wynosi 2.700.000 zł. W ramach rozpo-
czętego naboru będą przyjmowane jedynie wnioski przesła-
ne poprzez portal beneficjenta oraz równolegle dodatkowo 
w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP). Więcej na stronie https://
wfosigw.lodz.pl/.

Program Priorytetowy „Moja Woda” zaplanowany na lata 
2020-2024 cieszy się dużym powodzeniem. W pierwszej edycji 
zaplanowane środki uległy wyczerpaniu już po dwóch miesiącach.

„Sołtys na Plus”
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił kon-

kurs, w którym zostanie wybrany „SOŁTYS NA PLUS Woje-
wództwa Łódzkiego”. Celem konkursu jest promowanie najbar-
dziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 30 
kwietnia br. Mogą to zrobić rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, 
rady parafialne, a także organizacje pozarządowe (np. jednostki 
OSP) oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, 
burmistrzowie itd.

Nagrodzonych zostanie trzech sołtysów z całego woje-
wództwa, a wyboru tych najlepszych dokona kapituła konkursu. 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na 
stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod 
adresem www.konkurs-soltys.lodzkie.pl.

(opr. JS)

Ważne dla rolników
… ogłoszony przez Nadleśnictwo Bełchatów adresowany 

jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu bełchatowskie-
go. „Każda szkoła podstawowa może zgłosić do udziału w kon-
kursie 10 prac konkursowych w kategorii indywidualnej (po 5 na 
przedział klas I-IV oraz V-VIII) i 3 prace konkursowe w kategorii 
grupowej, wykonane przez swoich uczniów” - czytamy w regu-
laminie konkursu. 

„Prace powinny przedstawiać możliwość spędzenia czasu 
wolnego w lesie (np. spacery, jazda rowerem, biegi, grzybobra-
nie, zbieranie jagód, fotografowanie itd.) lub przedstawiać atrak-
cyjne obiekty turystyczne, edukacyjne z terenu Nadleśnictwa 
Bełchatów” (…) „Prace plastyczne w formacie A3 lub A4 (malo-
wane, rysowane, wycinane, wyklejane lub wykonane inną tech-
niką) należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Bełchatów do 
dnia 30.04.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)”.

W rywalizacji grupowej każda szkoła może wytypować mak-
symalnie trzy 5-osobowe drużyny. Zadanie polega na przygoto-
waniu plakatu z hasłem „Zapraszamy do lasu” w formacie A0. 
Plakat powinien przedstawiać możliwości spędzania czasu wol-
nego w lesie i być zaproszeniem do skorzystania z takiej formy 
aktywności.

Nagrodami w indywidualnej części konkursu będą nagrody 
książkowe lub gry edukacyjne o tematyce leśnej. Z kolei w czę-
ści grupowej drużyny, których plakaty zdobędą I, II i III miejsca, 
otrzymają w nagrodę pomoce naukowe i książki dla całej kla-
sy (szkoły). Drużyna, która zdobędzie I miejsce wygra nagrodę 
główną - wycieczkę przyrodniczą dla całej klasy. Jeśli sytuacja 
epidemiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie wyjazdu dla 
całej klasy, nagroda zostanie zamieniona na przyrodnicze po-
moce naukowe.

JS

Konkurs „Mój las”…



10  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 07 /551

7 grudnia 1938 r.
Sesja Rady Gminy Kleszczów zaczęła się od sprawy nadania szkole 

w Łuszczanowicach imienia. Jak pamiętamy z poprzednich części cyklu pra-
gnieniem samorządu było nazwanie nowej placówki oświatowej imieniem 
premiera RP, Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz jego udział w tej uro-
czystości. Wystosowane z niemałym wyprzedzeniem zaproszenie mogło być 
zrealizowane nieprędko. Wiele trudnych do spełnienia wymagań (zapewne 
w kwestii organizacji uroczystości, choć ich szczegółów z zachowanej doku-
mentacji nie poznamy) postawiły samorządowi Kleszczowa władze powiato-
we. W tej sytuacji termin uroczystego otwarcia i poświęcenie szkoły wyzna-
czono na dzień 19 grudnia 1938 r. Ustaleniem porządku gminnej uroczystości 
zająć się miał powołany na sesji komitet, w którego składzie znaleźli się m.in. 
wójt Franciszek Grzegorczyk, proboszcz parafii w Kleszczowie Marian Jung, 
kierownik szkoły w Łuszczanowicach oraz radny Bolesław Michałek.

Podczas tej sesji z troską rozmawiano również o zwiększeniu dostępno-
ści kształcenia gimnazjalnego dla mieszkańców całego powiatu. Przyjęta w tej 
sprawie uchwała postulowała, aby działające w Piotrkowie Prywatne Koeduka-
cyjne Gimnazjum Kupieckie zostało upaństwowione i przeniesione do gmachu 
państwowego po Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim. W uzasad-
nieniu podnoszono m.in. kwestię liczebności mieszkańców powiatu, trudności 
związane z dojazdem dzieci mieszkających w gminie Kleszczów do najbliższych 
gimnazjów, a także potrzebę kształcenia zawodowego młodzieży w kierunku go-
spodarczym i handlowym.

Do rozpatrzenia przez Radę Gminy trafiła prośba Władysława Wojewody 
z Łuszczanowic - właściciela 2-morgowego gospodarstwa rolnego. Podobnie 
jak inni gospodarze z tej okolicy został pozbawiony znacznej części plonów 
z powodu klęski gradobicia. Na dodatek jesienią skradziono mu jedyną krowę. 
Radni w odpowiedzi na tę prośbę przyznali mu niemałą kwotę jednorazowej 
zapomogi na zakup krowy - 60 zł.

6 lutego 1939 r.
Choć zaczął się nowy rok, a od klęski gradobicia minęło kilka miesięcy, echa 

tego zdarzenia powracały co rusz. Oto na pierwszym posiedzeniu zarządu gminy 
rozpatrywano m.in. wniosek kierownika szkoły w Łuszczanowicach o wprowadze-
nie do końca roku szkolnego dożywiania uczęszczających tu dzieci „gdyż istotnie 
wiele rodzin we wsi Łuszczanowice pozostaje bez chleba” (…) licząc b. skromni 
po ¼ kg chleba dziennie na jedno dziecka (69 dzieci) potrzeba będzie do końca 
roku szkolnego na ten cel 190 zł”. Ze względu na tak znaczne koszty decyzję 
o wprowadzeniu dożywiania zarząd postanowił scedować na Radę Gminy.

Jedna z decyzji o umorzeniach podatku podjęta na tymże posiedzeniu 
uzasadniona była szkodami, wyrządzonymi przez gradobicie. Chodziło miano-
wicie o Feliksa Kaczmarka z Ławek, który zabiegał o niższy wymiar podatku od 
nieruchomości z powodu „zniszczenia dachów papowych przez gradobicie”. 
Zarząd zgodził się odpisać mu z kwoty należności połowę tj. 21,58 zł. Umo-
rzeń zobowiązań i danin na rzecz gminy było tego dnia jeszcze więcej, ale już 
w żadnym uzasadnieniu nie pojawiło się słowo „gradobicie”.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Potężne gradobicie w dniu 12 czerwca 1938 r. spowodowało ogrom-
ne zniszczenia upraw na polach w kilku miejscowościach gminy Klesz-
czów. W gazetach z tamtego okresu znajdujemy wiele doniesień o ano-
maliach pogodowych.

Po dość chłodnej i  spóźnionej wiośnie (śnieżyce, które wystąpiły 
w kwietniu wymroziły zawiązki owoców) oraz bardzo mokrym maju zbo-
ża „wybujały ładnie, rokując jak najlepsze nadzieje, przynajmniej co do sło-
my, gdyż o samym ziarnie jeszcze za wcześnie byłoby prorokować. Tymczasem 
nagłe upały zatamowały bujność zbóż, które raptem straciły swoją świeżość 
i zieloność, a miejscami na „górnych polach” zostały już nawet lekko przyparzo-
ne” - informował cieszący się dużą poczytnością „Goniec Częstochowski” 
w swoim 133 numerze z datą 12 czerwca.

Wzrost temperatur był znaczny. Długotrwałe upały przerywane były 
sporadycznymi, ale za to gwałtownymi opadami. Już we wcześniejszych 
wydaniach „Goniec” zamieszczał dramatyczne doniesienia o burzach gra-
dowych (m.in. w Limanowej) i o niszczycielskich ulewach. Prawdziwe po-
toki wody spadły np. 9 czerwca w okolicach Bochni. Opad obliczono na 
250 mm, a woda, która zalała pola uprawne miała pół metra głębokości.

Kolejne doniesienia o  silnych burzach, połączonych z gradem, poja-
wiają się w „Gońcu Częstochowskim” wydanym 15 czerwca. Dotyczą nisz-
czycielskiej burzy, która miała miejsce w Katowicach oraz Zagłębiu Dą-
browskim. Burza trwała kilka godzin, zniszczenia spowodowane gradem 
były olbrzymie, także szkody w  substancji miejskiej. 18 czerwca kolejną 
porcję wiadomości z zakresu pogodowych zdarzeń zatytułowano „Klęsko-
we grady w województwie Kieleckim”. Informowano, że już po raz drugi 
w roku 1938 region ten nawiedzony został przez gradobicie. Zniszczenia 
miały tym razem zasięg liczony w setkach hektarów. W gminie Korzecko 
grad zniszczył zboża na powierzchni ok. 2300 hektarów, w gminie Dyminy 
na 1900 ha, w gminie Morawica zasięg szkód szacowano na 1000 ha.

„Na terenie gradobicia bawią gminne komisje szacunkowe, członkowie 
których znajdują na polach zabite gradem kuropatwy oraz ptactwo domo-
we, które nie zdołało na czas schronić się do zabudowań gospodarczych (…) 
W  kieleckim na zniszczonych przez grad terenach wieśniacy przystąpili do 
zaorywania pól, na których sieją tatarkę i wykę”.

Jest bardzo prawdopodobne, iż region kielecki nawiedził ten sam front 
burzowy, który doprowadził do zniszczenia upraw na polach gminy Kleszczów.

JS

Historia zapisana  
w protokołach (19)

Burze i gradobicia  
zniszczyły wiele upraw

å ciąg dalszy ze str. 6
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos) 991
Awarie telefonów „Arreks” 731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe 635-02-81
ARR „ARREKS” 731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie 731-46-27 
Bank Spółdzielczy 731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772

44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o. 632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33

731-31-32
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji 731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63

731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie 632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie 633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie 633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA 632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA 737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie 731-31-16

731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy 632-17-43

632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33
Stacja paliw ORLEN 731-37-27

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
635-86-00
635-86-01

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku 731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna) 632-67-89

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

Urząd Pocztowy 632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów” 731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

Motopower Kleszczów…
… to stowarzyszenie, które skupia uczestników crossowych imprez dla 

motocyklistów oraz quadowców. Podobnie jak w innych dziedzinach sporto-
wej rywalizacji także dla zawodników tej dyscypliny miniony rok nie obfi tował 
w zbyt liczne imprezy. W okresie od lipca do października odbyły się cztery 
rundy zawodów.

Zawodnicy Motopower Kleszczów uczestnicząc w nich zbierali punkty, rywa-
lizując w Mistrzostwach Polski oraz w Pucharze Polski Cross Country. Szcze-
gólnie zacięta okazała się walka o klubowy Puchar Polski. Podczas ostatnich 
zawodów z tego cyklu, rozegranych w Kwidzynie Motopower Kleszczów został 
zdobywcą Pucharu Polski Cross Country za rok 2020.

Na uwagę zasługują też indywi-
dualne osiągnięcia poszczególnych 
zawodników: ● Szymon Śmigaj wy-
grał Puchar Polski w kategorii Ju-
nior85, ● Damian Tyluś zdobył III 
miejsce w Pucharze Polski w klasie 
S1, ● Marcin Szkop wywalczył Pu-
char Polski w klasie S2, ● Grzegorz 
Spadliński w Mistrzostwach Polski 
w klasie Quad Open został wice-
mistrzem Polski. Miejsca w pierw-
szych dziesiątkach klasyfi kacji zaj-
mowali pozostali zawodnicy Moto-
power Kleszczów.

Poza mistrzostwami i Pucha-
rem Polski zawodnicy rywalizowali 
w Mistrzostwach Okręgu Łódz-
kiego. Tu zdobyli drużynowy ty-
tuł mistrza z ogromną przewagą 
punktów nad kolejnymi zespołami. 
Mistrzami okręgu w swoich kate-
goriach zostali: Szymon Śmigaj, 
Arkadiusz Włodarczyk, Damian Ty-
luś i Grzegorz Spadliński. Tytuły wi-
cemistrzowskie zdobyli natomiast 
Mariusz Kubat, Jakub Stępień 
i Mateusz Sobierski.

Stowarzyszenie Motopower Kleszczów jest szczególnie wdzięczne za pomoc 
uzyskaną od Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Dodajmy na koniec, że Motopower będzie gospodarzem jednej z rund moto-
crossowych Mistrzostw Polski. Zawody mają się odbyć na terenie gminy Klesz-
czów 29 i 30 maja.

(opr. JS)

Fot. FB Motopower Kleszczów

Kupię 
NIEDUŻĄ DZIAŁKĘ 

najlepiej rolną 
w okolicach Łuszczanowic. 

Działka może być 
niewymiarowa, 
mała lub wąska.

Sprzedaż 
ZIEMI 

OGRODOWEJ 
pod trawniki 

i krzewy.

TEL. 507-121- 989TEL. 693-938-017
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okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, jedne-
go z najchętniej czytanych w świecie polskich pisarzy, 

Sejm RP obecny rok ustanowił Rokiem Lema. Jedną z organi-
zacji, które uczestniczą w jego obchodach jest Centralny Dom 
Technologii (CDT) w Warszawie, utworzony z inicjatywy Funda-
cji Polskiego Funduszu Rozwoju. CDT organizuje szereg ogól-
nopolskich wydarzeń edukacyjnych i eksperckich, związanych 
z twórczością wybitnego pisarza.

Przykładem zajęć edukacyjnych są np. bezpłatne warsztaty, któ-
re dzieci i młodzież uczą nowych umiejętności cyfrowych, jednocze-
śnie promując dzieła literackie Stanisława Lema. Warsztaty trwają 
90 minut i odbywają się zdalnie. Rejestracji dokonuje nauczyciel 
wypełniając formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.
cdt.pl/warsztatydlaklas. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
mogą brać udział w warsztatach „Bajek Lema ciąg dalszy”, uczą-
cych podstaw programowania w Scratch Jr. Do uczniów klas VI-
-VIII szkoły podstawowej kierowane są zajęcia „L.E.M. Bot”. Oprócz 
poznawania twórczości Lema uczestnicy warsztatów uczą się pod-
staw działania prostego chatbota, tworzonego w aplikacji LandBot.

W kolejnych mie-
siącach CDT pla-
nuje jeszcze takie 
działania cykliczne 
jak debaty, dotyczą-
ce wpływu nowych 
technologii na różne 
obszary naszego 
życia. Będą też inne 
warsztaty kierowa-
ne do uczniów szkół 
podstawowych, a ich 
tematyka ma być 
inspirowana twór-
czością Stanisława 
Lema. Prelekcje on-

-line przeznaczone dla dorosłych odbiorców będą okazją do spo-
tkań ze znawcami twórczości S. Lema.

CDT zaplanował ponadto przeprowadzenie kilku konkursów. 
Do wszystkich miłośników twórczości S. Lema jest adresowany 
konkurs literacki, w którym oceniane będą teksty inspirowane tą 
twórczością. Rywalizować mogą też uczniowie i studenci. Ich za-
daniem będzie stworzenie prac plastycznych w oparciu o wybrany 
cytat z prozy Stanisława Lema. Z kolei nauczyciele, którzy przy-
stąpią do dedykowanego im konkursu mogą zgłaszać scenariusze 
zajęć szkolnych, inspirowanych twórczością autora „Solaris”.

Przegląd innych inicjatyw i wydarzeń, związanych z obcho-
dami Roku Lema znaleźć można m.in. na dedykowanej stronie 
www.roklema.pl. 

JS

Z okazji Roku Lema
Z

Salon Firan Aleksandra
Kleszczów, ul. Główna 44

Pomiar u Klienta       

    Projekt aranżacji okna

●

●

Sklep czynny   
● poniedziałek-piątek godz. 9-17

          ● sobota godz. 10-13

Tel. 508-570-728

Fot. www.roklema.pl

Nagrodzeni za wielkanocne kartki

Jest w czym wybierać

Z platformy Legimi…

Na internetowej stronie www.biblioteka.kleszczow.pl zostały podane wy-
niki konkursu plastycznego „Wielkanocna kartka dla biblioteki”. „Otrzymaliśmy 
mnóstwo pięknych prac, które zauroczyły nas pomysłowością i estetyką wyko-
nania” - informuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Swoje prace 
przekazało do oceny 68 dzieci z trzech grup wiekowych. W gronie przedszko-
laków nagrody zdobyli: I - Agata Ewiak, II - Igor Ślęzak, III - Kacper Łukasiński. 
Nagrodzeni w grupie uczniów klas I-III to: I - Julia Malicka, II - Nikola Jasińska, 
III - Miłosz Gurazda. Główne nagrody wśród uczniów klas IV-VIII otrzymały: 
I - Marta Gorząd, II - Kalina Ewiak, III - Roksana Gonera. Na stronie bibliote-
ki znaleźć można też nazwiska wyróżnionych autorów oraz przykłady przesła-
nych na konkurs kartek.

W lutym i marcu biblioteka wprowadziła do swojej oferty liczne nowo-
ści. Znajdziemy tu np. fi lm „Skłodowska”, poświęcony wielkiej polskiej noblist-
ce. „Asystentka” to historia skandalu w branży rozrywkowej, oparta na wyda-
rzeniach, które uruchomiły ruch #MeToo. Jest też „25 lat niewinności: sprawa 
Tomka Komendy” - fi lm o niewinnie skazanym za rzekome zabójstwo nastolat-
ki. Miłośnicy fi lmów o przygodach J. Bonda otrzymali trzy fi lmowe kolekcje: 6 
fi lmów, w którym słynnego agenta zagrał Sean Connery; 7 fi lmów z Rogerem 
Moorem i złożona z 4 fi lmów „Pierce Brosnan kolekcja”.

Kilka nowości ucieszy młodszych odbiorców. Jest to np. pełnometrażo-
wy fi lm „Ben 10 kontra wszechświat”, a także licząca 52 odcinki (po 12 minut 
każdy) seria „Najnowsze przygody Mikołajka”. O innych nowościach w zbio-
rach GBP w Kleszczowie dowiedzieć się można wchodząc do katalogu https://
www.kleszczow-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=nowosci-
&sort=dat&view=1.

… pochodzi wiele książek, po które sięgnęli czytelnicy zarejestrowani 
w GBP w Kleszczowie. W ciągu 2020 roku zyskała ona prawie 120 użytkow-
ników, którzy pobrali łącznie ponad 4200 książek. Do jej zasobów można się 
dostać po otrzymaniu specjalnego kodu. Kod dostępu musi być aktywowany 
w miesiącu, w którym został pobrany. Aby założyć konto trzeba wejść na stro-
nę www.legimi.pl/biblioteka_kleszczow/, podać kod dostępu, a następnie po-
brać darmową aplikację Legimi. Od chwili zalogowania można czytać bez 
ograniczeń e-booki z zasobów Legimi przez miesiąc, licząc od daty aktywowa-
nia kodu. Po kod na kolejny miesiąc trzeba ponownie napisać mejla do biblio-
teki. Książki z platformy Legimi można otwierać na dwóch wybranych przez 
siebie urządzeniach (tablet, smartfon, czytnik lub komputer).

(opr. JS)

W gminnej bibliotece


