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Kleszczów strażami stoi
II Kleszczowskie
Forum Gospodarcze
za nami
24 września Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowicach obchodzili jubileusz 70-lecia działalności jednostki.

II Kleszczowskie Forum Gospodarcze odbyło się 23 września br.
w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie. Forum było okazją do
spotkania się parlamentarzystów, samorządowców, naukowców, przedsiębiorców oraz rolników.

Szerzej str. 4

Szerzej str. 6-7

Próba bilansu

„Kamienie milowe
gospodarności”
przyznane

Twarde pytanie do Michała Michałka, Przewodniczącego Rady
Gminy w Kleszczowie.
Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Kleszczowie
zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie promującym
gospodarność. „Kamienie milowe gospodarności” zostały przyznane w pięciu kategoriach.
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Wydarzenia

O zaletach wad

Ludzkie słabości – niektórzy nazywają je wadami,
paskudnymi przypadłościami, a nawet posługując się
tokiem rozumowania pewnego klasyka, stwierdzają:
każdy człowiek ma plusy
dodatnie i plusy ujemne,
tylko tych drugich – znacznie więcej. Zżymamy się,
czy też wyrażamy oburzenie
połączone z obrzydzeniem
słysząc o czyimś egoizmie,
zazdrości, chciwości, plotkarstwie, lizusostwie, chęci
posiadania dóbr wszelkich
i to za każdą cenę. Cóż...
mnogość tych plusów ujemnych jest faktem niezaprzeczalnym. Jednak gdy się
zastanowimy, głębiej przeanalizujemy, może na dodatek przymkniemy jedno oko,
może pojawić się myśl, że
to, co nazywamy słabością,

wadą – nie zawsze nią jest.
Weźmy pod lupę, a nawet okular mikroskopu,
żeby nic nie uronić z pełni
obrazu – egoizm. Co zobaczymy? Nawet uczeń
podstawówki odpowie wstrętnego egoistę. Któż
zatem jest owym egoistą? To
człowiek zapatrzony w siebie, czyniący wszystko wyłącznie dla siebie. Pragnący
mieć i nie dzielić się niczym
z innymi. Czy zgadzamy się
z tą definicją? Zasadniczo
tak, ale zapytajmy równocześnie, jakie są następstwa
egoizmu dla człowieka, który jest nim przepełniony?
Otóż ten osobnik myśląc
wyłącznie o sobie, stara się
poprawić wszelkimi możliwymi sposobami standard
swojego życia. Gromadzi
wszystko to, co stanowi dla

niego określoną wartość –
nie dzieląc się oczywiście
z innymi. Myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem
wysoki stopień zamożności
tego człowieka i prezentowane przez niego zadowolenie z życia. Wyobraźmy
sobie teraz sytuację, kiedy to
większość ludzi wokół nas
jest skrajnie egoistyczna.
Co wówczas zobaczymy?
Społeczeństwo w swej masie, w zdecydowanej większości dobrze sytuowane,
posiadające, zadowolone...
Czyż nie o to tak naprawdę
chodzi? Czy nie o tym marzą
rzesze mądrych polityków?
Ba! Ale rozpatrzmy sprawę
z innego punktu widzenia.
Przeciwieństwem egoizmu
- jak wszystkim wiadomo jest altruizm. Altruista chce
pomagać, dzielić się. Jest
on ostatnią osobą, o której
myśli. Zawsze inni są ważniejsi. Wobec tego nie ma
czasu ani chęci, żeby zdoby-

Uratował szczeniaka

Rafał Nowak – mieszkaniec Wolicy uratował życie szczeniakowi.
Pies był przypięty za obrożę do drzewa.

W sobotę, 14 października Pan Rafał, przebywając
na swojej posesji w Wolicy,
usłyszał skomlenie psa, które
dobiegało z pobliskiego lasu.
Udał się więc za odgłosem.
Na miejscu ujrzał młodego
szczeniaka, przypiętego za
obrożę do drzewa. Uwolnił
psa i zabrał go do domu,
gdzie został nakarmiony.
O zdarzeniu poinformował
dyżurnego bełchatowskiej
policji. Nie wiadomo, jak
długo zwierzę mogło być

przywiązane do drzewa
i kto jest właścicielem czworonoga. Rafał Nowak i Rafał Maciejewski, znani są
w gminie Kleszczów z tego,
że otaczają opieką każde
zwierzę, które napotykają na
swojej drodze. W ich Stajni
Wielki Ptak mieszkają nie
tylko konie, ale także inne
gatunki zwierząt, m.in. psy,
koty, kury, kaczki, czy też
osioł Edek. - Przygarnęliśmy konie, które miały iść
na rzeź. Teraz u nas mają

dożywocie – śmieje się Rafał
Maciejewski. - Często ktoś
podrzuca nam na posesje
niechciane pupile. W naszej
stajni mieszka już mnóstwo
zwierząt. W związku z tym
nie byliśmy w stanie adoptować porzuconego w lesie
szczeniaka – dodaje. Zwierzę trafiło do schroniska.
Dzięki zamieszczeniu przez
Pana Rafała na jednym
z portali społecznościowym
informacji o psie przypiętym
za obrożę do drzewa, malec
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wać coś dla siebie. Powiada,
że największą przyjemność
odczuwa, kiedy daje. W rezultacie siłą rzeczy w końcu
zaczyna doskwierać mu bieda. Wieczny brak czegoś, co
jest niezbędne do życia nie
rodzi zadowolenia ani radości. Przeciwnie – pojawia się
zgorzknienie, tym głębsze,
że przeważnie po pewnym
czasie - ale jednak znajomi
i rodzina zaczynają się odsuwać od niego. Nie bójmy
się słów: altruista może osiągnąć nawet stadium dziada.
Bardzo proszę popracować
wyobraźnią. Co Państwo widzą? Społeczeństwo złożone z większości altruistów.
Brrrr…
Zajmijmy się, ale tylko
na chwilę, mściwością. Istnieje przecież powiedzenie:
zemsta jest rozkoszą bogów.
Skoro więc sami bogowie
odczuwają skrajne zadowolenie z odwetu, to czy my –
zwykli zjadacze chleba po-

winniśmy czepiać się tejże
rzekomej wady?
Plotka. Ilu z nas z prawdziwą pogardą i niesmakiem
mówi o kimś: to plotkarz.
A przecież plotka jest niczym
innym, jak przekazywaniem
sobie wzajemnie różnych
wieści. Plotka towarzyszyła
ludziom od zawsze. I tak na
dobrą sprawę z niej właśnie
zrodziły się współczesne
środki masowej informacji,
włącznie z wszechogarniającym Internetem. A w końcu,
czyż to nie jest prawdziwa
przyjemność, poplotkować
sobie w zacnym gronie? Bo
przecież jeśli plotkujemy, to
oczywiście przecież zawsze
w zacnym. Zapewniam,
większość z nas robi to,
i nie tylko kobiety. Niektórzy byliby mocno zdziwieni,
podsłuchując niejedną grupę
rozmawiających mężczyzn.
Kolejna nasza słabość –
lizusostwo. Lizus wygłasza
peany na cześć osoby, od

której wiele zależy. Oczywiście przede wszystkim pozycja, czy też kariera samego
lizusa. Czy lizus sprawia komuś przykrość? Ależ przeciwnie! Osoba obdarowana
komplementami na temat
swojej mądrości, inteligencji, prawości, uczciwości...
czego tam jeszcze, czuje się
dowartościowana.
Znane
jest przecież zjawisko tak
zwanego przyswajania. Jeśli
dostatecznie długo słyszymy
zachwyty na swój temat, to
w końcu zaczynamy w to
wierzyć. Natomiast lizus
mości sobie drogę ku lepszej
przyszłości. No więc komu
to przeszkadza?
I tak Szanowni Państwo
można analizować kolejne
wady i zmieniać je w zalety.
Zwłaszcza, jeśli do naszych
rozważań, dodamy odrobinę
przekory i w ogóle łagodniej
spojrzymy na świat i ludzi.

z pewnością szybko znajdzie
swój dom. Zamieszczenie
tej informacji pomogło także w ustaleniu sprawcy karalnego czynu. Okazało się,
że poprzednim właścicielem
szczeniaka była 42-letnia
mieszkanka gminy Kleszczów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie jej zarzutu znęcania
się nad zwierzęciem. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad
czworonogiem grozi jej
kara grzywny, ograniczenia
wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat.

- Jesteśmy wdzięczni społeczności kleszczowskiej za
tak duże zaangażowanie
w sprawę porzuconego
szczeniaka. Dzięki udostępnianiu informacji na portalu
społecznościowym, udało się
ustalić sprawcę. Poza tym
dostaję mnóstwo zapytań
o możliwość adoptowania
czworonoga. Odsyłam wtedy wszystkich do schroniska
w Bełchatowie, gdzie przebywa szczeniak. Informuję
poza tym, że w schronisku
są także inne psy pragnące
ciepła, opieki i domu. One
również czekają na swojego właściciela. Może więc
oprócz porzuconego malca,

także i one trafią pod opiekę
dobrych ludzi – mówi Rafał
Maciejewski.
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Kleszczów

Gmina
Kleszczów
z wydatkami na poziomie
12.529,58 zł (średnio w ciągu roku na głowę jednego
mieszkańca) po raz kolejny
utrzymała pozycję lidera
w kategorii gmin wiejskich.

Od 2016 roku ten ranking
pisma „Wspólnota” obejmuje nie tylko nakłady na
inwestycje w infrastrukturę
techniczną, ale całość wydatków majątkowych, realizowanych przez samorzą-

dy. - Kiedy wiele lat temu
ustalaliśmy zasady rankingu, uważaliśmy (w ślad za
dominującym nurtem teorii
rozwoju regionalnego i lokalnego), że to inwestycje
infrastrukturalne mają decy-

dujące znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to
istotne zwłaszcza ze względu
na wieloletnie zaniedbania
w tym zakresie. Ale sytuacja
się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak
dotkliwa, a o powodzeniu
strategii rozwoju częściej
decydują także inwestycje
w infrastrukturę związaną
z usługami społecznymi wyjaśnia twórca rankingu,
prof. Paweł Swianiewicz,
kierownik Zakładu Rozwoju
i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego.
Samorządowej imprezie

Obecnie w naszym kraju
znajduje się 45 miejscowości mających status uzdrowiska. Jednak ich potencjał
nie jest w pełni wykorzystywany. Nie wszyscy wiedzą,
że po przyjeździe, bez kolejki i dodatkowej odpłatności
każdym gościem zajmują
się lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci. W uzdrowisku
jak nigdzie indziej można
zadbać o swoje zdrowie – leczyć swoje choroby i rehabilitować się po operacjach
i urazach, a także prowadzić profilaktykę prozdrowotną. A przecież potrzeb
w tym zakresie jest w naszym
kraju bardzo dużo – zarówno wśród dzieci, dorosłych
i osób w wieku senioralnym.
Dlaczego zatem nie korzystamy z szerokiej oferty
jaką nam proponują polskie
kurorty? Odpowiedź jest
prosta - nie wszyscy wiedzą
jakie przysługują im możliwości od systemu ochrony
zdrowia i jak każdy może
zadbać o swoje zdrowie!
Kuracja dziecka w sanatorium uzdrowiskowym
możliwa jest na podstawie
ważnego skierowania poświadczonego przez oddział
NFZ. W tym celu wystarczy
wraz z lekarzem rodzinnym
wypełnić druk wniosku na
leczenie
uzdrowiskowe,
a następnie przesłać je do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ. Taki wniosek określa m.in. zalecany

zakres leczenia dziecka oraz
wskazanie spodziewanych
bodźców
klimatycznych.
Odpowiedź z NFZ powinna
nadejść w ciągu 30 dni od
daty złożenia wniosku. Jest
to niezwykle szybka i nieskomplikowana procedura,
która zajmuje zaledwie kilkanaście minut.
Choroby
cywilizacyjne to jeden z największych
obecnie problemów zdrowotnych, bowiem dotykają
one coraz to młodsze pokolenia. Kuracje uzdrowiskowe są zaś uznanym sposobem leczenia wielu chorób
u dzieci i młodzieży. Niestety, wielu rodziców jest
nieświadomych możliwości
darmowego pobytu dziecka
w sanatorium. Wynika to,
między innymi z ogólnego
przeświadczenia, że jest to
usługa niedostępna dla kieszeni przeciętnego człowieka oraz faktu, iż rodzicom
nie ma kto przekazać właściwej na ten temat wiedzy.
W praktyce wygląda to po
prostu tak, że wielu lekarzy pierwszego kontaktu
nie informuje pacjentów
o
możliwości
leczenia
uzdrowiskowego dziecka,
dopóki ci nie zapytają o to
wprost. Pobyt dziecka w sanatorium jest dostępną dla
wszystkich ubezpieczonych
formą leczenia, bowiem
NFZ w całości pokrywa
koszty opieki medycznej,
zakwaterowania i wyżywie-

nia małego pacjenta.
Skoro uzdrowisko to
znakomite miejsce, żeby zadbać o dzieci i ich potrzeby
i pomaga w tym NFZ opłacając pobyty dzieci od 3 do
18 roku życia, a w przypadku dzieci najmłodszych od
3 do 6 roku życia, tworząc
możliwość pobytu dziecka
wraz z rodzicem i wystarczy tylko u lekarza poprosić
o skierowanie, to czemu nie
skorzystać i nie wysłać swojego dziecka lub z nim tam
pojechać.

W uzdrowisku leczy się
głownie choroby cywilizacyjne - od zaburzeń metabolizmu i otyłości u dzieci,
poprzez choroby narządu
ruchu, górnych dróg oddechowych, układu nerwowego czy schorzenia reumatoidalne. Oprócz NFZ – który
może sfinansować uzdrowiskowy pobyt dziecka, mogą
to też być środki pieniężne
z PFRON lub od sponsorów
prywatnych albo fundusze
samych rodziców. Wiele
gmin decyduje się także, aby

Kleszczów dwukrotnie
na pozycji lidera

Podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które
odbywało się w Katowicach ogłoszone zostały wyniki rankingów. Uhonorowano gminy, które w latach 2014-2016 wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje w przeliczeniu na głowę
mieszkańca.
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w Katowicach towarzyszyło
Samorządowe Forum Zdrowia. Przy jego okazji zostały
ogłoszone wyniki rankingu,
pokazującego
finansowe
zaangażowanie
samorządów w nakłady na ochronę
zdrowia. Analizie poddano
dane obejmujące lata 20062015. - W rankingu gmin
o średnich dochodach powyżej 4.000 zł na mieszkańca pierwsze miejsce zajęła
Gmina Kleszczów znajdująca się w województwie
łódzkim – można przeczytać w piśmie „Wspólnota”,
które opublikowało wyniki
rankingu. - W latach 20062015 wskaźnik wydatków na
ochronę zdrowia w tej gmi-

nie osiągał ponadprzeciętne
wartości w porównaniu do
innych gmin. Według przyjętej metodologii średnie
wydatki na ochronę zdrowia
w latach 2006-2015 wyniosły w Gminie Kleszczów
709,03 zł/os. Było to o 481
zł więcej od Gminy Pabianice (woj. łódzkie, 228,23
zł/mieszkańca), która zajęła
drugie miejsce w rankingu. Dla pozostałych gmin
w omawianej podgrupie nie
zauważa się dużych różnic
we wskaźniku. Jego średnia
wartość wynosi 47,91 zł/os.

sfinansować pobyty lecznicze swoim ,,małym mieszkańcom”
przeznaczając
wpływy z tzw. ,,kapslowego” lub ,,korkowego”.
W leczeniu uzdrowiskowym wykorzystuje się surowce naturalne - solankę,
wody mineralne, borowinę i gazy naturalne. Nie od
dziś wiadomo, iż solanka
to woda bogata w minerały,
działa dobroczynnie na skórę, kości i organy wewnętrzne. Kąpiel w solance zalecana jest także w leczeniu,

rehabilitacji i profilaktyce
dzieci, rodziców i dziadków.

Podróż po zdrowie.
Uzdrowisko dla dzieci i dorosłych

RP

Pobyty lecznicze dorosłym finansuje również Narodowy Fundusz Zdrowia,
a krótsze pobyty w uzdrowisku można zafundować
sobie samemu. Pobyt tygodniowy z miejscem hotelowym, wyżywieniem, opieką
lekarską i fizjoterapeutyczną
kosztuje z reguły niewiele
powyżej tysiąca złotych.
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Kleszczów strażami stoi

24 września Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowicach obchodzili jubileusz 70-lecia działalności jednostki.
Uroczystość rozpoczął
meldunek strażacki Prezesa
Zarządu OSP w Łuszczanowicach, Dariusza Woszczyka. Prezes powitał również
wszystkich przybyłych gości. Następnie uczestnicy
jubileuszowych obchodów
wzięli udział we mszy św.
w intencji druhen i druhów
jednostki, ich rodzin oraz
zmarłych strażaków. Poświęcono również nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy, który ufundowała
Gmina Kleszczów. Później
przyszedł czas na odniesienie się do historii jednostki
OSP Łuszczanowice.
(fragmenty) Ochotnicza
Straż Pożarna w Łuszczanowicach powstała w 1947
roku. Założycielami byli:
Michał Frach i Konstanty
Frach. W skład pierwszego
zarządu weszli: prezes Michał Frach, naczelnik - Konstanty Frach, sekretarz - Jan
Graczyk, skarbnik - Edward
Bujacz oraz gospodarz - Stefan Woszczyk. W roku 1948,
kiedy Ochotnicza Straż Pożarna liczyła już kilkunastu
druhów, podjęto decyzję
o wybudowaniu strażnicy. Stanęła w ciągu 2 lat,
a przy jej budowie zaangażowana była większa część
społeczności
Łuszczanowic (…). W roku 1953 OSP
Łuszczanowice
posiadała
ręczną sikawkę oraz beczkę na wodę (…). Osiem lat
później w 1961 roku jednostka otrzymała od Komendy
Powiatowej w Bełchatowie
motopompę M-400 (…).
W roku 1962 nastąpiła zmiana zarządu. Teraz
w jego skład wchodzili:

prezes - Stefan Kwarta, naczelnik - Zdzisław Kobus,
sekretarz - Stanisław Bujacz, skarbnik - Stanisław
Sala oraz gospodarz - Bolesław Krauza. OSP liczyła
już wtedy ponad 20 członków. W roku 1963 podjęto
uchwałę o wykonaniu we
własnym zakresie wozu-platformy, przystosowanego do
przewozu sprzętu przeciwpożarowego oraz druhów
(…). Pod koniec 1963 roku
otrzymała od Komendy Powiatowej w Bełchatowie motopompę M-800, dużą ilość
węży oraz drabiny i hełmy
strażackie. Kolejne lata to
czas powiększania strażnicy
(…). Kolejna zmiana zarządu OSP w Łuszczanowicach nastąpiła w 1980 roku.
Zarząd tworzyli wówczas:
prezes - Bolesław Kwarta,
naczelnik - Zdzisław Kobus,
sekretarz - Jerzy Błaszczyk,
skarbnik - Stanisław Bujacz
i gospodarz - Jan Podawca.
Po upływie kadencji w 1984
roku powołano nowy zarząd
OSP, którym jako prezes
kierował Jerzy Błaszczyk.
Oprócz niego zarząd tworzyli: naczelnik - Krzysztof
Cebula, sekretarz - Stanisław Bujacz, skarbnik - Feliks Frach i gospodarz - Jan
Podawca (…). W roku 1990
jednostka OSP w Łuszczanowicach otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Piotrkowie Trybunalskim
samochód pożarniczy marki
Żuk, a w czerwcu 1992 roku
od Urzędu Gminy w Kleszczowie - samochód GBA,
podobnie jak inne jednostki
OSP z terenu gminy Klesz-

czów.
W 1992 roku decyzją
Rady Gminy w Kleszczowie przystąpiono do budowy nowego domu kultury
w Łuszczanowicach wraz
z garażami. Budowa ukończona została dwa lata później
i w czerwcu 1994 roku
odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie
do użytku domu kultury
wraz z garażami. W 2001
roku wybrano nowy zarząd
OSP w Łuszczanowicach
w składzie: prezes - Krzysztof Cebula, naczelnik - Jerzy
Błaszczyk, sekretarz - Andrzej Podawca, skarbnik Jarosław Bartoszewski i gospodarz - Adam Błaszczyk.
W skład Komisji Rewizyjnej
weszli wtedy: przewodniczący - Marian Sobociński
i członkowie - Ryszard Zbies
i Tadeusz Paciorek.
Po wprowadzeniu pewnych zmian od 2006 r. w zarządzie OSP Łuszczanowice
działali: prezes - Krzysztof
Cebula, wiceprezes - Sławomir Śluga, naczelnik - Dariusz Woszczyk, sekretarz
- Jan Rejek, skarbnik - Jarosław Bartoszewski, gospodarz - Tadeusz Paciorek,
członek - Mariola Rybarczyk. W Komisji Rewizyjnej
działali wówczas przewodniczący - Marian Sobociński
i członkowie Bogdan Osiewicz oraz Artur Cybulski. Po
śmierci Krzysztofa Cebuli
w 2007 roku członkowie
OSP zdecydowali się powierzyć kierowanie jednostką
Sławomirowi Śludze.
Od 2005 roku w skład
jednostki OSP w Łuszczanowicach wchodzi też drużyna
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żeńska(…).
W 2008 roku na wyposażenie jednostki w Łuszczanowicach trafił przekazany
przez Urząd Gminy w Kleszczowie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA
P 380 ze zbiornikiem wodnym 5000 l. W 2011 roku
w powiększonym zarządzie
jednostki znaleźli się: prezes
- Sławomir Śluga, z-ca prezesa - Bogdan Osiewicz, naczelnik - Dariusz Woszczyk,
z-ca naczelnika - Krzysztof
Łętos, sekretarz - Jan Rejek,
skarbnik - Jarosław Bartoszewski, gospodarz - Tadeusz
Paciorek oraz członkowie Mariola Rybarczyk i Michał
Tatara. Komisji Rewizyjnej
przewodniczył Artur Frach,
a członkami byli Michał
Michałek i Marian Sobociński. W 2014 roku, kiedy S.
Śluga został wybrany radnym gminy Kleszczów, na
stanowisku prezesa zastąpił
go D. Woszczyk, natomiast
funkcję zastępcy prezesa
powierzono K. Łętosowi. W
Komisji Rewizyjnej M. Michałka, wybranego także na
radnego zastąpił Andrzej
Podawca. Ostatnie zmiany
w składzie zarządu nastąpiły
w 2016 roku. Zastępcą prezesa została wówczas Małgorzata Śluga, zastępcą naczelnika - Tomasz Olbrych, a
członkiem zarządu – K. Łętos. Do Komisji Rewizyjnej
w miejsce M. Sobocińskiego
został natomiast wybrany
Marcin Zybura. Do jednostki OSP w Łuszczanowicach
należą obecnie 72 osoby.
W tym gronie są 22 panie
oraz trzech członków wspierających.
Po przedstawieniu historii jednostki, wręczono
odznaczenia najbardziej zasłużonym. „Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnic-
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twa” odznaczono sztandar
jednostki. Złotym Znakiem
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP została
z kolei odznaczona prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kleszczowie Kazimiera Tarkowska,
a złoty medal „Za zasługi
dla pożarnictwa” otrzymali:
Leszek Michałek, Józef Śluga, Józef Bujacz, Sylwester
Kałka i Tomasz Jasek. Srebrnym medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: Małgorzata Śluga,
Artur Frach, Zbigniew Kątny, Marcin Piesiak i Adam
Błaszczyk. Przyznano również brązowe medale „Za
zasługi dla pożarnictwa”
dla wójta gminy Kleszczów
Sławomira Chojnowskiego
oraz druhów: Kazimierza
Białka, Mariusza Ślugi, Bartłomieja Rejka, Stanisława
Dyły, Tomasza Olbrycha,
Elżbiety Paciorek, Tomasza
Szczęsnego, Jacka Jakubczyka, Piotra Cebuli, Łukasza Kuca, Sławomira Ślugi,
Krzysztofa Zasuwy oraz
Stanisława Cebuli. Poza

medalami,
uhonorowano
także trzynaście osób odznakami „Wzorowy strażak”,
a Zarząd OSP w Łuszczanowicach z okazji jubileuszu
nadał okolicznościowe statuetki dla druhen i druhów z tej
jednostki oraz darczyńców
i sponsorów uroczystości.
Następnie dokonano przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego. Oficjalną
część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie
Młodzieżowej
Orkiestry
Dętej Gminy Kleszczów.
W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki z Łuszczanowic oraz kabaret Ławeczka-Ranczo. Poza tym
nie zabrakło jubileuszowego
tortu, grochówki strażackiej
i słodkich wypieków. Dla
dzieci przygotowano również plac zabaw, a dla młodzieży i dorosłych konkurs
strzelecki o Puchar Prezesa
OSP Łuszczanowice. Na koniec przyszedł czas na zabawę taneczną.
Agnieszka Wilczyńska
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Próba bilansu

Twarde pytanie do Michała Michałka, Przewodniczącego Rady
Gminy w Kleszczowie.

Powoli zbliża się koniec
kadencji rady gminy, którą
Pan kieruje. Proszę powiedzieć co z dotychczasowych
działań rady gminy uważa
Pan za sukces? A co jest porażką?
Zacznę, jeżeli Pan pozwoli, od tego co można by
nazwać porażką. Niewątpliwą porażką rady gminy,
w tym moją jako jej przewodniczącego, jest to, że doszło
w niej do podziału w zasadzie na dwie grupy radnych. Jest to do pewnego
stopnia zrozumiałe, gdyż
jeżeli weźmie się pod uwagę
fakt, że przewodzenie radzie
obejmowałem w trakcie jej
kadencji i w jakimś stopniu
„kosztem”
dotychczasowego
przewodniczącego.
Doskonale pamiętam moje
apele o to, by do takiego podziału nie doszło. Niestety
tak się stało. Zapewne w dużym uproszczeniu można by
powiedzieć, że ten podział
wynika z faktu odmiennego patrzenia na możliwość
dalszego rozwoju gminy.
Jedna z grup radnych chce,
żeby ten rozwój był bardziej
otwarty na zewnątrz gminy,
na jej otoczenie we współpracy instytucji zewnętrznych. Druga grupa radnych
zakłada, że korzystniejsza
dla gminy jest pewna her-

metyczność i skupienie na
sobie. Kolejną sprawą, która nie należy do kategorii
sukcesów, są relacje rady
z wójtem. Nazwałbym je,
cytując klasyka: „szorstką
przyjaźnią”. Ale niewątpliwie daleko tym relacjom do
modelowych, czyli takich,
które sobie wymarzyłem.
Można to też tłumaczyć
specyficznymi, kleszczowskimi
uwarunkowaniami
a także naturą wyborów
wójta w drodze wyboru bezpośredniego przez ogół obywateli. Stąd wyjątkowo silna
pozycja wójta w naszym
systemie prawnym, a wbrew
pozorom bardzo trudna
i wymagająca dużej zręczności w codziennej praktyce pozycja rady gminy. Ale
przejdźmy do osiągnięć.
Za niewątpliwe osiągnięcie
uważam formalno-prawne
uporządkowanie
sytuacji
Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów. Obecnie Fundacja posiada nową strukturę
formalno-prawną, a powołanie Rady Fundacji realnie
zwiększa zakres skutecznej
kontroli nad pracami zarządu. Fundacja powróciła także na wniosek rady gminy do
tych działań, których mieszkańcy oczekiwali. Jednocześnie Fundacja zwiększyła
zakres swojego działania,

chociażby ostatnio realizowanej Inicjatywy Jeremie II.
Jest to działanie prowadzone
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i w wielkim skrócie sprowadza się
do możliwości, dzięki kapitałom tegoż banku, udzielania pożyczek nisko oprocentowanych, nawet na 0%
dla naszych mieszkańców,
którzy chcieliby rozpocząć
działalność gospodarczą. To
bardzo ważne pole działania Fundacji i wielka troska
moja i rady gminy, bowiem
okazuje się, że jesteśmy
białą plamą na mapie województwa łódzkiego, jeżeli
chodzi o przedsiębiorczość
naszych
mieszkańców.
Podkreślam, że to bardzo
ważna sprawa dla naszych
mieszkańców i przyszłości
naszej gminy. Musimy zrobić wszystko, żeby wspierać
wszelkie
przedsięwzięcia
naszych mieszkańców, które
będą zmierzać w kierunku
przedsiębiorczości. Środki,
którymi wesprze nas Bank
Gospodarstwa Krajowego
będą sięgać 52 mln zł. Program będzie realizowany
przez dwa najbliższe lata.
Generalnie uważam, że musimy nauczyć się w stopniu
większym niż dotychczas
wykorzystywać na nasze
potrzeby środki zewnętrzne.

Musimy też nauczyć decydentów w instytucjach zewnętrznych wobec gminy,
co też podkreślę, że środki
te tak jak innym, nam się
także należą. Dotychczas
było tak, że gmina była pomijana w różnego typu dotacjach i programach. Moim
zdaniem, należy to zmienić,
bo niby dlaczego mamy być
pomijani, przecież mamy
takie same prawa jak inni.
Warto wspomnieć o tym,
że rozpoczęliśmy kampanię zmieniającą nastawienie szerokiego otocznia.
Udało nam się częściowo
zmienić obraz gminy postrzeganej jako najbogatsza
na tę, która jest najbardziej
gospodarna. I tutaj ukłon
w stronę waszej gazety, która ogłosiła konkurs „Kamienie milowe gospodarności”.
Celem przedsięwzięcia jest
kształtowanie przekonania,
że gospodarność jest jedną
z najważniejszych spraw
w życiu społeczno-gospodarczym. Zmierzamy do
tego, aby słowo Kleszczów
kojarzyło się w Polsce
a także poza granicami kraju
z gospodarnością. Na pewno
sukcesem było także pozyskanie szeregu kontaktów
w sferze polityczno-biznesowej. Pozyskaliśmy liczne
grono parlamentarzystów,
którzy są dobrymi ambasadorami Kleszczowa, co
zapewne będzie owocować
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w przyszłości. Myślę, że
trudno przecenić znaczenie
tych dobrych kontaktów dla
przyszłości Kleszczowa. Pozyskaliśmy także przyjaciół
w izbach gospodarczych,
dla przykładu podam Warszawską Izbę Gospodarczą,
Krajową Izbę Gospodarczą,
Polsko-Izraelską Izbę Gospodarczą, Czesko-Polską
Izbę Gospodarczą z siedzibą
w Ostrawie czy Amerykańską Izbę Gospodarczą.
Staramy się wspierać
większe firmy zlokalizowane na terenie naszej gminy,
czemu chociażby służyło
nasze spotkanie z ambasadorem Chin Xu Jianem.
W trakcie tych rozmów rozmawialiśmy nie tylko o imporcie towarów do Polski,
ale co jest zapewne ważniejsze, eksporcie naszych
towarów do Chińskiej Republiki Ludowej. Jest duże
zainteresowanie
naszych
firm tą współpracą. Wspólnie z Fundacją wzięliśmy
także udział w Kongresie
Gospodarczym
Europy
Wschodniej, na którym to
Gmina Kleszczów wspólnie
z Fundacją prezentowała
swoją ofertę inwestycyjną.
Nasze stoisko cieszyło się
naprawdę dużym zainteresowaniem. Kongres ten był
także przykładem dobrej
współpracy Rady Gminy
w Kleszczowie i Wójta Gminy Kleszczów. Jest dla mnie
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oczywistym, że to wójt Sławomir Chojnowski reprezentuje gminę na zewnątrz.
Stąd podkreślam ten fakt
dobrej współpracy. Nasza
obecność na Kongresie – jestem przekonany – będzie
owocować w przyszłości. Zapewne nie wszyscy
mieszkańcy gminy, a pewnie
i czytelnicy gazety wiedzą,
że województwo łódzkie posiada swoje przedstawicielstwo na terenie Chińskiej
Republiki Ludowej w mieście Chengdu.
Będziemy zabiegać dla
kleszczowskich firm o możliwość skorzystania z usług
tego przedstawicielstwa.
Uprzedzając ewentualne pytanie o głośne ostatnie
wydarzenia, głośne także na forum medialnym,
jasno mówię, że nie ma
i nie będzie z mojej strony
tolerancji dla niewłaściwych
zchowań.
Wszyscy
podlegamy
ocenie naszych mieszkańców, musimy sprostać
tym wymaganiom tak, by
o gminie Kleszczów mówiło
się tylko dobrze, jako o gospodarnym, przyjaznym dla
mieszkańców wspaniałym
miejscu do zamieszkania.
Zawsze podkreślam, gmina Kleszczów zasługuje na
więcej.
Wypowiedż zanotował:
Wojciech Adam Michalak

II Kleszczowskie Forum Gospodarcze za nami
II Kleszczowskie Forum Gospodarcze odbyło się 23 września br. w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie. Forum było okazją do spotkania się parlamentarzystów, samorządowców, naukowców, przedsiębiorców oraz rolników.
Tegoroczna
formuła
forum została trochę zmieniona w stosunku do poprzedniej, która była ukierunkowana głównie na
tematy związane z rolnictwem. - Gmina Kleszczów,
jak i cały region zmienia się
i rolnictwo nie jest już główną gałęzią gospodarki naszej gminy. Intensywnie rozwija się przemysł. Dlatego
chcąc wykorzystać potencjał
naszych stref przemysłowych
postanowiliśmy położyć nacisk na sprawy gospodarcze
i rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw – powiedział pomysłodawca forum
- Michał Michałek, Przewodniczący Rady Gminy
w Kleszczowie a jednocześnie Przewodniczący Rady
Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów. Michał Michałek podkreślił, że chciałby,
aby gminę Kleszczów kojarzono nie tylko z faktem,
że jest najbogatszą gminą
w Polsce, ale przede wszystkim, z gospodarnością, nowoczesnością i możliwością
inwestowania. Forum było
dobrą okazją do rozmów

o możliwościach rozwoju gminy Kleszczów, która
chce stawiać na nowoczesne
technologie. - To niebywałe, że dziś możemy mówić
o nowych technologiach
w gminie wiejskiej – gminie,
która jest postrzegana jako
najbogatsza w Polsce. Naszym wspólnym zadaniem
jest, aby wizerunek gminy
Kleszczów zmienić na rzecz
najnowocześniejszej gminy
w Polsce – powiedział Dariusz Kubiak, poseł na Sejm
RP. - Górnictwo może być
rentowne i za kilka lat stać
się udziałowcem „miksu
energetycznego”. Energetyka - mimo, że w tej chwili
oparta na węglu brunatnym
i kamiennym, który przez
UE jest zsuwany na bok,
przy innowacyjności obecnych technologii - może
być zupełnie inaczej wykorzystywana. Nowe technologie pozwalają produkować
z węgla czystą energię – dodał Dariusz Kubiak. Do słów
posła Kubiaka odniósł się
Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski, który
podkreślił, że gmina Klesz-

czów dla powiatu bełchatowskiego jest gminą strategiczną. - Dla nas rozwój
tej gminy, rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości, budowanie alternatywy
dla przemysłu ciężkiego jest
rzeczą podstawową. Musimy
pamiętać o tym, że za jakiś
czas kopalnia i elektrownia nie będzie pracowała
w takim wymiarze jak dziś.
Dlatego tak ważne są takie
przedsięwzięcia.
Musimy
wypracować dla mieszkańców całego powiatu możliwości do pracy, aby ten region mógł się dalej rozwijać
– powiedział starosta.
Uczestnicy forum gospodarczego w Kleszczowie mogli wziąć udział
w panelach, podzielonych na
trzy bloki tematyczne. Jedną
z ważnych kwestii przedstawionych podczas forum,
był temat elektromobilności.
Warto zaznaczyć, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów oraz władze gminy
lobbują o utworzenie na jej
terenie fabryki samochodów
elektrycznych. Panel pn.
„Elektromobilność – nowa
era w transporcie i energetyce” poprowadził Ryszard
Marcińczak – prezes WIG
i Przewodniczący Komitetu Naukowo-Techniczego
FSNT-NOT
Gospodarki
Eneregtycznej. W dyskusji
wzięli udział: Małgorzata
Haller – prezes firmy OPPE.
pl, dyrektor ds. rozwoju WIG
oraz prof. Michał Szota, prezes Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów. Dyskusja dotyczyła
stworzenia warunków dla
rozwoju elektromobilności
w Polsce, przemysłu związanego z tym sektorem oraz
stabilizacji sieci elektroener-

getycznej.
Wśród
wykładowców
kolejnego panelu znaleźli
się eksperci ds. funduszy
unijnych oraz pracownicy
ARiMR, którzy przedstawili harmonogram naboru
wniosków do końca 2018 r.
W tym bloku tematycznym
zostały omówione możliwości finansowania małych
i średnich przedsiębiorstw
oraz działalności rolniczej
i pozarolniczej. Z kolei
o rekrutacji pracowników
i optymalizacji zatrudnienia mówił ekspert z firmy
Manpower. Ostatni blok
tematyczny był skierowany do rolników. Mowa była
o ubezpieczeniach upraw
rolnych od zdarzeń losowych (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz
działaniach KRUS-u na
rzecz mieszkańców terenów
wiejskich.
Na równolegle odbywającej się konferencji prasowej na tematy związane
z
przyszłością
regionu
bełchatowskiego,
rozwoju przedsiębiorczości oraz
roli rolnictwa wypowiadali się m.in. organizatorzy
i współorganizatorzy forum, parlamentarzyści oraz
samorządowcy. Krzysztof
Stębelski, prezes Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów podkreślił, że pierwsze forum przyniosło efekty
w postaci produkcji borówki amerykańskiej i żywności
dedykowanej dla diabetyków. Prezes zaznaczył, że
chciałby, aby to forum przyniosło rezultaty w postaci
rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości. Przy tej
okazji, organizator forum
opowiedział o konsorcjum,
które FRGK zawiązała ze

Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości. Konsorcjum wygrało dwa przetargi
Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielanie niskooprocentowych
pożyczek
dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE. - Dzięki
temu konsorcjum będziemy
mogli proponować obecnym
lub przyszłym przedsiębiorcom pożyczki niskooprocentowane. Myślę, że ta biała
plama na mapie kraju, jaką
jest Kleszczów, jeśli chodzi
o niski wskaźnik przedsiębiorczości, w najbliższym
czasie zniknie. Tak naprawdę w Kleszczowie funkcjonują duże przedsiębiorstwa,
niewiele jest małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Krzysztof Stębelski. Z kolei o wyzwaniach
stojących przed tym konsorcjum powiedziała Paulina
Starzyńska, prezes zarządu
OCWP. - To konsorcjum
pozwoli nam na wdrażanie inicjatywy JEREMIE II.
Wygrane przetargi opiewają na kwotę 26 mln zł. Na
rozdysponowanie tej kwoty
jest 11 miesięcy. Niskooprocentowane pożyczki, nawet
od 0,5 %, będą skierowane
do mikroprzedsiębiorców,
przedsiębiorstw
średnich
oraz osób zamierzających
otworzyć własną działalność, czyli na tzw. start-upy.
W tej gminie jest bardzo niski
wskaźnik przedsiębiorczości
i właśnie ta inicjatywa ma
pobudzić gminę Kleszczów
i okoliczne powiaty na terenie woj. łódzkiego do
rozwoju przedsiębiorczości
– powiedziała Paulina Starzyńska.
Posłanka Anna Milcza-

nowska zaznaczyła, że cieszy ją to, że Kleszczów nie
czeka z założonymi rękami,
licząc na to, że może znowu
znajdzie się taki gigant jak
PGE, dzięki któremu gmina
jest dziś tak zasobną, lecz
myśli o tym co dalej. O roli
tego forum mówił również
poseł Grzegorz Wojciechowski. Poseł zaznaczył,
że dzięki tego typu przedsięwzięciom Kleszczów nie
podzieli losów innych rejonów, w których z różnych
powodów przestał funkcjonować przemysł, kluczowy dla danego obszaru,
w wyniku czego powstał
olbrzymi problem gospodarczy i społeczny. - W gminie
Kleszczów przemysł zdominował rolnictwo, co jednak
nie oznacza, że tego rolnictwa tutaj nie ma. Ono nadal
będzie się rozwijało. Nie ma
drugiego, równie sprawnego
źródła chociażby do pochłaniania dwutlenku węgla, jak
rolnictwo. Rolnictwo jest
dobrym antidotum na problemy środowiskowe, które
tutaj wystąpią – powiedział
poseł Wojciechowski. Paweł Jegier, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR przedstawił
z kolei optymistyczne dane
statystyczne, które wskazują na to, że dochodowość
gospodarstw rolnych rośnie. Rolnicy korzystają
ze wsparcia zewnętrznego,
o czym świadczy chociażby duża liczba składanych
wniosków. W działaniu
„Modernizacja gospodarstw
rolnych” w samym woj.
łódzkim podpisano 1160
umów.
Pomysł połączenia tematyki rolnictwa i innowacyjności w gospodarce

pochwalił także Tomasz
Nowicki, dyrektor Oddziału
Regionalnego KRUS w Łodzi: - Rolnictwo jest działem
gospodarki, który staje się
bardzo energochłonny, dzięki postępującej mechanizacji i chemizacji. Produkcja
czystej energii ma dla rolnictwa duże znaczenie, gdyż
dobre, ekologiczne produkty
możemy wytwarzać tylko
w czystym środowisku. Dyrektor Nowicki mówił także
o dużej roli bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie.
Podczas trwania forum
przedsiębiorcy i rolnicy

mogli zasięgnąć dodatkowych informacji przy stoiskach promocyjnych, gdzie
eksperci służyli fachową
wiedzą. Dla uczestników
forum zorganizowano także
wycieczkę, umożliwiającą
poznanie nie tylko bogactwa
gminy Kleszczów, ale i jej
gospodarności. Novum tego
forum było także rozstrzygnięcie pierwszej edycji
konkursu „Kamienie milowe gospodarności” i uroczyste wręczenie statuetek.
Organizatorem
forum
była Fundacja Rozwoju
Gminy Kleszczów, a współ-

organizatorem Gazeta Regionalna Wieści. Partnerami
wydarzenia byli: Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie,
ARiMR Oddział w Łodzi,
KRUS Oddział w Łodzi,
Energoserwis
Kleszczów
Sp. z o .o., Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna, Mostostal Kraków SA, Społeczna Akademia Nauk. Forum
objęte zostało honorowym
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Justyna Pająk

„Kamienie milowe gospodarności” przyznane
Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Kleszczowie zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie promującym gospodarność. „Kamienie milowe gospodarności” zostały przyznane w pięciu kategoriach.
doradczym, szkoleniowym
i finansowym, skierowanym
do osób prowadzących małe
i średnie przedsiębiorstwa,
osób
rozpoczynających
działalność
gospodarczą,
bezrobotnych,
młodzieży
oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności
i kwalifikacje. Celem organizacji jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju regionu.
Stowarzyszenie promuje
idee
przedsię- Jest takie piękne słowo:
gospodarny, które ni mniej,
ni więcej znaczy tyle, co zaradny, zapobiegliwy, racjonalny. Naszym zamiarem jest
przywrócenie rangi temu
słowu, jak i działaniom, które zawierają się w słowie:
gospodarność – podkreślił
Wojciech Adam Michalak,
wydawca Gazety Regionalnej Wieści. - W naszym
przekonaniu gospodarność
to droga, która nigdy się nie
kończy. Chcemy, żeby takimi symbolicznymi punktami
na tej drodze stały się „Kamienie milowe gospodarności”. Gmina Kleszczów jest
dobrym miejscem na wręczenie takich nagród, gdyż
jest przykładem właściwego
wydatkowania środków, które nie są małe, ale należy je
starannie i z rozwagą wydawać – dodał Wojciech Adam
Michalak.
W kategorii „Gospodarny rolnik” zwyciężył Mariusz Naturalny właściciel
gospodarstwa rodzinnego na

terenie gminy Kleszczów.
Gospodarstwo
nastawione jest na hodowlę bydła.
45-hektarowe gospodarstwo prowadzi wspólnie
z żoną Ewą. Uprawia
głównie zboża przeznaczone do produkcji mieszanek paszowych. Gospodarstwo specjalizuje się
w produkcji mleka.
W kategorii „Firma
pracująca na rzecz rolnictwa lub w otoczeniu rolnictwa” zwyciężyła Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
w Końskich, istniejąca od
1957 r. Obecnie Spółdzielnia skupuje i przetwarza blisko 81 mln l mleka rocznie.
Nowoczesną bazę stanowią
dwa duże, dobrze wyposażone obiekty produkcyjne:
proszkownia mleka i zakład
miejski. Proszek mleczny produkowany w OSM
Końskie znalazł uznanie na
rynkach zagranicznych. Tradycyjnymi odbiorcami tego
produktu są takie kraje jak:
Holandia, Niemcy, Brazylia,

Argentyna,
Meksyk,
Egipt, Algieria.
Na rynku krajowym słynie
z mleka spożywczego znanego pod marką koneckie.
„Firmą pracującą na
rzecz
przedsiębiorców
i wspierania przedsiębiorczości” zostało Ostrowskie
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie powstało w 2003 r. jako
inicjatywa obywatelska. Od
początku jego celem było
świadczenie usług o charakterze
informacyjnym,

biorczości i aktywności
społecznej. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca
do tworzenia nowych firm
poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Od 2010 r. stowarzyszenie realizuje Inicjatywę
JEREMIE.
W kategorii „Gospodarny samorząd/samorządowiec/ polityk pracujący
na rzecz gospodarności”
laureatem został Marcin
Zajączkowski, Przewodniczący Rady Miasta w Ciechocinku a zarazem Prezes
Zarządu Przedsiębiorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek.
Marcin
Zajączkowski
jest pomysłodawcą wielu
inicjatyw na rzecz lokalnego
i ogólnopolskiego programu
uzdrowiskowego leczenia
dzieci i właściwego wykorzystania potencjału uzdrowisk do polityki senioralnej
w Polsce.
„Przedsiębiorstwem,
które w sposób gospodarny funkcjonuje na rynku”

został Mostostal Kraków
SA. Mostostal Kraków SA
jest spółką należącą do Grupy Budimex i specjalizuje
się w świadczeniu usług
w zakresie wykonawstwa
i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych
oraz montażu urządzeń
głównie dla przemysłów
cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego,
chemicznego.
Przedsiębiorstwo Mostostal
Kraków posiada dwie Wytwórnie Konstrukcji Stalowych - w Krakowie oraz
w Kleszczowie.
„Kamienie milowe gospodarności” zostały przyznane po raz pierwszy. Organizatorem konkursu było
PW WAM-PRESS, wydawca Wieści Gazeta Regionalna, a partnerem Fundacja
Rozwoju Gminy Kleszczów.
Uroczyste wręczenie nagród
uświetnił wspaniały występ
piosenkarza Piotra Salaty.
JP
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Cykl
Ewangelicy urodzeni na ziemi
wspomnień
kleszczowskiej w 1844 r.
Zenona
Niewieczerzała
II wojna
światowa
część 4

Minęło już kilka lat od chwili powstania parafii (1837 r.) ewangelickiej Bełchatowsko-Kleszczowskiej. W kolejnych latach liczba ewangelików systematycznie wzrastała.

Kancelaria parafialna w Kleszczowie prowadziła swoje Księgi Metrykalne (urodzonych, zaślubionych, zmarłych). Pastorem dokonującym wpisy był Edward Lembke. Wówczas do ksiąg metrykalnych wpisywani byli nie tylko potomkowie „Braci Czeskich”, lecz także przybysze z zachodu, szukający możliwości osiedlania. Do zmiany miejsca zamieszkania skłoniło ich przeludnienie i brak ziemi
w swoich krajach oraz korzystne warunki osadnicze w naszym regionie.
Przedstawiam wykaz mieszkańców pochodzenia ewangelickiego, urodzonych na terenie dzisiejszej gminy Kleszczów,
na przykładzie wybranego przeze mnie roku 1844.

Po godzinie czekania, podjechał nieduży samochód, przez Polaków nazywany
„suką” i władowano nas do niego. Zostaliśmy wywiezieni na przedmieście Poznania. Tam zakwaterowano nas w dużym,
murowanym budynku, w dwóch salach.
Było już późno. Na siedząco przespaliśmy
do rana.
Rano zaczęto zakładać
nam ewidencję. W biurze
były panie, które rozmawiały z nami w języku polskim.
Wypisały nowe dokumenty.
Z tymi dokumentami wysłano wszystkich po koc, poduszkę i przybory na zupę.
Zamieszkałem w trzydziestoosobowej sali. Wyglądało na to, że zostaniemy tu
dłużej. Następnie wysłano
nas w grupach do łaźni parowej, aby zmyć z siebie ponad tygodniowy brud. Później było golenie, bo każdy
był zarośnięty. Zaczęliśmy
się wzajemnie poznawać.
Okazało się, że Niemcy zaczęli z powrotem kompletować ludzi, rozproszonych
w transporcie. Byliśmy razem – wszyscy z naszych
okolić, a nawet z naszego
kościoła. Z serca spadła wtedy niepewność i strach.
W południe dostaliśmy
pierwszy obiad. Wcześniej
wydano kartki na żywienie.
Obiad to trochę cieczy, którą wlano mi do pojemnika
i kawałek czarnego chleba.
Nigdy w życiu takiego jedzenia jeszcze nie jadłem.
Do dziś nie potrafię dać
nazwy tej potrawie. Była
jednak ciepła i trzeba było
ją zjeść, bo głód doskwie-

rał. Trzeba było się również do niej przyzwyczaić,
bo dawali ją codziennie. Po
obiedzie wyprowadzili nas
na plac musztrowy i ustawili czwórkami. Ober-oficer
i jego zastępca kazali uważnie słuchać tego, co będą do
nas mówili. Oficer mówił po
niemiecku, a tłumacz po polsku. Pamiętam te słowa do
dziś: Doznaliście zaszczytu,
jesteście wybrani do szkoły,
gdzie będziecie się uczyć
podstawowej roboty w zakresie ślusarstwa. Po sześciu
tygodniach nauki, pojedziecie do dużych fabryk, gdzie
będziecie pracować jako
wykwalifikowani robotnicy.
Dalej mówił, że nie wolno
nam uciekać, nie robić nic
na złość i poważnie traktować wszystkie rozkazy oraz
pilnie wykonywać swoje
obowiązki. Należy wstawać
o piątej rano, pobrać gorącą
kawę i deputat wyżywieniowy na cały dzień. Od
jutra chodzimy do pracy na
pieszo. W pracy należy być
o godzinie siódmej. Na
koniec zapytano nas, czy
wszystko zrozumieliśmy...
(c.d.n.)
Zenon Niewieczerzał

Powyższy wykaz osób jest dobrym materiałem do prowadzenia poszukiwań i badań genealogicznych. Nazwiskami zainteresowani są mi.in. genealodzy zza zachodniej i południowej granicy. Ich przodkowie mieszkali obok nas do 1945 roku (dotyczy przede wszystkim mieszkańców wyznania Ewangelicko-Augsburgskiego). Według informacji z 1939 roku ewangelicy
stanowili prawie połowę ogółu ludności. Niektóre z wymienionych nazwisk można jeszcze odczytać na zapomnianych
i zdewastowanych cmentarzach w Rogowcu, Kamieniu, Kleszczowie i Kolonii Łuszczanowice.
Stanisław Hejak
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OGŁOSZENIA
Sprzedam 3 ha
–grunty
inwestycyjne
przyległe
do S-8
w Konopnicy
koło
Rawy
Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki,
mozaika, glazura-terakota,
elewacja, itp.
Tel. 505 096 053
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461
Wykonujesz pracę ślusarskie? Masz uprawnienia na
spawanie? Pracuj w normalnej firmie w Piotrkowie
na umowę o pracę, stawkę
wynegocjuj z kierownikiem.
Kontakt pod nr 507 177 958
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751.

Zatrudnimy elektryków
i pomocników elektryków,
tel. 42 214 07 00
Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep
w kółkach na trasie Finlandia – Europa Południowa
(Polska, Słowacja, Czechy,
Austria, Węgry, Słowenia,
Włochy, Rumunia)
Kontakt:
Katarzyna Warpechowska,
tel. 783 965 398
Kupię Fiata 125p 1968-1973
tel. 691150515
Powierzchnia do wynajęcia
ok. 19 m2 w miejscowości
Rusiec przy ul. Dworcowej
z przeznaczeniem pod
punkt gastronomiczny.
Numer kontaktowy:
695 803 472
ZATRUDNIMY osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności do sprzątania
marketów wŁodzi
i Tuszynie. Umowa
o pracę. Kontakt pon. - pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
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Bełchatów

Bełchatów

Nie zamierzał zapłacić za
nocleg

Śmiertelne potrącenie
pieszego

Bełchatowscy policjanci zatrzymali 31-latka, który chciał oszukać właścicieli hotelu na kwotę ponad 1200 złotych. Po spędze78-letni pieszy poruszał się poza terenem zabudowanym bez niu dwudniowego pobytu w wynajętym apartamencie nie zaelementów odblaskowych.
mierzał za niego zapłacić.
Do wypadku doszło 11
października ok. godz. 4.30
na DW 483 w okolicach
Szczercowa (powiat bełchatowski). Z dotychczasowych
ustaleń wynika, że 43-letnia
kierująca mercedesem vito
potrąciła 78-letniego pieszego, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Kobieta była trzeźwa. Mężczyzna poruszał się poza

terenem zabudowanym bez
elementów odblaskowych
czy też latarki.
Od 31 sierpnia 2014 r.
każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek
mieć element odblaskowy
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy, który idzie poboczem

lub skrajem drogi bez odblasków, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach drogowych, jest niewidoczny.
Kierowca najczęściej nie ma
wtedy szans, aby zatrzymać
samochód i uniknąć wypadku. Po zmianie przepisów za
brak elementów odblaskowych grozi mandat w wysokości od 20 do 100 złotych.
IT

11 października 2017
roku o godz. 11.00 dyżurny
bełchatowskiej
komendy
został powiadomiony przez
obsługę jednego z miejscowych hoteli, o ujęciu przez
pracowników ochrony mężczyzny, który próbował
opuścić hotel nie płacąc za
dwudniowy pobyt oraz usłu-

gi gastronomiczne. 31-letni
mieszkaniec powiatu pajęczańskiego tłumaczył się
w recepcji, że chciał wypłacić pieniądze z bankomatu
i wrócić aby uiścić należność. Jednak w obecności funkcjonariuszy policji
przyznał się, że nie posiada
pieniędzy ani w gotówce,

ani na koncie. Mężczyzna
chciał w ten sposób oszukać hotel na kwotę ponad
1200 złotych. 31-latek trafił
do policyjnego aresztu i tam
spędził kolejną noc. Śledczy
przedstawią mu zarzut oszustwa za co może mu grozić
do 8 lat więzienia.
MAT

Zelów

Próbował przekupić
policjantów

Bełchatów

Przywłaszczyła iPada

Bełchatowscy policjanci odzyskali zagubionego iPada o wartości 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 33–letni kierowca seata,
2500 złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszała 35-letnia miesz- zatrzymany przez zelowskich policjantów. Nie dość, że jechał pijany, spowodował kolizję i złamał sądowy zakaz prowadzenia
kanka powiatu piotrkowskiego.
17 października 2017 wa klientka sklepu, która kara do 3 lat pozbawienia pojazdów, to na dodatek, aby uniknąć kary, chciał wręczyć poliroku, 32-letni piotrkowianin zamiast oddać sprzęt per- wolności. Policjanci odzy- cjantom łapówkę.
zawiadomił bełchatowskich
policjantów, że będąc w jednym z hipermarketów pozostawił na półce swojego iPada. Kiedy po kilku minutach
wrócił po urządzenie, już go
tam nie było. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy,
którzy zlokalizowali iPada.
Jak się okazało, urządzenie
przywłaszczyła
nieuczci-

sonelowi, schowała go do
kieszeni i wyszła. Moment
ten został także uwieczniony na monitoringu sklepowym. Policjanci dotarli do
35-letniej mieszkanki powiatu piotrkowskiego, która
przyznała się do popełnienia
przestępstwa. Kobieta usłyszała zarzut przywłaszczenia
cudzej rzeczy, za co grozi jej

skali utracone urządzenie,
które powróciło do właściciela.
Przypominamy, że znalezienie przedmiotu i zatrzymanie go jest czynem
niezgodnym z prawem,
kwalifikowanym jako przywłaszczenie.

GW

Bełchatów

Zaatakowały go dziki

Bełchatowscy policjanci zostali wezwani do nietypowej interwencji. Mieli uratować mężczyznę przed stadem dzików.
15 października 2017
roku tuż przed godz. 23.00
do dyżurnego bełchatowskiej komendy zadzwonił
przestraszony
mężczyzna
z prośbą o pomoc. Mieszkaniec gminy Zelów wracając
pieszo z dyskoteki na Grobli
w kierunku Parzna (gmina
Kluki), został zaatakowany
przez stado dzików. Widząc
zbliżające się niebezpie-

czeństwo, 28-latek zdołał
uciec na drzewo. W obawie
o swoje życie, mężczyzna
postanowił zadzwonić po
policję. Dyżurny na miejsce niezwłocznie skierował
najbliższy partol, pozostając
w kontakcie telefonicznym
ze zgłaszającym. Kiedy policjanci znajdowali się na
drodze, gdzie doszło do
zdarzenia włączyli lampy

błyskowe, aby zgłaszający
poinformował
dyżurnego
o swojej lokalizacji. Dzięki
temu odnaleźli siedzącego
na drzewie mężczyznę, któremu pomogli zejść na dół.
Mieszkaniec gminy Zelów
wystraszony, ale cały i zdrowy, wrócił bezpiecznie do
domu.
MAT

13 października 2017
roku o godz. 18.15 zelowscy policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia
drogowego w miejscowości
Grębociny (gm. Zelów). Na
miejscu
funkcjonariusze
zastali znanego im osobiście 33-letniego mieszkańca
gminy Zelów, który mając
2,5 promila alkoholu w organizmie kierował seatem
ibizą. Mężczyzna skręcając
z drogi podporządkowanej
doprowadził do zderzenia

z prawidłowo jadącym
mercedesem, za kierownicą którego siedział 33-letni
bełchatowianin. Mieszkaniec gminy Zelów miał już
wcześniej orzeczony zakaz
prowadzenia
pojazdów.
Mężczyzna zaproponował
policjantom 10 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od dalszych czynności,
bo jak tłumaczył, wkrótce
zostanie ojcem. Policjanci propozycji nie przyjęli,
a o całym zdarzeniu powia-

domili oficera dyżurnego
bełchatowskiej
komendy.
33-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie.
Mężczyzna odpowie teraz
nie tylko za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego
zakazu kierowania, ale także za próbę skorumpowania
funkcjonariuszy, za co grozi
mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
MAT

www.gazeta-wiesci.pl

W

HOROSKOP
Waga 24.09-23.10
W nowych
przedsięwzięciach
kieruj się rachunkiem ekonomicznym. Nie przegap
nadarzającej się okazji, bo
jest duża szansa, że zakończy
się ona sukcesem. Twoje finanse wyraźnie się poprawią.
W relacjach partnerskich nie
ma miejsca na nudę.
Skorpion 24.10–22.11
Skoncentruj
się bardziej
i zmobilizuj,
bo od tego, co
postanowisz,
zależeć będzie twoje dalsze
życie zawodowe. Pomimo,
że rywalizacja jest silna, to
masz dużą szansę. Partnerowi
życiowemu okaż więcej cierpliwości i zrozumienia.
Strzelec 23.11–21.12
Nowe zadania podniosą poziom
adrenaliny. Ale
podołasz tym
przedsięwzięciom i poczujesz
satysfakcję z tego, co robisz.
Nie zadowala cię praca bez
wyzwań. Wyjazd z rodziną
to dobry sposób na zasłużony

odpoczynek.
Koziorożec 22.12–20.01
Więcej cierpliwości a twoje
zalety i talent
zostaną przez
przełożonych
docenione. Otrzymasz także
propozycję współpracy, która
da możliwość przypływu
pokaźnej gotówki. Spędzaj
więcej wolnego czasu z osobami bliskimi twemu sercu.
Wodnik 21.01–19.02
Wszystko ułoży
się po twojej
myśli, jeśli
tylko posłuchasz swojego
wewnętrznego
głosu. Taki pomyślny obrót
spraw spowoduje, że odnajdziesz w sobie radość życia.
Dobry nastrój udzieli się także
członkom rodziny.
Ryby 20.02–20.03
Żmudna i
systematyczna
praca zacznie
cię nudzić. Ale
nie rezygnuj z tego, co zapewnia ci dostateczną egzystencję. Być może warto zdobyć
dodatkowe kwalifikacje i się
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Rozrywka
przebranżowić. Unikaj zbyt
forsownych zajęć sportowych.
Baran 21.03–20.04
Ostatnio nie
masz okazji do
świętowania
sukcesów. Być
może należałoby
więcej czasu poświęcić na
rozwój osobisty, poszerzanie
horyzontów i zdobywanie
wiedzy. Dbaj o zdrowie i myśl
pozytywnie.
Byk 21.04–20.05
Pojawią się trudności, lecz tym
się nie zrażaj.
Warto zerwać
z rutyną. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności
i czujności w swoich poczynaniach. Twoje tempo życia
najwyraźniej przyspieszy.
W wydatkach zalecana jest
oszczędność.
Bliźnięta 21.05–21.06
Sukces zarówno osobisty jak
i zawodowy należy smakować
powoli i cieszyć
się nim jak najdłużej. Twoją mocną stroną
są dobre relacje międzyludzkie. Czeka cię powodzenie
w miłości, czyli ożywienie
w uczuciach, które należy
ciągle pielęgnować.

SUDOKU

Rak 22.06–22.07
Podjęta działania okażą
się wyjątkowo
owocne. Pokonasz dzielnie
przeciwności losu. Jednak
każdy organizm wymaga
odpoczynku i nie lekceważmy
otrzymywanych sygnałów.
Rodzinny wyjazd chociaż na
kilka dni, to bardzo dobry
pomysł.
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Lew 23.07–23.08
Przed tobą okres spokojnej
pracy. Dbaj o formę fizyczną
i psychiczną.
Otworzą się
przed tobą nowe
możliwości
zawodowe.
Wkrótce nadarzy się wyjazd
a wraz
z nim będziesz miał okazję do
poznania ciekawych ludzi.
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Panna 24.08–23.09
W twoim życiu nastąpi wyraźne ożywienie,
nie będziesz miał
czasu na lenistwo czy smutek.
Gwiazdy będą ci
sprzyjać. Pojawi się ożywienie
w życiu zawodowym a niewyjaśnione sprawy z przeszłości
znajdą swój szczęśliwy finał.
Wróżka Amanda

Humor
- Zapomnij to, czego nauczyłeś się na studiach.
W naszej firmie liczy się praktyka, a nie teoria.
- Ale ja nigdy nie byłem na studiach.
- A, to przykro mi, ale nie masz odpowiednich
kwalifikacji, by tu pracować.
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?
Moja żona znowu się na mnie wkurzyła i ma
ciche dni. Teraz najważniejszym moim zadaniem
jest sprawić, żeby uwierzyła, że to dla mnie kara.
Dwóch więźniów rozmawia przechadzając się po
spacerniaku.
– Za co siedzisz?
– Za udzielenie pierwszej pomocy.
– Jak to?
– Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem opaskę uciskową na szyję.
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Przy mocniejszych trunkach rozmawiają trzej bogaci biznesmeni. Pierwszy z nich przechwala się:
– Mam tyle kasy, że mogę kupić największą firmę telefonii komórkowej na urodziny dla mojej
córki.
Na to drugi:
– Ja też jestem bogaty i mogę kupić wszystkie
sieci naraz.
Patrzą na kolegę, bo nic nie mówi, aż w końcu:
– No co tak patrzycie, nie sprzedam wam…

W
Porady
12 Wieści
Dlaczego suplementacja?
Czasami
słyszymy
o tym, że dawniej nikt nie
zażywał dodatkowo żadnych witamin i minerałów,
a ludzie żyli dłużej w zdrowiu, mimo że statystyczna
długość życia była krótsza
od obecnej.
Jedną z podstawowych
przyczyn początku choroby jest deficyt witamin
i minerałów. Organizm
ludzki składa się z 50 mld
żywych komórek i aby prawidłowo funkcjonował, musimy jemu dostarczać: 60
minerałów, 16 witamin, 12
podstawowych aminokwasów, białek i 3 podstawowe
kwasy tłuszczowe. Niedobory któregokolwiek z tych
składników mogą prowadzić
do różnego rodzaju dysfunkcji na poziomie organu,
tkanki lub komórkowym.
Faktem jest, że dzisiejsze pożywienie nie dostarcza ich w optymalnych
Reklama

ilościach, gdyż pokłady
tych składników w glebie
są wyczerpane, a otaczające
nas środowisko jest zanieczyszczone chemicznie, co
dodatkowo powoduje
blokadę przyswajalności

minerałów, spowodowane
długotrwałą eksploatacją i
przy tym nieodpowiednim
nawożeniem, co stopniowo
obniża wartość kompleksu
sorbcyjnego gleby.
Spaliny i chemikalia
rów-

tego
co
konieczne organizmowi.
Powodem utraty wartości odżywczych pożywienia jest przede wszystkim
wyjałowienie gleby z części

nież
przedostają się do
gleby i wypełniają groźnymi
związkami
chemicznymi
oraz toksycznymi pierwiastkami, takimi jak ołów czy
rtęć. Składniki te przedo-

stają się do roślin uprawianych na takich gruntach, a
w konsekwencji także do
naszego pożywienia. Dodatkowo dochodzi do skażenie
żywności ołowiem oraz dodawanie różnego rodzaju
konserwantów i ulepszaczy.
Ponadto produkty spożywcze w trakcie ich przetwarzania tracą swoją biologiczną, odżywczą wartość.
W efekcie tego nikt z nas
w dzisiejszych czasach nie
dostaje kompozycji odpowiedniej dawki wartościowych substancji odżywczych. Witaminy i minerały
powinno się stosować kompleksowo, gdyż przyswajalność jednego z nich często
zależy od obecności drugiego. Ponadto dużo witamin
i minerałów zaczyna tracić
swoje właściwości już od
momentu zerwania owocu,
a długi czas przechowywania praktycznie eliminuje
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całkowicie jego wartości odżywcze. Zatem przygotowując pokarm pozbawiamy go
w większej części pozostałych w nim witamin. Organizm ludzki jest w stanie
wyprodukować
niektóre
witaminy, ale nie wyprodukuje żadnego minerału.
W dodatku minerały są biologicznymi aktywatorami
niezastąpionymi dla wszystkich funkcji organizmu.
Nawet maksymalne dawki
witamin nie mogą poprawić
zdrowia bez dostarczania
organizmowi mikro i makroelementów.
Na przestrzeni niespełna
20 lat odnotowano spadek
zawartości witamin i minerałów w warzywach i owocach. Waha się między 20
a 90%. Zawartość składników takich jak kwas foliowy
i witamina B6 w bananach
zmniejszyła się o odpowiednio 79 i 95%. W innych warzywach i owocach, poziom
kluczowych makroelementów, jak magnez i wapń,
spadł nawet o 75%. Dzisiaj

ponad 70% ludzi zaopatruje się w warzywa i owoce
w supermarketach. Powód
jest bardzo prosty- jest taniej. Za tą taniością idzie
bardzo wysoka cena - utrata
naszego zdrowia. Dlatego
w dzisiejszych czasach jesteśmy skazani na suplementację by dostarczyć naszemu
organizmowi do prawidłowego funkcjonowania niezbędnych witamin, minerałów i biopierwiastków.
Drodzy Państwo tym
krótkim wstępem w Kąciku Naturopaty chciałabym
zachęcić wszystkich chcących dbać o swoje zdrowie
do śledzenia kolejnych numerów Gazety Regionalnej
Wieści. W kolejnych wydaniach znajdziecie Państwo
porady zdrowotne , zawierające gotowe programy
terapeutyczne, bazujące na
naturalnych biologicznych
dodatkach żywieniowych .
Naturopata
Monika Zawodzińska
kontakt@CentrumNaturopatii.pl

