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Większe osiedle 
„Łuszczanowice”

Na budowę kolejnych bloków mieszkalnych gmina zamierza 
przeznaczyć teren o powierzchni ponad 22,1 tys. m kw. Jest to miej-

sce, przewidziane w miej-
scowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 
miejscowości Łuszczanowi-
ce na wielorodzinną zabu-
dowę mieszkaniową. Dwie 
przeznaczone do zabudowy 
działki są oznaczone nume-
rami 131/17 i 132/5 i sąsia-
dują z istniejącymi bloka-
mi osiedla „Łuszczanowice”.

Więcej na str. 2

Informacja dla Klientów 
Urzędu Gminy w Kleszczowie

Z powodu trwającego ciągle stanu epidemii w Polsce obowią-
zują pewne ograniczenia, zakazy oraz nakazy. Aktualne zasady 
funkcjonowania państwa, różnych jego segmentów i jednostek or-
ganizacyjnych, a także obywateli opisuje dość dokładnie rozporzą-
dzenie Rady Ministrów wydane 7 sierpnia 2020 r. Reguluje ono 
również taką kwestię, jak obsługa interesantów przez administra-
cję publiczną.

Więcej na str. 3

Budowa dwóch ostatnich bloków zakończyła 
się na przełomie 2017 i 2018 roku

Trwa Powszechny Spis Rolny
Polska nie jest jedynym krajem, w którym prowadzony jest spis 

rolny. Takie badanie statystyczne odbywa się w tym roku w każdym 
kraju członkowskim Unii Europejskiej. W całej Polsce Powszech-
nym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospo-

darstw rolnych, z czego prawie 135 
tys. w województwie łódzkim.

Do uczestnictwa w badaniu zo-
bowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno 
osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Więcej na str. 9

Darmowe wsparcie 
psychologiczne

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym po-
trzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wiru-
sa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez 
wykwalifikowanych specjalistów. Z ich pomocy mogą również sko-
rzystać mieszkańcy gminy Kleszczów. Więcej na str. 4

Szansa na rozwój  
transportu kolejowego

12 listopada 1973 roku minister transportu zatwierdził plany 
bocznicy kolejowej dla terenów budowy Zagłębia Górniczo-Ener-
getycznego Bełchatów. 25 lutego 1977 r. Ministerstwo Energetyki 
i Energii Atomowej w rozszerzonym zakresie rzeczowym budowy 
ZGE Bełchatów umieściło również tory kolejowe dla ruchu pasa-
żerskiego, a 10 listopada tegoż roku odbyło się uroczyste prze-
kazanie linii kolejowej Piotrków 
Trybunalski - Rogowiec. Do 
Bełchatowa przyjechał pierw-
szy pociąg.

22 lata później kolejowe po-
łączenia pasażerskie z Bełcha-
towem przeszły do historii. Czy 
projekt inwestycyjny, w którym 
wraz z Województwem Łódzkim 
uczestniczy Gmina Kleszczów 
i Miasto Bełchatów przywróci 
transport kolejowy na wyremon-
towanych torach?

Więcej na str. 7

Prawie 1100 uczniów…
… przyszło 1 września do prowadzonych przez gminę szkół. 

Wielu z nich nie oglądało szkolnych wnętrz od połowy marca, kie-
dy została obwieszczona wiel-
ka narodowa kwarantanna. Inau-
guracja roku szkolnego 2020/21 
odbywała się przy zaostrzonych 
środkach ostrożności. Nie było 
typowej dla tego dnia wspólnej 
uroczystości powitalno-prezen-
tacyjnej w szkolnej auli, bądź sali 
sportowej. Uczniowie - z wyjąt-
kiem pierwszoklasistów - uda-
li się od razu do swoich klas. 
Dzieci przyjęte do pierwszych 
klas podstawówek zostały naj-
pierw zaproszone wraz z rodzi-
cami na wspólne spotkanie z dyrektorem szkoły oraz swoimi wy-
chowawcami. Więcej na str. 7

Inauguracja w SP Łękińsko

Rury z Kleszczowa  
znów potrzebne Wiśle

„Już po raz drugi „Czajka” w kryzysowej sytuacji i po raz dru-
gi to właśnie produkty Uponor pomogą w zażegnaniu kryzysu. Ru-
szamy z budową rurociągu awaryjnego do oczyszczalni ścieków” 
- taka wiadomość ukazała się na facebookowym profilu spółki 
Uponor Polska w piątek 4 września. Więcej na str. 5
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Jak będą wyglądać  
nowe bloki komunalne?

rząd Gminy w Kleszczowie zlecił opracowanie koncepcji budowy kolejnych wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków garażowych w Łuszczanowicach. 

W oparciu o tę koncepcję gmina będzie mogła ogłosić przetarg na wykonanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która pozwoli kontynuować komunalne budownictwo 
na osiedlu Łuszczanowice.

Gmina oczekuje od wykonawcy opracowania trzech różnych koncepcji architektury budyn-
ków mieszkalnych. W ogłoszeniu, skierowanym do potencjalnych projektantów zaznaczono, 
że jedna z koncepcji powinna nawiązywać do wyglądu już istniejących na tym osiedlu siedmiu 
kameralnych bloków, które powstały w ciągu ostatnich 11 lat. Druga z koncepcji powinna być 
przykładem najnowszych rozwiązań w budownictwie wielorodzinnym. Z kolei trzecie opraco-
wanie ma być propozycją budownictwa pasywnego lub niskoenergetycznego.

Jak zaznaczono w ogłoszeniu „Każda z koncepcji ma się różnić zarówno wyglądem ze-
wnętrznym budynków, jak i rozkładem pomieszczeń wewnątrz budynku oraz ma zostać zróż-
nicowany sposób zagospodarowania terenu”.

Projektanci mają wolną rękę co do ilości budynków mieszkalnych oraz garaży, jakie staną 
na wskazanym przez gminę terenie. Bloki mają nadal być kameralne, jednoklatkowe, trzykon-
dygnacyjne oraz bez podpiwniczenia. Mają też posiadać użytkowe poddasze.

W rozwiązaniach, dotyczących zagospodarowania terenu projektanci mają uwzględnić ta-
kie kwestie, jak: miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyj-
ne, zieleń, obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zaznaczono, że w bliskim są-
siedztwie na działce nr 133/4 ma powstać w przyszłości plac zabaw dla dzieci.

Dla jednej z trzech koncepcji, wybranych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, wykonawca 
będzie musiał opracować dalsze szczegóły (opis techniczny, zagospodarowanie terenu, rzu-
ty, kolorystykę elewacji) oraz wizualizację komputerową 3D, złożoną z co najmniej trzech róż-
nych ujęć, a następnie wykonać analizę opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł ener-
gii dla tej koncepcji.

21 lipca została zawarta umowa z firmą projektową, która przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę. Jest nią TMBUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne Tomasz Kucharski, z/s w Szczer-
cowie. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, a wynagro-
dzenie wyniesie 31.857 zł brutto. JS

U

KRÓTKO

Więcej miejsc 
parkingowych 
w Kleszczowie

pobliżu siedziby Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie przybyło spo-

ro miejsc do parkowania samochodów. 
Dojazd na nowy parking, zbudowany po 
południowej stronie budynku, mieszczą-
cego archiwum zakładowe, prowadzi uli-
cą Urzędową. 

Na gminnej działce udało się wygo-
spodarować 21 miejsc postojowych dla 
mniejszych aut oraz zatoczkę dla dłuż-
szego pojazdu (np. autokaru).

Gminna inwestycja została zrealizo-
wana przez firmę Rol-Bud Elżbieta Grabi-
szewska ze Szczercowa. Oprócz budowy 
samego parkingu trzeba było uzupeł-
nić sieć kanalizacji deszczowej w pobli-
żu ulicy Urzędowej, ułożyć i podłączyć 
do gminnej sieci kable zasilające lam-
py oświetleniowe, a także zbudować do-
jazd z ul. Urzędowej do nowego parkin-
gu. Koszt całej inwestycji wyniósł 378 tys. 
zł brutto. JS

Złożyliśmy wniosek 
10 sierpnia samorządy mogły za po-
średnictwem wojewody składać wnio-

ski o pieniądze z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Taki wniosek złożyła również Gmina 
Kleszczów deklarując, że wyda przyznaną przez 
rząd sumę 2.179.001 zł.

Wielkość dotacji dla każdego z samorządów 
obliczono za pomocą specjalnego algorytmu. O 
tym, ile pieniędzy otrzyma każda z 2791 jednostek 
samorządu terytorialnego, można dowiedzieć się 
ze strony www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwar-
ka-funduszu-inwe-
stycji-lokalnych.

Pieniądze są przy-
znawane gminom i po-
wiatom w formie prze-
lewów na specjalnie 
wyodrębniony rachu-
nek bankowy. Przelew 
całej kwoty, widocznej 
na symbolicznym cze-
ku, trafił do Kleszczowa 2 września. 

Samorząd w momencie składania wniosku 
nie musi deklarować na jakie konkretnie zadanie 
wyda otrzymaną dotację. Może je przeznaczyć na 
inwestycje w placówkach oświatowych, ośrodkach 
zdrowia, w komunalnym budownictwie, bądź przy 
przebudowie dróg i chodników.

Mniej zasobnym finansowo gminom i powia-
tom rządowe wsparcie może pomóc w pozyskaniu 
dotacji z zewnętrznych źródeł, pełniąc rolę wkładu 
własnego. Dotacje dla samorządów (łącznie 6 mld 
zł dla powiatów, miast i gmin) stanowią zarazem 
wsparcie np. dla firm budowlanych i ich pracowni-
ków - ktoś będzie przecież musiał zrealizować za-
mówienia JST.

JS

W
Do

Droga „przez wkop”…
… ciągle czeka na wydanie decyzji środowiskowej. 
Przypomnijmy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Łodzi zapowiadał wydanie tego dokumen-
tu na 30 kwietnia br., przesuwając następnie termin do 
31 sierpnia. Jednak już 20 sierpnia zdecydował o ko-
lejnym przedłużeniu postępowania administracyjnego, 
ustalając nowy termin na ostatni dzień listopada. Po-
informował przy tym, że do akt sprawy dołączone zo-
stało stanowisko naukowca z Uniwersytetu Łódzkiego 
(Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców), dotyczące 
zniesienia strefy ochrony bociana czarnego.
Przypomnijmy, że droga przez wkop to jedna z naj-
bardziej oczekiwanych przez mieszkańców dróg 
w naszej gminie. To drogowe połączenie od obwod-
nicy Kleszczowa do pierwszego zjazdu z ulicy Ener-
getycznej do Elektrowni Bełchatów liczy ponad 5 km 
długości i ma znacząco skrócić drogę z Kleszczowa 
do Bełchatowa.

Pracownia rentgenowska…
… w Kleszczowskiej Przychodni Salus będzie w paź-
dzierniku czynna zgodnie z następującym harmono-
gramem: ● 01.10. godz. 14-18, ● 06.10. godz. 14-18, 
● 08.10. godz. 14-18, ● 10.10. godz. 10-14, ● 13.10. 
godz. 14-18, ● 15.10. godz. 14-18, ● 20.10. godz. 
14-18, ● 22.10. godz. 14-18, ● 24.10. godz. 10-14, ● 
27.09. godz. 14-18.

Hojni krwiodawcy
Pomimo wakacyjnej pory 28 sierpnia do kompleksu 
SOLPARK na kolejną w tym roku akcję honorowego 
krwiodawstwa zgłosiło się aż 48 osób. Personel Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi miał więc pełne ręce roboty. Pobrano 16,75 
litra krwi od 37 dawców. Wstępnej kwalifikacji do od-
dania krwi nie przebrnęły pozostałe chętne osoby.
„Dziękujemy wszystkim naszym krwiodawcom za za-
angażowanie i poświęcenie, a ekipie z RCKiK Łódź 
- za sprawnie przeprowadzoną akcję” - przekazuje 
za naszym pośrednictwem zarząd Gminnego Klubu 
HDK PCK w Kleszczowie.

W powiatowym konkursie…
… na najpiękniejszy balkon oraz najpiękniejszy taras 
uczestnicy przesłali ponad 430 zdjęć zaaranżowa-
nych przez siebie i pieczołowicie utrzymywanych za-
kątków, służących do relaksu na świeżym powietrzu, 
w otoczeniu zieleni. Jury oceniło w sumie 37 tarasów 
i 43 balkonów. Zgłoszenia do udziału w konkursie 
napłynęły m.in. od mieszkańców Bełchatowa, Bujen 
Szlacheckich, Chabielic, Kluk, Maurycowa, Niedy-
szyny, Szczercowa, Teresina, Zawadowa i Zelowa. 
Było też zgłoszenie z gminy Kleszczów, a dokład-

niej z Łuszczanowic. 
Do rywalizacji przy-
stąpili Karolina i To-
masz Woch, zgłasza-
jąc urządzony przez 
siebie taras.
Najlepsze aranżacje 
balkonów i tarasów zo-
stały nagrodzone bo-
nami na zakupy w mar-
kecie Leroy Merl in, 
który wspólnie ze sta-
rostwem był organiza-

torem konkursu. Nagroda za I miejsce miała wartość 
1000 zł, za II miejsce - 500 zł, a za III miejsce - 250 zł.

JS

Zwycięzca kategorii 
„Najpiękniejszy taras”
Fot. Starostwo Powiatowe
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8 listopada - wybory uzupełniające 
do Rady Gminy Kleszczów

września w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ukazało się Zarządzenie Wo-
jewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klesz-

czów w okręgu wyborczym Nr 8. W granicach tego okręgu znajduje się fragment miejscowości 
Łękińsko, obejmujący ulice: Miła, Północna, Rolna, Słoneczna, Ustronna oraz Łąkowa. Datę wy-
borów wojewoda wyznaczył na niedzielę 8 listopada 2020 r. W wyborach uzupełniających wybra-
ny zostanie jeden radny. Podajemy kalendarz wyborczy:

UWAGA: zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Ko-
deksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia robocze-
go po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania są-
dów, organów wyborczych i urzędów gmin.

W
Warto umówić swoją wizytę w urzędzie

paragrafie 21 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. zostały opisane wytycz-
ne dla urzędów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych, wykonujących 

zadania o charakterze publicznym, w warunkach ciągle trwającej epidemii.
Pierwsze z wymienionych ograniczeń dotyczy dopuszczalnej liczby interesantów, przebywa-

jących w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu. Nie może być ona większa niż 1 osoba na 
jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi intere-
santów. Wyjątek uczyniono tylko dla interesantów, którzy wymagają opieki drugiej osoby.

Po to, by uniknąć oczekiwania na załatwienie spraw w dłuższych kolejkach, prosimy klien-
tów, by wcześniej ustalali termin wizyty w urzędzie. Można to zrobić telefonicznie albo drogą elek-
troniczną. Wchodząc do budynku Urzędu Gminy należy korzystać z maseczki lub przyłbicy, albo 
w inny sposób osłonić usta i nos.

Wspomniane rozporządzenie wylicza dokładnie katalog spraw, którymi przede wszystkim ma 
zajmować się administracja publiczna. Są to zadania „niezbędne do zapewnienia pomocy obywa-
telom”. Zostały szczegółowo wymienione w komunikacie, zamieszczonym na gminnej stronie in-
ternetowej 2 września (zakładka „Aktualności”). JS

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 126/2020 
Wojewody Łódzkiego 
z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY 
KLESZCZÓW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 8 LISTOPADA 2020 R. 

Termin wykonania 
czynności wyborczej  Treść czynności wyborczej  

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego 
granicach, numerze, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie,  do 14 września 2020 r.   
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego 

do 24 września 2020 r.  - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków Gminnej 
Komisji Wyborczej w Kleszczowie 

do 29 września 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji Wyborczej 
w Kleszczowie 

do 4 października 2020 
r. do godz. 24.00  - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie list kandydatów na radnego 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu 
głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu przystosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości 
głosowania przez pełnomocnika 

do 9 października 
2020 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  3 w Łękińsku  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 
3 w Łękińsku 
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kleszczowie numerów dla zarejestrowanych list 
kandydatów na radnego 

do 18 października 
2020 r. 

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Kleszczów 
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnego 

do 24 października 
2020 r. 

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 60 lat Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille'a 

do 30 października 
2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 3 listopada 2020 r. 
- zgłaszanie przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim zamiaru 
głosowania korespondencyjnego  

6 listopada 2020 r. 
o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej  
7 listopada 2020 r. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w  Łękińsku  spisu wyborców 
8 listopada 2020 r. 
godz. 7.00 - 21.00 - głosowanie 

UWAGA: zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności 
określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są 
wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4846

Fundacja Rozwoju 
Gminy Kleszczów
wspiera finansowo 

mieszkańców gminy
Fundacja Rozwoju Gminy Klesz-

czów przypomina wszystkim miesz-
k a ń c o m  G m i n y 
Kleszczów o moż-
liwościach dofinan-
sowania do różnego 
rodzaju kursów za-
wodowych i szkoleń.
● Jeżeli jesteś osobą 

posiadającą sta-
tus osoby długo-
trwale bezrobotnej, 
chcesz znaleźć pracę - zrób kurs - 
Fundacja go sfinansuje w 100%.

● Jeżeli osobą bezrobotną, masz 
trudności ze znalezieniem pracy, 
brakuje Ci jakiegoś uprawnienia - 
zrób potrzebny kurs - Fundacja go 
sfinansuje w 70%.

● Pracujesz, ale chcesz podnieść 
kwalifikacje z własnej inicjatywy lub 
mile widziane byłoby to przez Two-
jego pracodawcę - zrób kurs - Fun-
dacja sfinansuje go w 50%.

● Chcesz założyć firmę, lecz brakuje 
Ci jakiegoś uprawnienia, do wyko-
nywania określonej usługi - idź na 
szkolenie - Fundacja sfinansuje go 
w 70 lub 50%.

● Prowadzisz już działalność go-
spodarczą. Posiadanie pewnych 
uprawnień podniosłoby Twoją ran-
gę, wiarygodność świadczonej 
przez Ciebie usługi - idź na szko-
lenie, uzyskaj certyfikat - Fundacja 
sfinansuje go w 50%.

● Prowadzisz firmę. Zatrudniasz 
mieszkańców gminy Kleszczów, 
którym brakuje wymaganych przez 
Ciebie uprawnień - wyślij ich na 
szkolenie/kurs - skieruj do Funda-
cji - otrzymają oni 50% dofinanso-
wanie.

Ponadto zapraszamy do skorzy-
stania z dofinansowania nauki języ-
ków obcych. Zgodnie z obowiązują-
cym regulaminem, Fundacja Rozwoju 
Gminy Kleszczów dofinansowu-
je każdorazowo udział osoby w kur-
sie/szkoleniu języka obcego w kwo-
cie nie większej niż 500 zł (pięćset 
złotych).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Regulaminy dofinansowania wraz 

z wnioskami są dostępne na naszej 
stronie internetowej https://frgk.pl/
dokumenty-do-pobrania/ lub w sie-
dzibie FRGK, Kleszczów, ul. Spor-
towa 3 (pokój nr 23) w godz. 8.00-
16.00.

1

Spotkania grupy wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zaprasza wszystkie osoby dorosłe 

mające problemy w relacjach rodzinnych do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, ukierunko-
wanych na poprawę satysfakcji z tego obszaru życia osobistego.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 8.30-11.30 w budynku 
Kleszczowskiej Przychodni „Salus”, ul. Osiedlowa 2, (wejście od strony pogotowia; dalej scho-
dami w dół, poziom -1, pokój - 22).
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Darmowe wsparcie 
psychologiczne

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pra-
cy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej 
rzeczywistości, a także izolacja - to problemy, z jakimi od pewnego cza-
su zmaga się większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożone-
go napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach 
wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie 
może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. 
Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi 
przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wspar-
cie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, któ-
rzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

- Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu co-
dziennych problemów, dodatkowo również praca nad sobą i rozwój 
osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia - infor-
muje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” odbywają się pod opieką spe-
cjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeu-
tów i coachów. Grupy działają w oparciu o model, dzięki któremu pod 
„skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 
144 osoby. - Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak 
wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc - dodaje M. Matu-
szewska z Fundacji ADRA Polska. 

Spotkania grup wsparcia są prowadzone w trybie online. Wyma-
gają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bez-
płatny. Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

1.wejść na stronę www.adra.pl/kryzys,
2.wypełnić krótki formularz,
3.poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Źródło: Fundacja ADRA

Poradnie specjalistyczne 
w październiku

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w paź-
dzierniku br. poradnie specjalistyczne będą pracować według po-
niższego harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni Sa-
lus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, 
tel. 44/ 731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są 
publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

L.p. Poradnia 
specjalistyczna Lekarz Termin Godzina

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 16.10 13-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 30.10. 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 10.10. 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 24.10. 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 26.10. 8.10-14
6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata 

Makowska-Piontek 22.10. 15.30-18
7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska urlop
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-

Bill 10.10. 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 13.10. 12-16

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 20.10. 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 06.10. 10-14

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 20.10. 10-14

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 12.10. 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 26.10. 16-18
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 13.10. 9-14
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 27.10. 9-14
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 07.10. 9-15
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 14.10. 13.30-18
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 21.10. 9-15
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 28.10. 13.30-18

21. Pulmonologiczna dr n. med. Beata 
Janiszewska-Drobińska 24.10. 9-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 02.10. 9-14
23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 16.10 9-14
24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 

Sewerynek
termin w trakcie 
ustalania

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 10.10. 8.30-14
26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 24.10. 8.30-14
27. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. 

Kryspin Niedzielski 28.10. 14-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 15.10 13-18
29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 22.10. 10-14
30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 29.10. 13-18
31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 08.10. 15.30-20
32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 22.10. 15.30-20

33. Chirurgiczna dr n. med. Marek 
Staniaszczyk 19.10. 11-14

34. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 05.10. 10-17
35. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 19.10. 10-17
36. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena 

Wiewióra 15.10. 9-15

37. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena 
Wiewióra 29.10. 9-15

38. Kardiologiczna dr n. med. Robert 
Pietruszyński

W trakcie 
ustalania 
terminu

39. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 05.10. 12-15.30
40. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 29.10. 12-15.30
41. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy 

wtorek 15.30-19

42. Specjalista alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy 
wtorek 12-14

23 września - mammografia 
w Kleszczowie

anie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone i aktualnie 
nie są leczone z powodu raka piersi będą mogły w środę 23 

września skorzystać z badań mammograficznych, organizowanych 
w mobilnej pracowni mammograficznej, ustawionej od godz. 8 do 11 
przy Kleszczowskiej Przychodni SALUS (ul. Osiedlowa 2).

Organizatorzy badania proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58/ 666-24-44 lub poprzez stronę www.mammo.pl/formularz. 
Przed połączeniem telefonicznym warto przygotować dowód osobi-
sty, z którego dane będą potrzebne do weryfikacji. Na badanie nale-
ży zabrać zdjęcia z poprzednich mammografii.

„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu me-
dycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich prze-
widzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środ-
ków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników 
w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pra-
cowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta” - zapewniają 
organizatorzy badań profilaktycznych.

W pracowni będą mogły przebywać jednocześnie tylko trzy pa-
nie. Każda z nich będzie miała zmierzoną temperaturę i zostanie po-
proszona o wypełnienie ankiety. Będzie też można skorzystać ze 
środków do dezynfekcji rąk. Dodatkowe środki ochrony to przyjście 
pacjentki na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także 
w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Badania mammograficzne są wykonywane w ramach Progra-
mu Profilaktyki Raka Piersi i nie wymagają skierowania. „Tylko sys-
tematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mam-
mograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy 
wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać ba-
dań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją 
na mammografię” - informuje LUX Med.

JS



1 - 15 IX `2020 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  5

Zgłoś firmę  
do prestiżowego rankingu

grudniu redakcja „Pulsu Biznesu” opublikuje doroczny ran-
king „Gazele Biznesu”. W tym zestawieniu jest miejsce dla 

firm małych i średnich, które rozwijają się dynamicznie, osiągając 
jednocześnie bardzo dobre wyniki finansowe.

W gronie „Gazel Biznesu” znajdujemy co roku firmy, działają-
ce w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych. Podobnie jak inni 
przedstawiciele sektora MSP trafiają one do tego zestawienia po 
wytypowaniu przez wywiadownię gospodarczą Coface, która ich 
dane finansowe pozyskuje z ogólnodostępnych źródeł, a potem 
poddaje weryfikacji.

Zgłoszenia do rankingu firmy mogą 
również przesyłać samodzielnie, wypełnia-
jąc formularz zgłoszeniowy, zamieszczo-
ny na stronie gazele.pl. Termin składania 
zgłoszeń upływa 30 września 2020 r.

Tytuł „Gazeli Biznesu” jest dla firmy potwierdzeniem jej dobrej 
kondycji i pozytywnych trendów rozwojowych. Dodatkowym argu-
mentem na rzecz starania się o wejście do prestiżowego grona 
są okolicznościowe spotkania, organizowane przez redakcję „Pul-
su Biznesu” w poszczególnych regionach. Laureaci odbierają w ich 
trakcie certyfikaty z tytułem „Gazeli Biznesu”, mogą też nawiązywać 
nowe kontakty gospodarcze.

Gazelą Biznesu 2020 może zostać firma, która:
● rozpoczęła działalność przed rokiem 2017 i prowadzi ją nie-

przerwanie do dziś,
● w latach 2017-2019 ani razu nie odnotowała straty,
● w roku 2017 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 

mln zł i nie większą niż 200 mln zł,
● w latach 2017-19 z roku na rok notowała przyrost sprzedaży.

JS

Zgłoś planowaną  
eko-inwestycję

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi poprosił podmioty, zainteresowane uzyskaniem 

dofinansowania o przesłanie informacji na temat znaczących za-
dań z zakresu ochrony środowiska, planowanych w 2021 roku. Fun-
dusz przygotowuje plan działań na przyszły rok, w którym zostaną 
uwzględnione kierunki dotacji.

Do 18 września br. na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl 
można przesyłać informacje, przedstawione na specjalnym formu-
larzu. Zgłaszać można m.in. zadania z dziedziny: ochrony powie-
trza, ochrony zasobów wodnych, gospodarki odpadami i ochrony 
powierzchni ziemi, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i krajo-
brazu oraz badań naukowych i ekspertyz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 42/ 66 
34 137, 42/ 66 34 156 i 42/ 66 34 124.

JS

Będzie mniej  
tlenków siarki, rtęci i pyłu

półka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna pozy-
skała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej dofinansowanie na cztery projekty inwestycyjne. 
Pół miliarda złotych mają kosztować przedsięwzięcia, dzięki którym 
zredukowana zostanie emisja tlenków siarki, rtęci i pyłu z bloków 
energetycznych, działających w Elektrowni Bełchatów.

Największa kwota (425 mln zł) ma być wydana na inwestycje, 
które pozwolą zmniejszyć emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 
8-12. Na obniżenie emisji pyłu z bloku energetycznego nr 2 elek-
trownia planuje wydać ok. 42 mln zł. Z kolei na zredukowanie emi-
sji rtęci, zawartej w dymie z węgla spalanego w kotłach bloków nr 
2-12 oraz w najnowszym bloku nr 14 ma być wydatkowane prawie 
18 mln zł.

W sierpniu 2021 roku zaczną obowiązywać zaostrzone normy 
emisji szkodliwych związków w elektrowniach opalanych węglem.

JS

Fot. www.pgegiek.pl
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Oferujemy kompleksowe usługi

PROJEKTOWANIE, MONTAŻ,  
OPIEKA SERWISOWA

● Fotowoltaika
● Rekuperacja

● Instalacje elektryczne
Lokalny wykonawca 

Tel. 660-002-675, 509-593-529

Uponor w akcji
ostatnich dniach sierpnia z powodu uszkodzenia stałe-
go rurociągu pod dnem Wisły warszawskie ścieki zamiast 

do oczyszczalni „Czajka” popłynęły wprost do rzeki. Tymczasowe 
rozwiązanie, na jakie zdecydowały się władze stolicy, to powtór-
ka ubiegłorocznego projektu. Wtedy w krótkim czasie na zamó-
wienie spółki „Wody Polskie” fiński producent polietylenowych rur 
- spółka Uponor korzystając ze swoich projektantów oraz fabryki 

rur w Kleszczowie 
w błyskawicznym 
tempie zapropo-
nował tymczaso-
we rozwiązanie.

Bajpas z rur, 
u ł o ż o n y c h  n a 
pontonowym mo-
ście ustawionym 
na Wiśle przez 
żołnierzy, spraw-
dził  się tak do-
brze, że po sierp-
n i o w e j  a w a r i i 
ponownie zamó-
wienie otrzymała 
spółka Uponor.

Już 6  wrze -
śnia pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac: „Codziennie do-
ciera nowy transport z naszego zakładu produkcyjnego w Klesz-
czowie na place budów, znajdujących się po obu stronach Wisły. 
Rozpoczęliśmy także zgrzewanie pierwszych rur. Ich średnica wy-
nosi 1 m a docelowa długość to ponad 3,2 km (2 nitki x 1610 m)”.

Postęp robót można śledzić na profilu FB spółki. Spodziewa-
my się, że regularnie będą też o nim informować media.

JS

Tak wyglądał zastępczy rurociąg „made in 
Uponor”
Fot. www.uponor.pl
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å ciąg dalszy na str. 10

T
Historia zapisana w protokołach (9)

Łódzki Dziennik Urzędowy 
nr 28 z 1935 r.  - podział 
gmin na gromady

ym razem pozostawimy na boku spra-
wy protokołów, sporządzanych na se-

sjach Rady Gminy Kleszczów oraz na po-
siedzeniach gminnego zarządu. Powód? W 
dokumentacji z 1934 roku, przechowywanej 
w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Try-
bunalskim natrafiłem na dokumenty, dotyczą-
ce działalności rady gromadzkiej z Łękińska.

Czym były rady gromadzkie?
Nowe ciało samorządowe, jakim były rady 

gromadzkie, pojawiło się za sprawą tzw. usta-
wy sca len io -
wej, przyjętej 
przez Sejm RP 
23 marca 1933 
roku. „Ustawa 
o częściowej 
zmianie ustro-
ju samorządu 
terytorialnego” 
znacząco zmie-
nia ła podzia ł 
administracyj-
n y ,  o b o w i ą -
zu jący dotąd 
w II Rzeczypo-
spoli tej.  Wła-
dzom chodziło 
przede wszyst-
kim o zlikwido-
wanie różnic, 
które występo-
wały pomiędzy 
ziemiami nale-
żącymi w prze-
szłości do róż-
nych zaborów.

P o d c z a s 
gdy  na  te re -
nach  dawne j 
Gal icj i  i  Prus 
d o m i n o w a ł y 
gminy jednost-
kowe ( jedno -
wioskowe) to 

w byłym Królestwie Polskim, a więc na tere-
nach zaboru rosyjskiego, gminy obejmowały 
znacznie większy obszar, złożony z kilku wsi. 
Z tego powodu nazywano je gminami zbioro-
wymi. Minister spraw wewnętrznych wydając 
rozporządzenie (obowiązywało od 1 sierpnia 
1934 r.) z ponad 10 tysięcy gmin jednowio-
skowych powołał do życia nieco ponad 1000 
gmin zbiorowych.

Ustawa scaleniowa 
likwidowała działalność 
organu nazywanego ze-
braniem gminnym (w po-
przednich częściach cy-
klu „Historia zapisana 
w protokołach” pisaliśmy 
o tym, jak to zgromadze-
nie ogółu gospodarzy 
z terenu gminy Klesz-
czów negowało regu-
lacje podatkowe, bądź 
projekty budżetu przyję-
te wcześniej przez Radę 
G m i n y  K l e s z c z ó w ) . 
Część uprawnień zebra-

nia gminnego otrzymała rada gminy, jednak 
poszczególni radni nie mieli już tak mocne-
go mandatu, jak ich poprzednicy, wybierani 
podczas glosowania uczestników gminnego 
zebrania. W tym zmienionym ustroju samo-
rządów radnych wybierało kolegium złożo-
ne z delegatów rad gromadzkich, sołtysów 
oraz podsołtysów wszystkich gromad. Po-
dział danej gminy na gromady był ogłaszany 
w dzienniku urzędowym województwa.

Gmina Kleszczów podzielona na 
gromady

Jak widać z podanego podziału zasięg 
terytorialny gminy Kleszczów w okresie mię-
dzywojennym różnił się od tego, z jakim 
mamy do czynienia obecnie. Część „na-
szych” terenów należała terytorialnie do in-
nych gmin. Do ówczesnej gminy Chabielice 
należały gromady Dębina Osińska (obejmo-
wała kolonię Dębina Osińska, kolonię Osiny 
nr IV i wieś Winek) oraz Kamień (wieś Ka-
mień + kolonie Osiny I i Osiny II + wieś Pod-
winek). W obrębie gminy Kamieńsk znajdo-
wały się gromady Czyżów (wieś Czyżów + 
kolonia Czyżów) i Piaski (wieś Piaski + osa-
da młyn. Piaski + osada karcz. Piaski + wieś 
Stefanowizna). Jeszcze jedna część gminy 
Kleszczów (nazywana wyspą, albo esklawą) 
wchodziła administracyjnie w skład gminy 
Brudzice. Były to cztery gromady: Aleksan-
drów (wieś Aleksandrów + osada pokarcz. 
Grdaniec), Bogumiłów (wieś Bogumiłów + 
osada pokarcz. Opalenka + folwark Chorze-
nice-B. Maźnica), Faustynów (wieś Fausty-
nów) i Karolów (wieś Karolów + osada po-
karcz. Joska Koziołka). Wszystkie nazwy 
osad cytujemy za wspomnianym wyżej wy-
daniem Łódzkiego Dziennika Urzędowego 
z 1935 r.

11 marca 1934 r.
Zebranie gromadzkie zbierało się pod 

przewodnictwem sołtysa albo zastępcy (pod-
sołtysa) i mogło podejmować uchwały, odno-
szące się do danej gromady. Jego rolą było 
również wybieranie na 3-letnie kadencje soł-
tysa i jego zastępcy. Wybrani musieli mieć 
ukończone 30 lat. Gromada wiejska dyspo-
nowała własnym budżetem. Za jego realiza-
cję odpowiadali sołtys i jego zastępca.

Dzięki zachowanemu w archiwum pro-
tokołowi nr 1 z zebrania rady gromadzkiej 
Łękińska dowiadujemy się, którzy spośród 
radnych gromadzkich brali udział w marco-
wym posiedzeniu. Przewodził mu, jako prze-

Protokół z pierwszego zebrania rady gromadzkiej wymienia uczestników

W nowym roku 
szkolnym…

… naukę w prowadzonych przez gmi-
nę szkołach będzie pobierać 1098 uczniów. 
W ciągu roku szkolnego ta liczba może ulec 
zmianie. Według danych, które uzyskaliśmy 
w poszczególnych placówkach najliczniej-
szą szkołą jest podstawówka w Kleszczo-
wie. Edukuje ona 477 uczniów, podzie-
lonych na 27 oddziałów, w tym trzy klasy 
pierwsze (po 19 uczniów każda). Drugą 
pod względem liczebności placówką jest 
obecnie Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie. W 17 oddziałach uczy się tu 
386 uczniów z czego 181 w liceum, a 205 
- w technikum. Do klas pierwszych obie 
te szkoły przyjęły łącznie 87 absolwentów 
szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa 
w Łękińsku na starcie nowego roku szkol-
nego liczy 235 uczniów, podzielonych na 
14 oddziałów. W dwóch utworzonych od-
działach klas pierwszych uczy się 26 dzieci.

BALUSTRADY, 
OGRODZENIA  

kute  
i ze stali nierdzewnej  

oraz NAPĘDY.
Tel. 693-552-378.

Wyposażenie  
dla szkoły

ozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Łękińsku wiąże się z konieczno-

ścią zamówienia dostawy i montażu me-
bli do sal lekcyjnych. Dostawcy są wybiera-
ni w ramach przetargu, ogłoszonego przez 
Urząd Gminy w połowie sierpnia.

Gminne zamówienie obejmować ma 
m.in. 30 metalowych szaf do szatni, 250 
szkolnych ławek i tyleż krzeseł, 16 biurek 
do klas, świetlicy i pokoju nauczycielskie-
go, 40 krzeseł oraz 3 stoły na wyposażenie 
świetlicy. Potrzebne będą również zestawy 
mebli (różne regały) na zaplecze sal lekcyj-
nych, 25 biurek komputerowych, 80 krzeseł 
na wyposażenie innych pomieszczeń i ga-
binetów, białe suchościeralne tablice (12) 
oraz 20 tablic tekstylnych, służących do de-
koracji poszczególnych klas.

Całość zamówienia podzielona zosta-
ła na cztery części. Termin realizacji zamó-
wienia (jednakowy dla każdej części) to 22 
tygodnie od dnia podpisania umowy. W wy-
maganym przez Urząd Gminy terminie ofer-
ty zgłosiło kilkanaście firm. Obecnie trwa 
sprawdzanie złożonych na przetarg doku-
mentów. JS

R



1 - 15 IX `2020 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  7

Czy będzie  
dofinansowanie projektu?

sierpnia Województwo Łódzkie, jako lider projektu 
złożyło do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłosze-

nia do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruk-
tury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku. Pierwsze ze zgłoszonych 
przedsięwzięć ma być realizowane wspólnie z Gminą Klesz-
czów i Miastem Bełchatów. Dotyczy modernizacji i elektryfikacji 
linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów 
z wydłużeniem do Bogumiłowa (Gmina Kleszczów). Drugie zgło-
szenie, w którym województwo współpracuje z Miastem Wieluń, 
odnosi się do budo-
wy linii, łączącej li-
nię kolejową nr 131 
(Chorzew Siemko-
wice) z linią kolejo-
wą nr 181 (Wieluń).

Projekt, w któ-
rym uczestniczy 
Gmina Kleszczów 
ma uzupełnić sieć 
pasażerskich po-
łączeń kolejowych 
na terenie regionu 
o połączenia Łodzi 
z Bełchatowem, a dodatkowo zapewnić transport kolejowy dla 
strefy przemysłowej w Bogumiłowie.

Linia kolejowa prowadząca do Rogowca jest niezelektryfiko-
waną linią jednotorową, wykorzystywaną jedynie do prowadze-
nia ruchu towarowego. Na większej części trasy pociągi mogą 
jechać z maksymalną prędkością 40 km/h (wcześniej linia do-
stosowana była do prędkości 80 km/h). Infrastruktura dla obsłu-
gi ruchu pasażerskiego uległa prawie całkowitej degradacji. Nic 
dziwnego - ostatnie połączenia pasażerskie przez Bełchatów 
uwzględnione były w rozkładzie jazdy na lata 1999/2000.

Wznowienie połączeń kolejowych do Bełchatowa wraz z do-
stępem do kolei firm działających w strefie przemysłowej w Bo-
gumiłowie pozwoli też na dalszy rozwój tej strefy. Zwiększą się 
możliwości przewozowe ludzi i towarów przy jednoczesnym ob-
niżeniu kosztów jednostkowych przewozu. Udostępnienie połą-
czeń pasażerskich zwiększy mobilność mieszkańców i zaktywi-
zuje rynek pracy. Dodatkowe pozytywy to poprawa warunków 
podróżowania, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń i uciążliwości środowiskowych (w tym 
hałasu).

Swoje poparcie dla projektu doprowadzenia linii kolejowej 
do strefy w Bogumiłowie wyraziły firmy, prowadzące tu działal-
ność gospodarczą. Wyraziły też zainteresowanie korzystaniem 
z bocznicy kolejowej w celu transportu surowców oraz wywoże-
niem produkowanych towarów. Pisemne poparcie dla programu 
„Kolej +” złożyły następujące firmy: Eurometal S.A. Grupa Eko-
-Świat, Sponcel Sp. z o.o., Ekobenz Sp. z o.o., CAT Polska Sp. 
z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Z wy-
korzystaniem transportu kolejowego chciałyby przewozić m.in. 
taśmę aluminiową, ciekłe biowęglowodory, paliwo, samochody 
osobowe i dostawcze, podzespoły, elementy wielkogabarytowe, 
kamień wapienny.

Zgłoszone projekty wpisują się w propozycję budowy no-
wego połączenia kolejowego Łodzi z Wieluniem przez Piotrków 
Trybunalski i Bełchatów. Przedstawiciele samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego w uzasadnieniu zgłoszeń do programu „Kolej +” 
podkreślili, że przygotowanie takiej dużej inwestycji wymaga 
podjęcia działań wyprzedzających, których efektem będzie pro-
pozycja przebiegu nowego szlaku transportowego i uzyskanie 
zgody społecznej na realizację takiej inwestycji.

M. Szatan

Życzymy sukcesów!
rzygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku nauki przebie-
gały tym razem bez typowej dla powtarzalnych czynności ru-

tyny. Przed pierwszym dzwonkiem dyrektorzy musieli zabezpieczyć 
termometry do mierzenia temperatury, odpowiednie ilości maseczek 
i ochronnych przyłbic, płynów do dezynfekcji, ręcznych i automatycz-
nych urządzeń do dozowania tych płynów. Opracowali też „epidemicz-
ne” plany organizacji zajęć, stosując się do tych wytycznych, które są 
konieczne dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażeń koronawiru-
sem wśród uczniów oraz pracowników szkół.

Generalną zasadą jest jak najrzadsze zmienianie pracowni przez 
daną grupę klasową. Uczniowie zmieniają salę zajęć tylko wtedy, kiedy 
wychodzą na zajęcia sportowe albo informatyczne. Obowiązkowe stało 
się regularne wietrzenie sal lekcyjnych. W trakcie zajęć uczniowie nie 
muszą nosić maseczek ochronnych. Zakładają je podczas przerw, kie-
dy przebywają na wspólnych korytarzach i w holach. Ustalono również 
bezpieczne limity uczniów, którzy mogą w tym samym czasie przeby-
wać np. w szkolnej bibliotece.

***
Z okazji rozpoczęcia nowego roku edukacji wójt gminy Sławomir 

Chojnowski wraz z przewodniczącą Rady Gminy Kleszczów Katarzyną 
Biegałą wystosowali okolicznościowy list. Zwrócili w nim uwagę na to, 
że tegorocznej inauguracji towarzyszą szczególne środki ostrożności.

„Pomimo tych nadzwyczajnych okoliczności każdemu nauczycie-
lowi i uczniowi towarzyszą te same emocje, jakie wywołuje ponowne 
spotkanie po dłuższej przerwie. Jest to radość i ciekawość, połączona 
z oczekiwaniem na nowe doświadczenia.

Rozpoczęcie kolejnego roku nauki stawia przed uczniami wyzwa-
nia: oznacza możliwość zdobycia nowej porcji wiedzy, naukę zacho-
wań społecznych, rozwijanie współpracy w grupie. Dla uczniów klas 
pierwszych to czas znajdowania swojego miejsca w nowym otoczeniu.

Decyzje, jakie samorząd Gminy Kleszczów podejmuje w odniesie-
niu do podległych sobie placówek oświatowych mają służyć nie tylko 
zapewnieniu jak najlepszych warunków edukacji, ale również tworzeniu 
szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz pracow-
ników. Wierzymy, że w dobrze wyposażonych salach zajęć profesjonal-
na kadra pedagogiczna sprawi, że nauka będzie dla uczniów prawdzi-
wą edukacyjną przygodą.

Życzymy, by rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny 2020/2021 
został wykorzystany jak najlepiej i owocował zdobywaniem nowej 
wiedzy oraz gromadzeniem dobrych ocen. Zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom życzmy realizacji celów, które stawiają sobie na progu 

tego nowego roku szkolnego. 
Życzymy cierpliwości i wytrwa-
łości, bo te cechy są bardzo po-
trzebne w dążeniu do sukcesu” 
- czytamy w zakończeniu listu, 
skierowanego do dyrektorów 
szkół, nauczycieli, uczniów oraz 
ich rodziców.

***
Jak będzie przebiegał roz-

poczęty właśnie rok nauki? Czy 
szkoły pozostaną bezpiecz-
nym miejscem i tylko w nielicz-
nych przypadkach będzie trzeba 
przejściowo wprowadzać naukę 

w trybie zdalnym? Czy egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny 
odbędą się w tradycyjnych terminach?

Trudno znaleźć proroka, zdolnego odpowiedzieć na te pytania, 
podobnie jak trudno jest podać termin uruchomienia powszechnych 
szczepień przeciwko koronawirusowi. Według części ekspertów dopie-
ro po przeprowadzeniu takiej akcji będziemy znów mogli „żyć jak daw-
niej”. Nie brakuje też sceptyków twierdzących, że na długie lata musimy 
przywyknąć do życia obok koronawirusów, a zatem również do utrzy-
mywania wielu sanitarnych obostrzeń.

J. Strachocki

 Tak wyglądały szkolne sale przez ponad 
3 miesiące poprzedniego roku szkolnego

26
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Stypendia i zasiłki szkolne - 
wnioski przyjmuje GOPS

Począwszy od tego roku obsługą stypendiów szkolnych oraz 
zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gmi-
ny Kleszczów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie.

STYPENDIUM SZKOLNE
Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 wrze-

śnia 2020 r. Takie stypendium może otrzymać uczeń, znajdują-
cy się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie. Pomoc przysługuje w szczególności tym 
uczniom, w których rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umie-
jętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoho-
lizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w zależności 
od sytuacji materialnej rodziny wynosi:

● przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w ro-
dzinie ucznia do 200 zł netto - od 120 proc. do 200 proc. kwo-
ty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych;

● przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzi-
nie ucznia powyżej 200 zł netto do 400 zł netto - od 100 proc. 
do 180 proc. kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; przy miesięcz-
nej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 
400 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - od 
80 proc. do 160 proc. kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołą-
czyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto 
członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 
- z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na ty-
tuł i źródło ich uzyskania.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy 
niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu 
wystąpienia zdarzenia losowego. Taki zasiłek może być przyzna-
ny jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w formie 
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależ-
nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jedno-
razowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie 
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia loso-
wego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Druki wniosków wraz z klauzulą informacyjną można pobrać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze 
strony internetowej www.gops.bip.kleszczow.pl - zakładki „Sty-
pendia szkolne i zasiłki szkolne’’.

Wnioski należy składać w siedzibie GOPS w Kleszczowie (ul. 
Osiedlowa 2).

Stypendia socjalne 
dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych
30 września upływa termin składania wniosków o przyznanie 

stypendium socjalnego na I semestr roku szkolnego 2020/2021 dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Komu przysługuje takie sty-
pendium?

O stypendium socjalne mogą się ubiegać:
A. niepracujący uczniowie szkół ponadpodstawowych, znajdu-

jący się w trudnej sytuacji materialnej, mający stałe zameldowanie 
na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku (jeśli dochód na 
członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto),

B. niepracujący uczniowie szkół ponadpodstawowych z orze-
czonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści, mający stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co 
najmniej 1 roku, bez względu na dochód przypadający na członka 
rodziny.

Szczegółowe warunki uzyskania stypendium z pkt. A:
Stypendium może być przyznane uczniom, którzy łącznie speł-

niają takie warunki: ● nie ukończyli 24 roku życia, ● posiadają sta-
łe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok, ● 
przedstawili zaświadczenie ze szkoły o rozpoczęciu lub kontynu-
owaniu nauki w bieżącym roku szkolnym, ● nie osiągają stałych, 
miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlece-
nia, bądź umowy o dzieło, ● miesięczny dochód na członka rodziny 
nie przekracza dochodu wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (674 zł netto na 
członka rodziny).

Szczegółowe warunki uzyskania stypendium z pkt. B:
Stypendium może być przyznane niepracującym uczniom 

z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełno-
sprawności, którzy łącznie spełniają te oto warunki: ● nie ukończy-
li 24 roku życia, ● posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy 
Kleszczów co najmniej 1 rok, ● przedstawili zaświadczenie ze szko-
ły o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkol-
nym, ● nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umo-
wy o pracę lub umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło, ● posiadają 
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.

Na stronie internetowej gminy w zakładce „Druki do pobrania - 
Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych” znaleźć można 
niezbędne formularze i zapoznać się ze szczegółowymi informacja-
mi, dotyczącymi otrzymania stypendium.

Kupię działkę budowlaną  
od 1200 m kw. do 1800 m kw.

Tel. 600-142-333 lub 792-610-851.

Poradnia rehabilitacji…
…w Przychodni SALUS będzie w październiku działać zgodnie 
z zamieszczonym niżej harmonogramem:

FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 01.10., godz. 8-17.30, ● 02.10., godz. 8-15.40, ● 05.10., godz. 
8-17, ● 06.10., godz. 8-15, ● 09.10., godz. 8-17, ● 12.10., godz. 
8-15, ● 13.10., godz. 8-17, ● 14.10., godz. 8-15, ● 16.10., godz. 
8-15, ● 20.10., godz. 8-15, ● 21.10., godz. 8-17, ● 22.10., godz. 
8-15, ● 26.10., godz. 8-15, ● 28.10., godz. 8-15, ● 29.10., godz. 
8-17, ● 30.10., godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 05.10., godz. 15-18, ● 09.10., godz. 15-18, ● 19.10., godz. 15-
18, ● 23.10., godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pa-
cjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowol-
ska
● 24.10., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska
● codziennie godz. 8-18.
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Spiszmy się  
jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie 
statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 
30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 
czerwca 2020 r. 

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala do-
kładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie 
zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym 
jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na 
analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podsta-
wie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość 
wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się 
polskie rolnictwo. 

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania 
danych jest samospis internetowy - przeprowadzany za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 
spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub 
którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uru-
chomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospi-
su poprzez kanał „spisz 
się przez telefon”. Rach-
mistrze telefoniczni ob-
sługujący linię „Spisz 
się przez telefon” są do-
stępni siedem dni w ty-
godniu w godzinach 
8.00-20.00. 

Dane zbierane w ra-
mach Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:

● cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospo-
darstwa rolnego, 

● sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
● struktury dochodów,
● aktywności ekonomicznej,
● sposobu użytkowania gruntów, 
● powierzchni zasiewów, nawożenia, 
● zastosowania środków ochrony roślin, 
● pogłowia zwierząt gospodarskich, 
● chowu i hodowli ryb,
● budynków gospodarskich, 
● maszyn i urządzeń rolniczych.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samo-

spisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, 
który się z nimi skontaktuje.

Polska jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej jest zobligo-
wana do przeprowadzenia spisu rolnego. W związku z tym 31 lipca 
2019 roku uchwalona została ustawa o Powszechnym Spisie Rol-
nym.

Obowiązek udziału w spisie rolnym na użytkowników gospo-
darstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce publicznej z dnia 29 
czerwca 1995 r., która stanowi, że jedynie badania statystyczne nie-
będące spisami powszechnymi mogą być prowadzone na zasadzie 
obowiązku albo udziału dobrowolnego. Udział w spisach powszech-
nych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wyko-
nania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie 
powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz proce-
dury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych ba-
daniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. 
Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajem-
nicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabez-
pieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie 
internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię 
GUS: 22 279 99 99. Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Podstawowe szkolenie 
chemizacyjne

Stosujesz środki ochrony roślin? Jesteś zobowiązany 
ukończyć wymagane przepisami szkolenie? Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-
go w Bratoszewicach organizuje szkolenie podstawowe w zakre-
sie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 
ciągnikowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba stosująca 
środki ochrony roślin przy użyciu w/w sprzętu obowiązana jest od-
być szkolenie podstawowe w tym zakresie, a następnie po upływie 
5 lat - szkolenie uzupełniające.

SZKOLENIE PODSTAWOWE trwa 2 dni i będzie zorganizo-
wane w dniach 13-14 października 2020 r. w godz. 9.00-15.00 
w siedzibie Fundacji, ul. Sportowa 3.

Zapisy do dnia 1 października 2020 r.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów w tym roku sfinansuje 

w całości koszt w/w szkolenia dla mieszkańców gminy Kleszczów.
Zapisy na w/w szkolenie przyjmuje pracownik FRGK 

w godz. 8.00-16.00, tel. 534 555 224 lub 44/ 731 46 36; e-mail: 
jan.urbaniak@frgk.pl.

Kurs operatora  
wózków widłowych 

i suwnic 
Informujemy, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 

w porozumieniu z Agencję Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. planuje 
zorganizować w Kleszczowie kurs operatora wózków widłowych i suwnic 
(uprawnienia UDT).
Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do biura Fundacji 
tel. 44 731 46 36; kom. 534 555 224, e-mail: jan.urbaniak@frgk.pl, 
celem skonstruowania listy uczestników tych kursów. Koszt kursów 
uzależniony będzie od liczby uczestników.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 września br.
Przypominamy, że pracujący mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli 
skorzystać z dofinansowania do kursu w wysokości 50%, natomiast osoby 
bezrobotne z gminy Kleszczów - w wysokości 100% lub 70%.

Przypomnienie dla rolników
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informu-
je, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne 

na terenie Gminy Kleszczów mogą korzystać z lokalnego progra-
mu pomocy społecznej. Zgodnie z programem uchwalonym przez 
Radę Gminy Kleszczów wsparcie przysługuje tym rolnikom, u któ-
rych w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych działach specjal-
nych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach. Szkody mogą 
być efektem zdarzeń losowych, a w szczególności: przymrozków 
wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi lub 
podtopienia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wi-
chury.

Druki wniosków są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie oraz na stronie internetowej https://www.
gops.bip.kleszczow.pl/res/serwisy/pliki/24776373?version=1.0. 
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
każdorazowo w momencie wystąpienia któregoś z wymienionych 
zdarzeń losowych.

Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku, 
wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie z Urzędu Gminy, po-
twierdzające posiadanie ziemi, dokumenty (imienne faktury) po-
twierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, 
środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rol-
niczych do wykonania prac w gospodarstwie itp.

JS

G
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å ciąg dalszy ze str. 6
Historia zapisana w protokołach (9)

wodniczący gromady, sołtys Józef Nowacki. 
Członkami byli zaś: Andrzej Andrysiak, Józef 
Zagórski, Józef Włodarczyk, Michał Muska-
ła, Józef Moryń, Adam Szczęsny, J. Roczek, 
Piotr Roczek, Stanisław Kociniak, Stanisław 
Zbroja, J. Misiak, Franciszek Szczepocki, Ka-
zimierz Zbroja oraz Franciszek Misiak.

Nie był to kompletny skład rady z Łękiń-
ska. W protokole jest mowa o usprawiedliwio-
nych osobach nieobecnych, a na kolejnych 
zebraniach pojawiają się nowe nazwiska. 
Wiadomo, że rada gromadzka w zależności 
od tego, jak dużo mieszkańców zamieszkiwa-
ło w danej gromadzie mogła liczyć od 12 do 
30 radnych.

Pierwsze posiedzenie wybranej niedaw-
no rady otwierał punkt „Sprawa powołania 
Zarządu Rady gromadzkiej i Komisji Rewizyj-
nej”. Uczestnicy funkcję sekretarza powierzyli 
F. Misiakowi, a skarbnikiem został Józef Mo-
ryń. Do komisji rewizyjnej wybrano K. Zbroję, 
J. Włodarczyka i A. Szczęsnego.

Kwiecień 1934 r.
Z protokołu nr 2, przygotowanego praw-

dopodobnie w kwietniu 1934 r. (na odpisie 
dokumentu brak daty), dowiadujemy się, że 
to posiedzenie zwołane zostało z inicjaty-
wy kierownika szkoły w Łękińsku, Stanisława 
Kaczmarka. W porządku dziennym zebrania, 
któremu przewodniczył sołtys Józef Nowac-
ki znalazł się m.in. punkt dotyczący „dnia tę-
pienia chwastów”. Tą jednodniową akcją mia-
ła zajmować się dziatwa szkolna. Ponieważ 
miejscowi rolnicy nie wykazywali specjalne-
go zainteresowania pomocą uczniów w usu-
waniu rosnących w ich polach chwastów po-
stanowiono: „Dzieci mogą w tym dniu udać 
się na grunt dworski w pszenicę, w której jest 
wiele kąkolu i księdza agrest w celu wytępie-
nia liszek”.

Jak dowiemy się z odręcznie sporządzo-
nego, a przy tym dość czytelnego odpisu pro-
tokołu, dyskutowano poza tym nad sprawami 
remontu miejscowej szkoły: potrzebą odno-
wienia ścian szkolnej sali i pomalowania ła-
wek, wyrównaniem szkolnego podwórka i na-
prawą uszkodzonego przez wiosenne wichury 
dachu szkolnej obórki. Członkowie rady gro-
madzkiej zajęli się też rozpatrzeniem wniosku 
kierownika miejscowej szkoły o zmniejsze-
nie czynszu, jaki opłacał za służbowe miesz-
kanie. Potrzebę obniżki motywował on niż-
szymi zarobkami oraz faktem utraty dodatku 
mieszkaniowego, który wcześniej otrzymy-
wała żona. Po dyskusji czynsz roczny zmniej-
szono kierownikowi o 20 zł do kwoty 120 zł.

Wrzesień 1934 r.
Trzecie z posiedzeń rady gromadzkiej 

zwołane zostało 9 września 1934 r. Podję-
te wówczas ustalenia dotyczyły: wydzierża-
wienia gruntu, przeznaczonego na budowę 
nowej szkoły, a położonego za tzw. organi-
stówką (chętnych do dzierżawy chciano po-
szukiwać organizując przetarg); rozwiązania 
spraw, dotyczących budowy studni na szkol-
nym podwórzu; sprzedaży budki, przeznaczo-
nej na schronienie dla stróża nocnego.

23 września 1934r. miało miejsce kolejne 
z posiedzeń rady w Łękińsku. Z listy obecności 

dowiadujemy się, iż członkami rady byli też dwaj 
kolejni mieszkańcy wsi, a mianowicie Jan Sa-
badyń oraz Jakub Skórka. Kierownik szkoły, S. 
Kaczmarek podjął starania o to, by część grun-
tów szkolnych, przeznaczonych na poprzednim 
posiedzeniu do wydzierżawienia, została wy-
dzielona na boisko, służące do organizowania 
gier i zabaw dla uczniów. Zebrani zgodzili się 
oddać na ten cel czwartą część gruntów „za or-
ganistówką”. Pozostała część o powierzchni pół 
morgi została wydzierżawiona przez miejsco-
wego kościelnego, Jana Szczęsnego.

Na tym samym posiedzeniu przeprowa-
dzono przetarg na sprzedaż budki stróża noc-
nego. Z grona pięciu uczestników największą 
kwotę za rok dzierżawy (7 zł 40 gr) zaoferował 
kierownik szkoły, St. Kaczmarek.

28 października 1934 r.
Na tym zebraniu dominowały sprawy 

związane ze szkołą. Z protokołu wynika, że 
przy budowie studni obok szkoły oraz przy po-
rządkowaniu szkolnego podwórka mieszkań-
cy Łękińska pracowali społecznie, w ramach 
tzw. szarwarku. Nie wszyscy do tego obo-
wiązku podchodzili sumiennie wobec czego 
zebranie wezwało „sołtysa do energicznego 
postąpienia w stosunku do gospodarzy, któ-
rzy jeszcze tego szarwarku nie odrobili, aże-
by sprawa wywózki placu szkolnego została 
w roku bież. definitywnie załatwiona”.

Najobszerniejsza część notatek dotyczy 
punktu IV: „Radny p. Dembowski przedstawił 
Radzie sprawę niedokończonego domu ludo-
wego uwidoczniając w swym przemówieniu 
stan tegoż domu i na co narażamy siebie sa-
mych wskutek niedokończenia tegoż. Dlate-
go też wnosi o utworzenie Komitetu budowy, 
który wziąłby się energicznie do ukończenia 
zaczętej budowy. Rada gromadzka po wy-
słuchaniu powyższego postanowiła utworzyć 
Komitet budowy i do tegoż Komitetu powołać: 
1) p. Dembowskiego, 2) p. Kaczmarka, 3) p. 
Fr. Szczepockiego, 4) p. A. Andrysiaka, 5) p. 
Dembowską jako fundatorkę tegoż domu, 6) 
Zagórskiego Józefa, 7) Piotra Roczka. Jed-
nocześnie p. Dembowski wyraża zgodę dać 
na początek tej budowy 15 metrów drzewa 
za wypuszczenie mu polowania (?) (prawdo-
podobnie chodziło o udostępnienie na ten cel 
gruntów rolników z Łękińska). Ze względu, że 
posiadany fundusz w kasie gromadzkiej nie 
wystarczy na wykończenie domu ludowego, 
wobec tego p. Dembowski wnosi, ażeby każ-
dy gospodarz ofiarował po 1 metrze ziemnia-
ków, które można by spieniężyć i obrócić na 
dokończenie wymienionej budowy, co Rada 
postanowiła przedstawić ogólnemu zgroma-
dzeniu gromadzkiemu do wiadomości i wypo-
wiedzenia się w tej sprawie”.

Na tym kończy się dokumentacja, poka-
zująca aktywność jednej z gromadzkich rad, 
jakie funkcjonowały w gminie Kleszczów w la-
tach 30. minionego wieku. Lektura tych pro-
tokołów jest znacznie mniej zajmująca od 
protokołów z posiedzeń rady czy zarządu 
gminnego. Trudno się dziwić, skoro kaliber 
spraw, które należały do kompetencji tego 
gremium nie był zbyt znaczący.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Wolontariusze proszą 
o nakrętki

„Pomoc dla Wiktorii” to akcja realizowa-
na w ramach działalności szkolnego wolon-
tariatu w Szkole Podstawowej im. J. Korcza-
ka w Kleszczowie. „Zachęcamy do zbiórki 
nakrętek na rzecz Wiktorii, która urodziła się 
z rozszczepem kręgosłupa oraz przepukli-
ną oponowo-rdzeniową. Można pomóc Wiku-
si zbierając dla niej plastikowe nakrętki, które 
należy przekazać wychowawcom poszcze-
gólnych klas. Na koniec każdego miesią-
ca, nakrętki będą odbierane przez członków 
szkolnego koła wolontariatu i przekazywane 
koordynatorowi akcji” - taki komunikat organi-
zacyjny znajdujemy na szkolnej stronie.

Wyniki zbiórki prowadzonej na ten sam 
cel w roku szkolnym 2019/2020 są imponu-
jące. Rodzicom dziewczynki przekazano 400 
kg plastikowych nakrętek. Dochód uzyska-
ny z ich sprzedaży pomoże wspierać lecze-
nie Wiktorii.

Znowu zdali na 100 procent!
W czerwcu i l ipcu po raz pierwszy 

w Technikum Nowoczesnych Technologii im. 
Jana Pawła II przeprowadzono egzamin po-
twierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 
mechatronik według podstawy programowej 
z 2017 r. Przystępujący do niego uczniowie 
z klasy III zdawali kwalifikację EE.02. Montaż, 
uruchamianie i konserwacja urządzeń i sys-
temów mechatronicznych. Egzamin zawodo-
wy zdali wszyscy, a uzyskane wyniki budzą 
szacunek: średnia z części pisemnej to 88,76 
proc., a z części praktycznej - 99,79 proc.

„Oszczędzajmy wodę”…
… to wojewódzki konkurs ekologiczny, 

którego druga edycja właśnie wystartowała. 
W kleszczowskiej szkole podstawowej chętni 
do rywalizacji mogą zgłaszać się do 18 wrze-
śnia. Do 12 października będą mieli czas na 
przygotowanie i oddanie konkursowej pracy. 
Konkurs służy edukowaniu uczniów w zakre-
sie racjonalnego gospodarowania zasobami 
wody, ma też rozwijać postawy proekologicz-
ne.

Kiermasz używanych 
podręczników

Ta akcja również daje ekologiczne efek-
ty - zamiast kupować nowe podręczniki, na 
które trzeba przeznaczać tony papieru moż-
na w szkole korzystać z podręczników używa-
nych. Przy okazji w kieszeniach uczniowskiej 
braci, której przecież się nie przelewa, zosta-
je sporo grosza, bo podręcznik z drugiej ręki 
jest po prostu tańszy.

Godna pochwały akcja sprzedaży używa-
nych podręczników w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych odbyła się 3 września.

Przygotował JS na podstawie informacji,
publikowanych na stronach  

www szkół Gminy Kleszczów

Szkolne wieści
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

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

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

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

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

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą  
na stronie www.omegakleszczow.pl

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,  
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

Na ringu w SOLPARKU…

Wygrana oldbojów  
z Elektrowni Bełchatów

sobotę 5 września odbył się po raz piąty Turniej Piłki Nożnej Oldboy o Puchar 
Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Piłkarze pięciu drużyn rywalizo-

wali na boisku piłkarskim w Łuszczanowicach. Zwycięstwo i puchar prezesa FRGK zdo-
był zespół Oldbojów Elektrowni Bełchatów.

Były też wyróżnienia indywidualne. Statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał 
Krystian Wróblewski (Oldboje Bełchatów), a statuetkę dla najlepszego bramkarza - Zbi-
gniew Rojek (Oldboje Elektrownia Bełchatów). Z kolei statuetkę dla najstarszego zawod-
nika odebrał Krzysztof Łętos z drużyny Oldboje Łuszczanowice.

… odbyła się wielka gala kickbo-
xingu HFO. 5 września rywalizowa-
li tu zawodowcy, występujący w ka-
tegorii K-1 czyli najpopularniejszej 
odmianie tego sportu walki. Wyda-
rzenie było nie lada gratką dla całej 
rzeszy miłośników kickboxingu. Na-
wet jeśli nie udało im się dotrzeć do 
Kleszczowa, by oglądać walki w rin-
gu, ustawionym na płycie amfiteatru 
(lodowiska) to mogli obejrzeć galę 
podczas transmisji na żywo, pro-
wadzonej na antenie TVP Sport, na 
stronie internetowej www.tvpsport.pl 
i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Główną walką wieczornej gali było 

wygrane przez Łukasza Pławeckiego 
starcie z Cypryjczykiem, Michalisem Ma-
nolim. Zawodnik z Nowego Sącza bro-
nił w tym pojedynku pasa mistrza świa-
ta ISKA.

Okazję do oglądania swoich fawory-
tów mieli też w Kleszczowie kibice kick-
boxingu z Bełchatowa. Dwaj bełchato-
wianie, występujący w turnieju - Michał 
Benben i Patryk Radoń wygrali swoje 
walki przed czasem.

JS/MSz
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SOLPARK - nowy 
harmonogram zajęć fitness

początkiem września SOLPARK Kleszczów wprowadził 
nowy harmonogram zajęć ruchowych. Organizacja tych za-

jęć została dostosowana do aktualnych wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Grupa uczestników zajęć może liczyć do 14 osób. Wyjątek sta-
nowią zajęcia wodne - aqua cycling i aqua spinning, gdzie liczeb-
ność grupy została ograniczona do 7 osób. Ze względu na te ogra-
niczenia SOLPARK wprowadził rezerwację miejsc. Zapisywać 
można się osobiście lub pod nr tel. 44/ 731 65 01 w dniu odbywa-
nia się zajęć od godz. 10:00. Wcześniejsze zapisy nie są tylko wy-
magane w przypadku aqua aerobiku.

Jeśli uczestnik, który zarezerwował sobie miejsce na zajęciach 
nie zgłosi się przy kasie najpóźniej 5 minut przed zajęciami wów-
czas jego miejsce może zająć inna chętna osoba.

Szczegółowe zalecenia organizacyjne zostały podane na stro-
nie SOLPARKU. W przypadku zajęć na sali fitness dotyczą one 
m.in. wcześniejszego przychodzenia, wybierania w kasie płatno-
ści bezgotówkowej, zakrywania ust i nosa aż do czasu wejścia na 
salę fitness, dezynfekowania rąk przed wejściem, przychodzenia 
w stroju sportowym (szatnia nie jest czynna), dokonywania zmia-
ny obuwia na sali zajęć, przynoszenia własnej maty do ćwiczeń.

Oto aktualny harmonogram zajęć ruchowych: ● AQUA AE-
ROBIK - poniedziałek 17.00, czwartek 19.00, ● AQUA CYCLING 
- poniedziałek 20.00, czwartek 20.00, ● ZUMBA - wtorek 19.30, ● 
BOKS - czwartek 18.30, ● YOGA - środa 17.30, ● AEROBIK - po-
niedziałek 17.00, ● TRENING OBWODOWY - wtorek 17.30, ● FAT 
KILLER - czwartek 17.00, ● KRAV MAGA - piątek 18.00. JS

TRWAJĄ ZAPISY
na kursy języka angielskiego dla dzieci 
od 4 lat (nauka poprzez zabawę) , młodzieży 
oraz dorosłych.
Organizujemy kursy przygotowujące 
do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu 
maturalnego (50 % dofinansowania z FRGK).
Oferujemy małe grupy (max. 4 osoby) lub 
zajęcia indywidualne.

Zapisy pod nr tel. 505-890-354
www.schoolkleszczow.pl

Komunikat dla czytelników GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wprowadziła od 

września zmiany w dniach i godzinach funkcjonowania placówek 
bibliotecznych. Oto aktualny harmonogram:

● Biblioteka w Kleszczowie: ● poniedziałek - piątek: 8.00-
18.00, ● pierwsza sobota miesiąca: 8.00-16.00,

● Filia GBP w Łękińsku: ● poniedziałek - piątek: 11.00-18.00, 
● druga sobota miesiąca: 8.00-16.00 (w poprzedzający piątek - 
nieczynna),

● Filia w Żłobnicy: ● poniedziałek - czwartek: 11.00-18.00, ● 
trzecia sobota miesiąca: 8.00-16.00 (w poprzedzający czwartek - 
nieczynna).

Oferta GOK  
na nowy sezon kulturalny
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przygotował propozy-

cje zajęć na nowy sezon kulturalny 2020/2021. Dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe mają możliwość zgłaszania się na 23 różne ro-
dzaje zajęć. Ponadto każdy z dziewięciu Wiejskich Domów Kultury 
będzie specjalizował się w wybranych rodzajach zajęć twórczych, 
związanych przede wszystkim z rękodziełem artystycznym. Więcej 
szczegółów na stronie www.gok.kleszczow.pl.


