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Nasilone opady śniegu, które pojawiły się od 7 lutego i spa-
dek temperatur w kolejnych dniach przysporzyły właścicielom 
nieruchomości dodatkowych obowiązków. Chodzi o usuwanie 
śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż posiadanej 
(albo zarządzanej) nieruchomości. Odgarnięty śnieg należy przy 
tym składować w takim miejscu, w którym nie będzie on powo-
dował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. 

Więcej na str. 3

Urząd Gminy w Kleszczowie jest jednym z sześciu punktów 
na terenie powiatu bełchatowskiego, w których jest prowadzo-
na nieodpłatna pomoc prawna. Od 1 lutego prawnicy zajmują-
cy się poradnictwem spotykają się znów bezpośrednio z upraw-
nionymi do takiej pomocy osobami. Na spotkanie z prawnikiem 
można umówić się telefonicznie, dzwoniąc na nr 723-721-725.

Więcej na str. 9

Zaprawieni w bojach wolontariusze ze Szkoły Podstawo-
wej im. M. Kopernika w Łękińsku po raz kolejny pokazali, że 
niestraszne są im styczniowe mrozy. Wyposażeni w specjalne 
identyfi katory, puszki oraz maseczki ochronne przystąpili w nie-
dzielę 31 stycznia do aktywnego udziału w 29. Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tegoroczna akcja WOŚP miała na celu zebranie pieniędzy 
na zakup sprzętu służącego na oddziałach laryngologii, otola-
ryngologii oraz do diagnostyki głowy - stąd hasło „Finał z głową”. 
Ośmioro wolontariuszy z klasy VII i VIII SP w Łękińsku kwestowa-
ło w Łękińsku oraz Kleszczowie przed kościołami oraz na ulicach.

Więcej na str. 11

Choć trudno w to uwierzyć spora grupa Polaków, szacowana 
na kilkanaście procent, nie posiada konta osobistego w banku. 
Badania przeprowadzone w 2017 roku przez Narodowy Bank 
Polski pokazują, że najmniej posiadaczy konta bankowego znaj-
duje się w dwóch skrajnych pod względem wieku grupach. Cho-
dzi o osoby do 24. roku życia oraz osoby po 65. roku życia.

Więcej na str. 4

Znów można korzystać z zajęć ruchowych, organizowanych 
na basenie SOLPARKU. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z 11 lutego dozwolone jest organizowanie na basenach 
takich zajęć sportowych, które służą poprawie kondycji fi zycznej.

SOLPARK Kleszczów przez 7 dni w tygodniu będzie organi-
zował w godzinach 13:00-21:00 zajęcia sportowe, na które będą 
miały wstęp osoby, posiadające karnet mieszkańca.

Większe opady śniegu, które miały miejsce w nocy z 7 na 8 lu-
tego i kilka dni z mroźną temperaturą to przypomnienie, że Polska 
ciągle znajduje się w strefi e umiarkowanego klimatu, gdzie zimy 
powinny być właśnie takie - z warstwą śniegu, pokrywającą lasy, 
pola i osady, a także z temperaturami, które powodują zamarza-
nie zbiorników wodnych i przez dłuższy czas pozwalają utrzymy-
wać śnieg na narciarskich stokach.

Białe, a w dodatku śliskie drogi, powodujące wydłużenie dojaz-
du do pracy; opóźnienia w kursowaniu autobusów i pociągów; ko-
nieczność wyciągnięcia ze schowków dawno nieużywanych łopat 
do odśnieżania - to jedyne niedogodności, jakich doświadczamy 
podczas tegorocznej zimy. Do tego dojdą wyższe koszty ogrzewa-
nia domów. Może warto byłoby wspomnieć tę największą w ostat-
nim 50-leciu zimę, nazwaną zimą stulecia?

Więcej na str. 6 i 10

Zimowe obowiązki

Porady prawne - 
znów bezpośrednio

SP Łękińsko po raz 18. 
zagrała w finale WOŚP

ZUS namawia do założenia konta

Z karnetem mieszkańca 
do SOLPARKU

To dopiero była zima!

Fot. Narodowe Archiwum CyfroweFot. Małgorzata Jegier
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KRÓTKO Uliczne oświetlenie…

Dla kogo pomoc z Tarczy 2.0?

… na terenie gminy Kleszczów będzie serwisowane przez firmę Agencja „ELPIR” Zię-
ba Zuzanna, z siedzibą w miejscowości Dubidze. Lista czynności, które będą wykonywa-
ne w ramach podpisanej już umowy jest dość obszerna i liczy 19 szczegółowych zadań.

Te najbardziej kluczowe to oczywiście bieżące usuwanie usterek oświetlenia uliczne-
go oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych źródeł światła, zasilaczy, ochronników, dławi-
ków, kloszy, uszczelek, przewodów oświetleniowych wraz z osprzętem, kabli, bezpieczni-
ków itp. Kolejne czynności, jakie wykonywane mają być w ramach konserwacji oświetlenia 
ulicznego to kontrola czasu załączania się i wyłączania oświetlenia oraz regulacja zegarów 
i przekaźników zmierzchowych, a także lokalizacja uszkodzeń i naprawa linii napowietrz-
nych oraz kablowych, zasilających oświetlenie.

Pracownicy wybranej w przetargu firmy odpowiadać też będą m.in. za regulację prze-
krzywionych słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw, jak również za wycinkę gałę-
zi przeszkadzających w funkcjonowaniu oświetlenia i za czyszczenie urządzeń, które skła-
dają się na gminną infrastrukturę oświetleniową. Wymienione w ramach prac serwisowych 
źródła światła, materiały i zużyte elementy mają być utylizowane zgodnie z przepisami.

rzyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 
2.0 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie rozpoczął od 15 stycznia. W tym samym 

czasie zrobiły to inne banki spółdzielcze oraz 17 największych banków komercyjnych 
w Polsce. Łączna kwota subwencji, które przeznaczono na to kolejne, covidowe wspar-
cie ma wynieść 35 mld zł. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać 
do 400 tysięcy firm.

Warunki pomocy
O subwencję mogą starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub 

październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku 
do analogicznego okresu w roku 2019 roku. 

• Dla  mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracow-
ników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 
2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi  
18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymal-
nej kwoty 324 tys. zł. Faktyczna wysokość wsparcia za-
leżna jest od liczby pracowników i skali spadku obrotów.

• W przypadku firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był 
mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, 
subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Mogą wy-
nieść maksymalnie 3,5 mln zł i mogą pokrywać do 70 proc. strat.

Weryfikacja wniosków
Wnioski składane przez przedsiębiorców w bankach (także w Banku Spółdzielczym 

w Kleszczowie) są weryfikowane przez Polski Fundusz Rozwoju w oparciu o dane m.in. 
z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finan-
sów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finanso-
wej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia 
wniosku. Ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie z Tarczy 2.0 jest 28 lutego br.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl.
(opr. JS)

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie jest jednym z tych banków, w których jego 
klienci, uprawnieni do skorzystania z subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0 

mogą składać wnioski o subwencję.

P

Wiadomo, kto zbuduje boisko
Szacowane na 2,7 mln zł brutto koszty budowy wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego w sąsiedztwie 
szkoły w Łękińsku będą niższe. Wszystkie trzy ofer-
ty, jakie wpłynęły na gminny przetarg zawierały cenę 
niższą od kosztorysowej. Jedna była aż o milion niż-
sza, więc oferta ta została odrzucona jako rażąco ni-
ska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Umowa 
ze zwycięzcą przetargu, którym okazała się spół-
ka ANMED z siedzibą w Kietrzu, została podpisana  
26 stycznia. Firma ma zrealizować gminne zamó-
wienie w terminie 8 miesięcy za 2.232.400 zł, gwa-
rantując przez 5 lat utrzymanie nawierzchni boiska 
z naturalnej trawy. Gwarancja udzielona na całą in-
westycję ma obowiązywać przez 7 lat.

Sprzedanych sześć działek
W pierwszym tegorocznym przetargu na sprzedaż 
działek budowlanych w Łuszczanowicach Kolonii, 
zorganizowanym przez Urząd Gminy 4 lutego do 
sprzedaży zostało przeznaczone 10 parceli, poło-
żonych przy ulicach Jana III Sobieskiego, Włady-
sława Jagiełły oraz Stefana Batorego. Nabywców 
znalazło sześć z nich, a większość wylicytowanych 
cen była nieznacznie wyższa od cen wywoław-
czych. Szczegółowa informacja o wynikach tego 
przetargu zamieszczona została 12 lutego w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów.

Wiedza o zamówieniach 
publicznych…
… wymaga regularnego uzupełniania, zwłaszcza 
kiedy regulacje prawne z tego zakresu ulegają 
większej zmianie. W dniu 8 lutego Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów zorganizowała bezpłatne 
szkolenie „Nowa ustawa Prawo zamówień publicz-
nych - jak przeprowadzić postępowania według 
nowych przepisów”.

Z zaproszenia fundacji skorzystało 16 osób. Byli 
to przedstawiciele firm i instytucji z terenu gmi-
ny Kleszczów. Szkolenie zostało przeprowa-
dzone przez Edytę Głowińską - radcę prawnego  
z MADEJCZYK Kancelaria Prawna.

Przetestowany personel szkół
Przed powrotem do szkół dzieci z trzech naj-
młodszych klas szkół podstawowych (co nastąpi-
ło w styczniu, zaraz po zimowych feriach) odbyło 
się zapowiadane testowanie nauczycieli z klas I-III 
podstawówek oraz szkół specjalnych na obecność 
SARS-CoV-2. Nauczyciele szkół w Kleszczowie i Łę-
kińsku testowali się 15 stycznia w mobilnym punkcie 
pobrań, zlokalizowanym w Bełchatowie przy ul. Cza-
plinieckiej 153. Kolejny etap pobierania wymazów od 
nauczycieli rozpoczął się w lutym. 12 lutego z testu 
mogli skorzystać nauczyciele szkoły w Łękińsku. 19 
lutego to dzień testowania m.in. pracowników samo-
rządowego przedszkola w Kleszczowie.

JS

Agencja „ELPIR” uruchomiła możliwość całodobowego przyjmowania zgło-
szeń o awariach oświetlenia ulicznego. Zgłoszenia awarii są przyjmowane telefo-
nicznie (pod nr tel. 692-130-780; 887-791-821; 725-726-511) oraz poprzez pocztę 
elektroniczną: zieba83@wp.pl.

Zgodnie z umową, która będzie obowiązywać do końca 2021 r. Agencja „ELPIR” za prze-
prowadzenie zleconych czynności otrzyma wynagrodzenie brutto 121 491,48 zł. 

Nie udało się rozstrzygnąć drugiej części przetargu, która dotyczyła utrzymania, konser-
wacji i napraw bieżących sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg gminnych 
i powiatowych, będących w zarządzie Gminy Kleszczów. Jedyna złożona oferta miała rażą-
co niską cenę w stosunku do przedmiotu zmówienia i - jak czytamy w komunikacie, zamiesz-
czonym w gminnym BIP - „budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ”.

JS
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KOMUNIKATY
Ważne dla najemców i dzierżawców 
lokali gminnych
W zestawieniu tabelarycznym, dotyczącym zaległości/nadpłat 
czynszu, przesłanym do najemców i dzierżawców lokali gmin-
nych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, zawarta została niepra-
widłowa informacja, dotycząca zaległości czynszowych.
Prosimy najemców i dzierżawców o samodzielne zweryfi kowa-
nie swoich płatności. Jeśli zaległości czynszowych nie ma nale-
ży zignorować informację zawartą w tabeli.
Za powstałe nieporozumienie Urząd Gminy przeprasza.

Kasa w Urzędzie Gminy w Kleszczowie…
… jest nieczynna do odwołania. Prosimy, by wpłaty podatków lo-
kalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były 
dokonywane na rachunek bankowy, którego numer podany zo-
stał w decyzji podatkowej lub nakazie płatniczym. Takie wpłaty 
można realizować w banku lub za pośrednictwem bankowości 
internetowej. Podatek można też uregulować u inkasenta (soł-
tysa) w każdym sołectwie. Jest to możliwe na co najmniej 7 dni 
przed upływem terminu płatności podatku.

Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pra-
cy gabinetu RTG na marzec 2021 r. Pacjenci będą mogli zgła-
szać się na wykonanie zdjęć rentgenowskich w następują-
cych terminach: ● 02.03. godz. 14-18, ● 04.03. godz. 14-18, 
● 06.03. godz. 10-14, ● 09.03. godz. 14-18, ● 11.03. godz. 14-18, 
● 16.03. godz. 14-18, ● 18.03. godz. 14-18, ● 20.03. godz. 10-14, 
● 23.03. godz. 14-18, ● 25.03. godz. 14-18.

Bezpłatne porady prawne w „Arreksie”
Informujemy, że w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. 
istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej. 
Zainteresowani taką usługą mogą się kontaktować z Agencją 
osobiście, albo telefonicznie - nr 727-500-728.

PCPR uruchamia telefoniczne porady psychologa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje 
o uruchomieniu telefonicznych porad psychologicznych. To spe-
cjalistyczne poradnictwo odbywa się od poniedziałku do soboty, 
w godzinach 17:00-18:00. Osoby poszukujące psychologiczne-
go wsparcia powinny dzwonić na numer telefonu 690-141-700.

Kwalifi kacja wojskowa 2021 w dwóch terminach
Trwająca pandemia skłoniła resort obrony do wprowadzenia 
zmian w kwalifi kacji wojskowej. W tym roku będzie ona organi-
zowana w dwóch terminach. W rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifi -
kacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U.2021.47) wyznaczone zostały 
następujące daty: ● I termin: od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r., 
● II termin: od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r.
Szczegółowe terminy oraz miejsca dla poszczególnych powia-
tów zostaną podane niezwłocznie po ukazaniu się obwieszcze-
nia Wojewody Łódzkiego w tej sprawie. W tym roku do stawie-
nia się do kwalifi kacji wojskowej wzywani będą w szczególności 
mężczyźni urodzeni w roku 2002.

Zapisy na kompostowniki
Do 31 marca Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmuje zapisy 
mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem kompostownika. 
Zgłoszenia są przyjmowane przez Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami (na adres martak@kleszczow.pl lub te-
lefonicznie 44/ 731-66-10). Kompostowniki będą przekazywane 
użytkownikom w formie bezpłatnego użyczenia.

(opr. JS)

Zimowe obowiązki 
właścicieli nieruchomości

Plany pracy komisji

zimowych obowiązków należy też usuwanie śniegu obcią-
żającego dachy budynków, a także - szczególnie w mia-

stach - usuwanie sopli zwisających z krawędzi dachów oraz balko-
nów. Wszystkie te zimowe obowiązki ciążą nie tylko na właścicielach 
nieruchomości, ale również na współwłaścicielach, użytkownikach 
wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach 
i innych użytkownikach nieruchomości oraz na tych podmiotach, któ-
re nią władają.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach: „Właściciele nierucho-
mości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) 4) 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomo-
ści; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowa-
nie pojazdów samochodowych”.

Właściciele, współwłaściciele, 
użytkownicy bądź zarządcy nierucho-
mości za niedopełnienie obowiąz-
ków związanych z usuwaniem śnie-
gu i lodu z chodników, położonych 
wzdłuż nieruchomości, mogą być uka-
rani mandatem karnym. Osoba, któ-
ra uległa wypadkowi na zaśnieżonym 
czy oblodzonym chodniku ma prawo 
dochodzenia przed sądem cywilnym 
odszkodowania od zobowiązanego do 
utrzymania czystości i porządku.

JS

ak już informowaliśmy w porządku styczniowej sesji Rady Gminy 
Kleszczów znalazło się przedstawienie planów pracy dwóch ko-

misji rady na rok 2021. Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska (KBRRiOŚ) na I kwartał tego roku zaplanowała zająć się 
tematami: odpłatności za wodę dla mieszkańców gminy, komunikacji lo-
kalnej oraz gminnymi świętami („Dni Kleszczowa”, „Dożynki”).

W kolejnych trzech kwartałach pojawią się w dyskusji sprawy bu-
dżetowe. Najpierw - zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budże-
tu za 2020 rok, później - realizacjia budżetu za I półrocze 2021, a na 
koniec - zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok. Wśród tema-
tów, które komisja KBRRiOŚ będzie omawiać w ciągu tego roku zna-
lazły się też m.in. gospodarowanie majątkiem gminy i czynsze za loka-
le; utrzymanie czystości na terenie gminy; przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg; stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Za-
równo w I, II jak i IV kwartale członkowie komisji będą się zapoznawać 
ze stanem realizacji kluczowych inwestycji na terenie gminy.

Przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich (KSSiO) będą również sprawy realizacji i plano-
wania gminnego budżetu. Tematy zaplanowane na I i II kwartał to m.in. 
funkcjonowanie służby zdrowia na terenie naszej gminy, zaopiniowa-
nie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz działań GOPS z zakresu pomocy społecznej za 2020 
rok; estetyka posesji i obiektów publicznych; sytuacja rynku pracy 
w gminie; organizacja i przygotowanie gminnych placówek do wakacji.

W III kwartale komisja zajmie się m.in. oceną realizacji zadań 
oświatowych za rok 2020/21 i opiniowaniem kandydatur do gminnych 
nagród artystycznych oraz sportowych. W IV kwartale KSSiO podsu-
muje przebieg wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; będzie też opi-
niować gminny Program Profi laktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
i Narkomanii na 2022 rok.

JS

Do

J
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ak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych w 2018 roku emerytury na konta 

bankowe przelewano dla 69 proc. świadczenio-
biorców. W tym czasie tylko 52 proc. emerytów 
posługiwało się kartą debetową. W ciągu kolej-
nych dwóch lat te liczby z pewnością wzrosły, 
ale nie zadowalają ZUS. Nic dziwnego, że pro-
wadzona jest obecnie ogólnopolska kampania, 
która pokazuje zalety posiadania osobistego 
rachunku bankowego. Te najbardziej oczywiste 
korzyści to bezpieczeństwo i wygoda.

● Własny rachunek w banku to miejsce, na 
które co miesiąc trafi świadczenie emerytalne 
albo rentowe z ZUS (a także KRUS). Konto jest 
chronione hasłem, co zwiększa bezpieczeń-
stwo przechowywanych w banku środków.

● Pieniądze z rachunku (całość świadcze-
nia albo część) można wypłacić w najbliższym 
bankomacie albo w okienku bankowym. Z ra-
chunku bankowego - bez wychodzenia z domu 
- można robić przelewy przez internet, regulu-
jąc należności za prąd, telefon, dostawę wody 
i odbiór śmieci. Dla części seniorów ważna 
może być także możliwość dokonywania zaku-
pów w internecie.

● Nie bez znaczenia - zwłaszcza w obecnym 
czasie pandemii - jest to, że korzystając z ra-
chunku bankowego, chronimy swoje zdrowie. 
Płatności możemy załatwiać bez wychodzenia 
z domu, a płacąc za zakupy kartą zmniejsza-
my ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami, 
które są na „prawdziwych” pieniądzach.

Korzyści 
z bankowego konta
J

…w Przychodni SALUS będzie działać w marcu 
zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 01.03., godz. 8-15, ● 02.03., godz. 8-16, 
● 03.03., godz. 8-15, ● 05.03., godz. 8-15, 
● 09.03., godz. 8-15, ● 10.03., godz. 8-16, 
● 11.03., godz. 8-15, ● 12.03., godz. 8-14, 
● 15.03., godz. 8-15, ● 17.03, godz. 8-15,  
● 18.03., godz. 8-16, ● 22.03., godz. 8-16, 
● 23.03., godz. 8-15, ● 25.03., godz. 8-15, 
● 26.03., godz. 8-16, ● 29.03., godz. 8-15, 
● 30.03., godz. 8-16, ● 31.03., godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 08.03., godz. 15-18, ● 12.03., godz. 15-18,  
● 22.03., godz. 15-18, ●26.03., godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - specjalista 

fizjoterapii mgr Anna Olbromska
● 10.03., godz. 15-18, ● 24.03., godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI -  
dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 20.03., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI - Aleksandra Cyran, 

Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska
● codziennie, godz. 8-18.

Poradnia 
rehabilitacji…K leszczowska Przychodnia Salus informuje o przyjęciach lekarzy specjalistów planowa-

nych w marcu br. Przyjęcia będą odbywać się poprzez teleporady lub bezpośrednio w ga-
binecie w zależności od potrzeby i specjalności, o czym pacjenci są informowani przy rejestracji.

Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na marzec

L. P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 12.03 13-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 26.03 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 06.03 8-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 20.03 8-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 01.03 8.30-15
6. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 29.03 8.30-14
7. Otolaryngolog Lek. med. Izabela Zawadziłło 10.03 14.30-18

8. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata  
Makowska-Piontek 18.03 15.30-18

9. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata  
Makowska-Piontek 26.03 15.30-18

10. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 06.03 9-14
11. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 20.03 9-14

12. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 02.03 10-14

13. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 23.03 12-16

14. Ginekolog. – położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 16.03 10-14
15. Ginekolog. – położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 30.03 10-14
16. Ginekolog. – położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 08.03 16-18
17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 22.03 16-18
18. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 02.03 9-14
19. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 09.03 9-14
20. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 23.03 9-14
21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 03.03 13-18
22. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 10.03 9-14
23. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 17.03 13-18
24. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 24.03 9-14
25. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 31.03 13-18

26. Pulmonologiczna dr n. med. Beata  
Janiszewska-Drobińska 20.03 9-14

27. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 05.03 9-14
28. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 19.03 9-14
29. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 10.03          9.30-14
30. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 06.03 8.30-14
31. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 20.03 8.30-14

32. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin  
Niedzielski 31.03 14-18

33. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 04.03 13-18
34. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 11.03 10-14
35. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 18.03 13-18
36. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 11.03 15.30-18
37. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 25.03 15.30-18
38. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 29.03 11-14

 39. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 15.03 10-17
 40. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 04.03 9-15
 41. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 18.03 9-15
 42. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 11.03 8.20-17
 43. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 01.03 12-15.30
 44. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 18.03 12-15.30
 45. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 05.03 9-15
46. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 19.03 9-15
 47. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy wtorek 15.30-18
 48. Specjalista alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14 å ciąg dalszy na str. 8
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INFORMATOR dla klientów 
Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczówieprzerwanie od 2000 roku jest tworzony ranking „Gazele 
Biznesu”. Pokazuje on małe i średnie fi rmy o ustabilizowa-

nej sytuacji fi nansowej, notujące wzrost przychodów. Warunkiem 
uwzględnienia fi rmy w zestawieniu, tworzonym przez redakcję 
„Puls Biznesu”, jest udostępnienie przez nią wyników fi nanso-
wych, umożliwiających ocenę kondycji.

Spośród fi rm działających na terenie gminy Kleszczów w naj-
nowszym rankingu „Gazele Biznesu” znaleźliśmy tylko jeden pod-
miot. To producent materiałów budowlanych Knauf Bauprodukte (na 
zdjęciu). Spółka zasługuje na wielkie uznanie za swoją transparent-
ność. Dane o wielkości przychodów podaje od 2009 roku. Uzyskała 
wtedy ponad 102,3 mln zł przy zatrudnieniu na poziomie 40 osób. 
Przychody wykazane w rankingu z 2020 roku to 175,7 mln zł. W po-
równaniu z wynikiem za poprzedni rok wzrosły o ponad 16 proc., 
dając fi rmie z Rogowca miejsce 3569 w ogólnopolskim zestawieniu. 
Wykazane zatrudnienie wyniosło 59 osób.

Jaki wzrost przy-
chodów był koniecz-
ny, by w najnowszym 
rankingu „Gazele 
Biznesu” zająć pierw-
sze miejsce? Liderem 
w tym zestawieniu 
okazała się fi rma Dal-
po Poland Sp. z o.o. 
Trading Sp.K., produ-
kująca różnego rodza-

ju taśmy pakowe i folie ochronne. W rankingu z 2018 r. notowała 
11,14 mln zł przychodów, rok później 90,15 mln zł, a w rankingu 
z 2020 - już 162,97 mln zł. Taki wzrost sięgający ponad 1460 proc. 
może zaimponować.

Druga w ogólnopolskim zestawieniu spółka Ekoenergetyka 
Zielona Góra reprezentuje świat nowych technologii i specjalizu-
je się w produkcji stacji szybkiego ładowania samochodów elek-
trycznych. Jej przychody rosły także dynamicznie - od niespełna 
6 mln zł w „Gazelach Biznesu’ 2018”, przez 37,5 mln zł rok później 
do 69 mln zł w najnowszej edycji (wzrost o 1150 proc.).

Nie jest wykluczone, że na terenie gminy Kleszczów jest jesz-
cze kilka fi rm, które spełniają większość kryteriów omawianego 
rankingu. Nie dowiemy się jednak o tym, bo nie zgodziły się prze-
kazać swoich danych fi nansowych.

JS

Skromna reprezentacja 
w rankingu

N

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” SA w Kleszczowie,
informuje, że świadczy usługę

„WIRTUALNE BIURO”,
polegającą na udostępnieniu adresu dla siedziby 

„Usługobiorcy” w siedzibie „Usługodawcy”, 
w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.

Zainteresowanych usługą zapraszamy do kontak-
tu osobistego lub telefonicznego z siedzibą spółki 
ARR „Arreks” SA w Kleszczowie, ul. Szkolna 6,

tel. 727-500-728 lub 44/731-37-10.

Drodzy Przedsiębiorcy z terenu Gminy Kleszczów,
uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów w ramach pro-

mocji gminy rozpoczyna cykl prezentacji lokalnych fi rm 

pn. „WSPIERAMY – PROMUJEMY”.
To Wy jesteście naszym potencjałem gospodarczym, 
który należy promować i prezentować jak najszerszemu 

gronu potencjalnych klientów.
Zapraszamy wszystkie fi rmy z terenu Stref Przemysłowych oraz 
z naszej Bazy Przedsiębiorców do przesyłania swoich promocyj-
nych wizytówek na adres: fundacja@kleszczow.pl, które my będzie-

my udostępniać na stronie internetowej Fundacji i fanpage’u
Przedsiębiorco, jeśli jeszcze Cię nie ma w naszej Bazie – zapraszamy do wpisu:

www.frgk.pl/baza-przedsiebiorcow/dodaj-fi rme-do-bazy/
W ramach współpracy oferujemy także m.in.:
● bezpłatne szkolenia, ● udostępnianie różnych ogłoszeń, ● dofi nansowa-
nie do emisji reklam, ● bieżące informowanie o aktualnych programach m.in. 
doradczych, fi nansowych, szkoleniowych realizowanych przez inne instytu-
cje czy organizacje.

Zapraszamy serdecznie

Adres siedziby: 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 3
www.frgk.pl, e-mail: fundacja@kleszczow.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00
1. Koordynator działalności Fundacji - pok. nr 31, tel. 44/731-46-43, 
503-407-944

● koordynacja zadań Fundacji w zakresie promocji inwesty-
cyjnej gminy i rola „opiekuna inwestora” - kompleksowa obsługa 
i doradztwo na każdym etapie inwestycji (od wstępnej deklaracji 
po pełne uruchomienie działalności),

● realizacja działań promocyjnych Fundacji i zadań z zakresu 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
2. Asystentka Zarządu - pok. nr 28, tel. 44/ 731-31-33, 503-407-624

● obsługa Zarządu Fundacji i Rady Fundacji,
● obsługa sekretariatu.

3. Specjalista ds. realizacji programów Fundacji - pok. nr 23, 
tel. 44/731-46-36, 534-555-224

● realizacja programów doskonalenia zawodowego i języko-
wego mieszkańców gminy Kleszczów oraz projektu ,,Plebiscyt 
Talent”,

● realizacja programów dofi nansowań dla rolników oraz dofi -
nansowań dla przedsiębiorców w zakresie emisji reklam.
4. Specjalista ds. obsługi funduszu pożyczkowego - pok. nr 33, 
tel. 44/ 731-46-37, 531-409-577

● obsługa funduszu pożyczkowego Jeremie 2,
● współpraca z fi rmami i dostawcami produktów i usług dla 

biura Fundacji.
5. Specjalista ds. marketingu i promocji - pok. nr 33, 
tel. 44/731-46-37, 503-407-624

● zawieranie umów dzierżawy nieruchomości m.in. z rolnikami 
oraz porozumień z benefi cjentami Fundacji,

● realizacja zadań marketingowych i promocyjnych Fundacji, 
w tym prowadzenie strony internetowej (m.in. baza przedsiębior-
ców i oferty pracy) oraz profi lu społecznościowego.
6. Główna księgowa – pok. nr 32, tel. 44/ 731-46-35

● kompleksowa obsługa księgowa Fundacji,
● nadzór nad prawidłową realizacją wydatków statutowych Fundacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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Salon Firan Aleksandra
Kleszczów, ul. Główna 44

Pomiar u Klienta           Projekt aranżacji okna

Tel. 508-570-728

W iele starszych osób na hasło „zima stulecia” wraca pamięcią 
do czasów sprzed 42 lat. W ludowej Polsce zbliżała się ósma 

rocznica rządów Edwarda Gierka i jego ekipy. Optymizm rodaków 
z pierwszej połowy lat 70. został już mocno ostudzony. Propaganda 
sukcesu - choć jej główne założenia pozostawały niezmienne - nie 
była w stanie przykrywać coraz trudniejszej sytuacji rynkowej i ob-
ciążeń dla budżetu państwa, spowodowanych gigantycznymi kre-
dytami, zaciągniętymi na Zachodzie na początku rządów E. Gierka.

Dziś powszechna jest opinia, że zimowy żywioł, który w pierw-
szych dniach stycznia 1979 r. sparaliżował cały kraj, obnażył praw-
dziwy stan polskiej gospodarki. Wobec skali i skutków ataku zimy 
media przestały lukrować rzeczywistość.

Prawdziwy stan klęski
„Dziennik Popularny” (tak przez pewien czas nazywał się „Dzien-

nik Łódzki”) w swoim pierwszym wydaniu z 1979 roku już na tytu-
łowej kolumnie obwieszczał: „Stan klęski żywiołowej w północnej 
i środkowej Polsce”. Gazeta informowała o decyzjach, jakie podjął 
obradujący w Nowy Rok rząd. Zajęcia w szkołach i przedszkolach 
zawieszono do 6 stycznia. Priorytet nadano dostawom węgla i paliw 
płynnych do elektrowni i elektrociepłowni.

Prasa informowała o wielkiej sile wiatru i opadach śniegu, który 
w krótkim czasie zasypał tysiące kilometrów dróg oraz torów kole-
jowych. Na północy Polski śnieżne zaspy sięgały 3,5 metra wyso-
kości. Wielu podróżujących utknęło w zasypanych śniegiem samo-
chodach i autobusach. Dotarcie do uwięzionych w nich pasażerów 
trwało godzinami.

Do środkowej Polski kataklizm dotarł w Sylwestra (ostatni dzień 
1978 roku wypadał w niedzielę). Znad Skandynawii napłynął układ 
wyżowy. Najpierw przyniósł silne wiatry, potem śnieżyce i gwałtowny 
spadek temperatury. W sylwestrowe popołudnie duże opady śniegu 
zaczęły paraliżować Łódź. Najpierw stanęła komunikacja tramwajo-
wa. Jeszcze do godz. 21 mieszkańcy mogli na części ulic korzystać 
z około 100 wciąż kursujących autobusów. Po godz. 21 także one 
stanęły. W nocy temperatura spadła do - 20 st. C, wiał silny wiatr, 
tworzący zaspy. Z godziny na godzinę zaczęło przybywać awarii. 
Pękały rury kanalizacyjne i wodociągowe. Coraz częściej wzywano 
strażaków do wypompowywania wody, zalewającej piwnice.

Czarno-białe zdjęcia z przewagą bieli
Pierwsze w 1979 roku wydanie „Polskiej Kroniki Filmowej” liczy 

niecałe 10 minut. Jest w całości poświęcone „Ostremu atakowi zimy” 
(to tytuł tego wydania PKF). „Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry 

mróz. Ostra zima zaatakowała od Suwałk, przesuwając się w głąb 
kraju. Porywisty wiatr zasypał drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja zo-
stała całkowicie sparaliżowana. Mróz i śnieg unieruchomiły większość 
pojazdów. W tysiącach domów zimne kaloryfery i brak ciepłej wody”.

Archiwalny, czarno-biały materiał sprzed 42 lat zaczyna się zdjęcia-
mi ciężarówki Jelcz, pokonującej w zamieci zaśnieżoną drogę. Przej-
mujący gwizd wiatru i pełna napięcia muzyka towarzyszą też później-
szym obrazkom. Są tłem dla przekazywanych przez spikera informacji:

„Trwa nieustanna walka o ciepło dla miasta. Ludzie z determi-
nacją bronią się przed żywiołem. Wszędzie z pomocą pospieszyli 
żołnierze. Najważniejszy jest węgiel, aby nie wygasły kotły w cie-
płowniach, a w domach paliło się światło. 

Ze Śląska jedzie węgiel. Ale po drodze zmienia się w skamie-
niałe bryły. Trzeba je kruszyć ręcznie przy 20-stopniowym mro-
zie. Węglarki muszą być rozładowane jak najszybciej, bo kopalnie 
wołają o transport. Na składowiska węglowe przy elektrociepłowni 
skierowano najcięższy sprzęt. Niestety, maszyny odmawiają po-
słuszeństwa. Rwą się taśmociągi, stają spychacze. W mieście 
mnożą się awarie sieci wodno-kanalizacyjnej i cieplnej, pękają rury 
i kaloryfery, nie puszczają zwrotnice”.

Końcowa część kroniki pokazuje setki ludzi - pracowników 
warszawskich zakładów, którzy z pomocą prostych łopat prze-
rzucają na pobocza śnieg, zalegający na ulicach. Najgrubsze 
warstwy lodu usuwają z jezdni spychacze. „Tramwaje i auto-
busy jeszcze stoją w śniegu. Trzeba pilnie utorować drogę do 
sklepów dla samochodów z mlekiem i pieczywem. Budowlani 
rzucili do oczyszczania najcięższe spychacze. Lekkie pługi nie 
dawały rady”. 

Energetyczna katastrofa
Media nie informowały zbyt otwarcie o wszystkich obszarach 

klęski. Musiały jednak wyjaśniać Polakom przyczyny wyłącze-
nia z ruchu kolejnych zakładów pracy i wprowadzenia najwyż-
szych stopni energetycznego zasilania - najpierw 19, a później 
20. Z wyzwaniami srogiej zimy nie radziły sobie kopalnie i elek-
trownie w Pątnowie, Adamowie i Koninie. Zamarzały przenośniki 
taśmowe, którymi dostarczano węgiel brunatny. W elektrowni 
Ostrołęka z trudem utrzymano w ruchu jeden blok. Dwa pozo-
stałe stanęły, bo zamarzł system do transportu popiołu i żużla.

Były duże problemy z eksploatacją elektrowni Dolna Odra, 
a także zaopatrujących Śląsk elektrowni Jaworzno III oraz Ła-

Pamiętna zima 1978/79

å ciąg dalszy na str. 10

● ●
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å ciąg dalszy na str. 12

Szkoła w Wolicy (cz. 3)
olejna wizytacja szkoły w Wolicy miała miejsce w maju 1962 roku. 
Przeprowadził ją Władysław Zborowski, zastępca inspektora oświaty 

w powiecie bełchatowskim. Podobnie jak poprzednicy miał oceniać metody 
pracy nauczycieli, ich przygotowanie do zajęć oraz badać wyniki nauczania.

Krytycznie o trzecioklasistach
Ze sprawozdania, przygotowanego po odwiedzeniu szkoły dowiadu-

jemy się m.in. o tematach zajęć, prowadzonych przez nauczycieli w po-
szczególnych klasach. Uczniowie IV i V klasy zajmowali się na języku 
polskim opowiadaniem „Towarzysze” (o współpracy Olka z kolegami). 
Drugoklasiści ćwiczyli pisownię wyrazów z „rz” niewymiennym, a trzecia 
klasa - układaniem zdań z przysłówkami.

O ile o uczniach tej klasy wizytator wyraża się raczej krytycznie 
(„Dzieci słabo się wypowiadają - są bierne”), to pierwszoklasistom nie 
szczędzi pochwał: „Dzieci opanowały technikę czytania na poziomie do-
brym. Czytają teksty nowe, piszą ze słuchu i z pamięci. Wypowiadają się 
swobodnie. Liczą bez trudności. Dzieci posiadły dostateczną biegłość 
w wykonywaniu dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 20”.

Lekcje z języka polskiego prowadziła Rozalia Misztela. Jej mąż, 
Aleksander był oceniany za zajęcia z przyrody z uczniami klasy III, za 
matematykę nauczaną w klasie IV oraz za naukę historii w klasie V. Trze-
cioklasiści skrytykowani za bierną postawę na polskim nie ożywili się też 
na lekcji przyrody. Poświęcona była tematowi znanemu dzieciakom wiej-
skim - stosowaniu maszyn i nowoczesnych narzędzi w rolnictwie. Mimo 
to „dzieci były mało aktywne, bierne; w postawie są nieśmiałe”. Nauczy-
cielowi prowadzącemu lekcję wizytator zwrócił uwagę, że omawiając taki 
temat warto było odwiedzić kółko rolnicze.

Czwartoklasiści za umiejętność mnożenia i dzielenia wyrażeń dwu-
mianowych zostali ocenieni na „dostatecznie”. Także przyswojenie mate-
riału z historii u uczniów klasy V przysłany z powiatu urzędnik ocenił jako 
dostateczne. W trakcie tej lekcji omawiano wątki z zakresu: Słowianie; 
Zjednoczenie Polski; Krzyżacy w Polsce. Uczniowie odpowiadali na py-
tania dotyczące ważnych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce 
w latach: 966, 1000, 1025, 1138, 1226 oraz 1410. 

Uwagi po tej wizytacji zostały zapisane w sześciu krótkich punktach, 
a na wykonanie zaleceń dano czas do końca sierpnia.

Budynek starannie konserwowany
W maju 1963 roku swoje spostrzeżenia i uwagi zapisał na dwóch 

niepełnych stronach maszynopisu podinspektor szkolny Dominik Pol. 
Jego opinie o metodach pracy i poziomie wiedzy uczniów były znacznie 
lepsze niż po wcześniejszych wizytacjach. Krytyczne uwagi odnosiły się 
głównie do estetyki i poprawności uczniowskiego pisma („dużo błędów 
w zeszytach gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych”). Brudne 
dłonie i zbyt długie paznokcie uczniów klasy V zaowocowały uwagą, wpi-
saną na końcu sprawozdania: „Zadbać o higienę osobistą uczniów kl. V”.

Dużo pochwał zebrał kierownik szkoły: „Budynek szkolny starannie 
konserwowany przez kier. szkoły Ob. Aleksandra Misztelę, który przez 
okres kilku lat dużo włożył wysiłku celem utrzymania budynku i otoczenia 
w stanie używalności”.

Listopad 1963 r. to pora kolejnej wizytacji podinspektora Dominika 
Pola. Swój raport rozpoczął takimi zdaniami: „W szkole pracuje małżeń-
stwo Rozalia i Aleksander Misztelowie. W dwóch izbach lekcyjnych odby-
wają się zajęcia z uczniami. Izby są obszerne z dużą ilością światła i po-
wietrza. Brak w nich jednak aktualnej dekoracji w postaci obrazów, map 
itp. potrzebnych codziennie na lekcjach”. Wizytując lekcję zajęć praktycz-
nych, na których klasy IV i V wykonywały okładki, odnotował, że pani Ro-
zalia jest aktywna, „pobudza uczniów do myślenia i pracy”. Sprawdzając 
co w trzecim miesiącu swojej edukacji szkolnej umieją pierwszoklasiści 
wizytator zauważył: „Uczniowie odpowiadają, czytają i piszą”.

W zaleceniach pokontrolnych wizytator m.in. zobowiązał kierownika 
szkoły „do hospitowania nauczycielki bez względu na to, że jest żoną kier. 
szkoły”. W klasach miały się pojawić rośliny doniczkowe, a wiosną 1964 
obok szkoły miała zostać urządzona działka doświadczalna. Jedno z zale-
ceń dotyczyło też wyglądu sal lekcyjnych, czystości okien i podłóg.

Datę 20 grudnia 1963 r. nosi odręczne pismo, które Aleksander Misz-
tela skierował do Wydziału Oświaty i Kultury w PPRN w Bełchatowie. 
Poinformował w nim o realizacji zale-

K
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å ciąg dalszy ze str. 4
● Każda płatność kartą albo przelew interneto-

wy są odnotowane w historii rachunku. To, ile wy-
daliśmy w danym miesiącu i ile pieniędzy mamy 
jeszcze do dyspozycji zawsze można sprawdzić.

● Jest bezpieczniej, gdy senior nie trzyma 
gotówki w domu. Nie naraża się wtedy na 
oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta”. 
Wychodząc na zakupy, albo jadąc komunika-
cją publiczną nie musi się obawiać kradzieży 
czy zgubienia portmonetki z gotówką.

O to, w jaki sposób założyć konto osobiste 
można zapytać w najbliższym banku (także tele-
fonicznie). Dla osób, które dotychczas nie były 
klientami któregokolwiek z banków atrakcyjną 
ofertą może być prowadzony bezpłatnie „podsta-
wowy rachunek płatniczy”. Tę usługę proponuje 
już wiele banków, przy czym ilość bezpłatnych 
operacji, jakie w ciągu miesiąca dokonywane są 
z pomocą tego rachunku jest ograniczona.

(opr. JS)

1 marca można składać wnioski o sty-
pendia motywacyjne za I semestr roku 

szkolnego 2020/2021. Uczniowie szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Kleszczów otrzymają stypendium bezpo-
średnio w szkole, do której uczęszczają.

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie są nato-
miast przyjmowane wnioski o wypłatę stypen-
diów motywacyjnych za szczególne osiągnię-
cia w zawodach sportowych, turniejach, kon-
kursach lub olimpiadach. O stypendium można 
starać się w przypadku zajęcia na szczeblu:
• powiatowym - miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
• rejonowym - miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
• wojewódzkim - miejsca 1-6 w klasyfikacji ogólnej,
• krajowym - miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
• międzynarodowym - miejsca 1-20 w klasyfikacji 
ogólnej.

Bez względu na liczbę osiągnięć zdo-
bytych jako reprezentant szkoły, czy klu-
bu sportowego lub GOK-u, uczeń składa  
tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium 
za szczególne osiągnięcia, wpisując w nim 
wszystkie swoje osiągnięcia, zdobyte pod-
czas ostatniego półrocza. Przyznawane jest 
tylko jedno stypendium za najwyższe osią-
gnięcie ucznia.

Szkoła lub klub potwierdza indywidualne 
i zespołowe osiągnięcia uczniów, sprawdzając 
poprawność i rzetelność informacji wpisanych 
we wniosku.

W regulaminie nie przewiduje się wypłat 
stypendium za wyróżnienia zdobyte przez 
ucznia. W tym przypadku podmiot potwierdzający 
zdobyte osiągnięcie musi uzasadnić, że mieści się 
ono w podanych wyżej przedziałach miejsc.

Wnioski są do pobrania na stronie gminy 
www.kleszczow.pl/procedury/. Konieczne jest 
dołączenie zaświadczenia ze szkoły, potwierdza-
jące uzyskaną średnią ocen lub potwierdzenie 
zdobytych osiągnięć, uzyskanych w II semestrze 
zakończonego roku szkolnego.

(opr. JS)

UWAGA uczniowie!
Do

marca upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalne-
go na II semestr roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów szkół ponadpodstawo-

wych. O takie stypendium mogą się ubiegać:
A. niepracujący uczniowie szkół ponadpodstawowych, znajdujący się w trudnej sytu-

acji 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 orzeczonym umiarkowanym lub 
znacznym stopniem niepełnosprawności, mający stałe zameldowanie na terenie Gminy 
Kleszczów od co najmniej 1 roku, bez względu na dochód przypadający na członka rodziny.

Stypendia (zarówno z pkt. A jak i pkt. B) mogą być przyznane uczniom, którzy łącznie 
spełniają takie warunki: ● nie ukończyli 24 roku życia, ● posiadają stałe zameldowanie 
na terenie Gminy Kleszczów co najmniej od 1 roku, ● przedstawili zaświadczenie ze 
szkoły o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym, ● nie osią-
gają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, 
bądź umowy o dzieło.

Dodatkowo w przypadku uczniów z grupy A miesięczny dochód na członka rodziny 
nie może przekroczyć dochodu wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674 zł netto na członka rodziny.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium socjalne opisane w pkt. B jest po-
siadanie przez ucznia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Na stronie internetowej gminy (www.kleszczow.pl/urzad-gminy/procedury/) zna-
leźć można niezbędne formularze i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, doty-
czącymi otrzymania stypendium.

(opr. JS)

zy wiecie, że: ● najbardziej utalentowani uczniowie szkół ponadpodstawowych i stu-
denci z regionu łódzkiego mogą do 19 marca ubiegać się o jednorazowe stypendia 

z Urzędu Marszałkowskiego; ● do 31 marca studenci mogą zgłaszać swoje projekty do mię-
dzynarodowego konkursu Stypendium Projektowe Vectorworks w kategoriach: Architektura, 
Architektura krajobrazu, Projektowanie wnętrz i Technika sceniczna (najwyższa nagroda wyno-
si 10.000 USD); ● do 30 kwietnia Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyjmuje od uczniów 
najstarszych klas szkół podstawowych i szkół średnich wnioski o stypendia, wyrównujące 
szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości.

Atrakcyjnego wsparcia stypendialnego można szukać nie tylko po 
zakończeniu roku szkolnego czy akademickiego, ale również w jego 
trakcie. Bardzo użytecznym narzędziem jest wyszukiwarka www.moje-
stypendium.pl, prowadzona przez Fundację Dobra Sieć przy współpra-
cy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. W zasobach tego stale 
aktualizowanego serwisu znajduje się baza stypendiów, są też informa-
cje o ogłaszanych konkursach i atrakcyjnych stażach zawodowych.

(opr. JS)
Źródło: www.mojestypendium.pl

Stypendia socjalne dla uczniów  
szkół ponadpodstawowych

Nie tylko gminne stypendium

1

C

Korzyści 
z bankowego konta
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Działki zaznaczone kolorem szarym 
przeznaczone są do zbycia w drodze 
ustnych II przetargów nieograniczo-
nych w dniu 3 marca 2021 roku.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na II przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 3 marca 2021 roku

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

L.p. Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr 
działki

NR 
KW

Powierzch-
nia 
[ha]

Cena wywo-
ławcza net-

to [zł]

Wadium 
[zł]

Minimalne 
postąpie-

nie [zł]

ul. Jana III Sobieskiego
1. Łuszczanowice Kolonia 697

Ks
ię

ga
 W

ie
cz

ys
ta

   
 

PT
1B

 /0
00

53
23

4/
7

0,1883 82 852,00 8 300,00 830,00
2. Łuszczanowice Kolonia 696 0,1381 73 193,00 7 400,00 740,00
3. Łuszczanowice Kolonia 695 0,1273 67 469,00 6 800,00 680,00
4. Łuszczanowice Kolonia 694 0,1275 67 575,00 6 800,00 680,00

ul. Zygmunta III Wazy
5. Łuszczanowice Kolonia 688 0,1280 67 840,00 6 800,00 680,00
6. Łuszczanowice Kolonia 691/1 0,1328 70 384,00 7 100,00 710,00

ul. Stefana Batorego
7. Łuszczanowice Kolonia 671 0,1356 69 156,00 7 000,00 700,00
8. Łuszczanowice Kolonia 675 0,1202 63 706,00 6 400,00 640,00
9. Łuszczanowice Kolonia 676 0,1200 63 600,00 6 400,00 640,00

 1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwasta-
mi. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłą-
cza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek, 
przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listo-
pada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798) gdzie działki 
oznaczone numerami: 697, 696, 695, 694, 688, 691/1, 671, 675, 676 znajdują się w strefi e 10MN 
i 12MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto dla działek nr 688, 694, 695, 696, 697 w granicach oznaczonych na rysunku wyznacza 
się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, strefę ochrony 
pośredniej cmentarza, dla której ustala się: 

a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających zaopa-

trzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gmin-
nej 101136E Łuszczanowice-Antoniówka, ulicami Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44/ 731-66-50.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 3.03.2021 r. w sali 
nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, prze-
prowadzone w dniu 2 grudnia 2020 r. zakończyły się wynikami negatywnymi. Nabywca danej 
nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić 
należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty zwią-

zane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin prze-
targu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 
97-410 Kleszczów oraz publikowana jest na 
stronach internetowych www.kleszczow.pl 
na stronie podmiotowej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej www.bip.kleszczow.pl Urzę-
du Gminy Kleszczów w zakładce „Gospodar-
ka nieruchomościami”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul Głów-
na 47, Referat Ochrony Środowiska i Go-
spodark i  Gruntami ,  pok.  26 lub pod 
tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

ieodpłatna pomoc prawna i nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie 

przysługują osobie, która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej. Z porad mogą skorzystać też osoby fi -
zyczne, prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, które w ciągu ostat-
niego roku nie zatrudniały innych osób.

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA TO:

● poinformowanie osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach (w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym), 
● wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązania jej problemu prawnego, 
● sporządzenie projektu pisma (z wyłą-
czeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowoadministracyjnym), ● nieod-
płatna mediacja, ● sporządzenie projektu 
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, 
● ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym, ● ustanowie-
nie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
● poinformowanie o kosztach postępowa-
nia i ryzyku fi nansowym, związanym ze 
skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE OBEJMUJE 

działania dostosowane do indywidual-
nej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzają-
ce do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz 
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu 
problemu, w tym - w razie potrzeby - spo-
rządzenie wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo-
łecznego. Poradnictwo obywatelskie obej-
muje również nieodpłatną mediację.

GODZINY FUNKCJONOWANIA 
Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa 

Obywatelskiego w Kleszczowie, przy 
ul. Głównej 47:

● poniedziałek 8.00-12.00
● wtorek  13.00-17.00
● środa  8.00-12.00
● czwartek  11.00-15.00
● piątek  11.00-15.00

(opr. JS)

Kiedy 
po bezpłatne 

porady prawnika?
N
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ziska. Elektrownia Bełchatów 
miała ruszyć dopiero trzy lata 
później - nie było więc szan-
sy wsparcia przez nią (i przez 
górników KWB Bełchatów) 
krajowej energetyki.

Wiele trudności z do-
stawami węgla miały dwie 
łódzkie elektrociepłownie 
- EC-I i EC-IV. Ta druga, za-
opatrująca m.in. ogromne, 
budowane „za Gierka” osie-
dle Widzew Wschód, stanę-
ła, kiedy woda z rozerwanej 
przez mróz rury zalała prze-
nośniki węgla. Uwalnianie 
skutych grubą warstwą lodu 
urządzeń zajęło wiele godzin. 
Zanim ciepło znów popłynęło 
rurami w wielu widzewskich 
mieszkaniach temperatura 
spadła do zaledwie 4 st. C. 
Dogrzewanie się gazem nie 
wchodziło w grę, bo jego też 

zaczęło brakować. Musiały stanąć łódzkie fabryki, korzystające 
z pary technologicznej. Priorytetem stało się dostarczanie ciepła 
do ogrzewanie domów mieszkalnych.

Przydał się budowlany sprzęt
W Bełchatowie i okolicach nieocenioną rolę w pokonywa-

niu skutków uciążliwej zimy w początkach 1979 roku odgrywały 
ekipy, pracujące wtedy przy budowie odkrywkowej kopalni wę-
gla oraz elektrowni. W kopalni trwało już zdejmowanie nadkładu 
i transportowanie go na to miejsce, w którym obecnie znajduje 
się Góra Kamieńsk. W elektrowni betonowano konstrukcje pierw-
szego bloku, budowano też drogi dojazdowe do kilku obiektów.

Na Rogowiec musiało codziennie dojechać parę tysięcy ro-
botników, pracujących w systemie zmianowym. Poza dostawa-
mi niezbędnych materiałów na najważniejszą wtedy w Polsce 
budowę, priorytetem stało się też zapewnienie przejazdu dla 
autobusów pracowniczych. Nowe spychacze, potężne ciągni-
ki i ładowarki, przeznaczone do pracy przy budowie kopalni 
i elektrowni otrzymały teraz inne zadanie. Musiały pomóc w od-
śnieżaniu najważniejszych dróg dojazdowych, prowadzących 
w kierunku Rogowca.

Tzw. przewozy (autobusy pracownicze) pokonywały wów-
czas dalekie trasy - do Częstochowy, Zduńskiej Woli, a nawet 
Tomaszowa Mazowieckiego. Bełchatów - największa sypialnia 
górników i energetyków - stopniowo się rozrastał, ale nowych 
mieszkań zakładowych i hoteli pracowniczych starczało tylko dla 
niewielkiej części pracowników. Największe z bełchatowskich 
osiedli - Dolnośląskie liczyło wtedy może kilkanaście bloków. 
Wciąż było jednym wielkim placem budowy. Stąd brała się ko-
nieczność dowożenia robotników z tak znacznych odległości.

Jerzy Strachocki
(dokończenie w następnym wydaniu)

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t. j Dz.U.2020.poz.1990) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Dębina, 
gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wy-
kazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opubli-
kowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie 
internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

arszałek Województwa Łódzkiego wydał obwieszczenie, doty-
czące konsultacji w sprawie podziału województwa łódzkiego 

na obwody łowieckie. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz 
zaliczania obwodów łowieckich do kategorii został udostępniony 10 lu-
tego. Do 2 marca jest dostępny m.in. na stronie internetowej www.lodz-
kie.pl oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl. Uwagi do projektu uchwały 
może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomo-
ści, której dotyczy projekt uchwały. Obwieszczenie Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego zostało w całości zamieszczone w „Aktualnościach” 
z 3 lutego na gminnej stronie internetowej. Warto się z nim zapoznać, 
aby wiedzieć w jakim trybie można wnosić uwagi do projektu uchwały.

Organizacje ekologiczne (np. łódzki Ośrodek Działań Ekologicznych 
„Źródła” oraz Fundacja Niech Żyją!) informują na swoich stronach kto 
może ubiegać się o wyłączenie swoich nieruchomości w obwodu łowiec-
kiego. Taką możliwość mają np. osoby prowadzące gospodarstwo agro-
turystyczne, działalność rekreacyjną i turystyczną, edukacyjną, czy inną 
związaną z obecnością ludzi. Na stronach wspomnianych organizacji 
zamieszczono też wzory pism, jakie należy złożyć w toku konsultacji.

JS

onad 180 m sześć. drewna, podzielonego na 15 stosów za-
oferuje Gmina Kleszczów w przetargu ofertowym. Do sprze-

daży jest przeznaczone głównie drewno sosnowe (ponad 175 m 
sześć.), a także niewielkie ilości brzozy, topoli osiki, dębu i akacji.

Drewno pochodzi z wycinki, prowadzonej podczas przebudowy 
drogi powiatowej od ronda w Kleszczowie do ronda w Łękińsku oraz 
jednej z gminnych dróg. Sprzedający ustala minimalną cenę wywo-
ławczą brutto za 1 m sześć.: sosna - 129,15 zł; brzoza - 190,65 zł, 
dąb i akacja - 202,95 zł, topola - 114,39 zł.

Jedynym kryterium oceny ofert w tym przetargu będzie wyso-
kość zaproponowanej przez nabywcę ceny brutto. Zwycięzcą prze-
targu będzie Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za drewno.

Termin składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Klesz-
czowie upływa 26 lutego o godz. 15.00. O wynikach przetargu oferenci 
zostaną powiadomieni do 2 marca br. Informacje o szczegółach przygo-
towania oferty, a także o ilości drewna i cenach wywoławczych za każdy 
stos przeznaczony do sprzedaży są dostępne w ogłoszeniu, podanym 
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów. Tam 
znaleźć można również formularz oferty, przygotowany do wypełnienia.

JS

å ciąg dalszy ze str. 6
Pamiętna zima 1978/79 Podział województwa 

na obwody łowieckie

26 lutego - przetarg na drewno

M

PFot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZÓW
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA 
GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej - w spół-
ce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67; 
607-354-226; (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komu-
nalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22.

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

• Awarie oświetlenia ulicznego -w Agen-
cji „ELPIR” - tel. 692-130-780; 887-791-821; 
725-726-511 oraz zieba83@wp.pl.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego 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
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji 731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63

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

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

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

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

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

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYarto zaznaczyć, że grupa wolontariuszy 

ze szkoły w Łękińsku brała udział w fi -
nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po 
raz osiemnasty. Kwestujących uczniów: Oskara 
Okonia, Joannę Wiernicką, Mikołaja Zajdla, Mi-
chała Grąckiego, Julię Dwornik, Marię Sosińską, 
Natalię Sowę i Zuzannę Stępczyńską wspierały 
nauczycielki SP w Łękińsku: Małgorzata Jegier 
oraz Izabela Segiet. Było także wsparcie rodziców 
uczniów. Nad bezpieczeństwem kwestujących 
czuwała też policja.

M. Jegier, która była szkolnym koordynatorem 
29. Finału WOŚP podkreśla, że zarówno wolonta-
riusze, jak i opiekunowie podczas zbiórki spotkali 
się z pozytywnymi emocjami i miłymi komentarza-
mi osób, wspierających Wielką Orkiestrę.

Po zakończeniu akcji puszki zostały przeka-
zane do sztabu WOŚP w Pajęcznie. Tu zostały 
komisyjnie przeliczone, a każdy wolontariusz 
otrzymał imienne rozliczenie oraz drobne ga-
dżety. Okazuje się, że pomimo niezbyt łaskawej 
pogody i epidemicznych ograniczeń efekty zbiór-
ki, przeprowadzonej w Kleszczowie oraz w Łę-
kińsku okazały się wyjątkowo dobre - uczniowie 
zebrali ponad 3817 zł.

Do 29. Finału WOŚP przystąpił również kom-
pleks SOLPARK Kleszczów. Stąd pochodziły wy-
stawione na aukcję: voucher na usługi kosmetycz-
ne; piłka z autografami siatkarek ŁKS Łódź - aktu-
alnych mistrzyń Polski; 2 vouchery na naukę jazdy 
konnej w Centrum Jazdy Konnej „Wielki Ptak”.

Ponad 750 zł, uzyskane w wyniku sprzedaży 
wspomnianych przedmiotów na aukcji, zasiliło 
konto Wielkiej Orkiestry.

Na prośbę osób zaangażowanych w naszej 
gminie w zorganizowanie wszystkich działań zwią-
zanych z tegorocznym fi nałem WOŚP przekazu-
jemy serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowa-
dzeniu tej ogólnopolskiej akcji w gminie Kleszczów.

JS

Aktywni w 29. Finale WOŚP
W

Fot. SOLPARK Kleszczów
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Szkoła w Wolicy (cz. 3) Muzea regionalne znowu otwarte
woją działalność po wielotygodniowej przerwie wznowi-
ły muzea oraz galerie sztuki. Dzięki temu mieszkańcy na-

szej gminy znów mają możliwość obejrzenia zbiorów m.in. najbliż-
szych muzeów regionalnych - w Bełchatowie oraz w Radomsku.

W Bełchatowie są obecnie dostępne zbiory Gabinetu Numi-
zmatycznego z kolekcją monet i medali poświęconych św. Jano-
wi Pawłowi II, a także wystawa czasowa „Ścieżki pamięci. Po-
zostały tylko kamienie…”, która prezentuje fotografie Andrzeja 
Białkowskiego oraz Piotra Wypycha, wykonane na ewangelic-
kich i żydowskich cmentarzach województwa łódzkiego

Oprócz wystaw czasowych w bełchatowskim muzeum można 
oglądać ekspozycje poświęcone historii Bełchatowa, wnętrzom 
dworskim oraz broni. Od wtorku do piątku muzeum, mieszczą-
ce się w zabytkowym dworku Olszewskich, jest otwarte w godz. 
10.00-15.00, natomiast w niedziele - od godz. 12.00 do 16.00.

Muzeum Regionalne im. 
Stanis ława Sankowskiego 
w Radomsku zaprasza do zwie-
dzania wystaw stałych: ● Pra-
dzieje ziemi radomszczańskiej, 
● Z dziejów miasta Radomska, 
● W okupowanym Radomsku, 
● Powojenne Radomsko 1945-
1989. Opowieść o PRL, ● Życie 
wsi radomszczańskiej na prze-
łomie XIX i XX w.

Dostępne są również ekspozycje czasowe. Jedna z nich, przy-
gotowana przez Łódzki Dom Kultury (Nie tylko frasobliwy… wize-
runki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa 
łódzkiego), przybliża zagadnienie sacrum w polskiej sztuce ludo-
wej. Muzealna placówka w Radomsku zaprasza od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz w niedzielę w godz. 12.00-16.00.

W trakcie zwiedzania obowiązują limity osób, należy też pamię-
tać o przestrzeganiu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

JS

Sceń powizytacyjnych, w tym również 
o tym, że „kierownik szkoły hospituje nauczycielkę (żonę) w myśl zarzą-
dzeń władz szkolnych”, oraz że „woźny tutejszej szkoły dostał upomnienie 
o dokładnym spełnianiu powierzonych mu obowiązków i obecnie wypełnia 
je nienagannie: zmywa podłogi, wyciera kurze, myje okna i.t.p.”.

Rok później, 22 grudnia zastępca inspektora szkolnego, Dominik Pol 
po raz kolejny odwiedził szkołę w Wolicy. Na lekcjach języka polskiego 
uczniowie klasy IV uczyli się odmiany rzeczowników, a ich starsi koledzy 
- stopniowania przymiotników. Była to akurat ostatnia lekcja przed nad-
chodzącymi zimowymi feriami. Wizytator zwrócił uwagę, iż „nauczycielka 
ostrzegła uczniów jak mają się zachowywać na lodzie i w czasie palenia 
świeczek na choince”. Na lekcji geografii prowadzonej przez pana Alek-
sandra omawiano temat Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Uwagi wizytatora dotyczyły tym razem zbyt małej ilości wycieczek, or-
ganizowanych przez szkołę oraz nie przestrzegania przez uczniów zasad 
grzeczności - w kontakcie z nauczycielami oraz wizytatorem nie używali 
słów „proszę” i „dziękuję”.

Odchudzona szkoła, 
jeden nauczyciel
O ile w roku szkolnym 

1961/62 liczba dzieci, 
podlegających obowiąz-
kowi szkolnemu i za-
mieszkałych w obwodzie 
szkoły w Wolicy wynosi-
ła 73, a w kolejnym roku 
72 to w roku szkolnym 
1963/64 uległa gwałtow-
nemu zmniejszeniu do 
59 uczniów. Stało się tak 
za sprawą przeniesienia 
uczniów najstarszej, pią-
tej klasy do szkoły w Łę-
kińsku. Wskazuje na to 
spisany odręcznie godzi-
nowy plan zajęć, w któ-
rym nie  ma już rubryki, 
dotyczącej klasy V.

Co więcej w projekcie organizacyjnym wyraźnie zaznaczono, że szko-
ła w Wolicy posiada tylko jednego nauczyciela. Znany nam już wizytator 
D. Pol w sprawozdaniu sporządzonym 7 grudnia 1965 r. notował: „Szkoła 
Podstawowa w Wolicy realizuje plan nauczania o 1 nauczycielu z liczbą 
uczniów do 40. Łącznie obowiązuje 36 godz. tygodniowo nauczania”.

Tym jedynym nauczycielem, który radził sobie z prowadzeniem nauki 
wszystkich przewidzianych w planie zajęć dla czterech klas, była Rozalia 
Misztela. Jak odnotował wizytator „Obecnie wymieniona studiuje zaocznie 
filologię polską na SN w Piotrkowie Tryb. Wyniki nauczania z wychowania 
osiąga pozytywne, z gramatyki w kl. III i IV nawet dobre”. Część uwag 
odnosi się do metod pracy nauczycielki („łagodnie po macierzyńsku pod-
chodzi do uczniów szczególnie słabych, których pyta dość często starając 
się wciągnąć ich do pracy razem z innymi”), a część - do warunków loka-
lowych szkoły w Wolicy („Szkoła ma dobre warunki lokalowe, dwie izby 
i sień, oraz kancelarię i mieszkanie służbowe dla nauczyciela. Otoczenie 
szkoły gwarantuje bezpieczeństwo dzieci”).

Na te dobre warunki lokalowe i możliwość powiększenia szkoły do 
ośmiu klas będą się powoływać mieszkańcy Wolicy w piśmie, skierowa-
nym do władz oświatowych. Napiszemy o tym w kolejnej części cyklu.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Państwo Misztelowie przy swojej „Syrenie” 
(fotografia z 1964 r. pochodzi ze zbiorów  

p. Doroty Kowalskiej)

Szanowni Czytelnicy,
Teksty o historii szkoły w Wolicy wywołały zainteresowanie mieszkań-

ców wsi, dawnych uczniów tej szkoły. Pojawiły się osobiste wspomnienia, 
przesłane mailem na moją skrzynkę, otrzymałem też zdjęcia, na których 
zostali uwiecznieni Rozalia i Aleksander Misztelowie.

Jeśli są osoby, które chciałyby jeszcze dodać własne wspomnienia 
do tekstu, tworzonego wyłącznie w oparciu o dokumentację z Archiwum 
Państwowego, proszę o ich przesłanie.

J. Strachocki

Jedno z wnętrz muzeum w Radomsku
Fot. www.muzeum.radomsko.pl

å ciąg dalszy ze str. 7


