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W dwóch inwestycjach…

Szkoła czeka na uczniów

… są wykorzystywane konstrukcje stalowe, przygotowane w
wytwórni, działającej w Żłobnicy. Należy ona do spółki Mostostal
Kraków. Na przebudowywanym dworcu kolejowym Warszawa
Zachodnia będzie zamontowane ok. 900 ton konstrukcji stalowych, a przy rozbudowie zakładów Anwil we Włocławku aż 1400
ton konstrukcji stalowych malowanych natryskowo w halach fabryki w Żłobnicy.

Zanim zostaną zniesione ograniczenia w nauce stacjonarnej
uczniom klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku
chcielibyśmy pokazać przygotowane dla nich miejsca. Zostały urządzone w nowej, dobudowanej przez gminę części szkolnego budynku.

Zakończyły się odbiory techniczne, skompletowano nowe umeblowanie. Nic - poza ograniczeniami epidemicznymi - nie stoi na przeszkodzie,
by przestronne korytarze wypełniły się gwarem, a w pracowniach rozpoczęły takie zajęcia, z jakimi kojarzy nam się normalna (nie zdalna) szkoła.
Więcej na str. 7

Trwa spis powszechny
fot. Mostostal Kraków

Więcej na str. 5

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i będzie prowadzony do 30 września. Główny
Urząd Statystyczny przypomina, iż podstawową formą zbierania danych w tegorocznym spisie jest SAMOSPIS INTERNETOWY.

Ogłoszono wyniki

Ponad 240 tys. zł rozdysponuje Gmina Kleszczów wspierając realizację zadań publicznych z kilku różnych zakresów życia społecznego. Niedawno zostały ogłoszone wyniki konkursu,
do którego przystąpić mogły organizacje pożytku publicznego.
Znaleziono wykonawców zadań, objętych pięcioma projektami.
W dwóch przypadkach na ogłoszony przez gminę konkurs nie
wpłynęła żadna oferta.
Więcej na str. 2

Przypomną piosenki z seriali

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Kleszczowie to coroczne
wydarzenie, które ma rozwijać m.in. pasję poznawania języków obcych. Tegoroczna edycja tego muzycznego konkursu będzie dziesiątą - jubileuszową. Początkowo była planowana 15 kwietnia.
Obowiązujące z powodu III fali epidemii ograniczenia skłoniły jednak organizatorów do przesunięcia terminu imprezy na wtorek, 1
czerwca. Zmianie uległ też termin zgłaszania kandydatów do muzyczno-wokalnej rywalizacji. Ich zgłaszanie jest teraz możliwe do
27 maja br.
Więcej na str. 8

I podkreśla, że ze względu na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza, a także najwygodniejsza forma odpowiedzi na pytania w sprawie danych, dotyczących naszej rodziny oraz lokali,
w których mieszkamy. Formularz spisowy jest dostępny na stronie
SPIS.GOV.PL.

Telegraficznie z GOK

● Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy na nadchodzącą „Majówkę on-line”. Przedstawimy Państwu możliwości aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
● Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki, na który przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu pn. „Koncert życzeń on-line”, dedykowanym wszystkim Mamom. Na zgłoszenia czekamy
od 4 do 13 maja.
● W ramach cyklu „Wiosenne inspiracje” w każdy piątek w mediach społecznościowych GOK ukazuje się film instruktażowy, poświęcony różnym technikom twórczym.
● Po wszelkie dodatkowe informacje GOK zaprasza na stronę internetową www.
gok.kleszczow.pl oraz na swój facebookowy profil.
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Gmina pomaga
lokalnym przedsiębiorcom

P

rzypominamy, że 26 lutego br. została przez Radę Gminy Kleszczów podjęta
uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze zwolnienia skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy doświadczyli pogorszenia płynności
finansowej tj. spadku sprzedaży wg kryteriów zawartych w uchwale.
Zwolnienie może dotyczyć pierwszego półrocza 2021 roku. Aby z niego skorzystać
należy wraz ze zgłoszeniem (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
jej skutków) złożyć także korektę deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości.
„Korektę informacji składają osoby fizyczne - czytamy w informacji, przekazanej
przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy w Kleszczowie. - Pierwsza korekta uwzględnia okres od stycznia br. Na jej podstawie będziemy mogli odpisać podatek za pierwszy i drugi kwartał. Druga korekta informacji obejmuje okres od lipca br. i jest
podstawą do ustalenia nowej wysokości zobowiązania podatkowego na rok 2021.
W przypadku osób prawnych wymagamy od nich złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości - pierwszej obejmującej okres od miesiąca od którego ma być zastosowane zwolnienie br. i drugiej, która odnosi się do okresu od lipca br.”
Inaczej wyglądają więc formularze korekt, składanych przez osoby fizyczne, a inaczej tych, które składają osoby prawne. Po złożeniu w Urzędzie Gminy tych dokumentów
osobom fizycznym zostanie wydana i doręczona decyzja o zmianie wymiaru podatku na
rok 2021. Natomiast osoby prawne w korektach deklaracji na podatek od nieruchomości
dokonują obliczenia tego podatku samodzielnie.
Do 20 kwietnia z podatkowego zwolnienia skorzystało trzynaście osób fizycznych
(łączna kwota zwolnienia - 74.136,83 zł) oraz dwie osoby prawne (na kwotę 136.525,43 zł).
JS

Kto pomoże w zadaniach publicznych?

J

Nazwy
nowych rond

ak już informowaliśmy Rada
Gminy Kleszczów podjęła
uchwały o nadaniu nazw trzem - dotąd
bezimiennym - rondom na terenie miejscowości Łuszczanowice. Nowe nazwy
zaczęły obowiązywać po 14 dniach od
ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”. Z inicjatywą nadania nazw wystąpiła Rada Sołecka oraz
radni i sołtys wsi Łuszczanowice.

Pierwsze z trzech bezimiennych dotąd rond u zbiegu ulic Złotej, Opalowej,
Turkusowej w Łuszczanowicach (w pobliżu Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz niedawno powstałego skweru) otrzymało
imię Jana Pawła II.

W

Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Kleszczów ukazało się ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Konkurs był organizowany
w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Został ogłoszony 4 marca br. Powołana przez wójta gminy
Kleszczów komisja wybrała do realizacji oferty dotyczące:
• działalności na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym „Aktywny Senior”
Tego zadania dotyczyły dwie złożone w terminie oferty. Jedna z nich to oferta Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3. Druga została złożona przez Fundację Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 2.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, została wybrana oferta złożona przez
Stowarzyszenie UTW. Wysokość środków przyznanych przez gminę na wsparcie realizacji zadania wynosi
135.000 zł. Z powodu wystąpienia błędów formalnych odrzucono ofertę, złożoną przez Fundację „Servire Homini”.
• działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa „Kleszczów daleko czy blisko”
Jedyna oferta złożona przez Fundację „Horacy” z siedzibą w Wolicy 202 uzyskała pozytywną ocenę
formalną i merytoryczną. Wsparcie gminy wyniesie 20.400 zł.
• działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej „Kleszczowskie tradycje”
Ofertę na realizację tego zadania złożyło Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” z siedzibą w Kleszczowie przy ulicy Brzozowej 3. Wysokość środków na wsparcie realizacji projektu wyniesie 30.000 zł.
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Kleszczów bez barier”
W tym przypadku gmina otrzymała oferty złożone przez dwie organizacje: Fundację „Przekraczać
Granice” z siedzibą przy ul. Słonecznej 18 w Kleszczowie oraz przez Fundację „Horacy” z siedzibą w Wolicy 202. Obie oferty uzyskały pozytywną ocenę. Fundacja „Horacy” uzyskała wsparcie na realizację zadania w wysokości 12.400 zł, natomiast Fundacja „Przekraczać Granice” - 24.174 zł.
• działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia „Kleszczów na zdrowie”
Oferta złożona przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Łodzi przy
ulicy Piotrkowskiej 203/205 otrzymała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a przyznane przez gminę
wsparcie na realizację zadania to 20.000 zł.
Żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
● działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Kleszczów z kulturą w tle”,
● działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Kleszczowskie inicjatywy sportowe”.
JS

Kolejne rondo na drodze z Łuszczanowic do Łękińska znajduje się u zbiegu
ulic Miłej, Złotej i Perłowej (w pobliżu stacji elektroenergetycznej GPZ Kleszczów).
Rada Gminy nadała mu imię Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

Trzecie z nazwanych rond znajduje się u zbiegu ulic Perłowej i Szafirowej, w sąsiedztwie kompleksu leśnego między Łuszczanowicami Hubami
oraz Wolicą. Decyzją inicjatorów rondo
to nazwano imieniem Księdza Jerzego
Popiełuszki.
JS
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Gminne inwestycje

Na ośmiu mieszkań socjalnych. Wykonawca przygotował
już elewacje do nakładania ostatecznej warstwy tynku, zostały ułoosiedlu „Zacisze” przy ul. Tulipanowej trwa budowa

żone chodniki, trwa jeszcze budowa budynku gospodarczego oraz
wiaty na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.
Tereny przy ul. Szkolnej w Łękińsku, sąsiadujące ze szkołą podstawową będą w najbliższych
miesiącach
miejscem
kolejnych prac budowlanych. Przy samej ulicy
rozpoczęła się budowa
nowego parkingu dla aut
osobowych. Powstaje też
teren sportowy z kompleksem boisk i widownią.
Wokół przyszłego boiska piłkarskiego wykonywana jest instalacja,
która pozwoli na nawadnianie trawnika.
Wszystkich, którzy
w wolnym od pracy czasie zechcą wybrać się
„na łono natury”, pieszo,
rowerem, albo z kijkami
do nordic walking ucieszy
wydłużenie sieci ścieżek
rowerowych, prowadzących w kierunku wschodnim - aż do granic gminy.
W ramach kończącej się
inwestycji powstały drewniane altany. Rowerzyści
będą mogli w nich skorzystać z samoobsługowej stacji napraw.
JS

Warto pamiętać
o terminowym regulowaniu
podatków i opłat!

P wy i mające na celu wyegzekwowanie nawet niewielkich
kwot zaległego podatku lub zaległych opłat za gospodarowanie od-

ostępowanie egzekucyjne, wszczęte przez urząd skarbo-

padami komunalnymi stało się od 20 lutego br. bardzo kosztowne.
Jeśli podatnik/ zobowiązany nie uiści tego podatku lub opłaty po
otrzymaniu upomnienia, wówczas wystawiany jest tytuł wykonawczy, który trafia do urzędu skarbowego. Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego urząd ten pobiera od dłużnika opłatę manipulacyjną, której wysokość właśnie od 20 lutego br. jest stała. Niezależnie od wysokości zaległości podatkowych wynosi ona 100
zł. Taką jej wysokość ustalono w art. 64§1 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Na tym nie koniec karnych opłat.
W przypadku ściągnięcia egzekwowanej kwoty urząd skarbowy nalicza opłatę egzekucyjną w wysokości 10 proc. wyegzekwowanych
środków pieniężnych. Do tego dochodzą jeszcze opłaty pocztowe.
Zachęcamy zatem mieszkańców gminy - w trosce o ich portfele - do terminowego regulowania podatków i opłat. W czasach
bankowości internetowej jest to bardzo proste. Można z wyprzedzeniem zlecić uregulowanie tego typu zobowiązań. O wysłaniu
kwoty przelewu w konkretnym dniu będzie za nas pamiętał bank.
JS
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Wszystkim Druhom i Druhnom z jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz mieszkającym na terenie Gminy Kleszczów strażakom zawodowym
składamy z okazji nadchodzącego dnia Św. Floriana serdeczne życzenia.
Życzymy dużo zdrowia i pomyślności oraz bezpiecznych
powrotów z wszystkich akcji, w
których chronią Państwo ludzkie życie, zdrowie i dobytek.
Przewodnicząca Rady
Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA
Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

KOMUNIKATY
Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłat

Jak wiadomo w tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy
mogą składać jedynie w formie elektronicznej. Do przygotowania wniosków o dopłaty służy specjalna aplikacja eWniosekPlus.
Ponieważ część rolników nie posiada komputera albo umiejętności jego obsługi Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS”
S.A. w Kleszczowie w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów będą - wzorem roku poprzedniego - udzielać bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków.
„W związku z epidemią COVID-19 dokumenty dostarczone poddawane będą kwarantannie. Dokumenty te przechowywane są
w specjalnym pojemniku. Właściwe dokumenty prosimy składać
w kopertach z podaniem imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego” - czytamy w przesłanym komunikacie.
Przypominamy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS”
S.A. ma obecnie siedzibę przy ul. Szkolnej 6 (budynek starego
przedszkola w Kleszczowie). Jest czynna w poniedziałek, środę
i czwartek w godz. 7.00-15.00, a we wtorek i piątek w godz. 7.0017.00. Telefon - 44/731-37-31.

Dłuższe terminy składania wniosków

Do 17 czerwca wydłużono termin na złożenie wniosku o dopłaty
bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW (Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW,
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie
premii w ramach działania zalesieniowego). Decyzja ta ma związek z trwającymi ograniczeniami w obsłudze administracyjnej.

Harmonogram pracy gabinetu RTG

Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabinetu RTG na maj 2021. Na wykonanie zdjęć rentgenowskich pacjenci będą mogli zgłaszać się w następujących terminach: ● 04.05. godz. 14-18, ● 06.05. godz. 14-18, ● 08.05.
godz. 10-14, ● 11.05. godz. 14-18, ● 13.05. godz. 14-18,
● 18.05. godz. 14-18, ● 20.05. godz. 14-18, ● 22.05. godz. 1014, ● 25.05. godz. 14-18, ● 27.05. godz. 14-18.

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 kwietnia
upłynął termin zapłaty I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległą opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.
(opr. JS)
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SALUS - harmonogram na maj

leszczowska Przychodnia Salus informuje o przyjęciach lekarzy specjalistów
planowanych w maju br. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. Spółka Salus
zastrzega, iż ze względu na sytuację epidemiczną podany harmonogram przyjęć może
ulec zmianie.
L. P.

PORADNIA

LEKARZ

TERMIN

GODZINA

1.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

14.05

13-18

2.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

28.05

13-18

3.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

08.05

8-14

4.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

22.05

8-14

6.

Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

31.05

8.30-14

7.

Otolaryngolog

Lek. med. Izabela Zawadziłło

05.05

14.30-18

8.

Otolaryngolog dziecięcy

dr n. med.
Agata Makowska-Piontek

20.05

15.30-18

9.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

08.05

9-14

10.

Dermatologiczna

dr n. med.
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe

11.05

10-14

11.

Dermatologiczna

dr n. med.
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe

25.05

12-16

12.

Ginekolog. - położnicza

prof. dr n. med. Dariusz Borowski

18.05

10-14

13.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

10.05

16-18

14.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

24.05

16-18

15.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

11.05

9-14

16.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

25.05

9-14

17.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

05.05

9-14

18.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

12.05

13-18

19.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

19.05

9-14

20.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

26.05

13-18

21.

Pulmonologiczna

dr n. med.
Beata Janiszewska-Drobińska

22.05

9-14

22.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

07.05

9-14

23.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

21.05

9-14

24.

Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med.
Ewa Sewerynek

12.05
9-14

9-14

25.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

08.05

8.30-14

26.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

22.05

8.30-14

27.

Ortopedyczna dla dzieci

prof. dr hab. n. med.
Kryspin Niedzielski

26.05

14-18

28.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

29.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

13.05

10-14

30.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

20.05

13-18

31.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

13.05

15.30-18

32.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

27.05

15.30-18

33.

Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk

17.05

11-14

34.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

17.05

10-17

35.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

06.05

9-14

36.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

20.05

9-14

37.

Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński

13.05

8.30-15

38.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

17.05

12-15.30

39.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

27.05

12-15.30

40.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

07.05

9-14

41.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

13.05

9.30-14

42.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

21.05

9-14

43.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

27.05

10-14

44.

USG

lek. radiolog Krzysztof Tyfa

każdy wtorek

15.30-18

45.

Specjalista alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

każdy wtorek

12-14

06.05

13-18

Poradnia
rehabilitacji…

…w Przychodni SALUS będzie w maju
działać zgodnie z zamieszczonym niżej
harmonogramem:
FIZJOTERAPIA
- dr n. med. Michał Kaczmarek
● 04.05., godz. 8-15, ● 05.05., godz. 8-17,
● 06.05., godz. 8-15, ● 10.05., godz. 8-15,
● 12.05., godz. 8-15, ● 13.05., godz. 8-17,
● 14.05., godz. 8-15, ● 18.05., godz. 8-17,
● 20.05., godz. 8-15, ● 21.05., godz. 8-17,
● 24.05., godz. 8-15, ● 25.05., godz. 8-17,
● 26.05., godz. 8-15, ● 28.05., godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
- dr n. med. Marcin Szczepanik
● 07.05., godz. 15-18, ● 17.05., godz. 15-18,
● 21.05., godz. 15-18, ●31.05., godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
- spec. fizjoterapii mgr Anna Olbromska
● 05.05., godz. 15-18, ● 19.05., godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 22.05., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska,
Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

Na szczepienia…

… przeciwko COVID-19 są rejestrowane coraz młodsze roczniki. Aby poznać dokładny
harmonogram rejestracji i uzyskać aktualne
informacje związane z procesem szczepień
warto zaglądać na stronę www.pacjent.gov.
pl. Harmonogramy mogą się zmieniać, są
bowiem zależne od kilku czynników: tempa
dostaw szczepionek, potencjalnego zainteresowania Polaków szczepieniami, a także
od wydajności nowych, masowych punktów
szczepień, które mają być uruchamiane na
coraz szerszą skalę.
Od osób zgłaszających się do zaszczepienia
zależy w pewnym stopniu sprawność prowadzenia akcji. Warto trzymać się wyznaczonej
godziny. Unikniemy wtedy zbyt wielkich skupisk ludzi. Ważną rzeczą jest odpowiednie
ubranie się. Łatwe we wkładaniu i zdejmowaniu bluzka lub koszulka z krótkim rękawem oraz marynarka, żakiet, kurtka pozwolą
zaoszczędzić cenny czas. W punktach masowych szczepień może być trudno o wygodne miejsce do wypełnienia obowiązkowej
ankiety. Ten dwustronicowy formularz można
wcześniej otrzymać w punkcie szczepień
albo ściągnąć z internetu. Znajdziemy go
pod adresem https://szczepienia.pzh.gov.
pl/wp-content/uploads/2021/04/09.04.21-Kwestionariusz.pdf. W domowych warunkach wypełnimy go bez stresu i bez błędów.
JS
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Dla kogo projekt
„Młodzi na start”?

5

W firmach gminy Kleszczów
W wytwórni Mostostal Kraków

Od „Młodzi na start”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia,
24 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do projektu

zamieszkujących województwo łódzkie. Jednym z kryteriów jest
utrata zatrudnienia po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią
COVID-19. Dodatkowy warunek to gotowość podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.
Co ważne wsparcie dotyczy osób bezrobotnych z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze
województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

W strefie przemysłowej w Żłobnicy funkcjonuje Wytwórnia Konstrukcji Stalowych, działająca w strukturze spółki Mostostal Kraków
S.A. Powstają tu obecnie konstrukcje dla dwóch dużych inwestycji.
Pracownicy Mostostalu Kraków są zaangażowani nie tylko w prefabrykację elementów, ale także ich montaż na budowach.
Do przebudowy stacji kolejowej Warszawa Zachodnia trafi ze
Żłobnicy łącznie ok. 900 ton konstrukcji stalowych. Warto wiedzieć,
że na modernizowanym dworcu powstaje m.in. budynek wielofunkcyjny wraz z halą dworcową i nowymi peronami. Znacznie więcej,
bo aż 1400 ton konstrukcji stalowych malowanych natryskowo, dostarczone zostanie z zakładu w Żłobnicy na rozbudowę zakładów
Anwil we Włocławku. Szczegółowy zakres prac Mostostalu Kraków na tym zadaniu, którego generalnym wykonawcą jest włoska
spółka TECNIMONT S.P.A., obejmuje nie tylko dostawę i montaż
konstrukcji stalowej budynków, ale również prefabrykację, montaż
rurociągów i wykonanie izolacji i robót antykorozyjnych.

Nowa umowa z Kobzarenko

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
● szkolenia (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej; ● stypendium szkoleniowe; ● wsparcie bezzwrotne 23.050 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej; ● wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków (2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej).
Dokumenty dla uczestników projektu zamieszczone są na
stronie https://larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasnadzialalnosc. Rekrutacja uczestników potrwa tylko do 14 maja br.
JS

Można zgłaszać
kandydatów

N na PLUS” to wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla
podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek
agroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes

Województwa Łódzkiego. Organizatorzy proszą o zgłaszanie firm,
osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim,
kraju i za granicą. W dotychczasowych edycjach były w konkursie nagradzane podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład
w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.
Można zgłaszać kandydatury w pięciu kategoriach: 1. Świadomi
w biznesie - Nagroda Publiczności, 2. Debiut Roku, 3. Lider Innowacji, 4. Eksportowy Produkt Roku, 5. Projekt Przyszłości. Udział
w rywalizacji o nagrodę gospodarczą województwa jest bezpłatny.
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe, a także więcej szczegółowych informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://biznesnaplus.lodzkie.pl.
JS

Sprzedaż

ZIEMI OGRODOWEJ
pod trawniki i krzewy.

TEL. 693-938-017

Ukraińska firma Kobzarenko Sp. z o.o. specjalizująca się
w produkcji różnego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych kupiła ponad 1,3-hektarową działkę w strefie przemysłowej w Żłobnicy. Spółka zamierza dostosować nieruchomość na potrzeby
składowania maszyn rolniczych. 25 marca br. została zawarta
stosowna umowa. Gminę Kleszczów reprezentował wójt Sławomir Chojnowski, Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - prezes
Mariola Rybarczyk i członek zarządu Jacek Baryła, natomiast
spółkę Kobzarenko - prezes zarządu Dmytro Kobzarenko.
Przypomnijmy, że pierwszą działkę na terenie tej strefy przemysłowej firma nabyła w kwietniu 2016 roku. Budowę pierwszego zakładu produkcyjnego ukończono w 2020 roku. W styczniu
br. dla dalszego rozwoju i zwiększenia produkcji spółka Kobzarenko kupiła dodatkowy teren, przeznaczony pod budowę kolejnej hali produkcyjnej i budynków pomocniczych.

Gięta konstrukcja, charytatywny cel

W pięciu miejscach gminy Kleszczów (obok żłobka i przedszkola w Kleszczowie, obok przedszkoli w Łuszczanowicach i Łękińsku, a także przy szkole w Łękińsku) stanęły niedawno kolejne
pojemniki w kształcie serc. Jak już wiemy służą one do zbierania
plastikowych nakrętek,
które są cennym tworzywem sztucznym.
„Pięć
metalowych
serc, na zlecenie Fundacji, wykonała firma Kersten Europe Sp. z o.o. ul.
Przemysłowa 6 w Kleszczowie.
Dedykowany
projekt został opracowany i zrealizowany przez
zespół produkcyjny pod
kierownictwem Dyrektora Technicznego Pana
Michała
Antosiewicza.
Serca wykonane przez
pracowników
Kersten
Europe Sp. o.o. wyróżniają się zindywidualizowanym designem,
jakością oraz precyzją i starannością” - informuje na swojej stronie Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. „Dostarczenie serc
i montaż w miejscach wskazanych przez Dyrektorów placówek
nieodpłatnie zrealizowali pracownicy Zakładu Komunalnego
w Kleszczowie Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy”.
Zachęcamy do tego, by cennych nakrętek nie wrzucać do
domowych pojemników. Postarajmy się, by trafiały do tych oryginalnych serc, służąc celom charytatywnym.
(opr. KK, JS)
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Historia zapisana w protokołach (20)
18 marca 1939 r.
Czytając ten protokół z posiedzenia zarządu gminy Kleszczów natrafiamy na informację o powołaniu
do odbycia służby wojskowej kancelisty Józefa Roczka. Żołnierski epizod swego życia miał się dla niego
rozpocząć 21 marca. Spośród dwóch kandydatów, gotowych do zastąpienia gminnego urzędnika, zarząd
wybrał Juliana Sztuka ze wsi Folwark. Uznano, że posiada on niezbędne na tej posadzie kwalifikacje. W latach 1925-1931 był pomocnikiem sekretarza w kleszczowskim urzędzie. Odchodząc do wojska J. Roczek
pozostawiał żonę z kilkumiesięcznym dzieckiem. Zarząd gminy postanowił więc przyznać im zapomogę
w wysokości jednomiesięcznych poborów kancelisty. Było to 80 zł.
Z protokołu przypadkowo dowiadujemy się o tym, że na terenie gminy organizowano kursy dla przedpoborowych. Prowadzone były w formie wieczorowych zajęć w nowej szkole w Łuszczanowicach. Mieszkanka Łuszczanowic, zatrudniona w szkole jako sprzątaczka, upomniała się o dodatkowe wynagrodzenie
za sprzątanie sal po zajęciach dla przedpoborowych. Władze gminy przyznały jej jednorazowo 15 zł.
15 kwietnia 1939 r.
Zarząd gminy wykazał się niezwykłym gestem na rzecz obronności Polski. Na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej zdecydowano się przekazać ogromną kwotę 600 zł, zarezerwowaną wcześniej na stypendia
dla uzdolnionych, ale ubogich dzieci z rolniczych rodzin. Wygląda na to, że skreślenie tej pozycji z planu
budżetowego gminy (jak pamiętamy tłumaczone brakiem kandydatów do nagrodzenia takim stypendium)
skończyło się niepowodzeniem i - na wniosek, albo nawet żądanie władz zwierzchnich, czyli Wydziału
Powiatowego - kwota na stypendium do budżetu została ostatecznie wprowadzona.
Przekazanie pieniędzy na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej tłumaczono w protokole tak oto: „z uwagi na brak stypendystów w gminie i uważając sprawy uzbrojenia naszej ukochanej Armii za rzecz pierwszorzędnego znaczenia dla wzmocnienia obronności granic i niepodległości Państwa”.
Oprócz wsparcia składkami dwóch innych ogólnopolskich inicjatyw społecznych (jedną była budowa
Domu Polaków z Zagranicy w Warszawie, drugą - odebranie z rąk żydowskich w Wilnie zagrożonego
likwidacją zakładu dla ubogich dzieci) zarząd gminy zajął się sprawą przyszłości działającej w Kleszczowie
restauracji. W wyniku skarg na postępowanie właścicielki tegoż lokalu, Anny S., kierowanych m.in. do
władz powiatowych, należało rozważyć sprawę cofnięcia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych. Większością głosów zarząd gminy uznał, że zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu powinno być cofnięte.
Na poparcie takiego werdyktu w protokole pojawiło się następujące uzasadnienie:
„Restauracja jest blisko i na widoku z kościoła, blisko szkoły, pijacy wychodząc przed restaurację używają
różnych nieprzyzwoitych i brutalnych wyrazów czemu przysłuchują się dzieci szkolne, nie udając się do miejsca ustępowego (pisuaru) pijani swoje potrzeby fizjologiczne zaspokajają przed domem restauracyjnym pod
płot tuż vis-a-vis szkoły na co patrzą dzieci szkolne, więc wszystkim tym ludność jest zgorszona i oburzona”.
W protokole z posiedzenia zarządu nie omieszkano również wystawić świadectwa moralności Annie
S., odnotowując że ta prowadzi się niemoralnie żyjąc w nielegalnym małżeństwie z niejakim Czesławem
W. Zdanie odrębne zgłosił do protokołu wójt F. Grzegorczyk. Nie zgodził się ze złymi opiniami o restauracji
i z pogłoskami o upijaniu się gości. Podkreślił przy tym, że wie o czym mówi, bo wójtem jest od 5 lat, a lokal
restauracyjny sąsiaduje z urzędem gminy.
Nie wiadomo, jaką odpowiedź w sprawie kleszczowskiej restauracji posłał ostatecznie zarząd do Wydziału Powiatowego. Do tego tematu nie powracano już na kolejnych zebraniach.
17 czerwca 1939 r.
Jedyny zachowany w archiwum protokół z posiedzeń Rady Gminy Kleszczów w roku 1939 nosi numer
2 i datę 17 czerwca. Poprzednio rada zebrała się na posiedzeniu 22 lutego, ale o podjętych wówczas
ustaleniach nie wiemy nic.
Wiadomo na pewno, że pomiędzy kwietniem a czerwcem doszło do ukonstytuowania się nowej ekipy samorządowej. Protokół z czerwcowej sesji nie wylicza nazwisk obecnych i nieobecnych na posiedzeniu radnych,
tak jak to czynił protokołujący w latach poprzednich. O składzie zarządu gminy dowiemy się porównując dwa
protokoły z jego posiedzeń. W kwietniowym uczestniczyli wójt Franciszek Grzegorczyk, podwójci Dionizy Kuśmierek oraz ławnicy Józef Różycki i Andrzej Andrysiak. W lipcu tylko jedna z wymienionych osób pozostawała
na swoim stanowisku - to wójt F. Grzegorczyk. Jego zastępcą czyli - jak to się wówczas mówiło - podwójcim
był już wtedy Józef Różycki, natomiast w roli ławników występują dwie nowe osoby: Feliks Rogut i Józef Golla.
Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy próbowała dopasować się do nowych wymogów procedowania,
å ciąg dalszy na str. 10
wprowadzonych specjalnym regulaminem, przyjętym jeszcze w maju
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Jak wygląda nowy
budynek szkoły
w Łękińsku?

K wym skrzydłem budynku rządzili
jeszcze budowlańcy. Kończono roboty

iedy byłem tu po raz ostatni no-

brukarskie i urządzanie terenu, przeznaczonego do zazielenienia. We wnętrzu
trwały porządki po pracach malarskich
i klejeniu wykładzin.
Od tamtej pory zmieniło się bardzo
dużo. Umeblowane sale są już gotowe na
przyjęcie uczniów. Na pierwszy rzut oka
trudno odgadnąć dla jakiego przedmiotu
jest przygotowana dana pracownia. Na
jasnych, pastelowych ścianach nie ma
żadnych plansz czy obrazów, a na półkach nie dostrzeżemy żadnych pomocy
edukacyjnych. Przez ten brak, a także
z powodu prostoty umeblowania (jasne,
drewnopodobne blaty i siedziska, konstrukcje metalowe w jasnoszarym kolorze) pracownie wyglądają surowo. Brakuje w nich życia i barw. To wszystko wnieść
mogą jedynie ci, dla których te miejsca
powstały: uczniowie i nauczyciele.
Nową część szkoły w Łękińsku zwiedzam w towarzystwie dyrektor Katarzyny
Bębnowskiej i wicedyrektor Izabeli Marcinkowskiej. Nową przestrzeń wyznaczają
płaszczyzny ogromnych okien, jasne kolory farb i wykładzin. Wykładziny z tworzywa
pokrywają nie tylko posadzki, ale również
boki ścian na taką wysokość, jaką zwykle
zajmowały malowane olejną farbą lamperie. To bardzo praktyczne rozwiązanie.
W parterowej części łącznika, który ze
starej części budynku wiedzie do nowego,
położonego od południa skrzydła, mieszczą się gabinety dyrektora i wicedyrektora
połączone sekretariatem. Kawałek dalej
widać drzwi prowadzące na wewnętrzny dziedziniec, oddzielający części starą i nową. To na tym dziedzińcu nastąpi
„rocznikowy podział”. Uczniowie najmłodszych klas po wyjściu z autobusu szkolnego skierują się do wejścia usytuowanego
po prawej stronie, a klasy starsze (IV-VIII)
przez położone po lewej stronie drzwi i hol
przejdą wprost do swoich szatni, a później
do właściwych pracowni. Opowiada o nich
dyrektor K. Bębnowska:
å
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å - W nowej części przygotowujemy 10 pracowni przedmiotowych: dwie
polonistyczne, dwie językowe, dwie matematyczne oraz pojedyncze pracownie: historyczna, artystyczna, biologiczno-chemiczna i fizyczno-geograficzna. Obecnie
sale wyposażone są w podstawowe meble, przygotowywane są pomoce i wystrój
sal przez nauczycieli. Po przeprowadzeniu tych czynności sale zyskają prawdziwy charakter klasopracowni.
Te przestronne sale lekcyjne (każda o powierzchni ok. 60 m kw. czyli takiej jak przeciętne mieszkanie w bloku)
będą posiadać zaplecza (jedno na dwie
pracownie).
Na parterze na uwagę zasługuje urządzenie pokoju nauczycielskiego i przygotowanej dla 25 uczniów świetlicy. Z kolei
na piętrze nowego budynku wyróżnia się
pracownia informatyczna. Wpływa na to
nie tylko inny układ stolików, ale także
barwna tapicerka foteli obrotowych. Na
stolikach nie ustawiono jeszcze komputerowego sprzętu. Dowiaduję się, że został
on wypożyczony niektórym uczniom do
domów na czas nauki zdalnej. Dodajmy,
że to jedyna nowa pracownia, która będzie też służyć uczniom młodszych klas.
Będą tu przychodzić na zajęcia informatyczne. W łączniku na piętrze mijamy
wejścia do trzech gabinetów: psychologa,
pedagoga i doradcy zawodowego.
W starej części szkoły w ramach
zrealizowanej przez gminę inwestycji
gruntownej przebudowy doczekała się
stołówka. Poprzez połączenie z pracownią informatyczną, która przez ścianę
sąsiadowała z poprzednią, miniaturową
stołówką, nowa jadalnia znacznie zwiększyła pojemność. Teraz jednorazowo będzie tu mogło zasiąść do posiłku ok. 70
uczniów. Ustalone w szkolnym rozkładzie
trzy przerwy obiadowe pozwolą wszystkim na zjedzenie obiadu w tym miejscu.
- Generalnie parter starego budynku
służyć ma wszystkim uczniom – informuje dyrektor K. Bębnowska. - Oprócz
stołówki będzie tu biblioteka z czytelnią
multimedialną, nowa salka do gimnastyki.
Uczniowie będą tędy przechodzić na zajęcia sportowe do sali gimnastycznej.
Po zakończeniu przeprowadzki i zagospodarowaniu nowej części szkoły będą mogły wrócić na swoje dawne
miejsce biblioteka z czytelnią. Wcześniej
trzeba było w ich miejscu przygotować
sale lekcyjną i pracownię komputerową.
W kolejnej ze zwolnionych teraz pracowni
zostanie urządzona mała salka do zajęć
sportowo-ruchowych. To pozwoli odciążyć salę sportową, która przy rosnącej
liczbie uczniów szkoły w Łękińsku jest
mocno zajęta.
Jak więc widać zakończona niedawno
inwestycja znacząco poprawi funkcjonowanie jednej z dwóch szkół podstawowych w naszej gminie.
J. Strachocki
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Ze szkolnego autobusu uczniowie wysiądą
na wewnętrznym dziedzińcu

Powiększona stołówka pomieści teraz
nawet 70 uczniów

Nowe szatnie zaplanowano
dla 250 uczniów

Pracownię informatyki wyróżnia układ
stolików i miękkie fotele

A to pokój nauczycielski

To pokój przeznaczony
dla psychologa

Tak wygląda zaplecze, położone pomiędzy
dwiema pracowniami

Przestronny i dobrze oświetlony
korytarz na piętrze

W nowej świetlicy można zorganizować
zajęcia dla 25 uczniów

8
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Jubileuszowy
konkurs piosenki

rzewodnim motywem rywalizacji utalentowanych językowo i wokalnie solistów oraz małych grup wykonawczych
(do 3 osób) będą w tym roku przeboje muzyczne z seriali filmowych. Temat bardzo na czasie - w epidemicznych warunkach,
które oznaczały wielomiesięczną przerwę w działalności kin,
na popularności zyskały filmowe seriale. A ważnym elementem
identyfikującym seriale jest tworzona do nich muzyka. W pamięci niejednego widza zapisały się np. piosenki: „I’ll Be There for
You” grupy The Rembrandts z serialu „Przyjaciele”, „Here With
Me” Dido z serialu „Roswell. W kręgu tajemnic”, „Cold Little
Heart” Michaela Kiwanuki z serialu „Wielkie kłamstewka”, albo
utwór „Bella Ciao” z serialu „Dom z papieru”.
W czerwcowym konkursie organizowanym przez Zespół
Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie mogą uczestniczyć
uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych. Warunkiem udziału
jest przesłanie zgłoszenia na adres konkurs.piosenki@zspkleszczow.pl. Wykonawcy będą śpiewać piosenki w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.
Oto niektóre kryteria, podane w regulaminie konkursu:
● Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje wybraną piosenkę z dowolnym akompaniamentem (akompaniator,
półplayback, zespół muzyczny). ● Maksymalna długość utworu
to 3 minuty. ● Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz podkład dźwiękowy
(jeżeli wykonawca będzie z niego korzystał). ● Szkoła może
zgłosić maksymalnie 3 wykonawców, a każdy uczestnik może
wykonać tylko jeden utwór. ● Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłośnieniową. ● Konkurs będzie zorganizowany
zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.
JS

Spisy ludności
na ziemiach polskich (I)

Od 1 kwietnia do 30 września prowadzony jest Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To okazja do przypomnienia historii kilku wcześniejszych spisów ludności.
polskich pierwsza skoordynowana operacja
Na ziemiach
spisywania mieszkańców miała miejsce w 1789 roku.

Została przeprowadzona w oparciu o Konstytucję z 22 czerwca
1789 r., uchwaloną przez Sejm Czteroletni (1788-1792).
„Wyniki tego spisu miały posłużyć do powzięcia uchwały
w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania stałej stutysięcznej armii. W spisie ujęto nie tylko liczbę ludności, ale także jej strukturę społeczno-zawodową. Chociaż spis
ten, ze względu na jego charakter, nie objął stanów uprzywilejowanych, tj. szlachty i duchowieństwa, to jednak stał się podstawą
szacunków obliczania zaludnienia Rzeczypospolitej końca XVIII w.
przez dawnych i współczesnych historyków i statystyków” - można
przeczytać w okolicznościowej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, wydanej z okazji 100-lecia utworzenia tegoż urzędu.

Poseł inicjatorem

Inicjatywa przeprowadzenia spisu wyszła od posła na Sejm
I RP, hrabiego Fryderyka Józefa Moszyńskiego (1737-1818).
W zbiorach Archiwum Akt Dawnych w Warszawie można znaleźć sejmowe wystąpienie posła, w którym uzasadniał konieczność przeprowadzenia spisu m.in. potrzebą wyrównania obciążeń podatkowych pomiędzy różnymi regionami Polski. Pokazywał przy tym porównawcze dane z krajów Europy zachodniej.
Poseł F. J. Moszyński był nie tylko autorem tabel statystycznych spisu 1789 r. Opracował również statystyczną metodę wymiaru podatków na wojsko. Dokumenty, odnoszące się do tego
pierwszego spisu na ziemiach polskich to tekst „Lustracyja dymów
i podanie ludności” oraz formularz „Tabella ludności spisu 1789 r.”.
Każda z 4 tablic spisowych zawierała podział ludności sporządzony według płci, zawodu i stanowiska społecznego z wyróżnieniem
synów (w wieku do 15 i powyżej 15 lat) oraz córek. W arkuszach
spisowych widniały następujące rubryki: „gospodarze, „komornicy”, „karczmarze”, „czeladź i służący”, „luźni i za robotą” oraz „żebraki”. Tabelaryczne podsumowanie wyników przeprowadzonego
spisu stanowi druk zatytułowany „Okazanie proporcyi między województwami, miast, wsiów, dymów i podatków...”.
Warto wiedzieć, że ten spis sprzed 232 lat nie był spisem
imiennym. Druki wypełniano odrębnie dla każdej posesji. Instrukcja spisowa precyzyjnie opisywała co oznacza „jeden dym”:
„Tam, gdzie w jednej chałupie więcej gospodarzy na osobnych
gruntach siedzi, i osobne odbywają powinności, to nie za jeden
dym, ale podług liczby gospodarzy rachowane być powinno”.
Inaczej traktowano dwory, które „tylko jeden komin z wszystkich
dworskich budynków podawać mają”.

W Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim
W 1808 i 1810 r. przeprowadzono pierwsze powszechne spisy
ludności w Księstwie Warszawskim. Zbierane wtedy dane dotyczyły
stanu ludności i jej struktury demograficznej (płeć, wiek), wyznania,
sytuacji zawodowej oraz liczby domów. Odrębne formularze stosowano dla miast, odrębne dla wsi. Na potrzeby opracowania materiałów zebranych w spisie utworzono w Warszawie w 1810 r. Biuro
Statystyczne, które podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Warto zaznaczyć, iż była to pierwsza centralna państwowa instytucja
statystyczna na ziemiach polskich i jedna z pierwszych w Europie.
W Królestwie Polskim bardzo skrupulatny spis prowadzony
był w latach 1824–1826. Przez ten czas trwało zbieranie danych
o ludności i domach. Informacje ze spisu trafiły do wydanej w 1827
r. publikacji „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego”. Do
dnia dzisiejszego jest to bardzo ważne źródło informacji o historii.
„Tabella...” podawała liczbę ludności i ilość domów dla każdej, nawet najmniejszej, miejscowości. Oprócz tego opisywano
krótko położenie geograficzne,
å ciąg dalszy na str. 12

16 - 30 IV `2021
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Kiedy wystawić pojemnik przed posesję?

Podajemy terminy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kleszczów, które będą obowiązywać do końca 2021 roku. Jest to całościowe zestawienie harmonogramów, przesłanych mieszkańcom poszczególnych miejscowości przez bełchatowską spółkę Eko-Region.
MIEJSCOWOŚĆ

Metale
i tworzywa szt.

Antoniówka, Biłgoraj,
Dębina, Kamień,
Kocielizna, Rogowiec,
Żłobnica

10 maja
14 czerwca
12 lipca
9 sierpnia
13 września
11 października
8 listopada
13 grudnia

Kleszczów

11 maja
8 czerwca
13 lipca
10 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

Adamów, Czyżów,
Kolonia Wola
Grzymalina, Łękińsko,
Słok - Młyn,
Stefanowizna, Wolica

27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
27 lipca
24 sierpnia
28 września
26 października
23 listopada
28 grudnia

Łuszczanowice,
Łuszczanowice
Kolonia

10 maja
14 czerwca
12 lipca
9 sierpnia
13 września
11 października
8 listopada
13 grudnia

Papier
i tektura

17 maja
16 sierpnia
15 listopada

17 maja
16 sierpnia
15 listopada

19 lipca
18 października

19 lipca
18 października

Szkło

Bio/Popiół

Zmieszane odpady
komunalne

12 lipca
11 października

11 maja
8 czerwca
13, 27 lipca
10, 24 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

10 maja
14 czerwca
12 lipca
9 sierpnia
13 września
11 października
8 listopada
13 grudnia

13 lipca
12 października

11 maja
8 czerwca
13, 27 lipca
10, 24 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

11 maja
8 czerwca
13 lipca
10 sierpnia
14 września
12 października
9 listopada
14 grudnia

27 kwietnia
27 lipca
26 października

5 maja
1 czerwca
6, 20 lipca
3, 17 sierpnia
7 września
5 października
3 listopada
7 grudnia

27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
27 lipca
24 sierpnia
28 września
26 października
23 listopada
28 grudnia

12 lipca
11 października

5 maja
1 czerwca
6, 20 lipca
3, 17 sierpnia
7 września
5 października
3 listopada
7 grudnia

10 maja
14 czerwca
12 lipca
9 sierpnia
13 września
11 października
8 listopada
13 grudnia

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

WRZUCAĆ: : butelki po napojach (zgniecione), opakowania

z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku, sokach), plastikowe np. torby, worki, reklamówki
i inne folie - niezabrudzone, metale kolorowe (np. puszki po
napojach i konserwach), folie aluminiową (niezabrudzoną).
NIE WRZUCAĆ: : butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum,
silikonów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.

WRZUCAĆ: opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i
czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki i worki
papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki.
NIE WRZUCAĆ: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią, kartonu po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek,
zużytych ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych,
tapet, ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych).

SZKŁO

BIO

WRZUCAĆ: czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości.
NIE WRZUCAĆ: szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek,
reflektorów, luster szyb (np. samochodowych i okiennych), termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany,
kryształów.

WRZUCAĆ: odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.),
drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs).
NIE WRZUCAĆ: kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.
(opr. JS)

Wynajmę

Samodzielne mieszkanie
w Łękińsku
- DO WYNAJĘCIA.

MIESZKANIE W BLOKU - 36 m kw.
Łuszczanowice, ul. Rubinowa.

Tel. 608 026 380

Tel. 604 176 403
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Historia zapisana w protokołach (20)

å ciąg dalszy ze str. 6 1937 r. przez poprzedni skład rady. W marcu 1939 r. zaczęła też obowiązywać zmieniona ustawa o ustroju samorządu terytorialnego. Wymagała ona wyłonienia ze składu rady
oprócz 3-osobowej komisji rewizyjnej także kilku innych, stałych komisji.
Do Komisji Rewizyjnej w kleszczowskim samorządzie powołano po tajnym głosowaniu trzech spośród
5 zgłoszonych kandydatów. Byli to: Bolesław Michałek z Łuszczanowic (nie będący członkiem Rady Gminy)
oraz radni Wacław Janson z Kucowa i Leon Mantyk z Rogowca. Każdy z nich uzyskał 12 głosów poparcia.
Do Gminnej Komisji Drogowej zostali wybrani przez aklamację radni: Józef Szczepocki (Wolica), Bolesław Walczak (Folwark), Ignacy Cieślak (Łuszczanowice Kolonia), Bronisław Bęczkowski (Żłobnica),
Antoni Famulski (Stawek), Piotr Mielczarek (Antoniówka). Kolejna stała Komisja Rolna liczyła pięciu członków. Obok B. Bęczkowskiego i W. Jansona w jej skład weszli Andrzej Andrysiak (Łękińsko), Józef Różycki
(Kleszczów), Stanisław Woszczyk (Łuszczanowice). Nie dowiemy się o tym, jacy radni tworzyli pozostałe
komisje. W protokole odnotowano jedynie „Komisje: Opieki Społecznej, Sanitarną i Przeciwpożarową postanowiono pozostawić w składzie dotychczasowym”.
Zmieniona ustawa o ustroju samorządu terytorialnego w Polsce umożliwiła ustalenie wysokości diet
za działalność członków samorządu gminnego. Okazało się, że wysokość jednorazowej diety „za udział
w posiedzeniach oraz innych czynnościach z działalnością Zarządu i Komisyj tych związanych” jest kwestią dyskusyjną. Pod głosowanie zostały poddane dwie propozycje: 1 zł oraz 2 zł. W głosowaniu udział
brało 16 radnych. Większość, a konkretnie 9 osób, poparła wyższą kwotę diety. Uzgodniono, że w razie
wyjazdów poza teren gminy oprócz diety przysługiwać będzie „zwrot rzeczywistych kosztów podróży z wyjątkiem zaprzęgów konnych, które dostarczane być mają jako podwody za świadczenia w naturze”.
Jak sprawę diet i zwrotów za podróż rozstrzygano wcześniej? Otóż udział w sesjach i posiedzeniach komisji nie był wynagradzany. Rekompensaty przyznawano tylko za dalsze wyjazdy przedstawicieli
gminnego samorządu. I tak np. w lutym 1939 r. podwójci Dionizy Kuśmierek za wyjazd do Piotrkowa na
jednodniowy kurs ochrony roślin otrzymał dietę w wysokości 3 zł oraz zwrot kosztów biletu kolejowego
z Kamieńska do Piotrkowa i z powrotem. Przejazd wagonem trzeciej klasy kosztował wówczas łącznie
3,60 zł. Identyczne pieniądze wydała gmina za wyjazd, który w styczniu tegoż roku odbył do Piotrkowa
Józef Różycki, uczestnicząc w zjeździe spółdzielczo-gospodarczym. Przejazd z Kleszczowa na stację
kolejową w Kamieńsku (i z powrotem) zapewniany był konną podwodą, którą dostarczał jeden z rolników
mieszkających w gminie. Była to forma odpracowywania corocznego szarwarku.
Na posiedzeniu w lipcu 1939 r. Rada Gminy Kleszczów przyjęła do wiadomości budżet gminy na okres
1939/1940, uchwalony przez poprzedni skład i zatwierdzony przez Wydział Powiatowy. Podobnie stało się
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 1938/39. Zarządowi gminy udzielono absolutorium.
Ponadto Gmina Kleszczów zdecydowała się przystąpić na członka zwyczajnego Powiatowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Piotrkowie. Z tego tytułu począwszy od 1 września 1939 r. miała
być opłacana składka miesięczna w kwocie 10 zł. Gmina przystąpiła również do Ligi Drogowej, a ponadto
- w odpowiedzi na odezwę Komitetu Budowy Domu Chłopskiego w Warszawie - wpłacono jednorazową
składkę na ten cel w kwocie 25 zł.
Radni gminy (zwłaszcza osoby debiutujące w tym gremium) wyrażały chęć gruntownego zapoznania
się z obowiązkami i zadaniami członków Rady Gminy. Miała im to umożliwić specjalna broszura wydawnictwa ZZPST w Warszawie. Zgodzono się zakupić 5 egzemplarzy, z których każdy miał posłużyć czterem
radnym. Kupowanie egzemplarza broszury dla każdego radnego uznano za zbyteczny wydatek. Nie wiadomo czy w czasie wakacji zamówione broszury dotarły do Kleszczowa i ilu radnych zasiadło do ich lektury. Wywodzący się z rolniczych rodzin samorządowcy nie mieli pewnie czasu na takie zajęcie w nawale
letnich prac polowych. A potem przyszedł 1 września 1939 r. i całkiem inne sprawy stały się pierwszoplanowymi: przetrwanie wojennej nawały, troska o najbliższych, dostosowanie się do okupacyjnych realiów.
12 lipca 1939 r.
Ostatni zachowany w archiwum dokument, odnoszący się do decyzji kleszczowskiego samorządu
podjętych w 1939 r. to protokół z lipcowych obrad zarządu gminy. Z jego lektury dowiemy się, iż zawczasu
postanowiono pomyśleć o zaopatrzeniu szkół gminnych w opał na zimę. Sprawę tę powierzono wójtowi,
zastrzegając przy tym, aby zanim rozpocznie rozmowy z właścicielem największych obszarów leśnych
w gminie tj. majątku ziemskiego w Woli Grzymalinej, rozpoznał jakość i ceny drewna opałowego u innych
sprzedawców, a następnie zakupił „drzewo w dobrym gatunku i po cenach możliwie najniższych”.
Ilość opału potrzebnego szkołom prowadzonym przez gminę znacząco wzrosła po oddaniu do użytku
dużego budynku nowej szkoły w Łuszczanowicach. Kierownik tej placówki już podczas poprzedniej zimy,
pomimo dość łagodnego jej przebiegu, domagał się znacząco większego zaopatrzenia w drewno. Uzyskał
wtedy zaledwie 2 m sześć. dodatkowego opału.
Teraz zarząd gminy postanowił przeznaczyć o 2 m sześć. drewna więcej na ogrzanie każdej z sal trzyklasowej
szkoły w Łuszczanowicach. W efekcie szkoła miała mieć do dyspozycji łącznie 30 m sześć. opału, a dodatkowe 3
m sześć. przyznane zostały na ogrzanie szkolnego korytarza - ten w porze zimowej pełnił rolę sali gimnastycznej.
Jakie były wojenne losy radnych wybranych do ostatniego, przedwojennego składu Rady Gminy Kleszczów? Ilu z nich przeżyło wojnę i zdecydowało się po niej zaangażować w lokalne sprawy już w całkiem nowym
ustroju? To pytania, na które trudno byłoby znaleźć odpowiedzi w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Tryb.
Może potomkowie z rodzin F. Grzegorczyka, J. Różyckiego, D. Kuśmierka, B. Michałka, W. Jansona
i innych mogliby dodać jakieś fragmenty, pomocne w napisaniu epilogu do „Historii zapisanej w protokołach”? Serdecznie zapraszam.
Jerzy Strachocki
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Nabór do LO i TNT…
… tak jak we wszystkich szkołach ponadpodstawowych ruszy w drugiej połowie maja. Pierwszy,
najważniejszy termin, z którym powinni się oswoić
absolwenci klas ósmych szkół podstawowych, to
17 maja - 21 czerwca 2021 r. W tym czasie będą
mogli składać wnioski do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami.
Kolejne terminy wyznaczone zostały w miesiącach wakacyjnych. Do 14 lipca ustalono termin
dostarczania zaświadczeń o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz świadectw ukończenia szkoły
podstawowej. Następnie od 23 do 30 lipca będzie
czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile kandydat nie
dostarczył tych dokumentów wcześniej).
2 sierpnia nastąpi ogłoszenie list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół tego
dnia będą musieli przekazać kuratorom oświaty
informacje o wolnych miejscach, które pozostały.
3 sierpnia kuratoria oświaty będą mogły ogłosić
informację o wolnych miejscach w szkołach.
Uzupełniając te informacje warto jeszcze dodać, że ustalony został również termin przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych,
predyspozycji językowych lub próby sprawności fizycznej. Odbędą się one pomiędzy 1 i 14 czerwca.
***
Jak wielu kandydatów będzie się ubiegać
w tym roku o miejsca w dwóch kleszczowskich
szkołach ponadpodstawowych? Kolejny raz należy spodziewać się oblężenia Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II, które wysoką jakość edukacji potwierdziło w tegorocznym
rankingu Perspektyw. Zajęło miejsce na podium
i może posługiwać się tytułem „Złotej szkoły”.
Nabór do TNT będzie
prowadzony do dwóch klas
pierwszych. Klasa I m przyjmować będzie kandydatów
do zdobycia fachu technika
mechatronika,
natomiast
klasa I t - kandydatów
na technika automatyka.
W obydwu klasach, objętych patronatem grupy
PGE S.A., przygotowano po 20 miejsc.
W roku szkolnym 2021/2022 liczniejsze niż
w technikum będą klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Zarówno klasa
językowa, jak i klasa o profilu medyczno-ratowniczym liczyć będą po 24 uczniów.
Szczegółowe informacje o tym, jakie będą
kryteria tegorocznej rekrutacji, jak wyglądać ma
sposób punktacji, jakie ustalono terminy prac komisji rekrutacyjnej, a także wykaz wymaganych
dokumentów - wszystko to zawarte zostało w regulaminie rekrutacji, umieszczonym na internetowej stronie www.zspkleszczow.pl, w zakładce
„Rekrutacja”.
Kandydatów, którzy chcieliby dowiedzieć się
więcej o szkołach ponadpodstawowych w Kleszczowie zachęcamy też do obejrzenia krótkiej, trzy
i półminutowej prezentacji filmowej. Ona także jest
dostępna na internetowej witrynie ZSP.
JS
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Rekreacja wiosną

kilku lat przedwiosenną atrakcją dla uczestników masowych biegów są organizowane licznie w całej Polsce biegi „Tropem Wilczym. Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Ich stałym terminem były pierwsze dni marca. Epidemiczne ograniczenia pokrzyżowały w tym
roku szyki wszystkim organizatorom. W wielu przypadkach ustalono nowe terminy, na połowę
maja. Zrobiło tak m.in. Stowarzyszenie Aktywni Kamieńsk, ustalając termin imprezy w Kamieńsku na niedzielę 16 maja. Czy ta data zostanie utrzymana? Nie wiadomo.
Jak dowiadujemy się w Bełchatowie tu podobna impreza została właśnie przełożona z 16
maja na 15 sierpnia. Biegaczom polecamy śledzić profile i strony internetowe organizatorów.

***

Jedną z form wszechstronnej, a zarazem niezbyt męczącej rekreacji mogą być marsze
nordic walking. Wiosenna pora jest świetną okazją, by ruszyć z kijkami na bezpieczne trasy.
Przydatny instruktaż pokazujący jak do marszu trzeba się przygotować, jak chodzić oraz jak
zakończyć marsz ćwiczeniami wyciszającymi znaleźć można na stronie łódzkiej TVP (https://
lodz.tvp.pl/52288971/budzi-sie-ludzi-14022021).
W programie wyemitowanym w dniu
Walentynek znalazł się także kleszczowski wątek. Reporterka towarzyszyła grupie
członkiń Kleszczowskiego Klubu Kija i o walorach nordic walking rozmawiała z Elżbietą
Roczek, która kieruje wspomnianym klubem.
Warto obejrzeć cały program, przypomnieć
sobie widoki minionej już zimy (program był
kręcony przy temperaturze minus 12 st. C),
a także dowiedzieć się o tym, jakie znaczenie dla zdrowia naszych serc ma odpowiednia dieta i wszelka aktywność. Walentynkowy program poświęcony sprawom serca? To
fot. lodz.tvp.pl oczywiste.
Dodajmy, że materiał z Kleszczowa zaczyna się w 37:20 i trwa do 42:50.

***

Ten typ rekreacji nie wymaga zbyt wielkiego wydatku kalorii. Chodzi o założenie przynęty
na haczyk i zarzucenie wędki do zbiornika wodnego. Potem mijają kolejne minuty (czasem
wiele) zanim na końcu żyłki zawiśnie jakaś zdobycz.
Emocji przy tym nie brakuje, zwłaszcza jeśli waga zdobyczy decyduje o miejscu zajętym
w klasyfikacji wędkarskich zawodów. Członkowie Koła Wędkarskiego nr 3 „Górnik” mają już
za sobą inauguracyjne zawody na rozpoczęcie sezonu. W maju zostały zaplanowane zawody
dla różnych grup uczestników i na różnych zbiornikach. 1 maja odbędzie się „konkurs szczupakowy” w Chabielicach. 7 i 8 maja wędkarze będą walczyć o puchar prezydenta Bełchatowa
w zawodach gruntowych na Wawrzkowiźnie. Na tym samym akwenie 15 maja odbędą się
spławikowe mistrzostwa osób niepełnosprawnych. Po szczegóły odsyłamy Czytelników na
stronę internetową koła „Górnik”.
JS

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA
GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren - Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 634-95-00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67;
607-354-226; (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22.
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego -w Agencji „ELPIR” - tel. 692-130-780; 887-791-821;
725-726-511 oraz zieba83@wp.pl.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK,
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Hotel SOLPARK
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Przedszkole w Kleszczowie
Przedszkole w Łękińsku
Przedszkole w Łuszczanowicach
Stacja paliw ORLEN
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
- Izba Przyjęć (główna)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Żłobek w Kleszczowie

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

å ciąg dalszy ze str. 8

Takie informacje o Kleszczowie zawierała „Tabella miast, wsi
i osad Królestwa Polskiego”

przynależność administracyjną i kościelną poszczególnych osad.
Na kolejny spis ludności w Królestwie Polskim trzeba było
czekać aż 70 lat. „W Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim
spis ludności zamierzano przeprowadzić już w latach siedemdziesiątych XIX w., jednak trudności finansowe i organizacyjne
uniemożliwiły realizację dokonania spisu” - można przeczytać
we wspomnianej wcześniej, okolicznościowej broszurze GUS.
Po wprowadzeniu na mocy ukazu carskiego „O zarządzie gubernialnym i powiatowym” podziału pięciu dużych guberni Królestwa na 10 mniejszych 1 stycznia 1867 roku sprawy badań statystyki ludności stały się zadaniem władz poszczególnych guberni.
Począwszy od lat 70. XIX wieku zestawienia statystyczne trafiały
do publikowanych w guberniach „Obzorów” („Przeglądów”).
Powszechny spis przeprowadzony w roku 1897 zgromadził
następujące dane na temat ludności Królestwa Polskiego: płeć,
wiek, wyznanie, stan cywilny, miejsce urodzenia, przynależność
społeczna i zawodowa oraz wykształcenie. Opracowane dane
podzielone zostały w skali powiatów i miast, dla każdej z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego oraz odrębnie dla Warszawy.
J. Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
Źródło: https://stat.gov.pl/

KURSY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO, WŁOSKIEGO
I NIEMIECKIEGO
SKIEROWANE
DO PRACOWNIKÓW FIRM

•
•
•

Oferujemy kursy językowe w grupach lub indywidualne
Jesteśmy elastyczni - prowadzimy zajęcia u Pracodawcy
lub w naszej placówce
Przygotowujemy szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt.
Przedstawimy szczegóły oferty dopasowanej
do Państwa potrzeb.

ZAPRASZAMY
ul. Różana 8, 97- 410 Kleszczów
tel. 692 767 206
mail: justynasosnowska@interia.pl
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W organizacjach pozarządowych
„Mieć wybór 3”…

… to kolejna odsłona projektu skierowanego dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Gminy Kleszczów. Fundacja Przekraczać Granice oferuje uczestnikom m.in.:
● grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
● spotkanie z dietetykiem, ● spotkania edukacyjne, ● dwa pikniki
edukacyjno-integracyjne, ● wycieczkę.

W biurze fundacji (budynek Kleszczowskiej Przychodni Salus, ul. Osiedlowa 2 w Kleszczowie, wejście od strony garaży)
uruchomiony został nieodpłatny punkt ksero, jest także możliwość skorzystania z komputera. Więcej informacji na stronie
www.przekraczacgranice.pl.

Nadzieja na powrót normalności

Wśród licznych organizacji, którym zeszłoroczny wybuch
epidemii koronawirusa pokrzyżował plany, znalazło się również
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) Gminy
Kleszczów. Jedną z projektowanych imprez miał być wyjazd
grupy seniorów do słonecznej Italii na przełomie kwietnia i maja
2020 r. Zarząd UTW zdecydował o odwołaniu tej i innych zaplanowanych imprez.
W tym roku są szanse na wznowienie działalności. W komunikacie wydanym przez zarząd 15 marca przypomniano więc członkom stowarzyszenia o dokonaniu wpłaty składki członkowskiej do
dnia 30 kwietnia br. Numer konta, którym posługuje się stowarzyszenie podany został na stronie www.utwkleszczow.pl.
JS

