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Podobnie jak w poprzednich latach także w te wakacje pracujący rodzice przedszko-
laków mogą skorzystać z możliwości powierzenia opieki nad dzieckiem jednej z gmin-
nych placówek przedszkolnych. Rotacyjny, dwutygodniowy dyżur odbędzie każde 
z gminnych przedszkoli.

Od 1 do 14 lipca dyżurować będzie przedszkole w Łuszczanowicach, od 15 do 
28 lipca - przedszkole w Łękińsku, zaś przez kolejne dwa tygodnie (od 29 lipca do 
11 sierpnia) przedszkole w Kleszczowie.

W okresie tych dyżurów zajęcia dla dzieci będą prowadzone od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach pracy przedszkoli. Możliwość skorzystania z wakacyjnego dyżuru do-
stępna jest dla dzieci, których oboje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) 
w okresie wakacji pracują zawodowo. Przedszkola rejestrowały zgłoszenia do 18 czerw-
ca, natomiast ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny zapo-
wiedziano na popołudnie 25 czerwca.

Dynamicznie zmie-
nia się sytuacja na prze-
budowywanym odcin-
ku drogi powiatowej nr 
1500E. 16 i 17 czerwca  
od skrzyżowania z drogą 
na Rogowiec aż do ron-
da w Kalisku została uło-
żona ostatnia warstwa 
mieszanki bitumicznej. 
Odtąd ruch może odby-
wać się po obu pasach, 
choć przy ograniczonej 
prędkości.

Drogowcy prowadzą 
jeszcze prace wykoń-
czeniowe (np. profi lowa-
nie skarp rowów), więc 
w różnych miejscach 
można napotkać drogo-
we maszyny i ciężarówki.

Więcej na str. 3

Obszar, jaki gmina przeznacza na bu-
dowę nowej siedziby szkoły podstawo-
wej w Kleszczowie obejmuje działki po-
łożone po południowej stronie gminnej 
obwodnicy, czyli ulicy Milenijnej. Łączna 
powierzchnia tych działek wynosi prawie 
35 tys. m kw., przy czym pod zabudowę 
pójdzie ponad 5700 m kw. Powierzchnia 
zajęta przez boiska sportowe i przezna-
czona na ciągi komunikacyjne oraz par-
kingi liczy blisko 14 tys. m kw., zaś tzw. 
powierzchnia biologicznie czynna - ponad 
15 tys. m kw. Łączna powierzchnia użyt-
kowa wszystkich pomieszczeń, jakie za-
projektowano w trzykondygnacyjnym bu-
dynku wyniesie ponad 11,6 tys. m kw.

Więcej na str. 2

W ramach trwającego Narodowe-
go Spisu Powszechnego od 23 czerwca 
rachmistrze spisowi rozpoczęli prowadze-
nie wywiadów bezpośrednich. Kontaktują 
się z osobami, które do tej pory nie spisa-
ły się samodzielnie przez Internet, nie spi-
sały się poprzez infolinię ani nie uczestni-
czyły w wywiadzie telefonicznym. Udział 
w wywiadzie prowadzonym przez rachmi-
strza jest obowiązkowy. Każdy rachmistrz 
spisowy posiada identyfi kator ze zdjęciem.

Więcej informacji - w Aktualnościach 
z 21 czerwca na stronie www.kleszczow.pl.

Wakacyjne dyżury w przedszkolach

Zmiany na drodze DP nr 1500EKto zbuduje 
nową szkołę 

w Kleszczowie?

Rachmistrze w akcji

Jedna z wstępnych wizualizacji szkoły 
w Kleszczowie_AC Studio Jacek Sołgała, 

Jarosław Romański.
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udowa nowej siedziby szkoły podstawowej w Kleszczowie będzie w najbliższych 
latach największą z tzw. kubaturowych inwestycji gminy Kleszczów. Obecnie 

trwa przyjmowanie ofert wykonawców zainteresowanych wykonaniem tego zadania.

Będą trzy kondygnacje
„Budynek będzie mieścił: pomieszczenia dydaktyczne dla klas 1-3 szkoły, pomiesz-

czenia dydaktyczne dla klas 4-8 szkoły oraz związane funkcjonalnie z nimi pomieszcze-
nia dla nauczycieli, gabinety: stomatologa, pielęgniarki, logopedy, psychologa, pedagoga 
i pedagoga specjalnego, świetlicę-bawialnię, bibliotekę, pomieszczenia administracyjne, 
dwie sale gimnastyczne (przeznaczone dla stałych użytkowników budynku), stołówki od-
dzielne dla klas 1-3 i 4-8 z kuchnią, szatnie, pomieszczenia techniczne i magazynowe, 
pomieszczenia sanitarne” - to skrócony opis parametrów szkolnego budynku, zamiesz-
czony w specyfi kacji przetargowej.

Nowa siedziba kleszczowskiej podstawówki nie będzie posiadała podpiwniczenia. 
Część dydaktyczna, która ma pomieścić 37 sal zajęciowych z pomieszczeniami po-
mocniczymi, została rozplanowana na trzech kondygnacjach, których łączna wysokość 
wyniesie nieco ponad 11,5 metra.

„Całość budynku pod względem komunikacyjnym obsługuje hol wielofunkcyjny z 2 
klatkami schodowymi, system korytarzy i 3 klatek schodowych (wydzielonych i oddymia-
nych) dla celów obsługi funkcji budynku i dla ewakuacji. Budynek wyposażono w dwie 
windy osobowe” - to jeszcze jeden fragment specyfi kacji, przygotowanej na przetarg.

Duża przestrzeń do zagospodarowania
Teren, jaki gmina przeznacza na tę nową inwestycję obejmuje działki o łącznej po-

wierzchni przeszło 34,8 tys. m kw. Zabudowa zajmować będzie przeszło 5700 m kw. Zsu-
mowane powierzchnie boiska sportowego oraz ciągów komunikacyjnych i parkingu to blisko 
14 tys. m kw., zaś tzw. powierzchnia biologicznie czynna (czyli trawniki i miejsca nieutwar-
dzone jednolitą nawierzchnią) - ponad 15 tys. m kw.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń w budynku wyniesie ponad 
11,6 tys. m kw. Warto zwrócić uwagę na wielkość sal sportowych. Duża sala ma liczyć 
przeszło 1400 m kw., zaś sala mniejsza - ponad 360 m kw.

Rozmieszczenie poszczególnych części inwestycji obrazuje plan, będący częścią ob-
szernej dokumentacji technicznej, opracowanej dla Gminy Kleszczów przez architektów 
z poznańskiej fi rmy AC Studio Jacek Sołgała, Jarosław Romański.

Do szkoły wprost z obwodnicy
Część czytelników zapyta pewnie o dokładną lokalizację tej inwestycji. Wyznaczony 

dla niej teren sąsiaduje od strony północnej z ulicą Milenijną w Kleszczowie, natomiast 
od południa będzie ograniczony nową drogą gminną, która połączyć ma ulice Sportową 
i Ogrodową. Początek tej drogi stanowi już istniejący wjazd wewnętrzny na teren komplek-
su SOLPARK, usytuowany po północnej stronie budynku pływalni. Na teren zajmowany 
przez szkołę będzie można wjechać zarówno od strony obwodnicy, jak też od nowej, 
przewidzianej do zbudowania drogi po stronie południowej.

Trwa przetarg na budowę szkoły
B

å ciąg dalszy na str. 7

KRÓTKO
Profi laktyka zdrowotna
4 czerwca w ramach działań profi laktycz-
nych zostały zorganizowane bezpłatne ba-
dania z zakresu mammografi i. Mammobus 
z łódzkiej fi rmy medycznej MEDICA, usta-
wiony przed przychodnią SALUS był tego 
dnia wręcz oblegany. Na badania piersi, 
służące do wczesnego wykrycia zmian, 
zgłosiło się aż 80 pań. 
Większość, bo 54 skorzystała z badań 
przesiewowych, dofi nansowanych z pro-
gramu NFZ. Pozostałe 26 pacjentek 
zgłosiło się na mammografi ę, w ramach 
realizowanego gminnego programu zdro-
wotnego „Profi laktyka chorób nowotworo-
wych za szczególnym uwzględnieniem no-
wotworów piersi”.
Kolejne ze zrealizowanych w czerw-
cu działań profi laktycznych, fi nansowane 
z budżetu gminy, to szczepienia przeciw-
ko wirusowi HPV, adresowane do uczniów 
szkół podstawowych. Szczepienia prze-
prowadzono 8 i 9 czerwca. Do przyjęcia 
pierwszej dawki zgłosiły się 23 osoby.

Nowe przyłącza elektryczne…
… powstają w dwunastu lokalizacjach 
na terenie gminy Kleszczów. W rozstrzy-
gniętym pod koniec kwietnia przetargu 
uczestniczyło czterech potencjalnych wy-
konawców, w tym m.in. spółki RAMB oraz 
Energoserwis Kleszczów. Umowa zo-
stała zawarta 10 maja z Elbox sp. z o.o. 
z Rogowca. 
W terminie 4 miesięcy ma ona zrealizo-
wać pięć przyłączy do nowych budyn-
ków, powstających w Łękińsku, cztery 
przyłącza w Kleszczowie, dwa w Czyżo-
wie oraz jedno na terenie strefy przemy-
słowej w Żłobnicy. Wartość umowy zwią-
zanej z tą inwestycją wynosi 316.754,84 
zł brutto.

Powiatowy konkurs
Zgłoszenia do konkursu „Najpiękniejszy 
balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego” 
będą przyjmowane do 31 sierpnia. Aby 
wziąć udział w rywalizacji wraz z kartą 
zgłoszenia należy wysłać pięć zdjęć kon-
kursowego obiektu (w różnych ujęciach). 
Pięcioosobowa komisja konkursowa pod-
czas oceny będzie brała pod uwagę m.in. 
ogólne wrażenia estetyczne, pomysło-
wość, oryginalność i kreatywność wyka-
zaną przy aranżacji balkonu lub tarasu, 
różnorodność roślin.
Nagrody za najładniejszy balkon i naj-
ładniejszy taras wyniosą po 1500 zł, za 
drugie miejsce - 750 zł, za trzecie miej-
sce - 500 zł. Będą również przyznane 
wyróżnienia - nagrody rzeczowe. Więcej 
informacji - Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie, Zespół ds. Promocji - tel. 44/ 
635-86-42. Regulamin konkursu i kartę 
zgłoszeniową można znaleźć na stronie 
www.powiat-belchatowski.pl.

JS
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czerwca Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił przyję-
cie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Trans-

formacji (TPST) Województwa Łódzkiego. W dokumencie za-
mieszczonym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego zosta-
ły ujęte propozycje inwestycji i działań, które mogą złagodzić 
społeczne i gospodarcze skutki nieuchronnego odchodzenia od 
energetyki, opartej na spalaniu węgla brunatnego. Projekt od-
nosi się do zmian obejmujących m.in. teren powiatu bełchatow-
skiego, w tym również Gminę Kleszczów i największe z działa-
jących na jej terenie fi rm.

Od 8 do 21 czerwca projekt TPST był poddany konsultacjom 
społecznym. Uwagi i propozycje można było w tych dniach wy-
syłać do Urzędu Marszałkowskiego. Odrębną częścią były kon-
sultacje przeprowadzone 8 czerwca z przedstawicielami samo-
rządów, objętych TPST. Z kolei 14 czerwca odbyło się kolejne 
spotkanie on-line Zespołu do spraw transformacji obszarów gór-
niczych województwa łódzkiego.

Zespół ten, powołany we wrześniu ubiegłego roku, tworzą 
m.in. samorządowcy z województwa łódzkiego, przedstawiciele 
ministerstw: Funduszy i Polityki Regionalnej, Aktywów Państwo-
wych, Klimatu i Środowiska, a także reprezentanci wojewody 
łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. W jego składzie są też osoby z wybranych 
jednostek naukowych i badawczych, służb zatrudnienia, związ-
ków zawodowych, organizacji pozarządowych.

Spotkanie konsultacyjne z 14 czerwca, w którym wziął m.in. 
udział wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski, było trzecim 
z kolei spotkaniem Zespołu do spraw transformacji obszarów 
górniczych województwa łódzkiego.

Kolejny ważny termin w harmonogramie dalszych prac nad 
tworzeniem TPST Województwa Łódzkiego to koniec czerwca. 
Plan zostanie wtedy przekazany do Ministerstwa Funduszy i Po-
lityki Regionalnej.

JS

Konsultacje kluczowego planu
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KOMUNIKATY  MEDYCZNE
Dodatkowy termin pediatry - alergologa
Kleszczowska Przychodnia Salus informuje, że w piątek 2 lipca wyznaczo-
ny został dodatkowy termin przyjęć lekarza specjalisty dr n. med. Violetty 
Gołąbek. Pediatra – alergolog będzie przyjmować pacjentów w godz. 13-18.

Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabine-
tu RTG na lipiec 2021. Pacjenci będą mogli zgłaszać się na wykonanie 
zdjęć rentgenowskich w następujących terminach: ● 01.07. godz. 14-18, 
● 06.07. godz. 14-18, ● 08.07. godz. 14-18, ● 10.07. godz. 10-14, 
● 13.07. godz. 14-18, ● 15.07. godz. 14-18, ● 20.07. godz. 14-18, 
● 22.07. godz. 14-18, ● 24.07. godz. 10-14, ● 27.07. godz. 14-18, 
● 29.07. godz. 14-18.

Poradnia rehabilitacji w lipcu
Z zabiegów rehabilitacyjnych będzie można korzystać w lipcu w Przychod-
ni Salus zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 14.07. godz. 8-15, ● 16.07. godz. 8-17, ● 19.07.godz. 8-15, ● 20.07. 
godz. 8-16, ● 21.07. godz. 8-15, ● 23.07. godz. 8-15, ● 27.07. godz. 8-15, 
● 28.07. godz. 8-16, ● 29.07. godz. 8-15, ● 30.07. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 02.07. godz. 15-18, ● 12.07. godz. 15-18, ● 16.07. godz. 15-18, 
● 26.07. godz. 15-18, ● 30.07. godz. 8-15.
W każdym dniu przyjęć - kwalifi kacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - mgr specjalista fi zjoterapii Anna Olbromska
● 14.07. godz. 15-18, ● 28.07. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifi kacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 24.07. godz. 8.10-14.00.
FIZJOTERAPEUTKI  - Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska, 
Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

Pomoc z zakresu ortodoncji…
… jest świadczona przez specjalistkę z zakresu ortodoncji Katarzynę 
Jankowską w gabinecie stomatologicznym w szkole w Łękińsku. Termi-
ny przyjęć pacjentów: 
● poniedziałki od godz. 14.00,
● środy od godz. 14.00. 
Kontakt telefoniczny: 44/ 731-44-82.

Profi laktycznie zbadaj płuca
Z bezpłatnych badań w ramach „Programu wczesnego wykrywania no-
wotworów płuc” mogą skorzystać osoby w wieku 55 - 80 lat z terenu wo-
jewództwa łódzkiego, które palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną 
paczkę papierosów dziennie (wskaźnik minimum 30 tzw. paczkolat) lub pa-
liły w przeszłości i rzuciły palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniej-
szych objawów choroby nowotworowej. 
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badania te realizują:
● Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu 
Oddechowego, Łódź - Bałuty, ul. Okólna 181, tel. 42/ 654-35-53,
● Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, tel. 42/ 689-52-00 (wew. 2),
● Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Po-
radnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu 
Oddechowego, Sieradz, ul. Nenckiego 2, tel. 43/ 827-10-21.
Profi laktyka obejmuje: konsultacje pulmonologiczne oraz torakochirurgicz-
ne, badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej wraz 
z opisem. Na te badania NIE JEST wymagane skierowanie.

(opr. JS)

21 czerwca został przywrócony ruch na zamkniętym 
od 29 grudnia ub. r. odcinku DP nr 1500E od Czy-

żowa do zjazdu na Rogowiec. Przez ten czas kierowcy jeździli 
objazdem wyznaczonym po wschodniej stronie zwałowiska we-
wnętrznego KWB Bełchatów. Na wyłączonym z ruchu odcinku 
drogowcy przeprowadzili już wymianę mało stabilnego gruntu, 
wykonali nowy nasyp i zajęli się poszerzaniem obiektu mosto-
wego, dopasowując go do szerszego pasa jezdni.

Na odblokowanym dla ruchu odcinku drogi ciągle trwają pra-
ce, więc ruch odbywa się po jednej połowie nowej jezdni. Jest 
regulowany sygnalizacją świetlną. Zgodnie z zapowiedziami do-
tychczasowy objazd zostanie zamknięty.

JS

Zmiana organizacji ruchu
Od
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ierwszy po II wojnie światowej spis 
miał być próbą pokazania skali 

zmian w powojennym potencjale ludności 
Polski. Był to - zgodnie z tytułem aktu prawne-
go, decydującego o tej operacji - „powszech-
ny sumaryczny spis ludności cywilnej”. GUS 
przeprowadził go 14 lutego 1946 roku „wysił-
kiem społecznym tysięcy rachmistrzów”.

Odrębny arkusz spisowy opracowany 
był dla miast, odrębny dla gromad wiejskich 
i gmin jednostkowych, odrębnie sumowano 
też dane dla całego obwodu spisowego. We-
dług spisu w 1946 roku liczba ludności Polski 
wynosiła ponad 23,9 mln osób. Ten wynik 
szybko uległ „przedawnieniu” z powodu ma-
sowej repatriacji, wysiedleń i przesiedleń.

*** 
Rangę „prawdziwego” spisu powszech-

nego ludności i mieszkań miała operacja 
przeprowadzona na początku grudnia 1950 r. 
Zebrane w jej trakcie dane pozwoliły ocenić 
skalę zmian, które nastąpiły na powojennym 
terytorium Polski nie tylko w wyniku zniszczeń 
i milionów ofiar wojennych, ale też za spra-
wą istotnej zmiany granic, których przebieg 
ustalono w Jałcie. W pierwszych latach po 
wojnie miały miejsce ruchy przesiedleńcze, 
obejmujące repatriację Polaków z zagranicy, 
wysiedlanie Niemców, przesiedlanie Ukraiń-
ców, Białorusinów i Litwinów oraz osiedlanie 
się Polaków na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Zgodnie z wynikami spisu, liczba ludności 
Polski w  1950  wynosiła  nieco  ponad  25 
mln osób.

„W każdym dobrze prowadzonym gospo-
darstwie rolnym trzeba po zbiorach obliczyć 
ile ziarna, kartofli czy innych artykułów trzeba 
zostawić na siew, wyżywienie osób i inwen-
tarza żywego tego gospodarstwa do następ-
nych zbiorów, a ile można sprzedać…” - tak 
przekonywano w ulotce spisowej ludność 
wiejską do udziału w spisie.

Niemal dokładnie 10 lat później odbył się 
kolejny po wojnie spis powszechny. Przez 

rachmistrzów spi-
sywane były dane 
wg stanu z półno-
cy z 5 na 6 grudnia 
1960 r. Zgodnie 
z nimi liczba  lud-
ności  wynosiła 
ponad  29,77  mln 
osób, przy czym 
w miastach żyło 
ok. 1 mln osób 
mniej niż na ob-
szarach wiejskich.

Kolejny spis 
powszechny odbył 
się w grudniu 1970 
r. Zbierane dane 
odnosiły się do 

Spisy ludności 
na ziemiach 
polskich (III)

å ciąg dalszy na str. 9

P

R ejestracja pacjentów Kleszczowskiej Przychodni Salus jest prowadzona od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. 

SALUS - harmonogram na lipiec

L.P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 02.07 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 09.07 13-18

3. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 30.07 13-18
3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 10.07 8-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 24.07 8-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 26.07 8.30-14
6. Otolaryngolog Lek. med. Izabela Zawadziłło 07.07 14.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med.  
Agata Makowska-Piontek 29.07 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 24.07 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med.  
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 06.07 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med.  
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 20.07 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 06.0 10-14
12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 27.07 10-14
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 05.07 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 19.07 16-18
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 16.07 9-14
17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 20.07 9-14
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 07.07 13-18
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 14.07 9-14
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 21.07 9-14

22. Pulmonologiczna dr n. med.  
Beata Janiszewska-Drobińska 24.07 9-14

23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 02.07 9-14
24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 16.07 9-14

25. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med.  
Ewa Sewerynek 14.07 9-14

26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 10.07 8.30-14
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 24.07 8.30-14

28. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med.  
Kryspin Niedzielski 28.07 14-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 01.07 13-18
30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 08.07 13-18
31. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 15.07 10-14
32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 15.07 15.30-18
33. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 29.07 15.30-18
34. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 19.07 11-14
35. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 19.07 10-17
36. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 08.07 9-14
37. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 22.07 9-15

38. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński w trakcie  
ustalenia 9-17

39. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 01.07 12-15.30
40. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 12.07 12-15.30
41. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 22.07 12-15.30
42. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 09.07 9-14
43. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 16.07 9-14

44. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 23.07 9-14

45. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy wtorek 15.30-18

46. Poradnia pediatrii  
i alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14
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W związku z aktywnością podmiotów próbujących pozbyć 
się odpadów (w tym niebezpiecznych, kosztownych w utylizacji) 
apelujemy do właścicieli, zarządców nieruchomości oraz całej 
społeczności o ostrożność w zawieraniu umów, udostępnia-
niu placów, magazynów, innych pomieszczeń.

W przypadku zauważenia wszelkich podejrzanych pojem-
ników, zbiorników, naczep z ładunkiem itd. zachęcamy do nie-
zwłocznego powiadamiania policji lub służb odpowiedzialnych za 
monitorowanie stanu środowiska. Ważne jest, by niebezpieczne 
sytuacje zgłaszać jak najszybciej, gdy możliwe jest jeszcze wy-
krycie sprawców. W przeciwnym razie właściciel nieruchomości 
może pozostać z ogromnym problemem - obowiązkiem usunię-
cia odpadów na swój koszt.

Poniżej podajemy numery interwencyjne:
● Policja 997,
● Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska - numer tele-

fonu czynny przez całą dobę - 721-11-12-13, adres e-mail: awa-
rie@wios.lodz.pl. Interwencje można też zgłaszać w godzinach 
pracy WIOS na numer 42/ 633-33-43.

● Kontakt do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: tel. 42/ 664-
14-09, 42/ 664-14-10, email: wczk@lodz.uw.gov.pl.

becna na terenie gminy Kleszczów międzynarodowa 
fi rma logistyczna CAT jest od 1 maja częścią większego 

podmiotu. Po połączeniu dwóch fi rm o podobnym profi lu działal-
ności tj. CAT Polska i FVL MOSTVA powstała spółka o nazwie 
CAT MOSOLF Polska (w skrócie CMPL).

Jej potencjał obrazują następujące liczby: ● ponad 600-oso-
bowy zespół specjalistów, ● 50 000 miejsc parkingowych, ● 400 
autotransporterów.

Firma dzięki sie-
ci oddziałów w całej 
Polsce będzie mogła 
działać na większą 
niż dotychczas skalę. 
„Po połączeniu CMPL 
oferuje znacznie szer-
szy  zakres  usług  dla 
swoich klientów. Logi-
styka  pojazdów  goto-
wych  obejmuje  trans-
port międzynarodowy drogowy i kolejowy, zarządzanie przestrze-
nią składowania, obsługę w porcie, odprawy celne, zarządzanie 
roszczeniami ubezpieczeniowymi oraz przeglądy. Wszystko jest 
realizowane od chwili, gdy pojazd opuści zakład produkcyjny, aż 
do momentu, gdy dotrze do dealera” - tak opisany został zakres 
działalności na internetowej stronie spółki FVL MOSTVA.

JS
fektem listu intencyjnego, podpisanego pomiędzy Woje-
wództwem Łódzkim a PGE Polską Grupą Energetycz-

ną, ma być ulokowane w Rogowcu Centrum Rozwoju Kompe-
tencji. Jego uruchomienie zapowiedziano na wrzesień 2021 roku.

Ta placówka ma służyć przekwalifi kowaniu pracowników 
związanych z energetyką konwencjonalną. Zapowiadane jest 
organizowanie kwalifi kacyjnych kursów zawodowych w nastę-
pujących kierunkach: ● elektromechanik, ● technik automatyk, 
● technik spawalnictwa, ● technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, ● technik informatyk, ● technik programista.

Uczestnikami kwalifi kacyjnych kursów zawodowych mogą być:
• dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obo-

wiązek szkolny),
• aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
• bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifi kacje,
• pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się 

do zmieniających warunków na rynku pracy,
• niepełnoletni, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawo-

wą oraz mają opóźnienie w cyklu kształcenia (związane z sy-
tuacją życiową lub zdrowotną).
Centrum ma też mieścić „Branżową Szkołę II stopnia Woje-

wództwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Ro-
gowcu”, która będzie kształciła w zawodach: ● technik automatyk, 
● technik elektronik, ● technik spawalnictwa, ● technik mechanik.

Szczegółowe zasady naboru do szkoły i warunki uczestnictwa 
w kursach znajdują się na stronie internetowej https://crklodz-
kie.pl. Kontakt telefoniczny: 42/ 291-98-29, 42/ 291-97-95.

(opr. JS)
Źródło: www.pupbelchatow.pl

… zaglądamy teraz najczęściej na stronę Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów. To na nią trafi ają najszybciej propozycje za-
trudnienia, zgłaszane głównie przez fi rmy ulokowane w Klesz-
czowskich Strefach Przemysłowych. 

Niedawno spółka Epicom produkująca artykuły higieniczne 
(papier toaletowy, ręczniki papierowe) ogłosiła chęć zatrudnienia 
w zakładzie produkcyjnym w Bogumiłowie młodszego specjali-
sty ds. handlowych i specjalisty ds. handlu i marketingu. Kolejna 
spółka, działająca w tej strefi e przemysłowej (EUROMETAL S.A. 
Grupa EKO-ŚWIAT), zajmująca się wytwarzaniem profi li i taśm 
aluminiowych, poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika 
Laboratorium Badawczo-Rozwojowego i Działu Kontroli Jakości.

Ofertę pracy dla zastępcy głównego księgowego za pośrednic-
twem internetowej strony fundacji zgłosiła spółka BEWA. Firma, 
która już od parę lat temu zmieniła adres z gminy Kleszczów na 
gminę Kamieńsk (miejscowość Ruszczyn) zakład butelkowania 
wody źródlanej i produkcji napojów oraz wód smakowych, a także 
potężne hale magazynowe ma ulokowane w okolicach Piasków.

Dość regularnie nowe oferty pracy ogłasza spółka Kobzaren-
ko, której fabryka ulokowana w Kleszczowskiej Strefi e Przemy-
słowej nr 3 (Żłobnica) zajmuje się produkcją maszyn i pojazdów, 
wykorzystywanych w rolnictwie. Najnowsze, ogłoszone 16 czerw-
ca propozycje dotyczą zatrudnienia montera i magazyniera.

Propozycji zatrudnienia warto poszukiwać również na inter-
netowych stronach Urzędu Gminy, gminnych spółek, jednostek 
organizacyjnych gminy. Rekrutację na stanowisko ratownika 
wodnego ogłosił SOLPARK Kleszczów. Gminna spółka zazna-
czyła w ofercie, że formą zatrudnienia może być umowa o pracę 
lub umowa zlecenie.

Do 18 czerwca prowadzony był nabór ofert w konkursie do-
tyczącym obsadzenia stanowiska dyrektora Gminnego Żłob-
ka w Kleszczowie, a do 21 czerwca Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie poszukiwał kandydata do pracy w charakterze 
instruktora ds. kultury.

JS

Jeśli zauważymy podejrzane 
pojemniki lub zbiorniki

CAT Polska połączył się 
z inną firmą

Te kursy zawodowe 
ruszą we wrześniu

W poszukiwaniu ofert pracy…

O

E

Logotyp nowej fi rmy CMPL 

Kleszczowska Przychodnia Salus 
dziękuje Firmom z terenu Gminy Kleszczów 
za dbałość o porządek i estetykę terenu 

wokół naszej Przychodni.

Prezes i Pracownicy
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Szkolne wieści
Tomasz Janich - stypendystą marszałka

Sukcesy uczniów

„Nauka śpiewu”…

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał jednorazowe stypendia naukowe mar-
szałka województwa za znaczące osiągnięcia na polu nauki. W gronie uczniów stypen-
dia przyznano 25 osobom, natomiast wśród studentów – 23. Wśród nagrodzonych jest 
też absolwent Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, Tomasz Janich. 
Otrzymał stypendium w wysokości 2,5 tys. zł.

Uczennica SP w Kleszczowie Oliwia Rybarczyk (kl. VIII a) zakwalifi kowała się do fi -
nałowego etapu ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych.

***
W ogólnopolskim konkursie PANDA z matematyki spośród 13 uczniów SP w Łękiń-

sku najlepszy wynik uzyskał Michał Grącki (kl. VII a). Znalazł się w grupie sklasyfi kowa-
nej na III miejscu - otrzymał dyplom laureata i nagrodę książkową.

***
Franciszek Jakubik (kl. IV b w SP Kleszczów) w Powiatowym Konkursie Fotogra-

fi cznym „Sekrety ZDALNYCH” zdobył nagrodę w kategorii OPEN.
***

W ogólnopolskim konkursie „Zuch” sprawdzana jest wszechstronna wiedza 
uczniów z klas I-III. W SP Łękińsko konkursowe zadania rozwiązywało 39 uczniów. 
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Adam Stolarczyk (kl. I b), Amelia Blady (kl. I b), 
Jowita Tokarska (kl. I b), Antoni Zarzycki (kl. I a), Milena Kowalczyk (kl. II b), Aleksandra 
Gębicz (kl. III b).

***
W I Powiatowym Konkursie Biologicznym „Szkiełko i oko” brało udział 20 uczniów 

klas VII i VIII szkół podstawowych. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji po-
kazującej rozwój hodowli pleśniaka białego. Zofi a Sujata z klasy VIII SP w Łękińsku 
zwyciężyła w tym konkursie.

… to nazwa pozalekcyjnych zajęć pro-
wadzonych w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w Kleszczowie przez psychologa 
szkolnego Marzenę Jakubowską-Brożynę.

W tym roku szkolnym te cotygodnio-
we zajęcia odbywały się w trybie online 
i stacjonarnie. Ich efekty w postaci nagrań 
można oglądać na internetowej stronie ZSP 
w Kleszczowie. Martyna Snochowska wy-
konuje „Wuthering heights” Kate Bush, Zu-
zanna Kamińska „All I want” Olivii Rodrigo, 
Martyna Muskała (na zdjęciu) „Consejo de 
amor” Tini ft. Morat, Aniela Wiła „Unnstop-
pable” Sia. å ciąg dalszy na str. 8

E  K  O  I  N  S  T  A  L
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW 

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE

●  rekuperatory, 
●  pompy ciepła,

●  elektrownie słoneczne
Ponadto projektujemy i wykonujemy
instalacje wod.-kan. i elektryczne

TEL. 604-296-362, 519-643-222
Kleszczów, ul. Złota 1

WWW.EKOINSTALACJE.PL          

„Tęczowe wierszyki”

Kolejna, już XVIII edycja szkolno-
-przedszkolnego konkursu recytatorskie-
go „Tęczowe wierszyki” miała miejsce 
10 czerwca w Domu Kultury w Łękiń-
sku. Uczestnikami były najstarsze dzieci 
z przedszkoli oraz pierwszoklasiści. Kon-
kurs miał na celu popularyzację wierszy 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

- Dla dzieci  udział w konkursie  recy-
tatorskim  to  źródło  wielu  pozytywnych 
i  pięknych  przeżyć  -  podkreśla dyrektor 
Dorota Paciorek z przedszkola w Łękiń-
sku. Właśnie to przedszkole było organi-
zatorem recytatorskiej rywalizacji.  - Wie-
logodzinna  praca  z  nauczycielem  nad 
interpretacją  tekstu  literackiego  pozwala 
dzieciom przełamać w sobie nieśmiałość. 
Oprócz tego uczy ich przeżywania tekstu 
poetyckiego, wzmacnia też wiarę dziecka 
we własne możliwości.

Do konkursu przystąpiło 16 dzieci. Po 
wysłuchaniu wierszy trzyosobowe jury (Da-
nuta Kuc, Joanna Błaszczyk, Krzysztof Fal-
kowski) postanowiło nagrodzić następują-
cych wykonawców w kategorii przedszkol-
nej: I m. - Maria Madej, Zuzanna Zatorska 
(PPS Łękińsko); II m. - Lena Kotlarek (PPS 
Łuszczanowice); III m. - Franciszek Pabich 
(PPS Kleszczów); wyróżnienie - Pola Brze-
ścińska (PPS Łuszczanowice).

W kategorii dzieci starszych nagro-
dzeni zostali: II m. - Szymon Malicki, Lena 
Moskot (SP Kleszczów); III m. - Gaja 
Uchrońska (SP Łękińsko); wyróżnienia - 
Kinga Rejniak (SP Łękińsko), Adam Frach 
(SP Kleszczów). Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali upominki, co dodatkowo 
powinno ich motywować do dalszego do-
skonalenia talentów recytatorskich.

„VII Konkurs Recytatorski”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie był organizatorem VII Kon-
kursu Recytatorskiego. 18 czerwca na 
scenie w auli SOLPARKU zaprezentowało 
się 12 wykonawców. Jury konkursu (Alek-
sandra Ignasiak-Smela, Ilona Bujacz, Ma-
rzena Jakubowska-Brożyna), postanowiło 
o następującym podziale nagród:
• W kategorii „Recytacja”: I m. - Laura 

i Natalia Dominiak (kl. II a); II m. - Aniela 
Wiła (kl. I a); III m. - Miłosz Dylak (kl. I m).

• W kategorii „Poezja śpiewana”: I m. - 
Julia Tkacz (kl. II a); II m. - Zuzanna 
Kamińska (kl. II a); III m. - Martyna 
Snochowska (kl. II tg). Julia Tkacz zdo-
była ponadto nagrodę publiczności.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców 

ZSP w Kleszczowie i Solpark Kleszczów 
sp. z o.o. Dodajmy, że konkurs został 
zorganizowany w ramach działań upo-
wszechniających czytelnictwo wśród 
uczniów ZSP w Kleszczowie.

JS

Wyniki konkursów
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… to tytuł okolicznościowego spotkania zorganizowanego w Kleszczowie z oka-
zji Światowego Dnia Krwiodawcy. Jego głównym celem było propagowanie idei ho-
norowego oddawania krwi wśród mieszkańców gminy Kleszczów. Była to również 
okazja do uhonorowania odznaczeniami najbardziej aktywnych krwiodawców.

Spotkanie „Cenna kropla”, zorganizowane 11 czerwca w kleszczowskim SOL-
PARKU było częścią zadania, które Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie re-
alizuje w ramach projektu „Kleszczów na zdrowie”. Wydarzenie to było w całości 
finansowane przez Gminę Kleszczów.

Do udziału w uroczystości zapro-
szeni zostali przedstawiciele organizacji 
z terenu naszej gminy oraz zaprzyjaź-
nionych klubów HDK, przedstawicie-
le władz Gminy Kleszczów, dyrektor 
Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK, 
dyrektor Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz 
Andrzej Chałupka - członek honorowy 
PCK i członek Krajowej Rady Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK.

Prezes zarządu Gminnego Klubu 
HDK PCK, Agata Piwowarczyk otrzy-
mała okolicznościowy list podpisany 
przez wójta Sławomira Chojnowskie-
go oraz przewodniczącą Rady Gminy 
Kleszczów Katarzynę Biegała. Czytamy 
w nim m.in.:

„Z  okazji  Światowego  Dnia  Krwio-
dawstwa  składamy  na  Pani  ręce  ser-
deczne  życzenia  dla  wszystkich  krwio-
dawców,  zrzeszonych  w  Gminnym 
Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK 
w  Kleszczowie  oraz  biorących  udział 

w krwiodawczych akcjach, organizowanych w Kleszczowie. Grono tych niezwykle 
ofiarnych osób zapewnia krew dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi, umożliwiając niesienie pomocy licznym pacjentom.

(…)  Dziękując  honorowym  krwiodawcom  dziękujemy  zarazem  Zarządowi 
Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie za prowadzoną działalność. Jak poka-
zują wyniki akcji przeprowadzonych w tym i w ubiegłym roku, pomimo trudniejszych 
wymagań, jakie muszą być spełnione podczas akcji krwiodawstwa, prowadzonych 
w okresie pandemii, skutecznie docierają Państwo do dawców”.

JS

Kto otrzymał odznakę lub medal?

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Wiesław Czaja, Marek Teodor Soboń, Wojciech Sławomir Zieliński, Eugeniusz Wojtala

Odznaka „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi” - I stopień
Krzysztof Trojanowski
Odznaka „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi” - II stopień
Barbara Bujacz, Agnieszka 
Oleszczyk, Jerzy Roczek
Odznaka „Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi” - III stopień
Daniel Kaczmarek, Kamil Ku-
biak, Kamila Kozłowska, Artur 
Kokosiński, Sylwia Knopik, 
Agnieszka Oleszczyk, Rado-
sław Osiewicz, Anna Pieniążek, 
Barbara Piwowarczyk, Karol 
Płomiński, Kamil Rogut
Medal „Zasłużony dla Klubu 
HDK PCK w Kleszczowie”
Marian Anszperger, Urszula Ja-
gusiak, Piotr Jabłoński

„Cenna kropla”…

Aby ułatwić 
czytelnikom umiejscowienie szkolnych 
obiektów na planie Kleszczowa dodajmy, 
że tuż przy obwodnicy ulokowana będzie 
widownia na terenie boiska sportowego, 
natomiast wyróżniony zielonym kolorem 
teren parkingu, liczącego przeszło 180 
miejsc, znajdzie się po zachodniej stronie 
szkolnego kompleksu.

Zróżnicowane funkcje szkolnych terenów
„Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

pozwolenie  na  użytkowanie  wykonanego 
obiektu, zgłoszenie do użytkowania obiek-
tów  (sieci)  nie  wymagających  pozwolenia 
na użytkowanie wraz z uzyskaniem akcep-
tacji  PINB,  że  zgłoszenie  zostało  przyjęte 
bez sprzeciwu  (…) Wykonawca udzieli na 
cały  przedmiot  zamówienia  5-letniej  gwa-
rancji” - to kolejny fragment specyfikacji.

W specyfikacji znajdujemy również 
garść informacji o dodatkowych pracach, 
odnoszących się do zagospodarowania 
terenu wokół szkolnego budynku: „Prace 
zewnętrzne  obejmują  również wykonanie 
ogrodzenia  wraz  z  bramami  wjazdowymi 
i furtkami, wykonanie zbiorników retencyj-
nych, strefy relaksu, systemu nawodnienia 
boiska  trawiastego  oraz  nawadniania  te-
renu, placu zabaw wraz z wyposażeniem, 
nasadzeń  zieleni,  wiat  na  rowery,  altan 
śmietnikowych  oraz  stacji  transformato-
rowej  (wraz  z  wyposażeniem  zgodnym 
z  dokumentacja  projektową),  wykonanie 
oświetlenia terenu i oświetlenia boisk”.

J. Strachocki

Trwa przetarg  
na budowę szkoły
å ciąg dalszy ze str. 2

… właściciele posesji na terenie gminy 
Kleszczów mogą zgłosić swój udział w co-
rocznym konkursie „Najschludniejsza pose-
sja w Gminie Kleszczów”. Zmieniły się nie-
które z dotychczasowych warunków konkur-
su. Pozostała w nim tylko jedna kategoria - 
posesje siedliskowe. Aktualne kwoty nagród 
dla tej kategorii zostały podwyższone w po-
równaniu do poprzednich lat. Ocenie podle-
gać mają m.in.: wygląd posesji, infrastruktu-
ra sprzyjająca środowisku, stan urządzenia 
działki, a także sposób gospodarowania wo-
dami opadowymi (wykorzystanie deszczów-
ki) oraz kompostowanie bioodpadów.

Powołana przez wójta gminy komisja 
konkursowa przeprowadzi jednorazową 
ocenę zgłoszonych do konkursu posesji. 
Zgodnie z zapisami regulaminu przegląd 
ma zostać przeprowadzony do 18 sierpnia. 
Karta zgłoszenia została wydrukowana w nr 
11 „Informatora Kleszczowskiego”. W tym 
samym wydaniu jest także regulamin.

JS

Tylko 
do 30 czerwca…
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Uniwersytet zawsze otwarty

Znów byli w teatrze

Uczniowie klasy II tg Technikum Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie w ramach edukacji konsumenckiej spotkali się 
z Piotrem Porzeżyńskim - powiatowym rzecznikiem konsumen-
tów w Bełchatowie. Poznawali podstawowe prawa konsumen-
tów, zasady zwrotu towarów w sklepach internetowych i trady-
cyjnych oraz sposoby reklamacji towaru z wadami. Rzecznik 
opowiedział uczniom o tych instytucjach i organizacjach, które 
stoją na straży praw konsumenckich.

Profesor Marek Majewski - prodziekan Wydziału Matema-
tyki i Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim przekazał uczniom 
klasy II mg w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczo-
wie informacje na temat organizacji studiów wyższych w Polsce. 
„Zwrócił szczególną uwagę na analizę danych oraz matematykę 
fi nansową  i  aktuarialną.  Omówił  również  zasady  studiowania 
informatyki.  Scharakteryzował  szczegółowo  takie  specjalności 
jak: sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafi ka kompu-
terowa  i projektowanie gier oraz computer science. Uczniowie 
w  trakcie spotkania poznali  również zasady studiowania w  ra-
mach  programu  ERASMUS  na  wybranych  uczelniach  zagra-
nicznych” - czytamy na internetowej stronie ZSP.

Pandemiczne ograniczenia sprawiły zawieszenie działalno-
ści kin, teatrów, obiektów turystycznych. Kilkunastomiesięczne 
zaległości wydają się trudne do odrobienia. Wychowawcy próbu-
ją korzystać z dostępnych obecnie placówek i zabierają uczniów 
na wyjazdy, które są też okazją do tzw. reintegracji - tak ważnej 
po okresie nauki w trybie zdalnym. Udało się m.in. zorganizować 
wyjazdy do teatrów.

Uczniowie ZSP w Kleszczowie wybrali się do stolicy na spek-
takl „Kłamstewka” w Teatrze Kwadrat. Wcześniej uczestniczyli 
w lekcji muzealnej w Łazienkach Królewskich (na zdjęciu) - spa-
cerując po parkowych alejach słuchali opowieści o historii. 

Z kolei uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Łękińsku 
wyjechali do Teatru Małego w Łodzi, by obejrzeć „Balladynę”. 
Dramat J. Słowackiego to lektura obowiązkowa, której znajo-
mość przyda się na egzaminie ósmoklasisty.

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

ostatnich tygodniach doszło na terenie powiatu bełcha-
towskiego, a także na terenie gminy Kleszczów do kilku 

oszustw i kilkudziesięciu prób wyłudzenia oszczędności całego 
życia od seniorów przez osoby podszywające się pod policjan-
tów lub przedstawicieli urzędów. Policjanci odnotowali m.in. 
przypadki przekazania gotówki na terenie Bełchatowa, gminy 
Kleszczów - starsi ludzie wręczali przestępcom gotówkę, często 
oszczędności swojego życia.

Mimo wielu akcji profi laktycznych wciąż zdarzają się przy-
padki oszustw metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Gru-
py przestępcze oszukują głównie starsze osoby i wyłudzają 
pieniądze, stanowiące wszystkie oszczędności seniorów. Nie 
bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do 
nich telefonować osoby podszywające się pod członków ro-
dziny lub policjantów. Uczulmy ich jak mają reagować w ta-
kich sytuacjach, czego bezwzględnie nie powinni robić i na co 
zwrócić uwagę.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nie-
znajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej 
zapominają, stając się ofi arami własnej łatwowierności i bra-
ku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za 
policjantów, adwokatów, pracowników instytucji państwowych, 
dawno niewidzianych wnuków, siostrzeńców czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą fi nansową porażką. 

Pamiętajmy o tym, że:
• policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji,
• policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, 

przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,
• funkcjonariusz na początku rozmowy ma obowiązek przedsta-

wienia się i pokazania legitymacji. Mamy prawo wylegitymo-
wać funkcjonariusza i przeczytać dane na jego dokumencie.
Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, co do danych osoby 

dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś in-
stytucji, zgłaszajmy takie sytuacje policji, konsultujmy z rodziną. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do intencji 
dzwoniących osób, w szczególności gdy podają się za 
policjanta lub członka rodziny i proszą o przekazanie pie-
niędzy - ZGŁOŚ TEN FAKT POLICJANTOM. Po usłyszeniu 
sygnału w słuchawce wybierz numer alarmowy 112, 478-
465-211 (dyżurny policji - KPP w Bełchatowie), 478-465-
056 (Posterunek Policji w Kleszczowie) i przekaż swoje 
spostrzeżenia.

Seniorze bądź ostrożny!
W
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å ciąg dalszy ze str. 4 pięciu różnych zakresów, określając 
liczbę: ludności, mieszkań, budynków zamieszkanych, indywidualnych 
gospodarstw rolnych oraz budynków gospodarczych w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. Jak się okazało w ciągu minionych 10 lat liczba 
mieszkańców Polski zwiększyła się do ponad 32,64 mln osób. Ponad 
17 milionów było mieszkańcami miast.

***
Czwarty spis powszechny w historii PRL miał miejsce w dniach od 7 

do 13 grudnia 1978 r. Ale rachmistrze spisowi byli zajęci swoją pracą już 
kilka dni wcześniej. Nie tylko musieli przejść odpowiednie przeszkolenie 
i odebrać indywidualne legitymacje. Otrzymali również plik ulotek, które 
rozprowadzali w swoim rejonie w ramach tzw. obchodu przedspisowego, 
ustalając przy okazji termin przeprowadzenia właściwego spisu.

Miałem przyjemność (?) pracować w roli rachmistrza, odwiedzając 
domy mieszkańców łódzkich osiedli Stoki i Sikawa. Praca nie była łatwa, 
choć ludzie przyjmowali urzędników życzliwie. Największym utrudnie-
niem były surowe warunki pogodowe. Zima w roku 1978 zaatakowała 
wcześnie. Śnieżyce i mrozy wystąpiły już w pierwszych dniach grudnia. 
Wystarczy sięgnąć do gazet z tamtego czasu, by natknąć się na informa-
cje o lokalnych spadkach temperatur nawet do minus 15 st. C. 

Jednym z wątków ważnych dla GUS były wtedy kwestie zatrudnienio-
we. W formularzu spisowym podawało się nie tylko miejsce pracy danej 
osoby z dokładną nazwą pracodawcy, ale również nazwę zajmowanego 
stanowiska. „Termin spisu został przyspieszony o 2 lata w stosunku do 
dotychczasowego trybu jego przeprowadzenia. Chodziło bowiem o to, aby 
uzyskać dane potrzebne do konstruowania założeń Narodowego Planu 
Społeczno-Gospodarczego na lata 1981-1985” - tłumaczono na łamach 
ówczesnej prasy. Nie trzeba dodawać, że gospodarcza zapaść, jaka na-
stąpiła w ciągu kolejnych lat, zniweczyła wszelkie plany i prognozy.

***
Zgodnie z wynikami spisu liczba ludności Polski w 1978 wyniosła 

35.061.450 osób (20.150.415 w miastach i 14.911.035 na wsi). Dziesięć 
lat później po spisie przeprowadzonym w dniach 7-12 grudnia 1988 r. 
doliczono się 37.879.105 mieszkających na  terenie Polski, z czego 
23.175.083 w miastach i 14.704.022 na wsi.

Musiało minąć 13 i pół roku zanim rachmistrze spisowi ponownie po-
jawili się na polskich ulicach. „Spis ludności i mieszkań 2002 był bada-
niem szczególnym, ponieważ był pierwszym pełnym spisem po głębokich 
przeobrażeniach społeczno-gospodarczych i ustrojowych, jakie miały 
miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Przeobrażenia te spowodowały 
zmiany w dotychczasowych procesach demograficznych oraz głębokie 
przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności oraz pojawienie się 
nowych zjawisk, nieznanych wcześniej na taką skalę, takich jak: bezro-
bocie, bezdomność, imigracja cudzoziemców do Polski oraz nasilenie się 
krótkookresowych migracji zagranicznych Polaków, nowe formy własno-
ści mieszkań” - informuje GUS w okolicznościowej publikacji, poświęco-
nej historii spisów powszechnych na ziemiach polskich. Zgodnie z wyni-
kami spisu liczba ludności Polski wyniosła 38.230.080 osób.

Kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został 
przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 
kwietnia do 30 czerwca 2011 roku, według stanu na dzień 31 marca 2011 
r. Był pierwszą tego typu operacją realizowaną w ścisłej współpracy z jed-
nostkami samorządu terytorialnego i jednocześnie pierwszym spisem, 
organizowanym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Przeprowadzano go metodą mieszaną, wykorzystując systemy informa-
cyjne administracji publicznej oraz dane zebrane w badaniu pełnym i re-
prezentacyjnym.

Szczegółowy raport z wynikami spisu Główny Urząd Statystyczny 
opublikował 26 lipca 2012 roku. Pokazały one m.in. że 31 marca 2011 
r. faktyczna liczba mieszkańców Polski wynosiła 38.511.824 osób. 
W porównaniu z wynikami sprzed 9 lat szczególnie niepokojąco wyglądał 
spadek udziału osób młodych (0-17 lat) mieszkańców - wyniósł ponad 5 
punktów procentowych.

(opr. J. Strachocki)

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 
992) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klesz-
czów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 czerwca 
2021 r. do 21 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 
47, 97-410 Kleszczów w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Kleszczów na stronie internetowej: www.bip.kleszczow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać w formie papierowej lub 
elektronicznej do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o moż-
liwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy od-
działywania na środowisko, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie 
danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie 
i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), do 
ww. dokumentacji należy składać do dnia 12 sierpnia 2021  r. Zgodnie 
z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 

47, 97-410 Kleszczów lub
 2) ustnie do protokołu,
 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opa-

trywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: kan-
celaria@kleszczow.pl.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-

cy oraz przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gmi-

ny Kleszczów.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy 
Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do inspektora ochrony 
danych: iod@kleszczow.pl.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych 
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas 
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do 
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach 
świadczenia usług dla administratora.

Masz prawo: do dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunię-
cia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje 
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

       
Wójt Gmny Kleszczów

 SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klesz-

czów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Spisy ludności 
na ziemiach polskich (III)

OGŁOSZENIE
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Z Pjednego dokumentu, zachowane-
go w… Bibliotece Kongresu USA 

możemy poznać nazwiska uczniów szko-
ły w Kamieniu, którzy uczyli się tutaj 95 lat 
temu. Ten dokument jest jednym z wielu, ja-
kie złożyły się na gigantyczny projekt: 30 tys. 
stron z podpisami około 5,5 mln Polaków (to 
20 proc. ówczesnej populacji odrodzonej 
Polski), złożonymi pod życzeniami z okazji 
150. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepod-
ległości Stanów Zjednoczonych. Wszystkie 
wypełnione autografami stronice podzielone 
zostały na 111 tomów i trafiły w 1926 roku do 
wspomnianej Biblioteki Kongresu USA.

Nie wszystkie ówczesne szkoły wzię-
ły udział w projekcie. Z terenu dzisiejszej 
gminy Kleszczów w tych pamiątkowych, 
udostępnionych w wersji on-line księgach 
znaleźć można autografy uczniów zaled-
wie czterech szkół: Kamień, Łuszczanowi-
ce, Piaski oraz Wola Grzymalina.

W roku 1926 kierownikiem jednoklaso-
wej szkoły powszechnej w Kamieniu była 
Janina Sękowska. A jej uczniami była cał-
kiem spora, bo prawie 60-osobowa grupa. 

Oto nazwiska, które wpisane zostały 
na zeskanowanym dokumencie (w kilku 
przypadkach to samo nazwisko nosiło kil-
koro dzieci): Alfons Paszczyński; Helena 
Sobczakówna; Otolia Brzeszczyńska; Olga, 
Irma, Eliza, Gustaw, Leokadia Locman; Her-
man Kant; Kazimiera, Otolia Lechowicz; 
Herslik, Zygmunt Koplowicz; Helena, Janina 
Spalińska; Wacław Spaliński; Olga, Gustaw, 
Marta Kucner; Erna Mynykielówna; Edward 
Zalewski; Benjamin, Alfred, Alma Wizner; 
Helena, Marianna, Michał Koziarski; Feliks, 
Tadeusz Bartoszewski; Marianna Barto-
szewska; Ryszard, Edmund, Robert, Hugo 
Hübscher; Teodor, Stanisław Pietrzyk; Fe-
liksa Janicka; Helena, Marianna Wronówna; 
Józef Korp; Franciszek, Wacław Kowalczyk; 
Marianna Wrona; Łucja Pietrzykówna; Ja-
dwiga Zychówna; Wilhelm Müller; Helena 
Paprocka; Stelmaszczyk; Wilhelm, Ryszard 
Joppe; Józef, Aleksander, Tadeusz Nalew-
czyński; Janina Gola; Eliza Lisze; Stefan 
Matusiak; Otolia Markiewicz; Eliza Kinas; 
Anna Sękowska; Tadeusz Janecki.

Wśród tych nazwisk niektórzy współ-
cześni mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli poszukać swoich przodków, krew-
nych bądź sąsiadów.

JS

odsumowanie sporządzone na koniec roku szkolnego 1955/56 na GUS-
-owskim formularzu pokazuje, że promocji do kolejnej klasy nie uzyskało troje 

uczniów, natomiast dwoje dzieci czekał egzamin poprawkowy. W rubrykach, odnoszą-
cych się do szkolnej biblioteki odnotowano natomiast, iż było do niej zapisanych 23 
uczniów. W ciągu roku na ich kontach odnotowano 170 wypożyczeń.

Jedno koło przedmiotowe
W szkole w Kamieniu działało w tamtym czasie jedno koło przedmiotowe, na 

którego zajęcia uczęszczało 8 uczniów. Więcej, bo 10 osób skupiało natomiast koło 
artystyczne (zapewne grupa wokalna). Wspomniane sprawozdanie statystyczne to 
ostatni dokument 
z podpisem Gabrieli 
Wojtasik. W kolej-
nym roku szkolnym 
na stanowisku kie-
rownika zastąpiła ją 
Zofia Balińska.

W roku szkol-
nym 1956/57 nauka 
w Kamieniu - tak jak 
we wcześniejszych 
latach – prowadzona 
była na dwie zmia-
ny. O godz. 8 na 
lekcje przychodzili 
uczniowie klas III 
i IV. W ciągu sześciu 
dni tygodnia zalicza-
li łącznie 19 godzin 
lekcyjnych z tych 
przedmiotów, których nauczała Z. Balińska. Do tego dochodziły po dwie lekcje religii, 
której nauczał ksiądz Adam Bąkowicz - proboszcz Parafii p.w. św. Michała Archanioła 
w Chabielicach w latach 1952-62. Młodsze klasy przychodziły na zajęcia o godz. 12. 
Miały po 15 lekcji tygodniowo plus jedna lekcja religii.

Dość dokładny szkic
Dziełem Zofii Balińskiej jest dość dokładny szkic, który pokazuje zasięg obwodu 

szkoły w Kamieniu. Prezentujemy go, by unaocznić, jaki wyglądał przebieg lokal-
nych dróg w latach, które poprzedzały eksploatację węgla brunatnego w Kamieniu 
i okolicy. Była to wówczas wioska o dość gęstej zabudowie, ale też dość skromnym 
przyroście naturalnym. W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 1958/59 podane 
zostały liczby dzieci urodzonych pomiędzy rokiem 1942 a 1952. Wyglądało to tak: 
1942 - 1, 1943 - 1, 1944 - 4, 1945 - 7, 1946 - 8, 1947 

Karta z podpisami 
uczniów

Szkoła powszechna 
w Kamieniu (cz. 2)

Gabriela Wojtasik w otoczeniu uczniów szkoły w Kamieniu. 
To również jedno ze starych zdjęć, zaprezentowanych w 2015 r. pod-

czas obchodów jubileuszu OSP w Kamieniu.

å ciąg dalszy na str. 12

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

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów, 
obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko - Uchwała Nr XXXI/442/2021 Rady Gminy 
Kleszczów z dnia 22 kwietnia 2021 roku.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

WÓJT GMINY KLESZCZÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

•  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?

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na wakacyjne wydarzenia: 
● „Nasze Świetlice i Okolice” - pięciodniowe zajęcia i warsztaty dla uczniów szkoły 

podstawowej w placówkach GOK, w godzinach 10.30-15.30 w następujących termi-
nach: 5-9 lipca; 12-16 lipca; 19-23 lipca; 26-30 lipca. Proponowany program zawie-
ra m.in. warsztaty kreatywne i aktywność w plenerze.

● Jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży uczącej się i niepracujacej:
- 19 lipca - wycieczka dla dzieci kl. I-III szkoły podstawowej do Wapiennik k/Kodrę-
ba (m.in. paintball, strzelnica łucznicza);
- 20 lipca - wycieczka dla dzieci kl. IV-VIII szkoły podstawowej do Kalisza (m.in. 
Jum Planeta - park trampolin, Kaliski Gród Piastów, zwiedzanie miasta);
- 21 lipca - wycieczka dla młodzieży szkół średnich (16+) i studentów do Parku 
Wodnego Suntago „Park of Poland” w miejscowości Wręcza z możliwością ko-
rzystania ze stref Jamango oraz Relax;

● 14 i 15 lipca - jednodniowa wycieczka dla dzieci w wieku przedszkolnym z ro-
dzicem/ opiekunem do Borysewa (m.in. zwiedzanie ZOO, wizyta w fi glarni, prze-
jażdżka kolejką).
Zapisy na te wycieczki ruszają od 28 czerwca. Ilość miejsc ograniczona.
Opłata za uczestnictwo - 20 zł od osoby. Rodzic/ opiekun towarzyszący przedszko-

lakowi ponosi koszty biletów wstępu i obiadu.

● Cykl koncertów „Młodzieżowe Granie - muzyka i działanie” - teren skateparku 
w Łuszczanowicach:
- 25 czerwca - MARIE - wokalistka muzyki pop; dodatkowe atrakcje: skimboarding 
(zabawa wodna w ślizgu na desce), BMX i deskorolka BMX (warsztaty z doskona-
lenia nauki jazdy);
- 2 lipca - koncert + dodatkowe atrakcje: warsztaty HIP HOP i BREAKDANCE, 
warsztaty STREET ART, bitwa taneczna HIP HOP oraz BREAKDANCE;
- 9 lipca - koncert + dodatkowe atrakcje;
- 23 lipca - koncert + dodatkowe atrakcje.

● „Letnie spotkania z teatrem” dla dzieci - 16 lipca, 30 lipca.

***
GOK zachęca do składania deklaracji, umożliwiających otrzymywanie powiado-

mień SMS o programie imprez. Szczegółowe informacje GOK podawał będzie na pla-
katach, w mediach społecznościowych i stronie internetowej: www.gok.kleszczow.pl.

UWAGA! Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą organizowane w reżimie sani-
tarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wakacje 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
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Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaplano-
wała w okresie wakacji kilka rodzajów zajęć.

Zebrane naklejki wymień na nagrody
Od 15.06. do 15.09. - akcja „Naklejkomania” - 

projekt zachęcający do wypożyczania książek i au-
diobooków. Szczegółowe zasady „Naklejkomanii 
2021” podane zostały w regulaminie, zamieszczo-
nym na stronie biblioteki. W największym skrócie 
jej założenia wyglądają tak: za książki i audiobooki, 
wypożyczane w GBP i jej filiach w okresie od 15 
czerwca do 15 września otrzymuje się naklejki. Na-
leży je naklejać na specjalnej karcie kolekcjonera. 
Zebrane naklejki można wymienić na świece zapa-
chowe lub na maskotki - przytulanki.

Konkurs fotograficzny 
„Zabierz książkę na wakacje”

Konkurs ma zachęcać do odwiedza-
nia gminnej biblioteki, wypożyczania i czyta-
nia książek. Został podzielony na cztery eta-
py: ● od 5 do 16 lipca, ● od 19 do 30 lipca,  
● od 2 do 13 sierpnia, ● od 16 do 27 sierpnia. Prze-
słane zdjęcia będą oceniane na podstawie wartości 
estetycznej, jakości, pomysłu i oryginalności.

Tematyczne zajęcia w filiach
Filie Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowały 

zajęcia warsztatowe i rekreacyjne. Będą one orga-
nizowane w godz. 12.00-13.00. 
●  Tydzień ekologiczny

Filia w Żłobnicy - recyklingowe zabawy ze sta-
rą książką - 1 lipca;
Filia w Łękińsku - sznurkowe  pojemniki  na 
przybory - 2 lipca.

●  Tydzień z bajką 
Filia w Żłobnicy - wyprawa w krainę krasnali 
i skrzatów - 13 lipca;
Filia w Łękińsku - czytanie  na  dywanie  
- 28 lipca;
Filia w Żłobnicy - żegnamy  lato  z  książką  
- 24 lipca.

●  Tydzień rękodzieła 
Filia w Żłobnicy - wakacyjna  biżuteria  
- 20 lipca;
Filia w Łękińsku - łapacz snów - 21 lipca.

●  Tydzień plastyczny 
Filia w Żłobnicy - tęczowa wyklejanka - 6 lipca;
Filia w Łękińsku - łąka  pełna  kwiatów  
- 4 sierpnia;
Filia w Żłobnicy - akwarium  w  słoiku  
- 17 sierpnia.

●  Tydzień z teatrem
Filia w Żłobnicy - paluszkowe  pacynki  
- 10 sierpnia;
Filia w Łękińsku - kukiełki do zabawy w teatr 
- 11 sierpnia.

Spotkaj się z ulubionym autorem
Od jakiegoś czasu GBP w Kleszczowie infor-

muje na swoim profilu FB o kolejnych spotkaniach 
autorskich, organizowanych w formule on-line. 
„W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki będzie-
my udostępniać na naszej stronie FB linki do spo-
tkań on-line z autorami książek dla dzieci i doro-
słych” - to kolejna wakacyjna zapowiedź biblioteki.

(opr. JS)

Wakacje 
z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ

- 6, 1948 - 1, 1949 - 9, 1950 - 4, 1951 - 3, 1952 - 6. 
Jak widać szkoła czterooddziałowa nie miała szans na znaczniejszy wzrost liczby 
uczniów w kolejnych latach. I do końca istnienia tej placówki liczba uczących się nie 
przekroczyła 26.

Bez wcześniejszej zapowiedzi
Zofia Balińska nie była zbyt długo kierownikiem. Wydaje się, iż początkiem pro-

blemów z utrzymaniem stanowiska okazała się wizytacja, przeprowadzona w kwiet-
niu 1960 r. przez podinspektora Jana Markiewicza z Bełchatowa. Miał sporo uwag 
do sposobu pracy i przygotowania nauczycielki do zajęć. Wizytator musiał przybyć do 
szkoły bez wcześniejszej zapowiedzi, bo kierownik szkoły przyszła do pracy spóźniona. 
W formularzu sprawozdawczym w rubryce „Ocena pracy nauczycieli wg hospitowa-
nych lekcji” nie omieszkał odnotować: „Ob. Zofia Balińska w dniu wizytacji spóźniła się 
na lekcje o około 1 ½ godz. Zastępowała ją w tym czasie woźna, która uczyła czytania 
i pisania, co stwierdzam z  jej  relacji  i spostrzeżeń. Nauczycielka nieobecność swoją 
motywowała wyjazdem do  lasu po  sadzonki”. Wizytator szczególnie surowo oceniał 
wyniki nauczania języka polskiego i matematyki w klasie IV, uznając je za bardzo słabe. 
Miał też zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia biblioteki szkolnej.

Na zapisane w 9 punktach zalecenia pani kierownik odpowiedziała władzom oświa-
towym dopiero po miesiącu, tłumacząc opóźnienie słabym stanem zdrowia. Zauważy-
ła przy tym, że „niektóre spostrzeżenia wizytującego mnie Inspektora były niezgodne 
z  prawdą. W związku  z  tym proszę,  aby  Inspektorat Oświaty  był  uprzejmy przysłać 
innego Inspektora w celu zbadania wyników z języka polskiego i matematyki w czwartej 
klasie (…) Na miejscu też wyjaśnię inne punkty spostrzeżeń, które są nieprawdziwe lub 
mocno przesadzone”.

Inspektorat Oświaty nie miał zamiaru wchodzić w dyskusję z nadawczynią pisma, 
ani też wysyłać do szkoły w Kamieniu innego inspektora. Kierownik została wezwana do 
natychmiastowego przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. W przeciwnym wypadku 
zapowiadano wyciagnięcie wniosków służbowych.

Kolejna wizytacja została przeprowadzona przez innego urzędnika - Mieczysła-
wa Sidowskiego. Spisane w styczniu 1961 r. sprawozdanie także wskazywało słabe 
strony sposobu nauczania i realizacji szkolnego programu. Z decyzji personalnych 
wynika, że władze oświatowe nie chciały dłużej czekać na wprowadzenie zalecanych 
zmian. 25 sierpnia, a więc na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku nauki, Z. 
Balińska podpisała protokół przekazania dobytku szkolnego nowemu kierownikowi. 
Jej następcą został Józef Olejnik.

Jerzy Strachocki
(dokończenie w następnym wydaniu)

Szkoła powszechna 
w Kamieniu (cz.2)

å ciąg dalszy ze str. 10

Jak widać na planie Kamień był dobrze skomunikowany z sąsiednimi miejscowościami


