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Studentom, którzy złożyli wnioski o wypłatę miesięcznych 
stypendiów i którym te stypendia zostały przyznane, przypomi-
namy o konieczności podpisania umowy. Jest ona zawierana 
pomiędzy Gminą Kleszczów i stypendystą. W celu podpisania 
umowy należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. nr 5.

Wypłata stypendiów za miesiące: październik, listopad, gru-
dzień 2021 roku nastąpi w terminie do 10 dnia miesiąca, następują-
cego po miesiącu, w którym student - stypendysta podpisał umowę.

Emilia Kłobut, uczen-
nica k lasy VI  a Szko-
ły Podstawowej w Klesz-
czowie zwyciężyła wśród 
u c z e s t n i k ó w  k o n k u r -
su „List do Taty” w okrę-
gu łódzkim. Zadaniem 
uczestników z klas czwar-
tych i piątych szkół pod-
stawowych było napisanie 
pracy na temat „Kim jest 
i co dla mnie znaczy mój 
tata”. Praca (nie dłuższa 
niż 300 słów) mogła mieć 
formę listu do ojca.

Więcej na str. 6

Po zakończeniu odbioru technicznego Szkoła Podstawo-
wa w Łękińsku otrzyma do dyspozycji nowy obiekt sporto-
wy. Boisko piłkarskie z widownią, wydzielone tory do biegów 
oraz boisko wielofunkcyjne stanowić będą funkcjonalną całość 
z nowym parkingiem, przylegającym do ulicy Szkolnej.

Więcej na str. 10

Gmina Klesz-
czów z lec i ł a  z i -
mowe utrzymanie 
dróg wraz  z  od-
śnieżaniem wybra-
nych chodników, 
śc ieżek  rowero -
wych, placów i par-
k ingów gminne j 
spółce Zakład Ko-
munalny „Klesz-
czów”. Obowiązek 
ten będzie realizo-
wany do 30 kwiet-
nia 2022 roku.

Łączna długość dróg przyjętych do zimowego utrzymania 
w sezonie 2021/2022 wynosi 149 km. W tej liczbie zawarte są też 
drogi powiatowe o długości 38,6 km. 

Więcej na str. 2

Tytuł „Gmina Do-
bra do Życia” i pierw-
sze miejsce w katego-
rii gmin wiejskich oraz 
miejsko-wiejskich do 5 
tys. mieszkańców - ta-
kie są efekty rankin-
gu, którego wyniki 4 li-
stopada ogłosił Serwis 
Samorządowy PAP.

Więcej na str. 7

STYPENDIUM?
Po podpisaniu umowy

Nagrodzona za „List do Taty”

Nowe boisko szkolne

Gotowi do zimy

Kleszczów wygrywa 
w ważnym rankingu

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Z okazji Górniczego Święta, które 
wrosło już w tradycję Gminy Kleszczów, 
składamy serdeczne życzenia wszystkim 

pracującym i emerytowanym osobom 
z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 

Niechaj patronka górniczego stanu, 
święta Barbara otacza Was swoją opieką.
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KRÓTKO
Poprawa drogowych 
standardów w strefi e „Kleszczów”
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
specyfi kacji technicznej wykonania i odbioru 
robót dotyczących przebudowy ul. Przemy-
słowej i remontu ul. Pionowej w strefi e prze-
mysłowej w Kleszczowie gmina powierzyła 
spółce SOCHOR Budowa Aparatów z Ło-
dzi. Umowę, której wartość wynosi 144,5 
tys. zł, podpisano z wykonawcą 29 paździer-
nika. Drogowe przedsięwzięcia planowa-
ne w strefi e „Kleszczów” będą polegać m.in. 
na wydzieleniu miejsc parkingowych dla sa-
mochodów dostarczających surowce i prze-
wożących produkty z działających tu fa-
bryk. Powstaną też miejsca do parkowania 
aut osobowych, a po południowej stronie ul. 
Przemysłowej dobudowany zostanie chodnik.

Umowa na badanie jakości 
robót drogowych
Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQU-
ILLA z Nowej Wsi będzie przez najbliższy 
rok odpowiadał za przeprowadzenie bada-
nia jakości warstw bitumicznych, wykonywa-
nych w ramach inwestycji drogowych Gmi-
ny Kleszczów. Wartość umowy ustalono na 
niecałe 42 tys. zł brutto. Będzie ona obowią-
zywać do końca października 2022 roku lub 
do wcześniejszego wykorzystania środków.

Socjalne wsparcie dla 6 uczniów
Stypendia socjalne dla uczniów szkół ponad-
podstawowych, którzy w terminie czyli do 30 
września złożyli wnioski i spełniają wyma-
gane warunki zostały już wypłacone. W tym 
roku do Urzędu Gminy wpłynęło 6 wniosków, 
wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Łączna kwota przyznanych stypendiów so-
cjalnych to 5200 zł. Wypłata nastąpiła w dru-
giej połowie października.
Przypomnijmy, że o przyznanie takiej formy 
wsparcia niepracujący uczniowie szkoły po-
nadpodstawowej mogą się ubiegać w dwóch 
przypadkach: jeśli znajdują się w trudnej sy-
tuacji materialnej (dochód na członka rodzi-
ny poniżej 674 zł netto), bądź mają orze-
czony umiarkowany lub znaczny stopień 
niepełnosprawności. Wśród dodatkowych 
wymogów, jakie spełniać powinni wniosko-
dawcy jest również taki, który mówi o stałym 
zameldowaniu na terenie gminy Kleszczów 
od co najmniej 1 roku.

Bezpłatne szkolenie w Fundacji
28 października w Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów odbyło się bezpłatne szkole-
nie „Rewolucyjne zmiany podatkowe od 2022 
r. - Polski Ład”. Uczestniczyło w nim 25 osób 
z terenu gminy Kleszczów. Podczas szkole-
nia omówiono m.in. zmiany w PIT, minimalny 
podatek CIT, obrót bezgotówkowy, nowe za-
sady opodatkowania przy sprzedaży samo-
chodów wykupionych z leasingu operacyjne-
go. Szkolenie zostało przeprowadzone przez 
Mikołaja Dudę - doradcę podatkowego z MA-
DEJCZYK Kancelaria Prawna.

JS

G

Do odśnieżania oraz usuwania oblodzenia przewidziano chodniki i ścieżki rowe-
rowe długości 43,7 tys. metrów, a także parkingi i place o łącznej powierzch-

ni ponad 30,3 tys. m kw. W porównaniu z poprzednim sezonem nastąpił wzrost zakresu 
zadania: o 6 proc. w odniesieniu do dróg i o 14 proc. w przypadku ścieżek rowerowych 
i chodników. Powierzchnia parkingów i placów zwiększyła się nieznacznie.

Jak zwykle przy powierzaniu zimowego utrzymania ustalona została kolejność dróg 
przewidzianych do odśnieżania. Priorytetowe znaczenie (czyli tzw. pierwszą kolejność 
odśnieżania) ma odcinek drogi powiatowej nr 1500E przebiegający przez teren naszej 
gminy. Następne w kolejności są: ● II. gminna obwodnica czyli ulica Milenijna, ● III. głów-
ne, tranzytowe drogi asfaltowe na terenie gminy, ● IV. pozostałe drogi asfaltowe, w tym 
na terenie osiedli mieszkaniowych, ● V. inne drogi (np. dojazdowe do posesji, oddalo-
nych od dróg asfaltowych).

W wyposażeniu, które pracownikom „Komunalki” pomaga realizować gminne zlece-
nie, pojawiły się w pierwszej połowie listopada dwie nowe posypywarki marki Pronar T 
131, każda z nich o pojemności 3 m sześć. piaskowo-solnej mieszanki.

- Ze względu na konieczność utrzymywania coraz dłuższych odcinków ścieżek i chodni-
ków zamierzamy jeszcze zakupić dwa miniciągniki rolnicze o mniejszej mocy z posypywar-
kami - informuje członek zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, Bruno Siemieniuk. - 
Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem. 26 listopada będzie rozstrzygnięty kolejny.

Starsze samochody, ciągniki, pługi i posypywarki służące do akcji zimowej zosta-
ły w tym roku przejrzane i przygotowane własnymi siłami Zakładu Komunalnego. Wy-
jątkiem jest kilkunastoletni Unimog, który musiał być poddany poważniejszej naprawie 
w wyspecjalizowanej fi rmie. Najpilniejszą sprawą była wymiana na nową skrzyni biegów. 
Konieczna okazała się też wymiana całej instalacji elektrycznej oraz układu wydechowe-
go. Unimog jest najbardziej uniwersalnym ze sprzętów w Zakładzie Komunalnym. Jest 
w praktyce użytkowany przez okrągły rok.

Oprócz pojazdów i sprzętów mechanicznych w prowadzeniu akcji „Zima” niezbęd-
ny jest odpowiedni zapas soli oraz piasku. Te materiały Zakład Komunalny „Klesz-
czów” zgromadził już w nowej bazie, urządzonej na terenie zakupionych nieruchomości 
po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kleszczowie. Trafi ła tu sól z kopalni 
w Kłodawie w ilości 1300 ton oraz odpowiedni zapas piasku.

JS

mina Kleszczów może liczyć na wsparcie w wysokości 100 tys. zł z rządowego 
Programu „Cyfrowa Gmina”. Ma on na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządo-

wych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przewidziano możliwość dofi nansowania kil-
ku rodzajów zadań związanych z rozwojem usług cyfrowych (w tym np. cyfryzację urzędów 
miast i gmin oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, nabycie sprzętu IT i oprogra-

mowania, szkolenia pracowników 
jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie obsługi nabyte-
go sprzętu i oprogramowania).

Obowiązkowym działaniem 
każdego samorządu, chcącego 
skorzystać z pieniędzy na „Cyfro-
wą Gminę”, ma być ocena stanu 
bezpieczeństwa systemów infor-
matycznych wykorzystywanych 
w działalności urzędu poprzez 
przeprowadzenie technicznej dia-
gnozy cyberbezpieczeństwa JST.

JS

Zakład Komunalny 
przygotowany do zimy

Skorzystamy z Programu 
„Cyfrowa Gmina”

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie 

zatrudni na podstawie umowy o pracę na stanowisko

PIELĘGNIARKA w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731-45-77 
oraz osobiście w siedzibie Gminnego Żłobka (Kleszczów, ul. Jagodowa 4).
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Z akończyła się realizacja małych projektów lokal-
nych w sołectwach, które uzyskały współfi nansowa-

nie z samorządowego budżetu Województwa Łódzkiego. Na-
bór projektów, przewidzianych do dofi nansowania z programu 
„Sołectwo na plus” odbywał się w pierwszej połowie tego roku. 

W gminie Kleszczów wsparcie fi nansowe uzyskały dwa 
projekty z sołectwa Łuszczanowice. Pierwszy dotyczy reno-
wacji przydrożnej kapliczki, stojącej przy skrzyżowaniu ulic 
Turkusowej i Brylantowej. Drugi, związany z małą architekturą, 
polegał na zakupie i montażu betonowej fi gury lwa na skwerze 
rekreacyjnym przy rondzie Jana Pawła II. Ponadto w Rogow-
cu przy placu zabaw wykonana została natomiast altana rekre-
acyjna z wyposażeniem.

Wszystkie wymienione projekty powstały przy udziale i zaan-
gażowaniu sołtysów, radnych gminnych oraz mieszkańców so-
łectw. Dotacja ze środków zewnętrznych wyniosła 10 tys. zł na 
jedno sołectwo.

MSz

Z funduszy „Sołectwo na plus”

KOMUNIKATY 
Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy 
gabinetu RTG na grudzień 2021 roku. Pacjenci będą mogli zgła-
szać się na wykonanie zdjęć rentgenowskich w każdy wtorek 
i czwartek od godz. 14 do 18, a ponadto w soboty 4 i 18 grud-
nia w godz. 10-14.

Pamiętaj o IV racie podatku
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że dnia 15 listopada 
minął termin zapłaty czwartej raty podatku dla osób fi zycznych. 
Wpłaty podatków dokonywać można na indywidulany rachu-
nek bankowy, który znajduje się na nakazie lub decyzji podatko-
wej, za pośrednictwem banku lub bankowości internetowej oraz 
w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, a także u inkasenta. 
Ponadto informujemy, że od dnia 13 października koszty doręczone-
go upomnienia wynoszą 16 zł i są pobierane w pierwszej kolejności.

SALUS przypomina 
o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego
Pacjenci, którzy wybierają się do Kleszczowskiej Przychodni 
SALUS muszą nosić maseczkę, zakrywającą usta i nos. To nie 
jedyne wymaganie, stawiane pacjentom kleszczowskiej przy-
chodni. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i ro-
snącą liczbę zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2 na umówioną 
wizytę należy przychodzić o ustalonej wcześniej godzinie. Dzię-
ki krótszemu pobytowi w poczekalni ograniczamy możliwość za-
każenia się od innych osób.

NFZ ostrzega pracowników przychodni
W reakcji na sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów 
z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowni-
ków Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ 
poinformował na stronie internetowej, że pracownicy tego depar-
tamentu nigdy nie wymagają od świadczeniodawców podawa-
nia przez telefon danych osobowych pacjentów. Personelowi pla-
cówek medycznych przypomniano o obowiązku ochrony danych 
osobowych pacjentów.

JS

28 października
Sesja rozpoczęła się od rozpatrzenia projektów uchwał do-

tyczących udzielenia pomocy z Solidarnościowego Funduszu 
Rozwoju Lokalnego. Gmina Kluki otrzymała 123.410 zł na mo-
dernizację budynku gminnego w Klukach. W gminie Dobryszyce 
zostały dofi nansowane trzy przedsięwzięcia. Dotacja na zakup 
koparko-ładowarki wyniosła 390 tys. zł, na zakup wozu aseni-
zacyjnego z ciągnikiem - 105 tys. zł, na modernizację i budowę 
oświetlenia ulicznego - 313,4 tys. zł.

Z kolei Gmina Drużbice uzyskała wsparcie w kwocie 100 tys. zł 
na przebudowę budynku komunalnego na siedzibę samorządowe-
go żłobka oraz 350 tys. zł na modernizację drogi gminnej w Grę-
boszowie. Dotacja dla jednego samorządu pochodziła spoza puli 
środków SFRL. Powiat Radomszczański na przekształcenie kortu 
tenisowego przy I LO w Radomsku na boisko wielofunkcyjne uzy-
skała wsparcie z budżetu Kleszczowa w wysokości 40 tys. zł.

Dwie uchwały przyjęte podczas październikowego posie-
dzenia Rady Gminy Kleszczów dotyczyły wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 
2021-2024 oraz w budżecie gminy na bieżący rok. Radni roz-
patrzyli ponadto projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości grunto-
wej, położonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica.

Największą część obrad rada poświęciła dyskusji nad pro-
jektem uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów. Obra-
dy nad tym punktem trwały przez 3 i pół godziny. Projekt stu-
dium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, jakie złożone zosta-
ły w czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu 
przedstawił radzie Wójt Gminy Kleszczów. Każda z kilkudziesię-
ciu nieuwzględnionych uwag była przez radnych głosowana od-
dzielnie. W trakcie dyskusji głos zabierał m.in. przedstawiciel fi r-
my, opracowującej zmiany w studium.

Temat wymaga dodatkowego omówienia, bowiem obowią-
zujące obecnie regulacje prawne dotyczące planowania prze-
strzennego są znacznie ostrzejsze niż te, jakie obowiązywa-
ły przy poprzednich zmianach studium. Poświęcimy tej sprawie 
miejsce w kolejnym wydaniu „Informatora”.

9 listopada
Do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynął wniosek w spra-

wie przeprowadzenia referendum lokalnego. Złożył go 2 listopa-
da inicjator referendum. Przedmiotem referendum miałaby być 
sprawa zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Klesz-
czów. Wyniki referendum stałyby się dla Rady Gminy Kleszczów 
podstawą do podjęcia uchwały wyrażającej negatywną lub pozy-
tywną opinię w sprawie zmiany granic. Do wniosku zostały za-
łączone karty poparcia inicjatywy przeprowadzenia referendum 
z podpisami wymaganej liczby mieszkańców gminy Kleszczów.

Podczas sesji zwołanej 9 listopada Rada Gminy Kleszczów 
podjęła tylko jedną uchwałę. Dotyczyła ona powołania komi-
sji doraźnej do sprawdzenia zgodności wniosku mieszkańców 
o przeprowadzenie referendum z przepisami ustawy o referen-
dum lokalnym.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 2 ustawy o referendum lokal-
nym wniosek o przeprowadzenie referendum „podlega spraw-
dzeniu pod względem zgodności z prawem. Weryfi kacji wniosku 
referendalnego dokonuje organ stanowiący, który w tym celu po-
wołuje komisje ze swojego składu”.

Do składu tej komisji zostali wybrani radni: Halina Gurazda, 
Beata Kordowska, Ewa Michalczyk, Joanna Muskała i Dariusz 
Bujacz. Przewodniczącym komisji został Dariusz Bujacz. Rad-
ni poparli również wniosek w sprawie upoważnienia Przewodni-
czącej Rady Gminy Kleszczów do informowania odpowiednich 
organów i instytucji o rozpoczętym procesie referendalnym.

JS

Obradowała Rada Gminy
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Kleszczowska Przychodnia Salus ser-
decznie zaprasza mieszkanki Kleszczo-
wa na badania mammograficzne, któ-
re odbędą się w dniu 29 listopada 2021 
r. od godz. 9.00 do 17.00. Mammogra-
fia wykonywana będzie na terenie przy-
chodni przez firmę Medica sp. z o.o. sp. k. 
z Brzezin.

Badanie skierowane jest do kobiet po-
wyżej 35. roku życia i ma na celu zwięk-
szenie świadomości zdrowotnej w zakre-
sie możliwości zapobiegania i wczesnego 
wykrywania raka piersi oraz zmniejszenia 
zachorowań na ten rodzaj nowotworu.

Akcja zorganizowana jest w ramach 
programu „Profilaktyka chorób nowo-
tworowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem nowotworów piersi”, finanso-
wanego przez Gminę Kleszczów.

Zapisy chętnych prowadzone są co-
dziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu  
44/ 731-30-80.

SALUS zaprasza!

SALUS apeluje:
Zbadaj piersi!

leszczowska Przychodnia Salus podała grudniowe terminy przyjęć lekarzy 
specjalistów. Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na grudzień

L.P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 03.12 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 17.12 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 04.12 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 18.12 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 20.12 8.30-14

6. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 01.12 14.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 16.12 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 04.12 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. 
 Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 07.12 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med.  
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 28.12 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 14.12 9.30-13.30

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 28.12 9.30-13.30

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 06.12 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 20.12 16-18

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 07.12 9-14

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 21.12 9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 08.12 9-14

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 29.12 9-14

19. Pulmonologiczna lek. med. Włodzimierz Leszczyński 21.12 14.30-18

20. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 18.12 8.30-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 03.12 9.00-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 17.12 9-14

23. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 09.12 9-14

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 04.12 8.30-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 18.12 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 29.12 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 02.12 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 09.12 13-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 16.12 10-14

30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 02.12 15.30-18

31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 16.12 15.30-18

32. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 20.12 11-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 20.12 10-17

34. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 09.12 9-14

35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 30.12 9-14

36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński termin w trak-
cie ustalania 9-17

37. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 06.12 12-15.30

38. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 16.12 12-15.30

39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 10.12 9-14

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 16.12 9-14

41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 17.12 9-14

42. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 30.12 9-14

43. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy wtorek 15-18

44. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski 07.12 8.30-13.30

45. Specjalista pediatrii  
i alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14

…w Przychodni SALUS będzie w grudniu 
działać zgodnie z zamieszczonym niżej 
harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 02.12. godz. 8-15, ● 03.12. godz. 8-17,  
● 06.12. godz. 8-15, ● 07.12. godz. 8-17,  
● 08.12. godz. 8-15,● 10.12, godz. 8-15,  
● 13.12. godz. 8-15, ● 14.12. godz. 8-15,  
● 15.12. godz. 8-16, ● 16.12. godz. 8-15,  
● 20.12. godz. 8-15, ● 22.12. godz. 8-15,  
● 23.12. godz. 8-15, ● 24.12. godz. 8-15, 
● 27.12. godz. 8-15, ● 28.12. godz. 8-15, 
● 30.12. godz. 8-15, ● 31.12. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 03.12. godz. 15-18, ● 13.12. godz. 15-18,  
● 17.12. godz. 15-18, ● 27.12. godz. 15-18.  
● 29.12. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbrom-

ska
● 01.12. godz. 15-18, ● 15.12. godz. 15-18,  
● 29.12. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 18.12. godz. 8.10-14.00.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybyl-

ska, Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

Poradnia 
rehabilitacji…
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P rowadzone od lipca do września badanie ankietowe mia-
ło zebrać opinie mieszkańców powiatu bełchatowskiego 

na temat zbliżającej się transformacji energetycznej. Na zlecenie 
władz powiatu bełchatowskiego badania te przeprowadził Łódzki 
Dom Biznesu. Ankieta internetowa i wywiady grupowe skierowa-
ny były głównie do osób zatrudnionych w sektorze górniczo-ener-
getycznym, do przedsiębiorców oraz młodzieży szkół średnich.

Okazało się, że 
bardziej szczegóło-
wą wiedzę o poten-
cjalnych skutkach 
restrukturyzacji po-
siadają ankietowa-
ni związani zawo-
dowo z kopalnią 
czy elektrownią.

„ K w e s t i ą ,  n a 
którą zwracali uwa-
gę respondenc i , 

jest brak szczegółowych rozstrzygnięć na temat tego, co dokład-
nie po wdrożeniu planowanych zmian czeka region, pracujące 
w nim osoby i mieszkańców. W opinii pracowników sektora, to wła-
śnie ich w największym stopniu dotkną zmiany i będą one dotkliwe 
w stosunku do osób w średnim wieku. Badani uważają, że zmia-
ny nie pozostaną także bez wpływu na młodzież uczącą się oraz 
osoby starsze. Jako rozwiązanie dla siebie, niwelujące negatywne 
skutki zmian, ponad połowa ankietowanych (62%) przyznała, że 
rozważy wyjazd z powiatu. W tej grupie zdecydowana większość 
to ludzie do 35 roku życia” - czytamy w podsumowaniu badań, za-
mieszczonym na stronie internetowej powiatu bełchatowskiego. 

Wśród spodziewanych efektów wprowadzenia dekarboniza-
cji oraz wdrażania tzw. „Zielonego ładu” ankietowani najbardziej 
obawiają się braku perspektyw zawodowych, braku sensownych 
planów restrukturyzacji oraz ubożenia regionu, które przełoży się 
na niską jakość życia i wzrost przestępczości.

„Jako własne propozycje skutecznych działań minimalizują-
cych skutki wygaszenia bełchatowskiego kompleksu energetycz-
nego mieszkańcy podawali m.in.
• opracowanie spójnego planu transformacji, co będzie gwa-

rancją odpowiedniego spożytkowania środków, jakie zostaną 
udostępnione w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transfor-
macji i właściwego ukierunkowania działań na osoby wymaga-
jące wsparcia,

• wsparcie rozwoju i tworzenia nowych stref przemysłowych, 
mogące przyciągnąć nowych inwestorów,

• generowanie nowych miejsc pracy w celu minimalizacji odpły-
wu młodzieży,

• rozwój lokalnej przedsiębiorczości”.
Z podsumowaniem wyników badań można zapoznać się 

otwierając dokument, zamieszczony na stronie https://belcha-
towpowiat.esesja.pl/zalaczniki/150925/ad3b_1425106.pdf.

(Źródło: powiat-belchatowski.pl)
JS

Transformacja regionu 
- obawy mieszkańców

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Klesz-
czów uchwały Nr XXXIV/489/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec w zakresie 
zmiany tekstu uchwały.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 
3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko ww. zmiany planu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wy-
mienionej zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na śro-
dowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
kancelaria@kleszczow.pl w terminie do 14 grudnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

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 oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, 
mający swoją siedzibę przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony 
danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja za-
dań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania  ustawa z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas 
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnie-
nia obowiązku archiwizacji dokumentów. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty upraw-
nione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach 
świadczenia usług dla administratora. Twoje dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorcy 
sporządzającemu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Masz prawo do: 
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia Twoich danych osobowych, w sy-
tuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikające-
go z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia z żądaniem o informację przewi-
dzianą w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wol-
ności osoby, od której dane te pozyskano. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawo-
wym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Serdeczne „Bóg zapłać” 
wszystkim uczestnikom 

uroczystości pogrzebowych zmarłego
ŚP. RYSZARDA KOMOROWSKIEGO

składa Rodzina

Podziękowanie za wyrazy współczucia i udział 
w uroczystości pogrzebowej w dniu 16.11.2021 r. 
naszego Ukochanego Męża, Taty, Syna i Brata

Ś.P. MARKA MOSKOTA

składa Rodzina

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Rogowiec  
w zakresie zmiany tekstu uchwały
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Szkolne wieści
Poznawanie różnych profesji…

Sukces w powiatowym festiwalu

„Szlachetna Łapka”

„Szkoła pamięta 2021”

… to jeden z motywów towarzyszących Ogólnopolskim Tygodniom Kariery (OTK), któ-
re odbywają się co roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych 
RP. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych tegoroczna edycja OTK miała miejsce od 18 
do 22 października. Uczniowie klas III i IV wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami 
Państwowej Straży Pożarnej. Dowiedzieli się nie tylko o specyfi ce zawodu strażaka, ale 
również o zasadach rekrutacji do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Z kolei licealiści z klas o profi lu ratowniczo-medycznym spotkali się z lekarzem in-
ternistą i diabetologiem dr Urszulą Bujacz-Jędrzejczak. Dowiadywali się m.in. jak wy-
gląda praca internisty w POZ i jak wyglądają dyżury w szpitalu.

Aleksandra Kamińska - uczennica kl. VIII c SP Kleszczów wzięła udział w zorgani-
zowanym 29 października w Osinach IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Polskiej „Moje 
serce to jest muzyk”. Zajęła w nim III miejsce.

Listopad i grudzień to pora charytatywnych akcji, kierowanych do różnych środowisk. 
Wśród działań pomocowych, jakie prowadzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczo-
wie, są też zbiórki organizowane z myślą o zwierzętach ze schronisk. Do końca listopada 
w ramach akcji „Szlachetna Łapka” odbywa się zbiórka karmy, misek, obroży, kocyków 
i zabawek przeznaczonych dla podopiecznych schroniska w Bełchatowie.

Szkolny Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej w Łękińsku w ramach 
ogłoszonej przez ministerstwo edukacji akcji „Szkoła pamięta 2021” zaangażował się 
w uporządkowanie istniejących na pobliskim cmentarzu grobów partyzanta z okresu II 
wojny światowej oraz nauczycielki z 1920 roku. Uczennice samodzielnie przygotowały 
ozdobne wiązanki i bukiety na dzień Wszystkich Świętych.

å ciąg dalszy na str. 12

„Code Week 2021”
Od 9 do 24 października w kleszczowskiej Szkole Podstawowej odbywały się zajęcia 

związane z Europejskim Tygodniem Kodowania. Służyły uczeniu najmłodszych uczniów 
podstaw programowania i przydatnych umiejętności cyfrowych. O tym, jak przebiegały za-
jęcia w jednej z klas (konkretnie w II b) opowiada nauczyciel informatyki Justyna Klimczyk:

„Zorganizowane zostały gry i zabawy edukacyjne dla uczniów, związane z kodowa-
niem. Były to np. kolorowanki, które przy okazji nawiązywały i zachęcały do zdrowego od-
żywiania. Ponadto gry dydaktyczne, oparte o ruch programowany, wspomagające logiczne 
myślenie, koncentrację uwagi oraz motorykę. Chętni uczniowie kodowali zdjęcia w sposób 
werbalny. Pozostali uczestniczyli w zabawie, odgadując postaci na fotografi ach. Szuka-
liśmy także tych obszarów codziennego życia, w których spotykamy się z kodowaniem 
i różnego rodzaju kodami”. Ilustrowana relacja jest dostępna na stronie spkleszczow.pl.

… jest organizowany z inicjatywy Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
Senatu RP oraz zespołu Tato.Net Funda-
cji im. Św. Cyryla i Metodego. Odbywa się 
głównie w okręgach wyborczych tych sena-
torów, którzy zaangażowali się w jego prze-
prowadzenie. Główna idea konkursu, orga-
nizowanego co dwa lata od 2011 roku, to 
propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa.

W kleszczowskiej  podstawówce 
do pisania konkursowej pracy zasia-
dło w czerwcu br. troje uczniów. Oprócz 
wspomnianej już Emilii byli to uczniowie kl. 
V b - Nadia Perońska i Franciszek Jakubik.

22 października na uroczyste wręczenie 
nagród przyjechał do kleszczowskiej szkoły 
senator Artur Dunin. Chciał osobiście złożyć 
gratulacje zwyciężczyni i wręczyć atrakcyj-
ne nagrody. List Emilii Kłobut został opubli-
kowany na stronie https://spkleszczow.pl/
wygrana-emilii-klobut-w-konkursie-senackim.

JS

1 listopada działa telefon zaufa-
nia Rzecznika Praw Dziecka. 

Zastąpił on ogólnopolską infolinię POMA-
GAMY, przeznaczoną dla dzieci i młodzie-
ży oraz ich opiekunów. Nowy bezpłatny nu-
mer, pod którym dzieci i młodzież mogą 
zwracać się o wsparcie psychologiczne, to 
800 12 12 12.

Telefon i czat internetowy są czynne 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Czat nie wymaga logowania oraz instalo-
wania żadnej aplikacji, a połączenia telefo-
nicznie są bezpłatne. Rozmówcy mają za-
gwarantowaną anonimowość.

Konkurs 
„List do Taty”…

Telefon zaufania 
dla dzieci 

i młodzieży
Od
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å ciąg dalszy na str. 9

å ciąg dalszy na str. 9

inęło ledwie parę dni, kiedy kiełkująca na zebraniu wiej-
skim nadzieja na poprawę warunków, w jakich edukują się 

uczniowie szkoły w Rogowcu, została unicestwiona. Okazało się, że 
problemem będzie nie tylko zdobycie pieniędzy potrzebnych na re-
mont szkolnego budynku. Trzeba jeszcze było przekonać mieszkań-
ców Rogowca Pustkowie (gdzie mieściła się dotychczasowa szko-
ła), by zgodzili się posyłać swoje dzieci do bardziej oddalonej szkoły 
w Rogowcu. 3 maja podczas gromadzkiego zebrania zwołanego 
w Rogowcu Pustkowiu, odbyła się podjęta przez kierowniczkę Annę 
Czyżewską próba uporządkowania „szkolnej materii”, tj. doprowadze-
nia do tego, by mieszkańcy zrzekli się na piśmie szkoły w swojej wsi.

„To wywołało straszną burzę…
…i powiedzieli, że (…) raczej przyczynią się do remontu czy nawet 

budowy szkoły na Rogowcu Pustkowiu. Obywatele wsi Rogowca mają 
nadzieję, że szkoła do nich wróci ze względu na to, że tam jest kawa-
łek lichej ziemi pod szkołę” - to fragment pisma, wysłanego przez kie-
rowniczkę do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie.

Jak widać sprawa odpowiednich pomieszczeń do prowadze-
nia zajęć szkolnych, nie załatwiona przez władze gminy Kleszczów 
w okresie międzywojennym, zajmowała mieszkańców Rogowca tak-
że w latach powojennych. Poszukiwania miejsca na drugą salę lek-
cyjną kontynuowano w roku 1954. W odręcznym dokumencie, spo-
rządzonym ręką kierownik szkoły w kwietniu tego roku, widnieje 
liczba uczniów pięciu klas, które w kolejnym roku miała mieć szko-
ła w Rogowcu (było to w sumie 47 osób). Jest też informacja, iż 
dodatkowa sala szkolna może być wynajęta u mieszkańców Ro-
gowca: Krasowiaka lub Wrońskiego, a nauczycielskie mieszkanie 
- u Wiśniewskiego.

Podniesienie stopnia organizacyjnego nastąpiło faktycznie z po-
czątkiem roku szkolnego 1954/55, ale już pod nowym kierownictwem. 
Annę Czyżewską zastąpił Ryszard Kębłowski, który oprócz kierowa-
nia szkołą zajmował się nauczaniem dwóch najstarszych klas (IV i V). 
Wspierająca go nauczycielka Jadwiga Antczak uczyła uczniów młod-
szych klas. Potwierdzeniem tego, iż szkoła w Rogowcu w tym czasie 
dysponowała więcej niż jedną izbą lekcyjną jest jedna z ośmiu uwag, 
wpisanych po wizytacji przeprowadzonej w marcu 1955 r.: „Poleca 
się Kierownikowi szkoły zaopatrzyć izby lekcyjne w godła państwowe 
i portrety dostojników państwowych”.

Cechą powizytacyjnych sprawozdań są powtarzalne i generalnie 
dość nużące treści. Można w nich jednak wyłowić szczegółowe infor-
macje, odnoszące się do charakterystyki szkoły. Z dokumentu przy-
gotowanego przez podinspektora szkolnego, Mirosława Sadurskiego 
dowiadujemy się, że kierownik R. Kębłowski w zawodzie nauczyciel-
skim pracował szósty rok, natomiast Jadwiga Antczak była nauczyciel-
ką od 1946 roku. 

„Szkoła jest w budynku własnym, w którym mieszczą się 2 izby lek-
cyjne i mieszkanie służbowe dla kierownika szkoły. Ob. Antczak Ja-
dwiga mieszka w budynku wynajętym w odległości 1 km od szkoły (…). 
Mimo ciężkich warunków lokalowych należy stwierdzić, że czystość 
pomieszczeń w dniu wizytacji nie nasuwa żadnych zastrzeżeń. Rów-
nież higiena osobista uczniów jest zadowalająca”.

W następnych latach następowały 
zmiany nauczycieli pracujących

 w szkole w Rogowcu. W roku 1956/57 odszedł R. Kębłowski, a na 
stanowisku kierownika zastąpiła go Krystyna Adaszek. Później w ar-
kuszu organizacyjnym pojawia się nazwisko trzeciego nauczyciela, Al-
bina Podawcy. Kolejna zmiana nastąpiła podczas wakacji 1957 roku, 
kiedy Władysław Niewieczerzał przejął odpowiedzialność za szkolny 
dobytek w obecności członka Komitetu Rodzicielskiego, Józefa Wroń-
skiego. W wykazie nauczycieli pojawiło się też nazwisko Barbary Nie-
wieczerzał, która objęła funkcję kierownika.

Niekompletność dokumentów archiwalnych sprawia, że trudno 
jest dokładnie określić moment, kiedy szkoła przeniosła się do ko-
lejnego budynku w Rogowcu, którego na rzecz państwa zrzekł się 
mieszkający w Woli Grzymalinej rolnik Teofil Kopka. Treść podpisa-
nego przezeń zrzeczenia wprowadza 

O historii szkoły w Rogowcu 
(cz. III)

M

Na gali połączonej z ogłoszeniem wyników rankingu 
Kleszczów reprezentowała skarbnik gminy, Agata 

Karbownik. Dziękując za otrzymane wyróżnienie podkreśliła, że 
stworzenie w gminie warunków dobrych do życia to zasługa władz 
samorządowych. Gmina podejmując działania w sferze społecz-
nej, gospodarczej i środowiskowej wpływa na tworzenie warun-
ków dobrych do życia rodziny.

- Nie ma dobrego życia, nie ma dobrych możliwości zamiesz-
kania, gdy nie ma zatrudnienia. Dlatego gmina inwestowała przez 
lata w strefy przemysłowe, aby to zatrudnienie było. Już teraz 
martwimy się o przyszłość gminy „po węglu”.

Fot. Marcin Kmieciński - PAP

Mówiąc o wyzwaniach, które czekają gminę i całe Zagłębie 
Bełchatowskie zwróciła uwagę na potrzebę powstania nowych 
zakładów przemysłowych, które zapewnią bezpieczne funkcjono-
wanie całej gminy.

103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zosta-
ła także upamiętniona w gminie Kleszczów. Odbyło się to m.in. 
w przeddzień narodowego święta. Pod znajdujący się w kleszczow-
skim parku Pomnik Niepodległości przybyły delegacje, reprezentu-
jące Urząd Gminy oraz Radę Gminy Kleszczów, gminne placówki 
oświatowe, gminne spółki, instytucje i organizacje. Odnowiony kil-
kanaście lat temu cokół tego kamiennego obelisku (wzniesionego 
93 lata temu staraniem społeczności ówczesnej szkoły w Kleszczo-
wie oraz mieszkańców gminy) przyozdobiły wiązanki kwiatów w bia-
ło-czerwonych barwach.

„Gmina Dobra do Życia”

Święto Niepodległości

å ciąg dalszy na str. 10
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enata Kina-Neumann, doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie zaprezentowała na internetowej stronie podsumowanie 

losów absolwentów szkoły. Z grona 80 uczniów, którzy po zakończeniu roku szkolnego 
2020/2021 opuścili mury liceum i technikum, dostępne były informacje o dalszym ciągu 
edukacji wybranej przez 73 osoby. Nie jest wiadomo czy 7 pozostałych osób pracuje już 
zawodowo czy też uzupełnia edukację na wyższych uczelniach.

Uniwersyteckie wybory absolwentów LO
W licealnej klasie III a (profil językowy) wachlarz wybieranych kierunków kształ-

cenia był bardzo zróżnicowany, choć dominującym profilem, na który zdecydowa-
li się kleszczowscy maturzyści okazała się szeroko rozumiana ekonomia i zarządzanie  
(4 osoby studiują ekonomię, 3 - finanse i rachunkowość, 2 - zarządzanie, 1 - analitykę go-
spodarczą). Dwoje absolwentów wybrało studia prawnicze. Piętnaścioro pozostałych zde-
cydowało się na różne kierunki studiów, z czego aż 8 podjęło edukację związaną z języ-
kami (angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, węgierskim). Wśród pozostałych kierunków jest 
jeszcze psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka przestrzen-
na, kosmetologia, international and political studies, branding-reklama-public relations.

Wśród 12 uczelni wybieranych przez licealistów z III a wyróżnia się Uniwersytet Łódz-
ki - tę uczelnię wybrało aż 8 osób. Kolejne pod względem popularności okazały się uni-
wersytety: SWPS, Wrocławski i Warszawski. 

Wśród absolwentów klasy III b (profil - ratownictwo medyczne) największym wzię-
ciem z 12 wybieranych kierunków cieszyło się pielęgniarstwo (5 osób). Inne związane 
z medycyną kierunki to wydział lekarski, fizjoterapia i farmacja. Wybrali je pojedynczy 
absolwenci, podobnie jak biotechnologię, zarządzanie środowiskiem, gospodarkę prze-
strzenną, automatyzację procesów, administrację, ekonomię i turystykę.

Wachlarz uczelni wybieranych przez uczniów tej klasy był skromniejszy niż w klasie 
III a. Czołówkę tworzą uniwersytety: Łódzki, Medyczny w Łodzi i Wrocławski (po 4 absol-
wentów). Dwoje licealistów wybrało się na Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Dominacja Politechniki Wrocławskiej
Aż 15 kierunków kształcenia wybrali w tym roku absolwenci Technikum Nowocze-

snych Technologii w Kleszczowie. Niemal wszyscy kontynuują edukację na kierunkach 
o profilu inżynieryjno-technicznym. Wymienimy je wszystkie, bo może być to cenna pod-
powiedź dla o rok młodszych kolegów: automatyka i robotyka (7), automatyka przemy-
słowa (4), mechanika i budowa maszyn (3).

To uczelnia najchętniej wybierana przez absolwentów TNT w Kleszczowie
Fot. Wikipedia

Po dwie osoby zdecydowały się na kierunki: mechatronika - nanotechnologia, infor-
matyka, informatyczne systemy informatyki. Pozostałe, pojedyncze wybory odnosiły się 
do kierunków: automatyczne systemy automatyki, elektronika i telekomunikacja, inteli-
gentna elektronika, elektrotechnika, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, 
zarządzanie i inżynieria produkcji, podstawowe problemy techniki, inżynieria materiało-
wa, inżynieria bezpieczeństwa.

Wśród wybieranych uczelni Politechnika Wrocławska dominuje bezdyskusyjnie. Stu-
diuje tu aż 13 tegorocznych absolwentów kleszczowskiego TNT. Na Politechnice Łódz-
kiej jest ich 7, a na Politechnice Warszawskiej - 5. Trzy pozostałe uczelnie to SGH w Kra-
kowie, Uniwersytet Łódzki oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

J. Strachocki

Gdzie i co studiują?
R

KONKURSY, 
KONKURSY

„Bajki robotów” na obrazkach
W ogłoszonym przez Gminną Bi-

bliotekę Publiczną w Kleszczowie kon-
kursie „Bajki robotów” wzięło udział 40 
uczestników. „Otrzymaliśmy mnóstwo 
pięknych prac, które zauroczyły nas 
pomysłowością i estetyką wykonania” - 
podsumowuje efekty gminna biblioteka. 
Na liście nagrodzonych znalazły się na-
stępujące nazwiska: 
• Kat. 6-latki: I m. - Pola Rozpędow-

ska, II m. - Gustaw Matuszczak, III m. 
- Lena Jaros.

• Kat. klasy I-III: I m. - Zofia Lasoń, II m. - 
Maja Zatorska, III m. - Oliwia Jasińska.

• Kat. klasy IV-VIII: I m. - Mateusz Ski-
biński, II m. - Michał Szafrański, III m. - 
Maja Szulc.
Pozostałych uczestników GBP za-

prosiła po odbiór upominków za udział 
w konkursie. Prezentacja prac dostępna 
jest w bibliotece. 

Zaprojektuj magiczne drzwi
Z okazji premiery nowej animacji stu-

dia Disneya „Nasze magiczne Encanto” 
(w kinach od 26 listopada) ogłoszono ro-
dzinny konkurs. Jego pełnoletni uczestni-
cy mają za zadanie zaprojektować wyjąt-
kowe, magiczne drzwi. Należy to zrobić z 
wykorzystaniem dowolnej techniki. Kon-
kurs trwa do 10 grudnia br. Nagrody: • 3 
x konsola PlayStation 5; • 1 x iPhone 12 
mini; • 1 x hulajnoga i opaska sportowa 
Xiaomi Miband 6; • 25 x słuchawki; • 25 
x kubek termiczny. Fundatorem nagród 
jest Porta KMI Poland. Więcej na stronie 
https://magia.porta.com.pl.

„O ludzką twarz człowieka”
To temat XXV edycji ogólnopolskiego 

konkursu poetyckiego. „Żadne uwarun-
kowania (nawet pandemia) nie zwalniają 
nas z obowiązku posiadania i budowania 
owej ludzkiej twarzy. W sytuacjach eks-
tremalnego zagrożenia ta twarz jest jesz-
cze bardziej potrzebna. Organizatorzy 
liczą na to, że właśnie poeci zechcą prze-
mówić do tego zalęknionego świata, do 
ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z 
lękiem” - czytamy w opisie konkursu. 

Aby wziąć w nim udział należy do 15 
maja 2022 r. przesłać zestaw 4 wierszy w 
czterech egzemplarzach. Nagrody głów-
ne to 1500 zł, 1000 zł, 600 zł + konkurso-
wa statuetka. Przewidziano też nagrody 
dodatkowe.

Szczegóły na stronie http://wac-
buryla.plio.pl/article/o-ludzka-twarz-
czlowieka-konkurs-komunikat-155.html.

(opr. JS)
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Święto Niepodległości „Gmina Dobra do Życia”

Pięć kategorii rankingu
Uroczysta gala, połączona z obecnością mediów i ogłosze-

niem liderów rankingu, odbyła się 4 listopada w Centrum Praso-
wym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Każda z 2477 gmin 
polskich została zaliczona do jednej z pięciu kategorii: ● miasta na 
prawach powiatu, ● strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, 
● gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, ● gminy miejskie i gminy 
miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, ● gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

W gali uczestniczyli również twórcy rankingu i przedstawicie-
le samorządowych korporacji (Związek Miast Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Pol-
skich). Ciekawe, analityczne prezentacje, poświęcone m.in. temu, 
co obecnie decyduje o jakości życia w polskich gminach, zosta-
ły uzupełnione wypowiedziami przedstawicieli nagrodzonych JST.

Co się składa na wysoką jakość życia?
Podstawą do ułożenia rankingu „gmin dobrych do życia” przez 

prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk było 
48 różnych wskaźników. Mieszczą się one w takich obszarach, 
jak: ● środowisko naturalne, ● rozwój demograficzny, ● rozwój 
społeczno-ekonomiczny, ● rynek pracy, warunki mieszkaniowe,  
● infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, ● zdrowie i bezpie-
czeństwo, ● dostępność i jakość usług, ● dziedzictwo, kultura i re-
kreacja, ● solidarność społeczna. Zdaniem naukowca składają 
się ona na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia.

JS

Patriotyczne gesty przy Pomniku Niepodległości poprzedzi-
ła Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele Para-
fii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, koncelebrowana przez 
trzech kapłanów.

Poruszające kazanie
Ksiądz Radosław Rychlik - proboszcz parafii św. Jadwi-

gi w Radomsku wygłosił okolicznościowe, poruszające kaza-
nie. Stawiał w nim niewygodne dla niektórych słuchaczy pytania: 
„Jak wielu z nas dumnych jest z tego, że żyje w niepodległej Pol-
sce?”, „Czy my swoją pracowitością, uczciwością, rzetelnością 
budujemy Polskę?”

Przypominał ważne cytaty: Seneki Młodszego („Ojczyznę 
kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”) i Jana 
Pawła II („Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”). 
Były też fragmenty patriotycznych wierszy (np. Marii Konopnic-
kiej „Ojczyzna moja”), przypomnienie przyczyn, które doprowa-
dziły do upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, apel o to, by 
być dumnym z naszej kultury i tradycji.

Szkolne uroczystości
Poetyckie strofy rozbrzmiewały w trakcie akademii w Ze-

spole Szkół Ponadpodstawowych. 10 listopada zgromadzeni 
w auli mogli wysłuchać m.in. utworów T. Różewicza („Ojczy-
zna to kraj dzieciństwa”), L. Staffa („Polsko nie jesteś już nie-
wolnicą”) oraz E. Słońskiego („Ta co nie zginęła”). W muzycz-
nej części znalazły się m.in. utwory „Miejcie nadzieję”, „Biały 
Krzyż”, „Sen o Warszawie”, „Tango na głos i orkiestrę i jesz-
cze jeden głos”.

„Niepodległa zmartwychwstała” to tytuł programu przygo-
towanego z okazji ważnej dla każdego Polaka rocznicy przez 
Szkołę Podstawową w Łękińsku. W szkole był również reali-
zowany cykl „Tydzień dla Polski”. Te działania i zajęcia służyły 
pokazaniu, jak wiele różnych wymiarów może mieć patriotyzm.

O Ojczyźnie w przedszkolach
Święto Niepodległości znalazło też miejsce w przedszkol-

nych programach. Zostały udokumentowane na zdjęciach i za-
mieszczonych w internecie filmach. W Łuszczanowicach 5-latki 
prezentowały program „Polsko, kocham Cię”, w Łękińsku 6-latki 
wystąpiły w montażu zatytułowanym „Wolność”.

Program 5-latków z Kleszczowa, zatytułowany „Opowiedz 
mi…” można obejrzeć na ponad 30-minutowym filmiku. Poza 
tym przedszkola wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu”, a de-
legacje z udziałem przedszkolnych dzieci składały kwiaty pod 
kleszczowskim Pomnikiem Niepodległości.

JS

å ciąg dalszy ze str. 7å ciąg dalszy ze str. 7

Gminna impreza mikołajkowa
4 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na „Mi-

kołajki Gminne”.
PROGRAM: ● godz. 14.40 - rozdanie nagród dla laureatów konkur-

su plastycznego „Magia Świąt” - sala w GOK Kleszczów. Pozostałych 
uczestników konkursu zapraszamy po odbiór nagrody do „Mikołaja” (plac 
przy budynku GOK w Kleszczowie, ● godz. 15.00 i 17.00 - dwa spek-
takle teatralne dla dzieci „Tajemnica Bańki Szczęścia” w wykonaniu Te-
atru Baniek Mydlanych - sala w GOK Kleszczów, ● od godz. 15.00 do 
godz. 19.00 - zabawy z „Mikołajem i jego rodzinką: elfami, śnieżynkami, 
reniferem Rudolfem i wesołymi bałwankami”- plac przy budynku GOK; 
dla wszystkich uczestników zaplanowano również niespodziankę - prze-
jażdżki saniami Mikołaja oraz na kolorowej karuzeli, ● w godz. 16.00-
19.00 odbędą się warsztaty kreatywne zdobienia skarpet św. Mikołaja.

Prace uczestników konkursu plastycznego „Magia Świąt” będzie 
można podziwiać w budynku GOK.

Będą tworzyć choinki z juty
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza młodzież i osoby 

dorosłe na grudniowe warsztaty z rękodzieła artystycznego „Choinka ju-
towa”. Kreatywne tworzenie dekoracji świątecznych odbędzie się:
● 9 grudnia - Rogowiec, Łuszczanowice, Łękińsko, Czyżów,
● 16 grudnia - Kamień, Wolica, Żłobnica, Rogowiec i GOK w Kleszczowie. 

Warsztaty we wszystkich placówkach rozpoczynają się o godz.17.

Sobotnie zajęcia dla dzieci
GOK zaprasza dzieci na cykliczne zajęcia warsztatowe „Nasze świe-

tlice i okolice” w sobotę 11 grudnia w godz. 9.00-12.00. W programie:  
● WESOŁA BOMBKA – ŚNIEŻYNKA, ● FILCOWA CHOINKA, ● GRY 
I ZABAWY.

Zajęcia odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie oraz 
w wiejskich ośrodkach kultury w Łuszczanowicach, Łękińsku i w Wolicy. 
Liczba osób ograniczona! Zapisy na zajęciach będą przyjmowane do 10 
grudnia do godz. 19.30 pod nr tel. 535-987-988.

GOK informuje i zaprasza
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O historii szkoły w Rogowcu 
(cz. III)

å ciąg dalszy ze str. 7

nas przy okazji w sferę powojennych zmian i rozliczeń z tzw. mie-
niem poniemieckim. Dokument nosi datę 23 grudnia 1958 r.:

„Ja niżej podpisany Kopka Teofil zam. Wola Grzymalina, GRN Łę-
kińsko oświadczam, że posiadam działkę gruntu otrzymaną z reformy 
rolnej po niemcu Arendcie o obszarze 3 ha 92 ar oraz budynki: dom 
mieszkalny, obora i stodoła; powyższa działka jak również budynki 
znajduje się we wsi Rogowiec i obórkę użytkuje nauczyciel, stodołę 
użytkuję natomiast ja. Z uwagi, że budynki jak dom i obórka są użytko-
wane od roku 1950 jak również plac o obszarze 0,10 ha zrzekam się 
przeto na rzecz PPRN Wydział Oświaty w Bełchatowie stawiając waru-
nek, że powyższa działka gruntu o obszarze 10 ar, jak również budyn-
ki, dom mieszkalny i obórka zostaną mi wyłączone ze spłaty z gruntów 
poniemieckich oraz spłaty podatku gruntowego jak również składki na 
rzecz PZU.

Powyższe zrzeczenie złożyłem w obecności Ob. Perlikowskiego 
Stanisława, przewodniczącego GRN w lokalu Prezydium w Kleszczo-
wie, potwierdzając własnoręcznym podpisem”.

W ślad za tym pismem do władz powiatu wystąpił zastępca inspek-
tora szkolnego w bełchatowskim Inspektoracie Oświaty, Dominik Pol. 
30 grudnia 1958 r. zawnioskował, by od początku następnego roku 
Teofil Kopka został zwolniony z „płacenia podatku, spłaty z gruntów po-
niemieckich i składek na rzecz PZU”.

Przed zmianą stopnia organizacyjnego szkoła w Rogowcu liczy-
ła 37 uczniów, uczących się w czterech klasach. Najliczniejszą wśród 
nich była klasa IV (13 osób). Było tak w roku szkolnym 1953/54. W lu-
tym 1958 r., kiedy placówka miała już pięć klas, liczba uczniów wzrosła 
do 49. Zgodnie z planami organizacyjnymi tworzonymi na rok 1960/61 
miało się tu uczyć 48 osób.

Poprawa edukacyjnych warunków
 uzyskana wreszcie po wielu staraniach, prowadzonych przez co 

najmniej dwa pokolenia mieszkańców wsi Rogowiec, zachęciła lokal-
ną społeczność do kolejnych działań. W roku 1963 Komitet Rodzi-
cielski skierował do Wydziału Oświaty i Kultury w Bełchatowie prośbę 
o otwarcie w Rogowcu klasy VI i VII. Uzasadniono to znaczną odle-
głością wsi od szkół wyższego stopnia. Takie istniały wówczas w od-
dalonym o około 5 kilometrów Kleszczowie i odległym o 3 km No-
wym Janowie.

„Drogi są złe, a szczególnie, gdy przyjdzie zima. Złą drogę mają 
dzieci, które chodzą do Kleszczowa z Folwarku. Zimą one muszą iść 
przez cały Folwark, który się ciągnie ok. 3 km i przez Kuców, a do-
piero dojdą do Kleszczowa. Latem idą mniej kilometrów, bo są po-
lne ścieżki (…) Obwód szkolny nasz jest biedny. Wiele dzieci nie 
ma dobrego obuwia, a na daleką drogę trzeba dziecko lepiej ubrać. 
Wiele dzieci jest bez palt” - pisano do władz oświatowych, informu-
jąc przy okazji o warunkach, w jakich miałyby funkcjonować te dwie 
starsze klasy:

„Izba lekcyjna wynajęta jest w budynku murowanym. Jasna. Duża 
4m x 5m. właściciel oddaje też korytarz na szatnię, boisko. Wejście do 
izby oddzielne. Izba nie potrzebuje remontu. Budynek nowy”.

Pod pismem wysłanym do Bełchatowa 6 marca podpisali się 
członkowie Komitetu Rodzicielskiego: Wroński, Szczęsny, Kukuła, 
Gąsiorowski, Jan Tokarczyk, E. Braun, Krasowiak, Niemczyk, Ziół-
kowski, M. Siedlecki. Odpowiedź z powiatu nosiła datę 2 maja. Wnio-
skodawcy musieli być rozczarowani jego treścią. Władze oświatowe 
stwierdziły bowiem: „W b.r. szkolnym nie można podnieść stopnia 
organizacyjnego szkoły ze względu na rejon węglowy. Obecnie nie 
jest wiadomym w jakim stopniu mieszkańcy tamtych okolic pozosta-
ną czy też będą przesunięci na inne tereny. Kiedy sprawa będzie wy-
jaśniona do końca i będzie wymagana ilość dzieci w obwodzie szkol-
nym oraz lokale wtedy Wydział Oświaty i Kultury będzie mógł spełnić 
Wasze życzenie”.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

G minne inwestycje przy ulicy Szkolnej w Łękińsku nie 
skończyły się wraz z budową nowego skrzydła tutejszej 

szkoły podstawowej. Po tej samej stronie ulicy na działkach są-
siadujących ze szkołą i miasteczkiem ruchu drogowego decy-
zją samorządu zrealizowano w tym roku kolejne przedsięwzięcia. 
Była to budowa parkingu z miejscami dla 36 samochodów osobo-
wych oraz obiektu rekreacyjno-sportowego.

W tej liczbie mieszczą się też wyznaczone po południowej 
stronie parkingu trzy miejsca postojowe dla osób niepełnospraw-
nych. Obok nich umiejscowiona została specjalna pochylnia z po-
ręczami, która pozwoli osobom na wózkach przemieścić się na 
położony nieco niżej teren nowego boiska sportowego.

Zarówno parking, jak i przeznaczony dla szkoły obiekt rekre-
acyjno-sportowy zaprojektowała jedna pracownia: Przedsiębior-
stwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. z Dmosina Drugiego. 
W przypadku tej drugiej inwestycji projektanci mieli do zagospo-
darowania teren o powierzchni prawie 5 tys. m kw.

Boisko piłkarskie z trawiastą nawierzchnią zajęło ponad 2,1 
tys. m kw., a ogrodzone wysoką siatką boisko wielofunkcyjne li-
czy przeszło 650 m kw. Pięciotorowa bieżnia zajmuje ponad 560 
m kw. Sąsiaduje z zeskocznią i rzutnią do pchnięcia kulą.

W skład inwestycji, zrealizowanej przez gminę kosztem ponad 
2,2 mln zł, wchodzą jeszcze: budynek gospodarczy o powierzch-
ni zabudowy 27,5 m kw. i miejsce na tzw. klasę letnią, wyposażo-
ne w drewniane ławy ze stołami i tablice. Jest też widownia z sie-
dziskami dla 96 osób oraz wyłożone betonową kostką chodniki.

JS

Bogatsza infrastruktura
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 731-31-50
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33
731-31-32

Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54 

Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
731-32-30

Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kompleks SOLPARK 731-65-00
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Posterunek Policji w Kleszczowie 47 846-50-58 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00 
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 635-86-00 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 731-33-46 
Szkoła Podstawowa w Łękińsku 731-42-25 
Szpital Wojewódzki - Izba Przyjęć SOR 635-85-34

Urząd Gminy w Kleszczowie 

Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20

Urząd Pocztowy Kleszczów 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

• w sieci gazowej - 992
• w sieci energetycznej PGE - 991
• w sieci energetycznej „Energoserwis Kleszczów 

- 44 735-17-67; 607-354-226
• w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej 

- Zakład Komunalny „Kleszczów” 44 731-58-58
• w sieci telefonicznej i internetowej - ARR „Arreks” 

44 731-37-13
• w oświetleniu ulicznym - Agencja „ELPIR” 692-130-780; 

887-791-821; 725-726-511; zieba83@wp.pl.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Sztafeta ZSP 16. w Polsce. 19 października męska drużyna ZSP w Kleszczo-
wie zdobyła mistrzostwo województwa łódzkiego w sztafetowych biegach prze-
łajowych. Jakub Kokosiński, Dawid Drzazga, Miłosz Dylak, Filip Dzieciątkowski, 
Maksymilian Zawiślak i Sergiusz Urbaniak wywalczyli w ten sposób awans do mi-
strzostw Polski. Odbyły się one 25 i 26 października w Olecku. Sztafeta w nieco 
zmienionym niż poprzednio składzie (miejsce J. Kokosińskiego i D. Drzazgi zajęli 
Jakub Zych i Marcel Kozłowski) dobiegła do mety na XVI miejscu. „Pojechaliśmy, 
zobaczyliśmy, pobiegaliśmy i poczuliśmy przeogromną chęć wrócenia na Mistrzo-
stwa Polski za rok” - to fragment informacji ze strony ZSP.

Na pływackich mistrzostwach. Zawodnik LKS Omega Kleszczów, a zarazem 
uczeń liceum w Kleszczowie Oliwier Krzyszkowski wyjechał na Zimowe Otwarte 
Mistrzostwa Polski w pływaniu Osób Niepełnosprawnych. W imprezie zorganizo-
wanej w Szczecinie brało udział 149 zawodników z 34 klubów i 9 krajów. Na dłu-
gim basenie (50 m) zajął w kategorii OPEN w stylu grzbietowym X m. na 100 m 
(1’22”35) i XI m. na 50 m (0’36”37).

Podium pływackiej drużyny. 17 listopada uczniowie ZSP w Kleszczowie Mi-
chał Francuz, Witold Jędrzejczak, Oliwier Krzyszkowski, Jakub Lizurej, Kacper Li-
zurej, Tomasz Profi c i Antoni Włodarczyk wybrali się do Łodzi na wojewódzki fi nał 

w pływaniu drużynowym. Wywalczyli trzecie miejsce w regionie.
Do łódzkich zawodów awansowali dzięki wcześniejszym zwycięstwom w elimi-

nacjach powiatowych i w półfi nale wojewódzkim. Opiekunami podczas zawodów 
byli Marta Szataniak i Robert Pawlicki.

Pobiegli na orientację. W łódzkich biegach na orientację „Złota Igła” wzię-
ły udział cztery teamy uczniów ZSP w Kleszczowie. Rywalizacja odbywała się 
w czterech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla wyczynowców i dla amatorów. 
Wśród amatorów w swojej kategorii wiekowej uczniowie ZSP wywalczyli dwa miej-
sca na podium: I m. - Łukasz Jabłoński, Oliwier Kaczmarzyk, Szymon Hofman; III 
m. - Milena Witkowska, Weronika Wójcik, Alicja Rosa. IV m. zajęły Wiktoria Cho-
men i Kornelia Kąkalec, a V m. - Marta Kluska i Klaudia Nita.

Przy tenisowych stołach. 8 listopada Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zor-
ganizowała Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Tenisie Stołowym. W rywali-
zacji dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Łękińsku. Chłopcy z tej szkoły 
zajęli II miejsce, natomiast III miejsce wywalczyli Mateusz Lenda i Krzysztof Kopka 
z SP w Kleszczowie.

(opr. JS)

W szkolnym sporcie
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Szkolne wieści

Program profi laktyki próchnicy

å ciąg dalszy ze str. 6

Oderwij się od internetu, zadbaj o prawdziwe relacje
W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Kleszczo-

wie przystąpiła do programu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna 
Cyfrowo. „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota 
uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształ-
towanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii 
i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Interne-
tu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan 
psychiczny, fi zyczny i społeczny całej społeczności szkolnej“ - tak 
o projekcie piszą jego twórcy z Fundacji „Dbam o Mój Zasięg”.

Od 25 do 29 października kleszczowska szkoła zorganizowa-
ła „Tydzień dbania o relacje”. „Wspólnie z uczniami podejmowa-
liśmy różnorodne działania mające na celu wzmocnienie relacji 
między uczniami, uczniami i nauczycielami” - podsumowują or-
ganizatorzy. O tym, jak wyglądały zajęcia z edukacji społecznej 
w klasach I-III, czemu poświęcone zostały godziny wychowaw-
cze w klasach IV-VIII i zajęcia zorganizowane w świetlicy dowie-
dzieć się można z bogato ilustrowanej relacji na szkolnej stronie.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie jest 
w tym roku prowadzony projekt „Zęby na Lux”. „Odbędą się ba-
dania stomatologiczne oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów 
w zakresie profi laktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego 
zdrowiu. Będą one realizowane przez doświadczonych trenerów 
- lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów 
zdrowia publicznego i promocji zdrowia w formule interaktywnej, 
angażującej lekcji” - informuje opis głównych założeń projektu, 
zamieszczony na szkolnej stronie.

„Zęby na Lux” to projekt Ministerstwa Zdrowia fi nansowany 
z POWER 2014-2020.

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

Zaprojektuj okładkę jubileuszowej publikacji
W ramach przygotowań do 20. rocznicy nadania szkole imie-

nia Janusza Korczaka kleszczowska podstawówka zorganizowała 
konkurs plastyczny. Zadaniem uczestników jest opracowanie pro-
jektu okładki publikacji z okazji tego jubileuszu. Prace w formacie 
A4 wykonane jedną z technik (pastele, farba plakatowa, tusz kolo-
rowy, ołówek, pisak, kredki) mają być gotowe do 20 grudnia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest zapowiadane na 
styczeń. Odbędzie się również wystawa pokonkursowa.

Obchody Barbórki
Na dzień 27 listopada zaplanowane zostały obchody górni-

czego święta w gminie Kleszczów. Zaproszenie na to wydarzenie 
przygotowało Stowarzyszenie Gwarek Brunatny w Kleszczowie. 
Uroczystość rozpocznie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klesz-
czowie występem zespołu Trojoki (początek - godz. 13, obowią-
zują wejściówki wydawane wcześniej przez GOK). O godz. 14.40 
uczestnicy barbórkowych obchodów zgromadzą się na dziedzińcu 
kościoła Parafi i p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, by rozpocząć 
modlitewną część uroczystości. Po złożeniu kwiatów pod fi gurą 
św. Barbary rozpocznie się w kościele Msza św. pod przewodnic-
twem księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego. Na godz. 16.10 za-
planowane zostało spotkanie górników w sali w Łuszczanowicach.

Będą mogli skorzystać z odpisu 1 proc.
Od 16 listopada Fundacja „Przekraczać Granice” należy do 

grona Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Zmiany wpro-
wadzone w statucie umożliwią rozszerzenie zakresu działań. 
„Naszym priorytetem dalej jednak pozostają osoby z niepełno-
sprawnościami” – zapewnia zarząd fundacji. Jako OPP klesz-
czowska fundacja będzie miała możliwość korzystania z odpisu 
podatkowego, który w wysokości 1 proc. można przekazać wy-
branej przez siebie organizacji.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta - nowy etap
Utalentowani muzycy, którzy przez lata tworzyli jedną z naj-

popularniejszych w regionie łódzkim młodzieżowych orkiestr 
dętych i przyczyniali się do odnoszonych przez nią sukcesów, 
wznowili próby. Trwające przez ponad rok próby ułożenia współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie zakończyły 
się niepowodzeniem.

Działalność w nowej formule prowadzona jest w ramach 
istniejącego od kilku lat Stowarzyszenia Kleszczów Forte. Do 
końca listopada trwa ogłoszona przez stowarzyszenie zbiórka, 
która pozwoli zakupić najpilniejsze wyposażenie. „Orkiestra 
dzięki własnej determinacji, zaangażowaniu Rodzin oraz dat-
kom i zrzutce sympatyków poradziła sobie z przeciwnościami 
losu” - to optymistyczny wpis z internetowej strony.

Spotkanie i zabawa
17 listopada dom kultury w Wolicy był miejscem okoliczno-

ściowego spotkania z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”. 
W wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów uczestniczyło 110 se-
niorów. Wysłuchali oni życzeń składanych m.in. przez wójta gmi-
ny oraz przewodniczącą Rady Gminy.

(opr. JS)

W organizacjach pozarządowych


