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4 stycznia odbyły się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji, 
które będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem referendum lokal-
nego. Każda z komisji liczy sześcioro członków. Na tym posiedzeniu 
wybrano przewodniczących oraz ich zastępców. 

W komisji nr 1 w Żłobnicy przewodniczącą została Izabela Kor-
dowska, a zastępcą przewodniczącej - Agata Piwowarczyk.

• W komisji nr 2 w Kleszczowie przewodniczącą została Teresa 
Jarkowska, a zastępcą przewodniczącej - Jakub Braun.

• W komisji nr 3 w Łękińsku przewodniczącą została Małgorza-
ta Moreń, a zastępcą przewodniczącej - Lidia Góral-Urbańska.

• W komisji nr 4 w Łuszczanowicach przewodniczącą została 
Karolina Białek, a zastępcą przewodniczącej - Maciej Gołasa.

Uchwały, obwieszczenia, zarządzenia oraz informacje doty-
czące referendum lokalnego, zarządzonego na dzień 16 stycz-
nia 2022 r., są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kleszczów w zakładce „WYBORY”.

16 grudnia Wójt Gminy wydał obwieszczenie, w którym wyzna-
czono siedziby czterech komisji. Uprawnieni do głosowania miesz-
kańcy poszczególnych miejscowości będą mogli oddać swój głos 
w następujących miejscach:

1. Antoniówka, Dębina, Kocielizna, Żłobnica - Dom Kultury 
w Żłobnicy, Żłobnica 25

2. Kleszczów - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4
3. Adamów, Biłgoraj, Bogumiłów, Czyżów, Kamień, Łękiń-

sko, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefanowizna, Wola Grzy-
malina-Kolonia, Wolica - Szkoła Podstawowa w Łękińsku, 
ul. Szkolna 20

4. Łuszczanowice, Łuszczanowice-Kolonia - Publiczne Przed-
szkole Samorządowe w Łuszczanowicach, ul. Turkusowa 8
Wszystkie lokale zostały przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 

w niedzielę 16 stycznia 2022 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Nowy Rok 2022 społeczność naszej Gminy 
rozpoczęła w złych nastrojach. Zamiast opty-
mizmu dominuje w nas  rozczarowanie. Wie-
le osób mówi, że czuje przygnębienie i ma po-
czucie przegranej. Podjęta w ostatnich dniach 
grudnia decyzja Rady Ministrów oznacza utra-
tę 16 procent terytorium Gminy Kleszczów oraz 
utratę naszego największego podatnika czyli 
Elektrownię Bełchatów.

Prowadzone rozmowy i negocjacje, a  także spotkania, w któ-
rych mieliśmy duże wsparcie ze strony gmin korzystających z So-
lidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego spowodowały, że 
strona samorządowa, która podczas Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego miała opiniować wniosek o zmianę granic, 
nie udzieliła mu poparcia. Strona rządowa w sposób arbitralny, ma-
jąc świadomość zarządzonego  już w Gminie Kleszczów referen-
dum, zmianę granic wprowadziła już z początkiem roku 2022 i nie 
chciała zaczekać na opinię mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia o zmianie gra-

nic naszej gminy choć na dzisiaj jest skuteczne, nie kończy sprawy. 
Chcemy skorzystać z prawa wystąpienia do Trybunału Konstytu-
cyjnego o zbadanie zgodności tego aktu z ustawami i Konstytucją, 
a także zbadanie skutków braku odpowiedniego okresu pomiędzy 
wydaniem rozporządzenia a jego wejściem w życie.

Dla naszych dalszych działań bardzo duże znaczenie będzie 
miało poparcie społeczności gminy wyrażone m.in. w formie refe-
rendum lokalnego. Jego organizacja nie została zakwestionowana 
przez Wojewodę Łódzkiego. Potrzebujemy takiej Państwa aktyw-
ności, jaką pokazaliście dwa lata temu, przychodząc bardzo licznie 
na zebrania konsultacyjne w każdym sołectwie, kiedy podjęta była 
pierwsza próba rozbioru Gminy Kleszczów.

Na referendum, które odbędzie się już w niedzielę 16 stycznia, po-
winny przyjść nie tylko osoby, które w październiku swoimi podpisami 
poparły jego zorganizowanie. Namawiajcie Państwo, by na to, tak waż-
ne dla przyszłości gminy referendum, poszli wszyscy członkowie Wa-
szej rodziny, a także Wasi sąsiedzi.

Wiem, że są osoby, które zniechęcają Was do pójścia na głosowanie. 
Przekonują, że niska  frekwencja, powodująca nieważność referendum 
„zaboli ich” czyli wójta i jego urzędników. To zwykła manipulacja. Pamiętaj-
cie Państwo: zbyt niska frekwencja sprawi, że trudniej nam będzie zaskar-
żyć rozporządzenie Rady Ministrów. Utrzymanie zmienionych granic Gmi-
ny Kleszczów zaboli wszystkich jej mieszkańców, a także ich potomków.

Pomyślcie o przyszłości Gminy Kleszczów i o tym, jak mogłaby 
się rozwijać w następnych latach, mając do dyspozycji pieniądze 
z podatków płaconych przez Elektrownię Bełchatów.

Idąc na referendum pokażemy jako społeczność, że nie go-
dzimy się na lekceważenie naszej opinii.

Wójt Gminy Kleszczów 
SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI

Obwodowe Komisje 
do spraw Referendum

Referendum - miejsca 
wyznaczone do głosowania

14.01.2019 r. - mieszkańcy Łękińska głosują przeciwko zmianie granic

Gorąco namawiam do pójścia na referendum!
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KRÓTKO
Chcą o wiele za dużo
Inwestycja nazwana „Zagospodarowa-
nie centrum Łuszczanowic” będzie mu-
siała zaczekać z realizacją. Już po raz 
drugi postępowanie przetargowe zostało 
unieważnione. Po raz pierwszy taka de-
cyzja zapadła w lipcu 2021 r., a po raz 
drugi - w grudniu. W obu przypadkach 
uzasadnienie było identyczne: „oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, któ-
rą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia”. W bu-
dżecie gminy na tę inwestycję zarezer-
wowano 807 tys. zł, tymczasem najtań-
sza z dwóch ofert zgłoszonych w lipcu 
przekraczała 1,14 mln zł. W grudniu było 
znacznie lepiej - pięć ofert, z których naj-
niższa przekraczała 992 tys. zł. Było to 
jednak o 185 tys. zł więcej niż budżeto-
we zabezpieczenie tej oczekiwanej przez 
mieszkańców Łuszczanowic inwestycji.

Wyniki konkursu na opiekunów 
dziennych
W roku 2022 rodzice dzieci w wieku żłob-
kowym będą mogli nadal korzystać z usług 
opiekunów dziennych. W efekcie przepro-
wadzonego naboru wybrane zostały oferty 
złożone przez osiem opiekunek. Opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy 
Kleszczów będą mogły w tym roku sprawo-
wać: Ewa Błaszczyk, Klaudia Błaszczyk, Re-
nata Zarzycka-Masłowska, Aneta Zakrzew-
ska, Aleksandra Krawczyk, Żaneta Rośniak, 
Edyta Tatara oraz Justyna Krężoch.

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami
26 listopada Gmina Kleszczów podpisała 
umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Mieszkaniowej w Bełchatowie. Umowa na 
rok 2022 przewiduje, iż spółka z Bełchato-
wa prowadząca schronisko dla zwierząt bę-
dzie pomagać w realizacji „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kleszczów” w zakresie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy i za-
pewnienia im dalszej opieki w schronisku. 
Na wydatki związane z tymi usługami gmi-
na przeznaczy 140 tys. zł.
Umowę na inny pakiet usług, wynikających 
z programu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzakami gmina zawarła z właścicielem Ga-
binetu Weterynaryjnego „Dr Piotr” w Lgo-
cie Wielkiej. Gabinet ma zapewnić m.in. 
całodobową opiekę weterynaryjną w przy-
padku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, a także wykonywanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt. Na reali-
zację umowy gmina przeznaczy 18 tys. zł.
Warto dodać, że w roku 2021 z dofi nan-
sowaniem gminy w gabinecie weteryna-
ryjnym przeprowadzono łącznie 100 za-
biegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
domowych, w tym 53 zabiegi sterylizacji 
kotek i 25 sterylizacji suk.

JS

R anking Gmin Województwa Łódzkiego to pierwsza wspólna inicjatywa Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Łodzi oraz Urzę-

du Statystycznego w Łodzi. W ramach rankingu poddano ocenie wszystkie gminy regionu 
łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyniki zostały ogłoszone 8 grudnia 
podczas specjalnej gali.

Przeanalizowane dane statystyczne miały wyłonić te gminy, które wyróżniają się pod 
względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Bezdyskusyjnym liderem wśród wszyst-
kich kategorii Rankingu Gmin 2021 Województwa Łódzkiego została Gmina Kleszczów. 
W kategorii gmin wiejskich wyróżnione zostały: Sulmierzyce, 
Ksawerów, Pabianice i Nowosolna. W gronie gmin miejsko-
-wiejskich najkorzystniej wypadł Rzgów, a w kategorii gmin 
miejskich - Rawa Mazowiecka.

Gminę Kleszczów podczas łódzkiej gali reprezentowała 
skarbnik gminy, Agata Karbownik. Wydarzenie to było nie tyl-
ko okazją do spotkania przedstawicieli czołówki najaktywniej-
szych pod względem rozwoju samorządów regionu łódzkiego. 
Tematyczne wystąpienia mieli podczas uroczystości prezesi 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi - Marek 
Woźniak oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - Ry-
szard Krawczyk.
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...to projekt, dzięki któremu w 13 punktach na terenie gminy będzie możliwe bezpłat-
ne korzystanie z sieci. Gmina Kleszczów realizuje ten projekt w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa, Osi Priorytetowej I: Powszechny dostęp do szybkiego In-
ternetu, Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Dzięki projektowi publiczne punkty dostępu do Internetu zostaną zainstalowane 
w ośmiu placówkach Gminnego Ośrodka Kultury (w Kleszczowie, w Łękińsku, w Wo-
licy, w Łuszczanowicach, w Żłobnicy, w Antoniówce, w Czyżowie, w Rogowcu) oraz 
w pięciu miejscach, traktowanych jako zewnętrzne punkty dostępu: ● siedziba Przy-
chodni Salus (Kleszczów, ul. Osiedlowa 2), ● Kompleks SOLPARK (Kleszczów, ul. 
Sportowa 8), ● siedziba Urzędu Gminy w Kleszczowie (ul. Główna 47), ● budynek 
w Łuszczanowicach (ul. Turkusowa 3), ● zespół boisk w Łękińsku (ul. Północna 5).

Budowę na terenie gminy sieci hotspotów w miejscach użyteczności publicznej zre-
alizowała Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” sp. z o.o. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 64.368 zł, z czego dofi nansowanie ze środków unijnych to 54.712,80 zł.

Z bezpłatnego dostępu do sieci skorzystają mieszkańcy gminy oraz osoby odwie-
dzające gminę Kleszczów. Gmina 
jest zobowiązana do utrzymania, 
serwisowania i zachowania sta-
łej wysokiej wydajności urządzeń.

nwestycja, polegająca na powiększeniu i unowocześnieniu obiektu w Łękiń-
sku, odbywa się w trakcie trwającej pracy ciągłej oczyszczalni. Nie ma więc 

obaw, że trafi ające tu ścieki będą z powodu przerw technologicznych odprowadzane 
do wód powierzchniowych bez oczyszczenia.

Wysoka wydajność nowego obiektu
Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia ścieków w Łękińsku będzie mogła 

przyjmować docelowo średnio 1200 m sześć. ścieków na dobę (50 m sześć. na godzi-
nę). W przypadku dużych opadów deszczu możliwości techniczne odnowionego obiek-
tu pozwolą przyjąć nawet 1990 m sześć. ścieków na dobę.

Zgodnie z wymaganiami, postawionymi przez inwestora czyli Gminę Kleszczów, 
w zmodernizowanej oczyszczalni ścieki będą oczyszczane w oparciu o technologię 
bioreaktorów membranowych MBR z zanurzonymi modułami membranowymi.

„MBR wykorzystuje proces hybrydowy, w którym komora osadu czynnego zintegro-
wana jest z komorą membran ultra fi ltracyjnych 

Kleszczów liderem 
w województwie łódzkim

„Publiczny Internet w Gminie Kleszczów”…

Na czym polega 
rozbudowa BOŚ w Łękińsku

I

å ciąg dalszy na str. 11
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grudnia odbyła się XLI sesja Rady Gminy Kleszczów ka-
dencji 2018-2023. Z pierwotnego porządku tego posie-

dzenia zostały usunięte dwa punkty, dotyczące przyszłych finan-
sów gminy, czyli uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kleszczów na lata 2022-2025 oraz uchwalenia budże-
tu Gminy Kleszczów na rok 2022. Ta decyzja rady była konse-
kwencją ogłoszonego dwa dni wcześniej rozporządzenia Rady 
Ministrów o zmianie granic gminy. Jego konsekwencją będzie zna-
czące zmniejszenie dochodów budżetowych co powoduje koniecz-
ność poważnej rewizji już przygotowanych na rok 2022 planów.

Na początku sesji zostały rozpatrzone zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2021-2024, rad-
ni wprowadzili również ostatnie zmiany w budżecie gminy na 
2021 rok.

Na jednym z wcześniejszych posiedzeń nie doszło do skut-
ku rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kleszczów”. Do dyskusji nad tym dokumentem rada po-
wróciła na grudniowym posiedzeniu. Wyjaśnień udzielał przed-
stawiciel pracowni urbanistycznej. Poddany pod głosowanie pro-
jekt uchwały o przyjęciu studium poparło tylko dwoje radnych. 
Przeciw głosowało 10 radnych.

W dalszej części posiedzenia rada wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie na cele rolnicze na 5 lat bez przetargu gruntów 
w Żłobnicy o powierzchni 2,44 ha. Zostały też przyjęte dwa gmin-
ne programy na rok 2022: Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Kleszczów. Kolejna z uchwał dotyczyła 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Kleszczów. Został ponadto uchwalony plan pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów na 2022 rok.

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów Mario-
la Rybarczyk miała przedstawić sprawozdanie z działalności fun-
dacji za I półrocze 2021 r. Wpisy na forach społecznościowych, 
jakie pojawiły się w ciągu paru dni poprzedzających grudnio-
wą sesję, odnoszące się krytycznie m.in. do aktywności fundacji 
w sferze pozyskiwania inwestorów, skłoniły szefową fundacji do 
skupienia uwagi uczestników sesji przede wszystkim na tym ob-
szarze. Przedstawiła szczegółową informację o nowych inwesto-
rach, którym fundacja w ostatnich miesiącach sprzedała grunty 
w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych, a także o profilu ich 
działalności i terminie, w jakich mają być zrealizowane ich przed-
sięwzięcia czyli budowa nowych firm, bądź rozbudowa istnieją-
cych już zakładów. Zainteresowanym polecamy obejrzenie rela-
cji wideo z sesji (czas od 2:06:40 do 2:22:40).

W punkcie, który dotyczył informacji o działaniach Wójta 
Gminy w okresie między sesjami, najdłużej omawianym tema-
tem było szczegółowe przedstawienie działań podejmowanych 
przez wójta oraz podległych mu pracowników w związku ze zgło-
szonym przez wojewodę łódzkiego wnioskiem o zmianę granic 
gmin Kleszczów i Bełchatów. Przekazane na ten temat informa-
cje zostały opisane w odrębnym tekście. Na wniosek Rady Gmi-
ny dokumenty związane z tym zagadnieniem będą przedstawio-
ne w kolejnym wydaniu „Informatora”.

JS

Odłożone uchwalenie budżetu
30

„Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się w województwie łódz-
kim, w powiecie bełchatowskim granice gminy Bełchatów i gmi-
ny Kleszczów przez włączenie do dotychczasowego obszaru 
gminy Bełchatów obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Grzyma-
lina, o powierzchni 2061,59 ha, z gminy Kleszczów” - tylko tyle 
i aż tyle słów liczy § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

Do ostatnich dni minionego roku była nadzieja, że do takie-
go posunięcia, uzasadnianego wyjętym z Konstytucji RP hasłem 
o sprawiedliwości społecznej, ostatecznie nie dojdzie. Argumen-
ty samorządu Gminy Kleszczów mocno wspierane były przez 
liderów tych gmin, które już drugi rok wykorzystywały na swe 
potrzeby pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lo-
kalnego (SFRL). Prezentowano je w najdrobniejszych szczegó-
łach tym, którzy mogli mieć wpływ na końcowy wynik procesu, 
uruchomionego na przełomie sierpnia i września 2021 r. przez 
wojewodę łódzkiego.

Opozycyjni radni zgłaszają wątpliwości
W czasie sesji 30 grudnia radni nie dyskutowali nad rozpo-

rządzeniem wydanym przez Radę Ministrów oraz nad treścią 
jego uzasadnienia. Chcieli natomiast poznać jakie działania zo-
stały podjęte przez wójta gminy oraz jego podwładnych w celu 
zapobiegnięcia takiej niekorzystnej dla przyszłości gminy per-
spektywie, jaką stało się odebranie 16 proc. terytorium z najważ-
niejszym dla gminy podatnikiem.

Wójt Sławomir Chojnowski, a następnie sekretarz gminy Ka-
zimierz Hudzik mówili otwarcie o zabiegach i staraniach, podej-
mowanych aż do końca grudnia. Trzeba wspomnieć o tym, że 
obszernie informowali o tym również podczas pierwszej gru-
dniowej sesji. 17 grudnia w ramach przygotowań do przepro-
wadzenia referendum Rada Gminy do składu Gminnej Komisji 
do spraw Referendum w Kleszczowie powołała trzy kandydat-
ki, zgłoszone przez wójta gminy Kleszczów (Aneta Malicka, Ka-
tarzyna Pajęcka, Kalina Pierzak) oraz troje kandydatów, któ-
rych zgłosiła grupa inicjatywna referendum (Emilia Gajewska, 

Agnieszka Mazur, Lesław Jańczyk).
30 grudnia świadomość tego, iż styczniowe referendum od-

będzie się już po utracie obrębu Wola Grzymalina, zmobilizo-
wała opozycyjnych radnych do krytykowania przyjętej we wrze-
śniu taktyki. 

- Gdyby referendum było niepotrzebne to wojewoda z pew-
nością uchyliłby uchwałę o  jego przeprowadzeniu  - przekony-
wał wójt gminy. - Uchwała jest prawomocna i referendum się od-
będzie. Sam fakt przeprowadzenia tego referendum będzie miał 
kolosalne znaczenie dla dalszych działań prawnych, które jako 
gmina będziemy prowadzić.

Odpowiadając na wątpliwość „czy  lepszym niż referendum 
rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konsultacji  społecz-
nych” wójt S. Chojnowski zwrócił uwagę na uzasadnienie spra-
wy zmiany granic gminy Chełm i miasta Chełm, przesądzone 
w tym samym rozporządzeniu. W konsultacjach przeprowadzo-
nych w gminie Chełm większość mieszkańców opowiedziała się 
przeciwko zmianie granic. I co z tego wynikło? Rząd zlekcewa-
żył ten sprzeciw wydając decyzję o zmianie granic korzystną dla 
sąsiedniego miasta.

Jak kto rozumie sprawiedliwość społeczną?
Przedstawiciele Gminy Kleszczów od początku starali się od-

nieść do uzasadnienia z pierwszego wniosku wojewody łódzkie-
go, który za podstawę swoich działań podawał konstytucyjną za-
sadę sprawiedliwości społecznej.

- Gdzie  jest  logika  tego argumentu, skoro zamiast dziesię-
ciu samorządów, które korzystały ze wsparcia Gminy Kleszczów, 
rządowa decyzja udziela nieproporcjonalnie wysokiego wsparcia 
jednej tylko gminie Bełchatów? - pyta wójt 

O tym, jak wyglądały argumenty przedstawiane w korespon-
dencji do wojewody łódzkiego, do prezesa Rady Ministrów oraz 
do wiceministra MSWiA informowaliśmy obszernie w wydaniu 
„Informatora” nr 18-19/21 (jest ciągle dostępne pod linkiem www.
kleszczow.pl/wp-content/uplo-
ads/2021/10/18-19-2021.pdf). Na 

Co zrobiliśmy, aby obronić gminę przed rozbiorem?
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grudniowych sesjach mowa była 
o innych, już bezpośrednich spotkaniach, które miały umożliwić 
dojście do porozumienia, przede wszystkim z Gminą Bełchatów.

Te spotkania odbywały się w Kleszczowie, w jednym z biur 
poselskich oraz na neutralnym gruncie, gdzie gospodarzem była 
prezydent Bełchatowa. Bardzo dużego wsparcia Kleszczów do-
świadczał ze strony samorządowców z gmin, które korzystały 
dotąd z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

- Na te spotkania zapraszana była poseł Małgorzata Janow-
ska, która z inicjatywą rozbiorową jest wiązana od jej początku 
- informował sekretarz Kazimierz Hudzik. - Dwukrotnie odmówi-
ła udziału. Zaproszenia były też kierowane do wójta gminy Beł-
chatów Konrada Koca i do wspierającego go burmistrza Zelowa 
Tomasza Jachymka. Obaj zawsze, konsekwentnie nie uczestni-
czyli w tych spotkaniach. Przyznacie Państwo, że trudno jest ne-
gocjować z kimś, kto się odwraca do nas plecami.

6 grudnia odbyło się spotkanie u wojewody łódzkiego. Wójt 
gminy Kleszczów był otwarty na wszelkie zgłaszane propozy-
cje. Była to m.in. propozycja wojewody rozważenia przez Gmi-
nę Bełchatów przejęcia innej części gminy Kleszczów. Padło 
też hasło utworzenia związku komunalnego (tę propozycję zgło-
sił wcześniej jeden z bardzo ważnych posłów naszego regionu). 
I na pierwszą, i na drugą propozycję wójt K. Koc odpowiedział 
stanowczo „nie”. Był zainteresowany wyłącznie terenem obrębu 
Wola Grzymalina i płynącymi stamtąd podatkami.

Dlaczego wybrano opcję referendum?
Na początku października wójt gminy Kleszczów otrzymał 

opinię prawną, której autorzy przekonywali, że inicjatywa prze-
prowadzenia referendum jest słuszna. To stanowisko przeka-
zał 8 października radnym gminy. Przewodnicząca Rady Gmi-
ny, Katarzyna Biegała w korespondencji do wiceministra Pawła 
Szefernakera wysłała informację, że wniosek referendalny zo-
stał sprawdzony i spełnia wszystkie warunki. A po sesji podczas 
której podjęta została uchwała w sprawie zarządzenia referen-
dum wysłała do tegoż wiceministra kolejną informację o przebie-
gu czynności, przeprowadzonych przez radę w związku ze zgło-
szoną inicjatywą referendalną.

- Władza przekonuje, że wyniki referendów trzeba szanować, 
bo są one przejawem aktywności obywatelskiej - zwrócił uwagę 
sekretarz gminy. - W opinii prawnej, którą przedstawialiśmy tak-
że na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego był wyraźnie sformułowany pogląd, że rozporządzenia 
o zmianie granic nie można wydawać bez zaczekania na wynik 
kleszczowskiego referendum.

Uzasadnienie, które Rada Ministrów wydała w lipcu 2019 
roku, odmawiając zmiany granic gminy Kleszczów, było zachę-
tą by gmina Kleszczów porozumiała się nie z jedną, lecz z wie-
loma gminami. Efektem takiej „zachęty” stało się utworzenie 
Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Trzeba przy-
pomnieć, że pod porozumieniem o utworzeniu funduszu pod-
pisali się i wójt Koc, i burmistrz Jachymek. O tym, w jaki spo-
sób funkcjonuje SFRL wojewoda łódzki został poinformowany 3 
sierpnia 2020 roku.

- Nawet pochwalił gminę Kleszczów za tę inicjatywę - dodaje 
sekretarz gminy. - Ani wtedy, ani też w późniejszych miesiącach 
nie zgłaszano krytycznych uwag co do funduszu. Nie było ich ani 
ze strony wojewody, ani  też z żadnego z 12 samorządów, któ-
rych liderzy podpisali się pod porozumieniem w sprawie SFRL.

Ile pieniędzy powinno być w Funduszu?
- Pierwszym przejawem niezadowolenia wojewody  łódzkie-

go było wystąpienie na konferencji prasowej pod koniec sierpnia 
2021 roku - przypomniał sekretarz K. Hudzik. -Wojewoda nie wy-
stąpił przy tym do samorządu Kleszczowa z jakimiś wnioskami 
bądź propozycjami, które dotyczyłyby zwiększenia kwot wspar-
cia, poszerzenia albo pomniejszenia katalogu gmin objętych po-
mocą. Zgłosił wniosek wprost do ministra spraw wewnętrznych 

i administracji z opinią, że fundusz nie spełnia warunków spra-
wiedliwości społecznej.

Bardzo ważne w tej sprawie jest to, że w postępowa-
niu o zmianę granic wnioskodawcą mógł być tylko i wyłącznie 
minister.

- Wojewoda sprawuje nadzór nad  legalnością działania 
wszystkich gmin. Jak wojewoda może powiedzieć, że fundusz 
był niewystarczający? - pytał sekretarz. - Przecież ten fundusz 
nie był tworzony dla wsparcia wojewody!

W liście wysłanym do wiceministra P. Szefernakera wójt po-
stawił sprawę otwarcie, pytając: „Proszę określić  ile pieniędzy 
z naszego budżetu powinno trafiać na wsparcie  innych samo-
rządów?”. Ani na to pytanie, ani też na list wysłany do premiera 
przez samorządowców - beneficjentów SFRL odpowiedź nie na-
deszła aż do czasu zmiany granic. Wójt Lgoty Wielkiej, wskaza-
ny w piśmie jako lider grupy samorządowców, lakoniczne pismo 
z MSWiA otrzymał dopiero 30 grudnia. Była w nim jedynie krót-
ka informacja o tym, że „Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2021 
r. podjęła decyzję o włączeniu do gminy Bełchatów obszaru ob-
rębu ewidencyjnego Wola Grzymalina o pow. 2061,59 ha z gmi-
ny Kleszczów”.

Szczegóły legislacyjnej kuchni
Niemal do ostatniego dnia 2021 roku nie było wiadomo ja-

kim rozstrzygnięciem skończy się sprawa kleszczowskich gra-
nic. Sekretarz gminy opowiedział szczegółowo, jak powinno 
wyglądać zgodne z regulaminem procedowanie decyzji, wy-
dawanych przez Radę Ministrów. Najpierw minister wniosko-
dawca powinien umieścić dany projekt w wykazie prac rządu, 
dopiero potem możliwe jest jego przekazanie do uzgodnień 
i opiniowania. 

Zespół Ustrojowy Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego oraz sama komisja obradowały nad „klesz-
czowską sprawą” w listopadzie i na początku grudnia, chociaż 
projekt RM w sprawie zmiany granic (ale bez treści rozporzą-
dzenia) umieszczono w wykazie prac rządu dopiero 23 grud-
nia. Na ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Rządo-
wego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia czekał aż do 
28 grudnia, przy czym od razu trafił do zakładki „przekazano 
do podpisu prezesowi RM”. Na stronie Centrum Informacyjne-
go Rządu, gdzie rząd komunikuje na bieżąco nad czym pra-
cuje, nie ma informacji o przyjęciu rozporządzenia w sprawie 
zmiany granic - ani w porządku posiedzenia rządu z 28 grud-
nia, ani z wcześniejszego tj. 21 grudnia.

- To tu powinny być powiadomienia o decyzjach oraz trybie 
ich podjęcia (czy na posiedzeniu RM, czy też w tzw. trybie obie-
gowym) - informował sekretarz. - Rodzi się wiele pytań dotyczą-
cych tak niejasnej procedury, jak też tego, że dla rozporządzenia 
nie wyznaczono vacatio legis. Nie można zrozumieć, jak w spra-
wie tak ważnej dla położenia gospodarczego gminy Kleszczów 
dopuszczono, że rozporządzenie wydane 28 grudnia ma zacząć 
obowiązywać już trzy dni później.

Te wszystkie proceduralne niejasności i brak spełnienia 
kryteriów prawidłowego procesu legislacyjnego mają się zna-
leźć we wniosku, który Gmina Kleszczów skieruje do Trybuna-
łu Konstytucyjnego.

Samorządowcy nie poparli rozbioru
Jak relacjonuje sekretarz gminy na posiedzeniu Komisji Wspól-

nej, kiedy była opiniowana sprawa zmiany granic gminy Klesz-
czów, Marek Wójcik - sekretarz reprezentujący stronę samorzą-
dową apelował do wiceministra Szefernakera:  „To co chcecie tu 
zrobić  jest psuciem państwa, bo każda gmina będzie się odtąd 
martwić o całość swoich granic”. Kiedy nie było reakcji na ten argu-
ment proponował inne rozwiązanie: „Dajmy sobie rok czas. Niech 
przedstawiciele zainteresowanych resortów przyjrzą się  tej spra-
wie, niech przyślą swoich przedstawicieli, aby zdecydować co jest 
do zrobienia, by ten obszar funkcjonalny radził sobie dobrze”.

Co zrobiliśmy, aby obronić gminę przed rozbiorem?
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KOMUNIKATY 
Indywidualne konsultacje psychologa 
i pedagoga
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informu-
je, iż od stycznia 2022 roku mieszkańcy gminy mogą korzystać 
z bezpłatnych indywidualnych konsultacji, których udziela psy-
cholog oraz pedagog. Te konsultacje zastąpią działającą wcze-
śniej GRUPĘ WSPARCIA.
Indywidualne konsultacje skierowane są do osób doświadcza-
jących trudności życiowych oraz do ofi ar przemocy. Konsultacje 
odbywają się w każdy wtorek w godzinach 13.30-16.30 w siedzi-
bie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku.

Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy 
gabinetu RTG na styczeń  2022. Pacjenci będą mogli zgłaszać 
się na wykonanie zdjęć rentgenowskich w każdy wtorek i czwar-
tek od godz. 14 do 18 oraz w sobotę 22 stycznia w godz. 10-14.

Kiedy po bezpłatną pomoc prawną?
Jeden z punktów, w których na zlecenie Powiatu Bełchatow-
skiego jest realizowane nieodpłatne doradztwo prawne działa 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zgodnie z uchwałą nr 335/21 
Zarządu Powiatu w Bełchatowie z 3 listopada 2021 r. w roku 
2022 pomoc prawna będzie w Kleszczowie świadczona w na-
stępujących terminach: 
• we wtorki od godz. 13:00 do 17:00,
• w czwartki od godz. 11:00 do 15:00.
Kontakt telefoniczny w wymienionych dniach - 731-66-10, 
wew. 53.

Napisz mejla, poradź się specjalisty
„Twój wirtualny doradca” to projekt realizowany przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie. W ramach do-
radztwa prowadzonego na odległość są udzielane porady zain-
teresowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom. Za pośrednic-
twem poczty elektronicznej można poradzić się w przypadku: 
trudności w nauce, czytaniu, pisaniu i liczeniu; nieprawidłowo-
ści w rozwoju lub zachowaniu; zaburzeń mowy. W ramach do-
radztwa zawodowego specjalista poradni udzieli informacji nt. 
kierunków kształcenia, zasad naboru do szkół, charakterysty-
ki zawodów itp. 
„Napisz do nas”, zachęca bełchatowska placówka,  podając 
cztery adresy poczty: ● psycholog.ppp.belchatow@gmail.com, 
● pedagog.ppp.belchatow@gmail.com, ● logopeda.ppp.belcha-
tow@gmail.com, ● doradca.ppp.belchatow@gmail.com.

Źródła ciepła i spalania paliw w domu należy 
zgłosić
Każdy właściciel i zarządca nieruchomości jest zobowiązany 
do poinformowania, jakie źródła ciepła i spalania paliw znajdu-
ją się w jego budynku. Celem prowadzonej ewidencji jest opra-
cowanie bazy danych jako skutecznego narzędzia wspierające-
go wymianę starych - nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, 
a w efekcie skuteczną walkę ze smogiem.
Deklaracje można składać przez Internet - za pomocą profi lu za-
ufanego lub e-dowodu - na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub 
w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Terminy 
składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB):
• 14 dni (licząc od 1 lipca 2021) - dla nowo wybudowanych 

budynków,
• 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) - dla obiektów już istniejących.
Warto wiedzieć, że jeśli do połowy 2022 roku nie poinformujemy, 
czym ogrzewamy swój dom lub mieszkanie, zapłacimy grzyw-
nę w wysokości nawet 500 zł. Niezbędne informacje dotyczą-
ce wypełniania i składania deklaracji do CEEB można uzyskać 
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pod numerem te-
lefonu 22/ 661-94-54.

(opr. JS)

Pokazuje to, jak przekonujące było argumenty, zawarte 
w stanowisku podpisanym przez samorządowców z gmin, dla 
których mieszkańców najważniejszym pracodawcą pozostaje 
kopalnia i elektrownia Bełchatów. Mocno akcentowali w nim po-
trzebę utrzymania fi nansowej kondycji Gminy Kleszczów, któ-
ra dzięki temu mogłaby pełniej rozwinąć potencjał fi rm w Klesz-
czowskich Strefach Przemysłowych, pomagając łagodzić skutki 
transformacji, dotykającej najpierw kopalnię Bełchatów, a na-
stępnie Elektrownię Bełchatów.

Swoje wystąpienie, skierowane do sołtysów i radnych, a tak-
że do widzów oglądających transmisję z obrad Rady Gminy 
Kleszczów, sekretarz kończył opisem zmian, które wywoła wy-
dane przez rząd rozporządzenie:

- Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia węgla będzie tra-
fiać do budżetów Sulmierzyc, Szczercowa  i Rząśni, podatki 
z elektrowni pójdą do gminy Bełchatów, a gmina Kleszczów bę-
dzie miała też swój udział, ale w formie odpadów: popiołu, żużla. 
Też dużo - kilka milionów ton rocznie.

Jerzy Strachocki

å

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przypomina i zachę-
ca mieszkańców do korzystania z programów realizowanych za 
pośrednictwem Fundacji m.in.
 » dofi nansowanie doskonalenia językowego
 » dofi nansowanie doskonalenia zawodowego
 » nagradzanie najwybitniejszych uczniów i studentów „Plebi-

scyt Talent”
 » dofi nansowanie wyjazdów językowych
 » pomoc w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rol-

niczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolni-
czo na terenie gminy Kleszczów

 » pomoc w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rol-
niczej poprzez dofi nansowanie zakupu materiału siewnego 
zbóż, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka na 
terenie gminy Kleszczów

 » oddawanie nieruchomości gruntowych w dzierżawę w Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów

 » dofi nansowanie emisji reklam przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów.
Regulaminy i wnioski dotyczące powyższych programów 

dostępne są na naszej stronie internetowej www.frgk.pl  w za-
kładce „Dokumenty do pobrania”.

JESTEŚMY OTWARCI I PRACUJEMY DLA WAS !!!

NOWY ROK Z FUNDACJĄ ROZWOJU 
GMINY KLESZCZÓW

31 grudnia 2021 roku doszło do połączenia dwóch banków, należących 
do Spółdzielczej Grupy Bankowej. ESBANK Bank Spółdzielczy z sie-

dzibą w Radomsku połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Kleszczowie. Odtąd 
w Kleszczowie działa 7 Oddział ESBANKU Banku Spółdzielczego. Decyzje do-
tyczące połączenia podjęte zostały w październiku 2021 r., najpierw przez Ze-
branie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, a następnie przez 
taki sam oddział banku przyłączającego.

„Zmienia się jedynie nazwa Banku. Dotychczasowe placówki w Kleszczo-
wie, Rząśni, Sulmierzycach i Klukach będą nadal funkcjonować - zmianie ulega-
ją tylko ich numery telefonów. Pozostają natomiast te same numery kont Klien-
tów, ważność zachowują karty płatnicze, kontynuowana jest obsługa kredytów. 
Depozyty Klientów Oddziału Kleszczów, tak jak depozyty wszystkich Klientów 
banków w Polsce, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjne-
go” - czytamy w komunikacie prasowym.

Pełna integracja informatyczna 

BS w Kleszczowie 
połączony z ESBANKIEM

å ciąg dalszy na str. 11
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Ł ódzki Oddział NFZ w cyklu „Środa z profilaktyką” poświęcił uwagę noworocznym posta-
nowieniom nakierowanym na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Wśród 10 

najczęstszych deklaracji Polaków dominują te, odnoszące się do szeroko rozumianego zdrowia. 
Zwiększenie aktywności fizycznej obiecuje sobie 38 proc. naszych rodaków, zdrowe odżywianie - 32 
proc. a pozbycie się zbędnych kilogramów - 30 proc.

NFZ zachęca, by wytrwać w tych po-
stanowieniach. Pozytywny wpływ na na-
sze funkcjonowanie może mieć przejście 
8-tygodniowego treningu, którego szcze-
góły zostały zawarte w filmach dostęp-
nych na stronie https://akademia.nfz.
gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia. Są to fa-
chowo poprowadzone treningi, które po-
mogą m.in. ● uzyskać większą sprawność 
fizyczną, ● poprawić ogólną wydolność 
organizmu, ● obniżyć ciśnienie krwi,  
● wpłynąć na lepszą pracę serca, ● bu-
dować odporność, tak ważną zwłaszcza 
w okresie pandemii.

JS

Noworoczne postanowienia dla zdrowia

K leszczowska Przychodnia Salus podała styczniowy harmonogram przyjęć le-
karzy specjalistów. Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do 

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

SALUS - harmonogram na styczeń

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 21.01 9-14

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 28.01 13-18

3. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 22.01 8.30-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 22.01 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 31.01 8.30-14

6. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 17.01 11-14

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. 
Agata Makowska-Piontek 27.01 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 22.01 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 25.01 12-16

10. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 25.01 9.30-13.30

11. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 24.01 16-18

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 18.01 9-14

13. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 26.01 9-14

14. Pulmonologiczna lek. med. Włodzimierz Leszczyński 18.01 14.30-18

15. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 22.01 8.30-14

16. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. 
Kryspin Niedzielski 26.01 14-18

17. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 20.01 10-14

18. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 27.01 13-18

19. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 27.01 15.30-18

20. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 17.01 10-17

21. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 27.01 9-14

22. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 20.01 9-17

23. Endokrynologiczna lek. specjalista endokrynologii 20.01 9.30-14

24. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 21.01 9-14

25. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 27.01 9.30-14

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

27. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski 21.01 9.10-15

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

Przychodnia SALUS podała styczniowy 
harmonogram Poradni Rehabilitacji.

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 17.01. godz. 8-15, ● 19.01. godz. 8-15, 
● 20.01. godz. 8-15, ● 21.01. godz. 8-15, 
● 24.01. godz. 8-15, ● 25.01. godz. 8-15, 
● 27.01. godz. 8-15, ● 28.01. godz. 8-15, 
● 31.01. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 24.01. godz. 15-18, ● 28.01. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 26.01. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 22.01. godz. 8.10-14.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybyl-

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

Z początkiem nowego roku ZUS zaczął 
stopniowo przejmować realizację świadczenia 

„500 plus” od samorządów. Od 1 stycznia można 
składać w ZUS wnioski na dzieci nowonarodzo-
ne, które nie miały przyznanego świadczenia 
przez gminy. Wnioski te można składać wyłącz-
nie elektronicznie. 

Rodzice, którzy już pobierają środki z progra-
mu „500 plus” nie muszą się śpieszyć ze złożeniem 
wniosku do ZUS. Jeżeli świadczenie na dziecko 
chcą otrzymywać w kolejnym okresie - od 1 czerw-
ca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą taki 
wniosek złożyć do ZUS po dniu 1 lutego. Rodzic, 
który składa wniosek na nowonarodzone dziecko 
w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski 
na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 
maja 2022 r. i na pełny roczny okres, trwający od  
1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest 
dostępny kreator wniosków. Wnioski o przyznanie 
świadczenia „500 plus” można do ZUS przesyłać 
tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektro-
niczną i portal Empatia. Środki z programu będą 
wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany 
przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Stopniowe przejmowanie realizacji progra-
mu „Rodzina 500 plus” przez ZUS oznacza, że 
gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do 
końca okresu na jaki je przyznały, czyli do końca 
maja 2022 r.

Poradnia 
Rehabilitacji

Wnioski o „500 plus” 
tylko w ZUS  

i tylko elektronicznie
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ekst projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST WŁ) wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko został zamieszczony na stronie www.strategia.lodzkie.pl. Uwagi i wnioski można skła-

dać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na tej stronie, a także na www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomo-
ści) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia - Konsultacje społeczne).

Przy braku możliwości zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną można je przesłać korespondencyjnie na adres: De-
partament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, albo poprzez zło-
żenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do 26 stycznia 2022 r.

JS

okalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” roz-
poczęła w grudniu przyjmowanie wniosków o przyznanie 

dotacji. Wszystkie te nabory dotyczą poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W szczegółach wygląda to tak: 
• Nabór nr 1/2021/G: zakres tematyczny grantu: Promowanie ob-

szaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Za-
danie: Promocja obszaru - wsparcie i doposażenie organizacji 
w tym zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń.

• Nabór nr 2/2021/G: zakres tematyczny grantu: Rozwój ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej. Zadanie: Infrastruktura lokalna - modernizacja obiektów.

• Nabór nr 3/2021/G: zakres tematyczny grantu: Rozwój ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej, lub kulturalnej. Zadanie: Infrastruktura lokalna - dopo-
sażenie świetlic.

• Nabór nr 1/2022: Zakładanie działalności gospodarczej; forma 
wsparcia - premia w wysokości 75.000 zł.

• Nabór nr 2/2022: Zachowanie dziedzictwa lokalnego; forma 
wsparcia - refundacja kosztów kwalifikowanych.

W pierwszych trzech przypadkach nabór trwa do 28 stycz-
nia, a w dwóch ostatnich - do 17 stycznia. Więcej szczegółów: na 
stronie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 
(www.krainawarty.pl).

JS

obszarze żłobnickiej strefy przemysłowej zainwesto-
wać zamierza firma Make&Pack sp. z o.o. Nowa inwe-

stycja obejmuje zakup działki o powierzchni ponad 1 ha. W ramach 
tego projektu inwestor planuje wybudowanie obiektu magazynowe-
go, w którym mają być realizowane usługi w branży FMCG (skrót 

rogram stypendialny województwa łódzkiego noszący w poprzed-
nich latach nazwę „Zawodowcy w Łódzkiem” w tym roku szkolnym 

został przechrzczony na „Ligę Zawodowców”. O stypendium od marszałka wo-
jewództwa mogli starać się uczniowie co najmniej II klasy szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali co naj-
mniej 4,75 z przedmiotów zawodowych. Dodatkowo nie mogli być beneficjen-
tami innego stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w szczególności wcześniejszych edycji „Zawodowców w Łódzkiem”.

Celem projektu „Liga Zawodowców” jest umożliwienie rozwoju edukacyj-
nego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach, pro-
wadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa łódzkiego. Przy-
znane stypendia wynoszą 3 tys. zł.

Nabór wniosków zakoń-
czył się 16 listopada, a 21 
grudnia Zarząd Województwa 
Łódzkiego ogłosił nazwiska 
800 stypendystów. „W gronie 
stypendystów, czyli uczniów 
z najlepszą średnią ocen 
z przedmiotów zawodowych 
w województwie łódzkim zna-
leźli się uczniowie z naszego 

technikum kształcący się w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk” 
- chwali się na swojej stronie internetowej Technikum Nowoczesnych Techno-
logii w Kleszczowie. 

Oto nazwiska stypendystów: Aleksander Ałaszewski, Michał Dusza, Ja-
kub Kałużny, Marcel Kozłowski, Jakub Książczyk, Wiktor Łażewski, Sebastian 
Łyźniak, Norbert Mordal, Jakub Muszyński, Marcin Nowacki, Grzegorz Som-
merfeld, Szymon Strzelczyk, Kacper Szafrański, Wojciech Szafrański, Krzysz-
tof Zabłocki. Ich opiekunami zostali nauczyciele przedmiotów zawodowych 
z technikum w Kleszczowie.

JS

Przyjmują uwagi do projektu TPST WŁ

Dotacje z LGD na pięć różnych działań

Nowa inwestycja w Żłobnicy

Nasi w Lidze Zawodowców

1. Excel zaawansowany - 16 godz.
2. Podstawy księgowości - online - 25 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Kurs języka angielskiego, niemieckiego 

- różne poziomy - 50 godz.
5. Kurs  ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
7. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - 

ok. 12 tygodni
8. Wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome - 28 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście 

do ARR „ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie, ul. Główna 122. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie 

ogłasza nabór na n/w kursy:

z angielskiego Fast Moving Consumer Goods, dotyczy produktów 
pierwszej potrzeby, jak żywność, napoje, środki czystości, kosmetyki).

10 grudnia podpisy na umowie z inwestorem złożyli: wójt gmi-
ny Sławomir Chojnowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów Mariola Rybarczyk, członek zarządu FRGK Jacek Baryła.

Zakres działalności firmy to m.in. składanie multipaków jedno-
rodnych i niejednorodnych, pakowanie produktów w opakowania 
detaliczne, zbiorcze lub promocyjne. To także wyklejanie próbek, 
ulotek, czasopism, druk etykiet i kodów kreskowych, foliowanie, 
etykietowanie i znakowanie produktów. 

W związku z planowaną inwestycją gmina wyrazi zgodę inwe-
storowi na podłączenie zakładu do gminnej infrastruktury elektro-
energetycznej i technicznej. Realizacja całości przedsięwzięcia 
ma zakończyć się w grudniu 2025 roku.

KK
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rudno sobie wyobrazić wychowanie 
dzieci przedszkolnych bez przekaza-

nia im wiadomości o tradycjach świątecznych. 
Jedną z nich jest prezentowanie jasełek - przed-
stawień, pokazujących w mocno uproszczony 
i symboliczny sposób historię narodzin Jezusa. 
Oprócz postaci Maryi i Józefa występują w nich 
trzej królowie, pastuszkowie, anioły. Jak każda 
zabawa w teatr także przedstawienia jasełkowe 
są lubianą przez dzieci formą zajęć, choć pra-
ca z małymi aktorami, a przede wszystkim uło-
żenie całego ruchu scenicznego, przejść od tek-
stów recytowanych do śpiewanych nie jest dla 
nauczycieli, przygotowujących takie przedstawie-
nia, sprawą łatwą. 

Próby trwają zazwyczaj kilkanaście dni. Na-
grodą za trudy pracy jest oglądanie jej efektów oraz 
radość, jaką te występy dają nie tylko rodzinom 
małych aktorów i śpiewaków, ale też całej społecz-
ności przedszkola.

Epidemiczne ograniczenia sprawiły, że 
w tym roku trzeba było zrezygnować z przedsta-
wień z udziałem publiczności. Przedszkole w Łę-
kińsku planowało pokazać jasełka w sali widowi-
skowej miejscowego domu kultury. Kwarantanna, 
która objęła przedszkole, spowodowała półtora-
tygodniowe zawieszenie prób. Więc 22 grudnia 
zamiast jasełkowej opowieści o narodzeniu Je-
zusa odbył się w przedszkolnej sali koncert ko-
lęd i pastorałek.

Wykonawcami były dzieci 6-letnie, przebra-
ne w stroje postaci z jasełek. Koncert obejrzały 
przedszkolaki z innych grup. Pozostali widzowie 
musieli zadowolić się udostępnionym w interne-
cie 13 i pół minutowym nagraniem, zatytułowa-
nym „Śpiewające życzenia” (link: www.youtube.
com/watch?v=VowhlQ2j1Xk).

Inną niż zwykle formułę miało też jasełkowe 
przedstawienie, które wychowawczynie przygo-
towały z dziećmi 6-letnimi w przedszkolu 

podsumowaniu roku 2021, za-
mieszczonym na in terneto-

wej stronie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kleszczowie, znajdziemy dane liczbowe 
oraz przypomnienie inicjatyw, podjętych 
w ciągu tego roku przez GBP. Biblioteka 
zorganizowała m.in. 7 konkursów literac-
ko-plastycznych. Brało w nich udział 261 
osób. W ramach projektu Instytutu Książki 
„Mała Książka-Wielki Człowiek” wypraw-
ki czytelnika odebrało 26 dzieci w wieku 
przedszkolnym. W zabawie wakacyjnej 
„Naklejkomania 2021” wzięło udział 102 
czytelników, 55 otrzymało upominki.

Rok 2021 to również udział  GBP 
w „Narodowym Czytaniu” (czytano frag-
menty „Moralności pani Dulskiej” G. 

leszczowski SOLPARK był 19 grudnia miejscem przedświątecznego spotka-
nia, w którego przygotowanie włączyły się: Urząd Gminy w Kleszczowie, spółka 

SOLPARK Kleszczów, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie oraz społeczność samo-
rządowego przedszkola w Łuszczanowicach. To wydarzenie odbywało się przy niesprzy-
jającej, deszczowej i wietrznej pogodzie, a plenerowy jasełkowy spektakl w wykonaniu 
aktorów Teatru Prawdziwego z Bielawy kończył się w ulewnym deszczu. Mimo to w nie-
dzielne popołudnie SOLPARK odwiedziły dziesiątki osób.

Już o godz. 12.30 rozpoczął się pierwszy filmowy seans dla dzieci. Projekcję filmu 
„Misiek. Ekipa na wakacjach” powtórzono potem jeszcze dwukrotnie. Przedświąteczne 
atrakcje, na które mogli liczyć odwiedzający SOLPARK, były dość liczne. Był to chary-
tatywny kiermasz, spotkanie ze św. Mikołajem, rozdającym dzieciom słodkie upominki, 
a dorosłym - kalendarze na rok 2022 i zestawy świątecznych świec. Można było otrzy-
mać płytę CD z nagraniami kolęd w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kleszczowie, a samych wykonawców - zobaczyć i usłyszeć, śpie-
wających bożonarodzeniowy repertuar na scenie, ustawionej na dziedzińcu SOLPARKU.

Na tejże scenie prezentowane były okolicznościowe wiersze w wykonaniu uczestni-
ków zajęć teatralnych. W kolędowym repertuarze wystąpili członkowie kółka gitarowego, 
zagrała też z właściwą sobie werwą piotrkowska kapela „Fakiry”. Były występy kuglarzy 
i szczudlarzy, pokazy żonglerki.

Finałową część przedświątecznego spotkania stanowiło jasełkowe przedstawienie, 
dla którego sceną stał się cały dziedziniec SOLPARKU. Wysokie na ok. 5 metrów postaci 
archanioła Gabriela, Maryi, Józefa i mędrców ze wschodu wzięły udział w scenach, któ-
re są istotą każdego spektaklu, opisującego historię narodzin Jezusa. Scenariusz tych ja-
sełek przeplatany był popularnymi pastorałkami.

Dodajmy jeszcze, że w trakcie przedświątecznej, gminnej imprezy dzieci mogły ko-
rzystać z ustawionych na dziedzińcu urządzeń zabawowych - karuzeli z samochodzika-
mi oraz kolejki na szynach. A filmowy maraton w auli SOLPARKU zakończył pokaz filmu 
dla dorosłych „To musi być miłość”.

JS

Jasełkowe 
spektakle 

w przedszkolach

Biblioteka 
podsumowała

Świątecznie w SOLPARKU

å

å
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w Łuszczanowicach. To co możemy obejrzeć na 26-minutowym, pro-
fesjonalnie i artystycznie zmontowanym nagraniu (link: https://youtu.be/ozC-
FzdgZJSU) rozpoczyna się scenami przedświątecznych przygotowań, jakie 
każdy z nas zna ze swojego domu. To nie tylko sprzątanie i gotowanie, ale 
również zdobienie choinki i nakrywanie udekorowanych stolików. Po takim 
przygotowaniu nadeszła pora na prezentację jasełkowych scen oraz śpiew 
kolęd i pastorałek. Na zakończenie są życzenia złożone przez dyrektor przed-
szkola i posiłek dzieci przy wigilijnie nakrytych stolikach.

Sceny, które oglądać możemy w nagraniu to pokazanie samodzielności 
dzieci. Przedszkole w Łuszczanowicach stosując się do zaleceń z pedagogi-
ki Marii Montessori stawia mocno m.in. na naukę samodzielności.

Jasełka w Łuszczanowicach odbyły się wyłącznie w gronie 6-latków. 
Dzieci z pozostałych grup mogły ten spektakl oglądać na monitorach w swo-
ich salach. Ale nie ominęły ich przygotowania do świątecznej uroczystości. 
Na zdjęciach zamieszczonych na internetowej stronie przedszkola można 
np. w zakładce poświęconej grupie III zobaczyć, jak dzieci przygotowują do 
pieczenia, a potem dekorują ciasteczka. Kolejne migawki to zdjęcia dzieci 
dzielących się opłatkiem i „ucztujących” przy świątecznym stole, na którym 
oprócz samodzielnie przygotowanych ciastek są też owoce i napoje (może 
kompot z suszu?).

Dziecko, które zarówno w rodzinnym domu, jak i w przedszkolu widzi 
przygotowania do Bożego Narodzenia i może w nich aktywnie uczestniczyć, 
bez wątpienia lepiej poznaje tradycje, towarzyszące polskiemu świętowaniu 
Godów, odczuwa również mocniejsze więzi uczuciowe z rodziną. Jest prze-
szczęśliwe jeśli po wigilijnej wieczerzy poprosimy je o zaśpiewanie kolęd.

Najwcześniej wśród przedszkoli naszej gminy jasełka odbyły się 
w kleszczowskiej placówce. Wpis na temat tego wydarzenia zamieszczo-
no na internetowej stronie już 15 grudnia. Spektakl poświęcony opisanym 
w Ewangelii wydarzeniom zaprezentowały dzieci z grupy „Sówki”. 

Ich występ został nagrany (zapewne udostępniono go rodzicom dzieci, bo 
na stronie przedszkola brak linku do zarejestrowanego wideo). Przedszkolna 
witryna WWW pokazuje zdjęcia oraz opis wydarzenia: „W specjalnie przygo-
towanych strojach oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem, dzieci przed-
stawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Był Józef z Maryją, chór Aniołów, 
zwierzątka, pastuszkowie, Trzej Królowie i Gwiazda Betlejemska. Nie zabra-
kło także przepięknych kolęd i pastorałek. Dzieci wspaniale wcieliły się w role 
i wprowadziły nas w magiczny, świąteczny nastrój”.

Choć tegoroczne święta już dawno za nami, a sprawy bieżące szyb-
ko przenoszą nas z lekkiej, świątecznej atmosfery do przytłaczającej nie-
kiedy powszedniości, warto znaleźć chwilę na obejrzenie dziecięcych wyko-
nań pastorałek. Może w grudniu 2022 roku można będzie już bez żadnych 
ograniczeń oglądać na żywo jasełka, a w kościele znowu posłuchać laure-
atów gminnego konkursu „Kolędować Małemu”? Trzymajmy się tej nadziei.

J. Strachocki

Zapolskiej.) W bibliotece działały Dys-
kusyjne Kluby Książki. Klub dla dorosłych 
odbył 7 spotkań i poświęcił uwagę 9 lek-
turom. Klub dla młodszych czytelników 
(przedszkolaki z PPS w Łuszczanowicach) 
miał trzy spotkania.

Spotkania autorskie to kolejny rodzaj 
aktywności gminnej biblioteki. W dwóch 
spotkaniach zorganizowanych z podróżni-
kiem i przewodnikiem górskim Bartoszem 
Malinowskim (na zdjęciu) udział wzięło 
w sumie ok. 300 uczniów Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych. Bardziej kameralny 
charakter miało spotkanie z Arturem No-
wickim - ilustratorem czasopism i książek 
dla dzieci. Właśnie dla dzieci były prze-
znaczone warsztaty, które gość poprowa-
dził w filii GBP w Łękińsku.

W ramach współpracy z biblioteką wo-
jewódzką GBP w Kleszczowie zaprasza-
ła na autorskie spotkania on-line. Wielu 

czytelników wybrało natomiast ścieżkę 
on-line do wypożyczania książek z wir-
tualnych platform: Legimi, IBUK LIBRA, 
Wolne Lektury. W ciągu roku na platfor-
mie Legimi zarejestrowało się 171 bardzo 

aktywnych czytelników. Wypożyczyli aż 
5056 ebooków oraz 796 audiobooków.

Na koniec podsumowania kilka danych 
statystycznych: „Nasze placówki wzboga-
ciły się w  tym roku o 1920 egzemplarzy 
książek, 325 filmów oraz 158 audiobooków. 
Zakupy  to w większości  literatura piękna, 
która cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Kupiliśmy również wiele nowości dla dzie-
ci a także literatury popularnonaukowej. Do 
naszych placówek uczęszczało 1048 ak-
tywnych czytelników. Nasz najlepszy Czy-
telnik ma 4 lata ! i wypożyczył w tym roku 
236 egzemplarzy książek. Na podium zna-
leźli się  także Czytelnicy z sumą wypoży-
czonych książek 169 i 162”.

Biblioteka podaje też trzy najchętniej wy-
pożyczane tytuły - to „Dylemat” B. A. Paris, 
„Błękitny dom nad jeziorem” Katarzyny Ja-
nus oraz… „Świnka Peppa. Peppa kocha…”.

(opr. JS)

å

å
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Członkowie Szkolnego Klubu Wo-
lontariatu, działającego w Szkole Pod-
stawowej w Łękińsku, w ramach ak-
cji „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” 
w jednym z marketów w Kleszczowie 
zbierali słodycze dla podopiecznych 
Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. 
Wolontariusze z Łękińska przystąpi-
li również do „Szlachetnej Paczki”, gro-
madząc produkty spożywcze i artykuły 
chemiczne. Te dary oraz pralka, po-
trzebna samotnej, schorowanej pani 
Marii z Radomska zostały dostarczone 
w „Weekend cudów”.

Jedną z najwcześniejszych inicja-
tyw charytatywnych, zapowiedzia-
nych już w listopadzie, okazał się kier-
masz ogłoszony przez Gminny Żłobek 
w Kleszczowie. Rodziców dzieci popro-
szono o przekazywanie do sprzedaży 
upieczonych ciast, wykonanych ozdób, 
kart świątecznych i stroików. Dochód 
z ich sprzedaży został przeznaczony na 
wsparcie terapii chorej, 2-letniej dziew-
czynki Julii. Kiermasz w żłobku odby-
wał się od 6 do 10 grudnia. Taki sam cel 
przekazania wsparcia postawiła sobie 
społeczność samorządowego przed-
szkola w Kleszczowie, które - jak wie-
my - mieści się we wspólnym budynku 
ze żłobkiem. Tutaj świąteczny kiermasz 
charytatywny zorganizowany został od 
13 do 17 grudnia.

W Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie do udziału w akcji 
„Szlachetna Paczka”, zapoczątkowane-
go przez jedną z klas technikum, przy-
łączyło się osiem innych klas. Oprócz 
zbiórki darów i pieniędzy uczniowie zor-
ganizowali też kiermasz. „Łącznie uda-
ło nam się  zebrać aż 6505 złotych! 
Pozwoliło to na zakup najbardziej pod-
stawowych potrzeb pana Grzegorza  - 
tony węgla, butów na zimę  i maszyny 
do szycia - oraz kuchni węglowej, płyt 
OSB  i golarki do włosów, co oznacza, 
że zaspokoiliśmy wszystkie potrzeby 
rodziny! Uzupełniliśmy również zapas 

żywności  trwałej  i środków czystości” - 
poinformowali organizatorzy akcji na 
szkolnej stronie WWW.

W „Szlachetnej Paczce” uczestni-
czyła również społeczność samorządo-
wego przedszkola w Łękińsku. Zbiórkę 
darów dla potrzebującej wsparcia ro-
dziny prowadzono tu od 25 listopada 
do 6 grudnia. Dodatkowe pieniądze na 
zakup potrzebnych rzeczy pozyskano 
też na zorganizowanym w przedszko-
lu kiermaszu.

W podsumowaniu dobroczynnej ak-
cji przedszkola możemy przeczytać: 
„Dziękujemy Wszystkim, którzy wspar-
li naszą akcję organizacyjnie,  rzeczo-
wo i finansowo. Udało się zebrać kwotę 
9065,00 zł. DZIĘKUJEMY !!! 9 grudnia, 
wspólnie z Rodzicami, spakowaliśmy 
15 kartonów, były w nich artykuły żyw-
nościowe, środki czystości, kosmetyki, 
odzież, obuwie, artykuły szkolne, pleca-
ki, rower. I to, co bardzo ważne dla Ro-
dziny: zakupiliśmy 3  tony opału. Pacz-
ki dostarczyliśmy w sobotę, 11 grudnia, 
w trakcie tzw. Weekendu cudów”.

17 grudnia Szkoła Podstawowa im. 
J. Korczaka w Kleszczowie zorganizo-
wała kiermasz charytatywny „Otwarci 
na Innych”. Jego celem było zebranie 
możliwie największej kwoty na leczenie 
i rehabilitację małego Miłosza. „Dzię-
ki zaangażowaniu całej społeczności 
szkolnej: nauczycieli, pracowników ad-
ministracji i obsługi, rodziców, uczniów, 

przyjaciół naszej placówki, między  in-
nymi 5. Drużyny Harcerskiej  „Niebo” 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Klesz-
czowie udało nam się zebrać ponad 
18 500 złotych. Pieniądze te w całości 
zostaną przekazane na konto  funda-
cji, której podopiecznym jest Miłoszek” 
- tak w podziękowaniu, zamieszczonym 
na szkolnej stronie, napisała dyrektor 
Mariola Świderska-Kulka.

Jednym z ostatnich dobroczynnych 
działań roku 2021 był w gminie Klesz-
czów charytatywny, coroczny kiermasz 
na rzecz Fundacji Gajusz w Łodzi. Jego 
organizatorem (od wielu już lat) jest 
społeczność samorządowego przed-
szkola w Łuszczanowicach, a kierma-
szowe stoiska towarzyszą mikołajkowej 
lub przedświątecznej imprezie gmin-
nej. Sprzedaż przygotowanych na kier-
masz wypieków, świątecznych dań, 
a także bożonarodzeniowych gadże-
tów odbywała się w niedzielne popo-
łudnie 19 grudnia. Strażacy z jednost-
ki OSP w Kleszczowie oferowali w tym 
czasie porcje przygotowanej wcześniej 
grochówki. Wpływy z jej sprzedaży tak-
że zasiliły dobroczynny cel, podobnie 
jak pieniądze zebrane do puszek Fun-
dacji Gajusz.

„Jestem bardzo wdzięczna za za-
angażowanie w organizację kiermaszu 
charytatywnego dla podopiecznej Fun-
dacji Gajusz - Asi. Mimo trudnych wa-
runków atmosferycznych  - DALIŚMY 
RADĘ, bo mieliśmy wsparcie przyja-
ciół. Kwota ok. 17.000 zł wystarczy na 
wózek rehabilitacyjny  i niespodziankę” 
- poinformowała na stronie przedszko-
la w Łuszczanowicach dyrektor Ewa 
Bindas.

Za naszym pośrednictwem orga-
nizatorzy wszystkich przedświątecz-
nych działań dobroczynnych, jakie mia-
ły miejsce na terenie gminy, przekazują 
najserdeczniejsze słowa wdzięczności.

J. Strachocki

Moc akcji dobroczynnych

Grudniowe działania charytatywne były prawdziwym pokazem zaangażowania  
i otwartych serc mieszkańców gminy Kleszczów.

Fragment plakatu, zapraszającego na kiermasz 
w kleszczowskim żłobku i przedszkolu

To efekty akcji zorganizowanej przez 
przedszkole w Łękińsku

 Na kiermaszu w szkole w Kleszczowie 

Kulinarna strona kiermaszu, przygotowanego 
przez przedszkole w Łuszczanowicach
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Na czym polega 
rozbudowa BOŚ w Łękińsku
å ciąg dalszy ze str. 2 zanurzonych ,   dz ięk i   czemu 

oczyszczanie biologiczne  i separacja ciało stałe  - ciecz odbywa 
się w  jednym procesie. Dzięki wyeliminowaniu osadnika wtórne-
go, stężenie osadu czynnego może być dużo wyższe, tym samym 
objętość komory osadu czynnego w technologii MBR może być kil-
kukrotnie mniejsza niż w przypadku konwencjonalnych  technolo-
gii” - to fragment opisu tej technologii, zaczerpnięty ze specyfika-
cji przetargowej.

Mineralizacja, denitryfikacja, defosfatacja…
Zgodnie z założeniami wynikającymi z opracowanego wcześniej 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) technologia MBR wyma-
ga zapewnienia wysokosprawnego układu oczyszczania mechanicz-
nego, który pozwoli na usunięcie ze ścieków ciał stałych, piasku oraz 
tłuszczy. Zadaniem reaktorów biologicznych będzie - poza ich głów-
ną funkcją czyli biologicznym oczyszczeniem ścieków - doprowadze-
nie do mineralizacji związków organicznych, do nitryfikacji i denitryfi-
kacji związków azotu. Nie są to jedyne obcobrzmiące pojęcia zawarte 
w opisie technologii. Mowa jest jeszcze m.in. o biologicznej defosfa-
tacji z wykorzystaniem bakterii PAO (organizmów akumulujących po-
lifosforany) i o chemicznym strącaniu pozostałego fosforu.

Po to, by zagwarantować możliwość oczyszczania ścieków na-
wet w przypadku wyłączenia jednej linii technologicznej układów 
membranowych (z powodu awarii, bądź dla dokonania przeglądu) 
rozbudowana oczyszczalnia będzie dysponować dwoma ciągami 
technologicznymi - każdy z własną komorą.

Powiększona o nowe obiekty i instalacje
Kiedy porównamy opisane w dokumentacji obiekty z tymi, które 

służyły obsłudze starej oczyszczalni okaże się że przybędzie kilka 
nowych. Są to m.in. nowy budynek technologiczny, przepompownia 
ścieków surowych z kratą koszową, układ mechanicznego oczysz-
czania ścieków, zbiornik retencyjny ścieków burzowych z przele-
wem burzowym oraz komory: reaktorów biologicznego oczyszcza-
nia ścieków, instalacji filtracji membranowej MBR, zagęszczania 
i tlenowej stabilizacji osadu.

Do prawidłowej pracy nowych i starych obiektów konieczne 
będą podziemne sieci technologiczne, składające się z rurociągów, 
kanałów, przewodów i instalacji. Procesy technologiczne w zmoder-
nizowanej oczyszczalni mają być w dużym stopniu sterowane auto-
matycznie, a zastosowana technologia oczyszczania ma zapewnić 
prawidłową i ekonomiczną eksploatację oczyszczalni w warunkach 
stałego lub chwilowego niedociążenia w granicach od 20 do 100 
proc. nominalnej przepustowości oczyszczalni oraz krótkotrwałego 
przeciążenia do 150 proc. nominalnej przepustowości oczyszczalni.

Największe z przedsięwzięć komunalnych realizowanych w na-
szej gminie w roku 2022 obejmie również wyburzenie części wyłą-
czonych z użytkowania obiektów starej oczyszczalni i zagospodaro-
wanie ogrodzonego terenu. Do tego dojdzie budowa utwardzonych 
placów z kostki brukowej i zagospodarowanie terenów zielonych 
trawą oraz krzewami. Na zewnątrz obiektu zostanie zamontowa-
ny agregat prądotwórczy. W sytuacji awaryjnych wyłączeń energii 
umożliwi on podtrzymanie pracy urządzeń oczyszczających ścieki.

Wykonawca został zobowiązany do przeszkolenia obsługi zmo-
dernizowanej oczyszczalni. Szkolenie pracowników Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów” odbywać się będzie na terenie obiektu.

J. Strachocki

Tel. 608 026 380

Samodzielne mieszkanie
- DO WYNAJĘCIA. 

w Łękińsku 

BS w Kleszczowie 
połączony z ESBANKIEM

obydwu banków zapowiadana jest z po-
czątkiem kwietnia tego roku. Wtedy klienci byłego BS Kleszczów mają uzyskać 
dostęp m.in. do bankowości internetowej SGB24 / SGB24 Biznes i aplikacji mo-
bilnej SGB Mobile.

***
Połączenie z silniejszym partnerem kończy epokę samodzielnego funkcjo-

nowania kleszczowskiego banku. By odtworzyć historię jego działalności trze-
ba byłoby sięgać do dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Piotrkowie Trybunalskim. Dostępne w internecie wpisy związane z Krajowym 
Rejestrem Sądowym pojawiają się dopiero w 2002 roku. Wcześniej bank figuro-
wał w rejestrze spółdzielni, prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Piotrkowie 
Trybunalskim (rejestr ARS pod nr 176).

Z pierwszego, bardzo obszernego wpisu w KRS, datowanego na 16 lip-
ca 2002 r. dowiadujemy się, że w kwietniu roku 1983 przyjęto nowy statut Ban-
ku Spółdzielczego w Kleszczowie. W roku 2002 bank posiadał dwa oddziały 
(w Sulmierzycach i Klukach). Prezesem 6-osobowego zarządu była Jadwiga 
Podawca. W skład zarządu wchodziło troje wiceprezesów (Danuta Orłowska, 
Wiesława Wojewoda, Jadwiga Maciaszek) i członkowie Czesława Frach i Da-
riusz Kuśmierek. Radę nadzorczą banku tworzyło wtedy 13 osób: Lesław Bęcz-
kowski, Krzysztof Cebula, Józef Dyła, Lech Krawczyk, Tadeusz Kuśmierek, 
Barbara Mantyk, Henryk Osiński, Elżbieta Paciorek, Marian Roczek, Janina Stę-
pień, Wanda Stępień, Grażyna Szczepaniak, Teresa Urbańska.

Zmiany personalne w zarządzie oraz radzie nadzorczej banku można prze-
śledzić otwierając kolejne wpisy w KRS. Jedną z najważniejszych zmian było 
zastąpienie Jadwigi Podawcy na stanowisku prezesa przez Annę Roczek. Wpis 
w KRS informujący o tej zmianie pochodzi z lutego 2018 roku.

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku jest bankiem lokalnym, którego 
początki istnienia datują się na rok 1925. W tej chwili posiada 15 placówek na te-
renie województw łódzkiego i śląskiego. Od 1996 r. prezesem zarządu pozosta-
je Jacek Zacharewicz. W skład obecnej rady nadzorczej ESBANKU Banku Spół-
dzielczego wchodzą m.in. Tadeusz Kuśmierek i Jadwiga Podawca.

JS

å ciąg dalszy ze str. 5

GOPS przyjmuje wnioski 
o dodatek osłonowy

Nowe świadczenie w postaci dodatku osłonowego przysługuje gospodar-
stwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 
2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy, wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyj-
nej, ma zapewnić wsparcie osobom o niskich dochodach, a także uchronić je 
przed ubóstwem energetycznym. Świadczenie ma być odpowiedzią na szcze-
gólne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym 
wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że aby 
otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 
października 2022 roku. Wypłata dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 
r. nastąpi w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, 
które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się 
o wsparcie, składając wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku 
cała kwota dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć:
• osobiście w GOPS w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2 w godz. 7.30-15.30 

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, a we wtorek - w godz. 7.30-17.00.
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwa-

lifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzysta-
niem profilu zaufanego).
Szczegółowe informacje oraz wniosek - na stronie: www.gops.bip.klesz-

czow.pl oraz w siedzibie GOPS. Kontakt telefoniczny - 44/ 731-36-34 w go-
dzinach pracy GOPS.
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D z i a ł k i  z a z n a c z o n e 
kolorem przeznaczone 
są do zbycia w drodze 
u s t n y c h  p r z e t a r g ó w 
nieograniczonych w dniu 
27 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych w dniu 27 stycznia 2022 r.
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. beł-

chatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako 
działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą 
i chwastami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem 
drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na 
teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe do-
prowadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki położone przy ulicy Władysława Jagiełły o nume-
rach: 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661/1 - znajdują się w strefi e 8MN, o prze-
znaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjaz-

dem z drogi gminnej 101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskiego 
i Bolesława Chrobrego.

Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 
44/ 731-66-50.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 
27.01.2022 r. w sali nr 16 o godz. 10.30.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej 
w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej 
w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Pełna treść ogło-
szenia oraz regula-
min przetargu znajduje 
się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Klesz-
czowie ,  u l .  G łówna 
47, publikowana jest 
na stronach interneto-
wych www.kleszczow.pl 
oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.
bip.kleszczow.pl w za-
kładce „Gospodarka 
nieruchomościami”.

Dodatkowe infor-
m a c j e  m o ż n a  u z y -
skać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, ul Głów-
na 47, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Gruntami, pok. 26 lub 
pod tel. 44/ 731-66-31 
lub 44/ 731-66-55.

Lp. Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr 
działki

Nr 
KW

Powierzchnia 
[ha]

Cena 
wywoławcza 

netto [zł]
Wadium [zł]

Minimalne 
postąpienie 

[zł}
1 ul. Władysława Jagiełły 654 0,1840 101.200 11000 1100
2 „ 655 0,1201 72.060 7300 730
3 „ 656 0,1200 72.000 7200 720
4 „ 657 0,1200 72.000 7200 720
5 „ 658 0,1200 72.000 7200 720
6 „ 659 0,1200 72.000 7200 720
7 „ 660 0,1200 72.000 7200 720
8 „ 661/1 0,1201 72.060 7300 730PT

1B
/0

00
53

23
4/

7

Fundacja zaprasza rolników
W siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy 

Kleszczów można odbierać wyniki badań 
składu i odczynu pH gleb. Jedno ze statu-
towych działań Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów to „wspieranie  rozwoju  i obni-
żenia kosztów produkcji  rolniczej dla  rol-
ników”. W ramach tego zadania fundacja 
zachęciła producentów rolnych z terenu 
gminy Kleszczów do sprawdzenia zasob-
ności użytkowanych rolniczo gruntów. Po-
brane jesienią próbki gleb zostały przeba-
dane, dzięki czemu łatwiej można będzie 
określić potrzeby w zakresie nawożenia 
konkretnych gruntów.

Obecnie rolnicy, którzy złożyli wnioski 
o przeprowadzenie analizy gleby, mogą 
odbierać wyniki badań w biurze fundacji 
przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie. Można 
to robić od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-16.00.

W piątki i soboty - ułatwienia w handlu
Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników (Dz.U. 2021 poz. 2290) obo-
wiązuje od początku tego roku. Jej celem 
jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpo-
średniej w miastach. Ustawa reguluje pro-
wadzenie handlu przez rolników i ich do-
mowników na wyznaczonych miejscach 
w piątki i soboty, zwalniając z opłaty targo-
wej tych, którzy będą prowadzić handel na 
zasadach określonych w przepisach. Takie 
rozwiązanie ma mieć pozytywny wpływ na 
dochody rolników - producentów produk-
tów rolnych i spożywczych.

Ważne dla rolników

å
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Kiedy wystawić pojemnik?
odajemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 
Kleszczów, które będzie obowiązywać do połowy 2022 roku. To zbiorcza 

tabela, oparta na harmonogramach, które zostały już dostarczone przez spółkę Eko-
-Region do mieszkańców gminy Kleszczów.

Tak jak w zeszłym roku odpady podzielone zostały na pięć różnych kategorii. 
Każdy rodzaj odpadów to oddzielna kolumna w tabeli. Jeden raz w miesiącu będą 
odbierane: zmieszane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio-
logiczne/popiół. Jeden raz na kwartał mają być natomiast odbierane z posesji odpady 
z papieru i tektury oraz odpady szklane.

MIEJSCOWOŚĆ
Metale 

 i tworzywa 
szt.

Papier 
 i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady 

komunalne

Antoniówka, 
Dębina, Kamień, 

Kocielizna, 
Rogowiec, 
Żłobnica

14 lutego
14 marca

11 kwietnia
9 maja

13 czerwca

21 lutego
16 maja 11 kwietnia

8 lutego (popiół)
8 marca (popiół)

12 kwietnia
10 maja

14 czerwca

14 lutego
14 marca

11 kwietnia
9 maja

13 czerwca

Kleszczów

8 lutego
8 marca

12 kwietnia
10 maja

14 czerwca

21 lutego
16 maja 12 kwietnia

8 lutego (popiół)
8 marca (popiół)

12 kwietnia
10 maja

14 czerwca

8 lutego
8 marca

12 kwietnia
10 maja

14 czerwca

Adamów, 
Czyżów, 

Kolonia Wola 
Grzymalina, 

Łękińsko, 
Stefanowizna, 

Wolica

25 stycznia
22 lutego
22 marca

26 kwietnia
24 maja

28 czerwca

17 stycznia
19 kwietnia

25 stycznia
26 kwietnia

1 lutego (popiół)
1 marca (popiół)

5 kwietnia
4 maja

7 czerwca

25 stycznia
22 lutego
22 marca

26 kwietnia
24 maja

28 czerwca

Łuszczanowice, 
Łuszczanowice 

Kolonia

14 lutego
14 marca

11 kwietnia
9 maja

13 czerwca

17 stycznia
19 kwietnia 11 kwietnia

1 lutego (popiół)
1 marca (popiół)

5 kwietnia
4 maja

7 czerwca

14 lutego
14 marca

11 kwietnia
9 maja

13 czerwca

Terminy regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ● I kwartał - do 
15 kwietnia, ● II kwartał - do 15 lipca, ● III kwartał - do 15 października, ● IV kwartał - do 20 
grudnia. Opłatę można uregulować: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta,  
● przelewem na rachunek bankowy, wskazany w książeczce opłat.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5 zł miesięcznie 
od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady te są zbierane i odbierane w spo-
sób nieselektywny, wynosi 20 zł miesięcznie od osoby.

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

Nakazy i zakazy związane z grypą ptaków
Wojewoda łódzki wydał rozporządzenie 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) na terenie województwa łódz-
kiego. Dla przeciwdziałania jej dalszemu roz-
szerzaniu należy trzymać drób w zamknięciu, 
a o wszelkich przemieszczeniach drobiu in-
formować Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii. Zakazuje się: 1. utrzymywania kaczek i gęsi 
razem z innymi gatunkami drobiu; 2. organizo-
wania targów, wystaw, pokazów lub konkursów 
z udziałem ptaków.

Te nakazy i zakazy obowiązują na terenie 
całego województwa łódzkiego.

Mobilna aplikacja KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

go udostępnia aplikację mobilną na smartfony 
w systemie Android. Pozwala ona na dostęp do 
najważniejszych komunikatów w sprawie świad-
czeń, ubezpieczeń czy prewencji wypadkowej. 
Otwiera też dostęp do portalu eKRUS przezna-
czonego dla ubezpieczonych w KRUS, w którym 
można uzyskać (po zarejestrowaniu) spersona-
lizowane informacje o przebiegu ubezpieczenia.

Uwaga rolnicy - płatnicy VAT
Zmiany w przepisach wprowadzone od  

1 stycznia br. powodują, że rolnik będący płat-
nikiem podatku od towarów i usług (VAT), musi 
przelewać składki na dwa rachunki bankowe 
KRUS - oddzielnie składkę zdrowotną i od-
dzielnie składki na ubezpieczenia społeczne. 
Numery rachunków bankowych, dedykowa-
nych rolnikom będącym płatnikami VAT, we-
dług przynależności do Oddziału Regionalne-
go KRUS, można uzyskać w każdej jednostce 
organizacyjnej KRUS oraz na stronie interneto-
wej www.krus.gov.pl.

Większość dopłat - już na kontach rolników
Na osłabieniu złotego najbardziej korzy-

stają eksporterzy. Korzyści odnoszą też rolni-
cy, dla których kwoty rolniczych dopłat za rok 
2021 zostały przeliczone według kursu 4,6197 
zł/euro. Przy takim przeliczniku jednolita płat-
ność obszarowa wyniosła 487,62 zł od 1 hek-
tara. Wypłata zaliczek z tytułu dopłat (70 proc. 
kwoty bazowej) prowadzona była od 18 paź-
dziernika do 30 listopada. Od 1 grudnia po-
wiatowe biura ARiMR zaczęły wydawać decy-
zje końcowe w sprawie wypłat. Zakończenie tej 
operacji oraz przekazanie pozostałej kwoty do-
płat ma nastąpić do końca lutego br.

(opr. JS)

å

P
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Uniejowie odbyło się uroczyste wręczenie pucharów, 
wyróżnień i nagród dla najlepszych zawodników, trene-

rów, działaczy Ludowych Zespołów Sportowych z naszego re-
gionu. W gronie 10. najlepszych sportowców LZS województwa 
Łódzkiego w roku 2021 pierwszą lokatę zajął zapaśnik z AKS 
Piotrków Tryb. Magomedmurad Gadżijew - mistrz świata w kat. 
70 kg w stylu wolnym.

W czołówce nie ma - niestety - zawodników z Omegi Klesz-
czów. Przedstawiciel naszego klubu Sebastian Ołubek został na-
tomiast uhonorowany w gronie pięciu najlepszych trenerów LZS 
województwa łódzkiego za rok 2021.

Kolejność we współzawodnictwie gmin, w których działają lu-
dowe kluby sportowe za rok 2021: 1. Opoczno, 2. Bełchatów, 3. 
Rozprza, 4. Zelów, 5. Moszczenica, 6. Szczerców. Kleszczów 
znalazł się w gronie gmin wyróżnionych, podobnie jak Działo-
szyn, Sulejów i Wola Krzysztoporska. W klasyfi kacji powiatów 
zwycięstwo odniósł powiat bełchatowski przed piotrkowskim 
i opoczyńskim.

Jedyną szkołą z naszej gminy, która uzyskała wyróżnienie 
jest SP im. M. Kopernika w Łękińsku. Trzy najwyżej ocenione 
pod względem sportowym podstawówki w naszym województwie 
to: 1. SP Rozprza, 2. SP Kurnos Drugi, 3. SP Jarosty. A czołów-
ka klasyfi kacji szkół ponadpodstawowych to: 1. ZSCKP Bujny, 2. 
ZSP Zelów, 3. ZS Pajęczno.

Nasi w jubileuszowej publikacji
Gala w Uniejowie była zarazem okazją do przypomnienia 

dziejów sportu spod znaku LZS, a to z okazji obchodzonego 
w tym roku jubileuszu 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. 
W okolicznościowej publikacji, przygotowanej przez Marka Mazu-
ra i Konrada Gwoździa podsumowano lata działalności i sukcesy 
ludowych klubów sportowych z regionu łódzkiego. Przypomniane 
też zostały sylwetki 75 sportowców i 75 działaczy - trenerów LZS.

Na kartach publikacji zna-
lazło się miejsce do opisa-
nia sylwetek czterech działa-
czy związanych z LKS Omega 
Kleszczów. Są to: ● Kazimierz 
Jasiński (zanim w 1992 roku 
z jego inicjatywy powstał 
w Kleszczowie klub LKS Ome-
ga, którego został kierowni-
kiem, był K. Jasiński wybitnym 
kolarzem, trzykrotnym zdo-
bywcą mistrzostwa Polski); 
● Stanisław Różycki (zanim 

zaczął aktywnie działać w LKS Omega Kleszczów już w latach 70. 
poświęcił się organizowaniu życia sportowego w gminie Klesz-
czów, działał też w radach wojewódzkich LZS w Piotrkowie Tryb., 
a później w Łodzi), ● Jan Gurazda (od 2003 roku prezes Ome-
gi, a w latach 1999-2021 - z-ca przewodniczącego Powiatowe-
go Zrzeszenia LZS w Bełchatowie); ● Sebastian Ołubek (trener 

podnoszenia ciężarów w LKS Omega Kleszczów). Całą publika-
cję o historii LZS-owskiego sportu można pobrać ze strony http://
lodzkielzs.pl/wp-content/uploads/2021/12/75-LAT_LZS_PLIK-

-NA-MONITOR.pdf.
Z okazji jubileuszu LZS wręczone zostały okolicznościowe 

odznaki. Otrzymało je 12 osób związanych z LKS Omega Klesz-
czów: Jan Gurazda, Stanisław Różycki, Jolanta Posmyk, Jolan-
ta Muszyńska, Maria Kaczmarczyk, Justyna Koch, Henryk Gie-
roń, Sebastian Ołubek, Lesław Jańczyk, Andrzej Zbroja, Roman 
Urbański i Tomasz Bednarski.

Powiatowe podsumowanie
Sportowy rok na terenie powiatu bełchatowskiego działa-

cze LZS podsumowali podczas uroczystości, zorganizowa-
nej w Domu Kultury w Zelowie. Ogłoszono wyniki 20. plebiscy-
tu sportowego, wręczono nagrody najlepszym zawodnikom oraz 
ich trenerom.

W gronie 11 najlepszych sportowców powiatu znalazło się 
pięcioro zawodników z sekcji podnoszenia ciężarów LKS Ome-
ga Kleszczów (Klaudia Ołubek, Aleksandra Kopka, Marcin Ja-
kóbczak, Oscar Ołubek, Imer Sejdija), a także lekkoatleta Mak-
symilian Zawiślak.

Jedna przedstawicielka gminy Kleszczów trafi ła do katego-
rii „Sportowa rewelacja roku”. To lekkoatletka Martyna Witkow-
ska. Z kolei w kategorii „Trener - Wychowawca” zostali wyróżnie-
ni Mateusz Urbaniak - trener lekkoatletów oraz Sebastian Ołubek 
- trener sztangistów.

J. Strachocki

Sportowe podsumowania ‘2021

Fot. www.b24tv.pl

W
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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?

21 stycznia 
w SOLPARKU…

…jest zapowiedziany wernisaż 
prac Jadwigi i Lesława Jańczy-
ków. Zaprezentowane zostaną pra-
ce wykonywane głównie w ramach 
zajęć twórczych, organizowanych 
przez GOK w Kleszczowie. Przez 
3 tygodnie prezentowanych będzie 
kilkanaście prac malarskich pana 
Lesława oraz przykłady prac tkac-
kich, wykonanych przez jego żonę. 
W dniu wernisażu, zapowiedzia-
nego na godz. 17 oglądać będzie 
można również prace z zakresu 
ceramiki artystycznej, przygotowy-
wane wspólnie.

Wyniki konkursu 
„Choinka marzeń”

Gminny Ośrodek Kul tury 
w Kleszczowie zaprosił mieszkań-
ców do udziału w konkursie fo-

tografi cznym „Choinka marzeń”. Konkurs polega na sfotografowaniu przyozdo-
bionej przez siebie choinki i przesłaniu jej zdjęcia. Głosowanie na konkursowe 
zdjęcia prowadzone było na profi lu FB GOK od 24 do 29 grudnia. Najwięcej gło-
sów zdobyła choinka, której zdjęcie udostępniła Justyna Gawłowska. Drugie miej-
sce - Agnieszka Bauer, trzecie - Karolina Białek, wyróżnienie - Kamila Szymanek. 
Nagrodami były bony zakupowe o wartości od 100 do 250 zł do Galerii „Olimpia”.

Zdjęcia nagrodzonych choinek można obejrzeć na stronie www.gok.kleszczow.pl.

Wśród laureatów powiatowego konkursu
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Bełcha-

towie podała informację o wynikach konkursów literackich. W XXIII Powiatowym 
Konkursie Literackim „Książki na medal” spośród ponad 50 prac (w kategorii klas 
VII-VIII szkół podstawowych) jury przyznało wyróżnienie Zofi i Kuc ze Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczowie. Uczniowie tej szkoły wywalczyli aż dwa miejsca na po-
dium w X Powiatowym Konkursie Literackim „Bajka dla siostrzyczki i braciszka”. 
Spośród ponad 30 złożonych prac, jury przyznało I miejsce Nadii Perońskiej, a III 
miejsce Franciszkowi Jakubikowi.

Gratulacje dla laureatów!
(opr. JS)

… urozmaici ł  sylwestrową noc 
w Kleszczowie. Na parkingu przy uli-
cy Sportowej Nowy Rok witali miesz-
kańcy gminy oraz przyjezdni, których 
nie zniechęcił padający deszcz. Pokaz 
sztucznych ogni można było obejrzeć 
z zacisznych wnętrz samochodów, ale 
zwolennicy żywej muzyki nie zważa-
jąc na aurę słuchali koncertu w wyko-
naniu zespołu Andre przed sceną, pod 
parasolami.

KULTURA - wydarzenia i zapowiedzi

Plenerowy koncert i pokaz fajerwerków…

www.gok.kleszczow.pl



KRÓTKIE KALENDARIUM 
DZIAŁAŃ

● 13.09.2021 r. - decyzja o ustanowieniu 
pełnomocnika i powiadomieniu Wójta 
Gminy Kleszczów o zamiarze wystą-
pienia z inicjatywą przeprowadzenia 
referendum.

● 14.09.2021 r. – złożenie w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie „Powiadomie-
nia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum”.

● 16.09.2021 r. na tablicach ogłoszeń so-
łectw gminy Kleszczów, na stronie inter-
netowej gminy Kleszczów i w Biuletynie 
Informacji Publicznej ukazała się „Infor-
macja o zamierzonym referendum”. Do 
Wójta Gminy Kleszczów został złożony 
wniosek o podanie liczby mieszkańców 
uprawnionych do głosowania.

● 17.09.2021 r. uzyskaliśmy informację, że 
liczba wyborców uprawnionych do gło-
sowania na koniec kwartału poprzedza-
jącego złożenie wniosku (tj. na dzień 30 
czerwca 2021 r.) wynosi 4761 osób; za-
tem 10% uprawnionych do głosowania 
mieszkańców gminy, na których wnio-
sek przeprowadza się referendum to 
477 osób.

● Od 18.09.2021 r. do 30.10.2021 r. - zbie-
ranie podpisów na kartach poparcia 
wniosku w sprawie przeprowadzenia 
referendum lokalnego (zgodnie z usta-
wą mieliśmy na to czas znacznie dłuż-
szy tj. 60 dni od dnia powiadomienia).

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, 
którzy nas przyjęli i wyrazili swoje 

poparcie na kartach!

● 02.11.2021 r. - złożenie w Urzędzie Gmi-
ny „Wniosku w sprawie przeprowadze-
nia referendum”.

● Od 09.11. do 16.11.2021 r. - Komisja 
doraźna Rady Gminy Kleszczów prze-
prowadziła sprawdzenie podpisów na 
kartach poparcia referendum. Za pra-
widłowo złożone Komisja uznała 2117 
podpisów.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KLESZCZÓW!

W dniu 30.08.2021 r. Wojewoda Łódzki wystąpił z wnioskiem w sprawie 
zmiany granic poprzez włączenie z obszaru gminy Kleszczów terenów 
obrębu ewidencyjnego Wola Grzymalina o powierzchni 2061,59 ha 
w granice gminy Bełchatów.

W reakcji na ten wniosek grupa mieszkańców (20 osób) już 10.09.2021 r. 
postanowiła działać. Wystąpiliśmy z inicjatywą zorganizowania referendum 
w tej sprawie, mając na uwadze, iż REFERENDUM jest najmocniejszą 
prawnie formą przeprowadzenia konsultacji (art. 170 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej).

● 25.11.2021 r.  Rada Gminy Kleszczów podjęła uchwałę nr 
XXXIX/517/2021 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 
na wniosek mieszkańców. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 
15 głosami „za”!
Wojewoda Łódzki w ustawowym terminie nie uchylił uchwały, nie 
stwierdził jej niezgodności z prawem!

● 30.11.2021 r. uchwała została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego”. Zgodnie z §3 tej uchwały referendum 
zostanie przeprowadzone w dniu 16 stycznia 2022 roku.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KLESZCZÓW, 
Pokażmy, że jako społeczność Gminy Kleszczów 

nie godzimy się na lekceważenie naszej opinii.
Wyraźmy ją w niedzielę 16 stycznia 2022 

w przewidzianej prawem formie idąc do lokalu wyborczego 
i GŁOSUJĄC PRZECIW PODZIAŁOWI GMINY.

Prawo jest po naszej stronie i chcemy z niego skorzystać!

INICJATORZY REFERENDUM

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym

zarządzonym przez Radę Gminy Kleszczów
na dzień 16 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów, polegającej na
włączeniu w granice gminy Bełchatów obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Grzymalina

o powierzchni 2061,59 ha z obszaru gminy Kleszczów

1. Jestem za podjęciem przez Radę Gminy Kleszczów uchwały wyrażającej negatywną opinię w sprawie 
zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów, polegającej na włączeniu w granice 
gminy Bełchatów obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Grzymalina o powierzchni 2061,59 ha 
z obszaru gminy Kleszczów.

2. Jestem za podjęciem przez Radę Gminy Kleszczów uchwały wyrażającej pozytywną opinię w sprawie 
zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów, polegającej na włączeniu w granice 
gminy Bełchatów obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Grzymalina o powierzchni 2061,59 ha 
z obszaru gminy Kleszczów.

STAŃ W OBRONIE GRANIC NASZEJ GMINY!
PRAWO JEST PO NASZEJ STRONIE
I CHCEMY Z NIEGO SKORZYSTAĆ!

WEŹ UDZIAŁ W REFERENDUM
16 STYCZNIA (NIEDZIELA) 2022

OGŁOSZENIE PŁATNE


