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Od 1 kwietnia zacznie w naszym województwie obowiązywać 
nowy podział na obwody łowieckie. Na str. 12 i 13 pokazujemy 
mapki z granicami czterech obwodów, jakie obejmują tereny gmi-
ny Kleszczów. Podajemy również dodatkowe informacje, dotyczą-
ce tego, kto pokrywa straty spowodowane przez zwierzynę łowną.

Więcej na str. 10 i 11

W strefi e w Bogumiłowie na działce o powierzchni ponad 
8 ha powstać ma nowoczesna fabryka, specjalizująca się w pro-
dukcji litowo-jonowych ogniw oraz systemów magazynowania 
energii. Projekt ma być realizowany we współpracy z fi rmą tech-
nologiczną Durapower Holdings PTE LTD z Singapuru.

Według zapowiedzi inwestora deklarowana liczba mających 
znaleźć zatrudnienie w fabryce to ok. 300 osób. Dokument for-
malizujący współpracę podpisali wójt gminy Sławomir Chojnow-
ski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów Mariola 
Rybarczyk i członek zarządu FRGK Robert Krzympiec. Reali-
zacją inwestycji zajmie się spółka Faradise S. A. z Poznania, 
w imieniu której umowę podpisał członek zarządu Andrzej La-
skowski. W wypowiedzi z 28 lutego dla agencji Newseria Biz-
nes powiedział:

- Fabryka w Kleszczowie będzie produkowała podstawowe 
części do magazynów energii. Dzięki temu nie trzeba będzie ich 
sprowadzać z Dalekiego Wschodu czy Afryki. Będą przetwarza-
ne i dostępne na miejscu, abyśmy mogli konstruować z nich ma-
gazyny energii - zarówno te wielkopowierzchniowe, wielkomo-
cowe, jak i te kierowane do prosumentów.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 
2026 roku.

Dzień Kobiet to jedyny i wyjątkowy 
dzień w roku. Wszystkim kobietom 

mieszkającym i pracującym na terenie 
gminy Kleszczów przekazuję z okazji 
ich święta najserdeczniejsze życzenia: 
dobrego zdrowia, wielkiej wytrwałości 

i niespożytych sił w realizowaniu swoich 
pasji i marzeń. Życzę też wielu dowodów 

wsparcia i miłości ze strony mężczyzn 
- w każdym dniu roku!

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

…stanie się w najbliższych latach dużym placem budowy. Oprócz 
trzypiętrowych bloków mieszkalnych powstaną tu segmenty gara-
żowe. Na razie trwa procedura wyboru fi rmy, która przygotuje do-
kumentację projektową tej kolejnej inwestycji mieszkaniowej w gmi-
nie Kleszczów.

Więcej na str. 2

W dziewięciu sołectwach gminy Kleszczów odbędą się w mar-
cu zebrania sołeckie. Po dłuższej przerwie, spowodowanej ogra-
niczeniami epidemicznymi, będzie to okazja do spotkania wój-
ta gminy Kleszczów, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Gminy 
z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Głównym tematem bę-
dzie omówienie bieżących spraw sołectwa.

Więcej na str. 2

POMOC dla Ukrainy
Więcej na str. 6

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku nie jest jedy-
nym przykładem spółdzielczej formy prowadzenia działalności 
gospodarczej w historii naszej gminy. W 20-leciu międzywojen-
nym istniała w Kleszczowie spółdzielnia spożywców.

W dokumentach rejestrowych, przechowywanych w łódzkim 
archiwum, dzieje Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców 
„Oszczędność” w Kleszczowie zaczynają się jesienią 1931 roku. 
Nie jest jednak wykluczone, że spółdzielnia była aktywna przez 
kilka wcześniejszych lat. Ten fakt potwierdziły w swoich oświad-
czeniach dwie osoby, związane z jej zarządem: Tadeusz Roga-
czewski oraz Kajetan Czupryński.

Więcej na str. 12 i 13

Obwody łowieckie i ich granice

Fabryka baterii i magazynów 
energii w gminie Kleszczów

Zachodnia strona osiedla 
„Łuszczanowice”…

Odbędą się sołeckie zebrania

Z historii gminy Kleszczów

Wizualizacja wykonana przez TMBUD Projektowanie Usługi 
Inwestycyjne Tomasz Kucharski
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J eden z pierwszych większych tegorocznych przetargów gminnych dotyczy za-
mówienia wielobranżowej dokumentacji, w oparciu o którą można będzie zbu-

dować trzy wielorodzinne budynki, które pomieszczą w sumie 57 komunalnych mieszkań.

Wygląd budynków
Kolejna z mieszkaniowych inwestycji, realizowanych na istniejącym już osiedlu 

w Łuszczanowicach, będzie obejmowała postawienie oprócz bloków mieszkalnych tak-
że segmentów, mieszczących garaże. Oprócz realizacji wszystkich robót, które kojarzą 
się z budownictwem mieszkaniowym (branża budowlana, elektryczna, wod.-kan., gazo-
wa, telekomunikacyjna, drogowa) dokumentacja ma uwzględniać zagospodarowanie te-
renu i wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

Parametry projektowanych bloków mieszkalnych zostały określone w zatwierdzonej 
wcześniej przez Urząd Gminy w Kleszczowie koncepcji, której wykonawcą był fi rma ze 
Szczercowa TMBUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne Tomasz Kucharski.

Ich najkrótszy opis, za-
mieszczony w przetargowej 
specyfi kacji jest taki: „Budy-
nek mieszkalny wielorodzin-
ny to budynek trzykondy-
gnacyjny, niepodpiwniczony 
z poddaszem użytkowym, 
jednoklatkowy, w które-
go skład wchodzi 19 loka-
li mieszkaniowych. Dodat-
kowo na parterze znajduje 

… w gminie Kleszczów to cel prowadzonych od kilku dni badań ankietowych. Bada-
nia są prowadzone za pomocą elektronicznych, anonimowych ankiet. Opinie wyrażone 
przez mieszkańców gminy oraz przez podmioty prowadzące handel napojami alkoholo-
wymi i wyrobami tytoniowymi pomogą w opracowaniu „Diagnozy zagrożeń społecznych 
na terenie gminy Kleszczów”.

Tematem badań ankietowych są różnego typu uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, 
internetu, hazardu), a także opinie dotyczące dostępności na terenie gminy substancji 
psychoaktywnych, alkoholu i narkotyków oraz związanych z tym zagrożeń.

Na wypełnienie ankiety trzeba poświęcić od 10 do 15 minut. Zebrane dzięki badaniu 
opinie mieszkańców oraz sprzedawców pozwolą na opracowanie aktualnej diagnozy za-
grożeń społecznych na naszym terenie oraz na stworzenie skutecznych metod przeciw-
działania. Ankiety są dostępne pod linkami:

https://www.survio.com/survey/d/P4G8O4W2U3X0F9V8Q - dla mieszkańców gminy,
https://www.survio.com/survey/d/N1V5B7Q6L6A8O2M2F - dla sprzedawców napo-

jów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
JS

… będą organizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. WOLICA - 3 marca (czwartek) - godz. 17.00 - sala OSP w Wolicy
2. ŁUSZCZANOWICE - 4 marca (piątek) - godz. 17.00 - sala OSP 

w Łuszczanowicach
3. KLESZCZÓW - 7 marca (poniedziałek) - godz. 17.00 - Gminny Ośrodek Kultury 

w Kleszczowie
4. KAMIEŃ - 9 marca (środa) - godz. 16.30 - dom kultury w Kamieniu
5. ANTONIÓWKA - 9 marca (środa) - godz. 18.00 - sala OSP w Antoniówce
6. ŻŁOBNICA - 10 marca (czwartek) - godz. 17.00 - Wiejski Ośrodek Kultury 

w Żłobnicy
7. ROGOWIEC - 11 marca (piątek) - godz. 16.30 - Wiejski Ośrodek Kultury 

w Rogowcu
8. CZYŻÓW - 11 marca (piątek) - godz. 18.00 - Wiejski Ośrodek Kultury w Czyżowie

9. ŁĘKIŃSKO - 14 marca (poniedziałek) - godz. 17.00 - sala OSP w Łękińsku

Przybędzie prawie 60 nowych mieszkań

Zdiagnozować zagrożenia społeczne…

Zebrania sołeckie…

å

KRÓTKO
Odbiorą azbestowe odpady
Spółka Środowisko i Innowacje, mają-

ca swoją siedzibę w Warszawie i dysponują-
ca własnym składowiskiem odpadów zawiera-
jących azbest, będzie się zajmować do końca 
roku 2022 sukcesywnym odbieraniem i uniesz-
kodliwianiem takich odpadów z terenu gmi-
ny Kleszczów. Zgodnie z zawartą w styczniu 
umową wynagrodzenie wykonawcy za odbiór 1 
tony odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest (wraz z załadunkiem i przekazaniem do 
unieszkodliwiania) wyniesie 491,40 zł brutto.

Nowe przyłącza gazowe
7 lutego podpisana została umowa na 

wykonanie trzech przyłączy gazowych do 
obiektów zlokalizowanych na terenie gmi-
ny Kleszczów. Ich wykonawcą będzie Firma 
Usługowa „lNSTAR”. Wartość umowy wyno-
si 24,6 tys. zł, a uzgodniony termin realizacji 
to 7 czerwca br.

Majątek wymaga ubezpieczenia
Jedna z regularnie wznawianych umów 

dotyczy ubezpieczenia majątku, będącego 
własnością gminy Kleszczów. Pod koniec ub. 
roku prowadzone było postępowanie przetar-
gowe związane z ubezpieczeniem tego mająt-
ku do 31 grudnia 2023 r. Pierwsza część za-
mówienia dotyczyła: ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elek-
tronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej. Zakres drugiej 
części zamówienia obejmował ubezpiecze-
nia komunikacyjne. Ubezpieczycielem dla 
obu tych zakresów zostało Sopockie Towa-
rzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. War-
tość brutto umowy, związanej z pierwszą czę-
ścią to 459.313,40 zł brutto. Usługa dotycząca 
ubezpieczeń komunikacyjnych kosztować bę-
dzie natomiast 308.546 zł brutto.

Wsparcie dla gminnego sportu
Zostały przyznane dotacje na wsparcie pro-

jektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy 
Kleszczów. Dotacja na realizację zadań z tego 
zakresu udzielona dla Ludowego Klubu Sporto-
wego „Omega” Kleszczów wyniesie 1.080.000 
zł, natomiast dotacja dla Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Junior” Kleszczów - 20.000 zł.

Dotacja dla spółki wodnej
W minionym roku Gminna Spółka Wod-

na w Kleszczowie otrzymała z budżetu gminy 
Kleszczów dotację w wysokości 155.800 zł na 
realizację zadań, wynikających z „Prawa wod-
nego”, w szczególności na wykonanie i utrzy-
manie urządzeń melioracyjnych. Umowa doty-
cząca przyznania tej dotacji została podpisana 
28 maja 2021 r., zaś kwota udzielonej dotacji 
rozliczona w całości 9 listopada.

Zostały już ogłoszone warunki przyzna-
nia tegorocznej dotacji na realizację zadań 
z zakresu „Prawa wodnego”. Zaplanowane 
wsparcie dla tych zadań wynosi 156 tys. zł. 
Szczegóły - w ogłoszeniu z 2 lutego, zamiesz-
czonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

JS

Wizualizacja wykonana przez TMBUD Projektowanie Usługi 
Inwestycyjne Tomasz Kucharski
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17 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie odbyły 
się obrady XLIV sesji Rady Gminy Kleszczów kadencji 2018-2023. 

Było to nadzwyczaj krótkie posiedzenie, trwające nieco ponad 20 minut. 
W tym czasie rozpatrzony został liczący kilkanaście punktów porządek ob-
rad. Dodajmy, że z większością procedowanych na sesji spraw radni zapo-
znali się wcześniej na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Kleszczów 
(15 lutego obradowała Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska, a dzień później - Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich).

Na początku sesji rozpatrzono projekty dwóch uchwał, dotyczących 
pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego. Kwota 65 tys. zł prze-
znaczona została na działania związane z przygotowaniem materiałów 
i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomo-
ści położonych na terenie gminy Kleszczów, natomiast 50 tys. zł pozwoli 
utrzymać w Kleszczowie funkcjonowanie punktu, w którym będzie można 
rejestrować pojazdy mechaniczne.

Podobnie jak w poprzednich latach rada zdecydowała się nie wyodrębniać 
w budżecie Gminy Kleszczów środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Rozpatrując projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wyso-
kości pożyczek udzielonych w tym roku budżetowym przez Wójta Gminy 
Kleszczów radni wyrazili zgodę na 300 tys. zł. Źródłem finansowania po-
życzek ma być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-
2028 wprowadzona została kosmetyczna zmiana w postaci nadania in-
nej nazwy projektowi, na który Gmina Kleszczów otrzymała promesę ze-
wnętrznego dofinansowania. Przedsięwzięcie umieszczone w wydatkach 
majątkowych gminy nosi obecnie nazwę „Budowa zespołu boisk sporto-
wych w Czyżowie - Rozbudowa obiektów sportowych na terenie Gminy”. 
Kwota przewidziana na rok 2022 na finansowanie tej inwestycji to 9 mln zł.

Wprowadzając zmiany w budżecie gminy na bieżący rok radni doko-
nali zaledwie kosmetycznych zmian w porównaniu z tymi, które zostały za-
twierdzone uchwałą, podjętą podczas styczniowej sesji budżetowej (kwo-
ty podawaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”).

W trakcie sesji, która odbyła się w lutym, przyjęty został również „Pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2022 rok”. Program dotyczy 
takich działań gminy, jak: l. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt; 2.opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 
dokarmianie; 3.odławianie zwierząt bezdomnych; 4. obligatoryjna steryli-
zacja albo kastracja zwierząt i zachęcanie ich właścicieli do ograniczenia 
populacji psów i kotów poprzez dofinansowanie 50 proc. kosztów tych za-
biegów; 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6. usypianie 
ślepych miotów; 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8. zapewnienie całodobowej opie-
ki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Gminny program w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi wej-
dzie w życie w 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego. Podobny tryb obowiązywać ma w przypadku kolej-
nej uchwały, przyjętej przez Radę Gminy Kleszczów, dotyczącej ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży po-
żarnych. Nowe stawki wprowadzone dzięki tej uchwale to 30 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej 
oraz 12 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.

Końcowa część sesji to przyjęcie sprawozdań. Najbardziej obszer-
ne dotyczyło działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2021 rok. Kolejne (także za rok 2021) odnosiło się do wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów. 
Było również sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów 
podjętych na poprzedniej, styczniowej sesji.

J. Strachocki

Obradowała Rada Gminysię pomieszczenie gospodarcze oraz rowerownia. Parter budynku 
należy dostosować dla osób niepełnosprawnych. Budynek zapro-
jektować w technologii tradycyjnej murowanej, strop Rektor, fun-
damenty żelbetowe, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej”.

Najwięcej mieszkań M-3
Jeden budynek zajmować ma blisko 410 m kw. powierzch-

ni, a łączna powierzchnia użytkowa wyniesie prawie 1110 m kw., 
z czego na powierzchnię mieszkalną przypadać będzie przeszło 
952 metry. Każdy blok będzie miał niecałe 14 i pół metra wyso-
kości. Wśród 19 lokali mieszkalnych najliczniejsze będą 3-pokojo-
we z aneksem kuchennym. Będzie ich 11 o metrażu 58,04 m kw., 
60,02 m kw. lub 60,55 m kw. Mniejsze jedno i dwupokojowe lokale 
z aneksem kuchennym będą mieć 33,14 m kw. oraz 41,41 m kw. 
W jednym budynku znajdą się po 4 lokale obu typów - wszystkie 
będą oczywiście posiadać aneks kuchenny.

Podobnie jak budynki mieszkalne również segmenty garażo-
we mają zostać zaprojektowane w technologii tradycyjnej muro-
wanej. Będą mieć dwuspadowy dach oparty na drewnianej kon-
strukcji, żelbetowe fundamenty i takiż strop. Pojedyncze miejsce 
garażowe liczyć będzie niecałe 23 m kw. (6,5m x 3,5m).

Oprócz dokumentacji obejmującej branże: architektoniczną, 
konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną (ogrzewanie, wentylacja, 
gaz, woda, kanalizacja, elektryka, telekomunikacja) i rozwiązania 
komunikacyjne zadaniem projektanta będzie wykonanie kosztory-
su wraz z przedmiarem robót i uzyskanie ostatecznego pozwole-
nia na budowę.

JS
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„Można odejść na zawsze
by stale być blisko”

ks. J. Twardowski

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
za wyrazy współczucia i udział
w uroczystościach pogrzebowych

Ś.P. LECHOSŁAWA BARYŁY

składa Rodzina

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
dla wszystkich przybyłych na uroczystość pogrzebową 

Ś.P. Henryka Michałka.
Wsparcie duchowe, okazane serce są wielką pociechą 
dla rodziny pogrążonej w smutku.

Z wdzięcznością – najbliżsi Zmarłego

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.poz.1899 ze zm.) zawiadamia, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń wykazy części nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy, położonych w miejscowości Żłobnica i Łuszczanowice, gmi-
na Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu 
wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opubli-
kowana na stronie internetowej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl) oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00, tel. 44/ 731-30-80.

pierwszej w tym roku akcji profilaktycznych badań mammograficznych, przeprowadzonych w 
Kleszczowie 14 lutego skorzystało 60 kobiet. Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus 

10 pacjentek zostało przebadanych w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez Gminę 
Kleszczów. Pozostałe panie - w ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

JS

SALUS - harmonogram na marzec

Dużo przebadanych pań

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 11.03 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 25.03 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 05.03 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 19.03 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.03 8.30-14

6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 17.03 15.30-18

7. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 05.03 9-14

8. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 08.03 10-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 22.03 12-16

10. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 08.03 9.30-13.30

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 22.03 9.30-13.30

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 14.03 16-18

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 28.03 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 29.03 9-14

15. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 09.03 9-14

16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 16.03 9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 23.03 9-14

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 30.03 9-14

19. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 19.03 9-14

20. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 04.03 9-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 18.03 9-14

22. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 05.03 8.30-14

23. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 19.03 8.30-14

24. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 30.03 14-18

25. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 10.03 10-14

26. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 17.03 13-18

27. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 10.03 15.30-18

28. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 24.03 15.30-18

29. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 21.03 11-14

30. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 21.03 10-17

31. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 10.03 9-14

32. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 24.03 9-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 17.03 9-17

34. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 10.03 9.30 -15

35. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 24.03 9.30 -15

36. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 11.03 9-14

37. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 17.03 9.30-14

38. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 25.03 9-14

39. USG lek. radiolog Paweł Banaszak 19.03 10-14

40. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski 05.03 9.30-14

41. Specjalista pediatrii i 
alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy 

wtorek 12-14

Przychodnia SALUS podała marcowy 
harmonogram Poradni Rehabilitacji.

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 08.03. godz. 8-15, ● 09.03. godz. 8-17.30, 
● 10.03. godz. 8-15, ● 11.03. godz. 8-15, 
● 14.03. godz. 8-15, ● 16.03. godz. 8-15, 
● 17.03. godz. 8-15, ● 18.03. godz. 8-15,  
● 21.03. godz. 8-17.30, ● 22.03. godz. 8-15, 
● 24.03. godz. 8-15, ● 25.03. godz. 8-15, 
● 28.03. godz. 8-15, ● 29.03. godz. 8-15,  
● 30.03. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 07.03. godz. 15-18, ● 11.03. godz. 15-18, 
● 21.03. godz. 15-18, ● 25.03. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 09.03. godz. 15-18, ● 23.03. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 19.03. godz. 8.10-14.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran,  

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

lutego Szpital Wojewódzki im. Jana 
Pawła II w Bełchatowie podał szcze-

góły bezpłatnego programu wsparcia aktywnych 
zawodowo mieszkańców Łódzkiego, którzy cho-
rowali na COVID-19. Program dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach RPO Województwa Łódzkiego składa się 
z czterech etapów: 1. Kwalifikacja uczestników, 2. 
Ocena wyników, 3. Rehabilitacja, 4. Zakończenie 
i analiza wyników.

Kwalifikacją uczestników w naszym woje-
wództwie zajmują się dwie placówki: Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilak-
tyczno-Lecznicze w Łodzi oraz Pabian-Med 
w Pabianicach. Tutaj odbywają się konsultacje 
(internistyczna, kardiologiczna, neurologiczna, 
pulmonologiczna, rehabilitacyjna) oraz specjali-
styczne badania (spirometria spoczynkowa, RTG 
klatki piersiowej, EKG, testy wysiłkowe, badania 
laboratoryjne).

W oparciu o wyniki badań oraz przeprowadzo-
ne konsultacje pacjenci są kwalifikowani do rehabi-
litacji w formie domowej, ambulatoryjnej lub stacjo-
narnej. Szpital w Bełchatowie oferuje rehabilitację 
w formie stacjonarnej, która trwa ok. 3 tygodnie.

17 lutego w „Aktualnościach” na gminnej stro-
nie internetowej zostały zamieszczone ulotki z bar-
dziej szczegółowymi informacjami oraz kontaktami 
do wymienionych placówek.

JS

Poradnia 
Rehabilitacji

Rehabilitacja po 
przebyciu COVID-19
17

Z
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KOMUNIKATY 
Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabi-
netu RTG na marzec 2022 r. Pacjenci będą mogli zgłaszać się na wy-
konanie zdjęć rentgenowskich w każdy wtorek w godz. 10-18 i czwar-
tek w godz. 14-18, a ponadto w soboty 5 i 19 marca w godz. 10-14.

Ważne dla studentów
Przypominamy, że w dniu 31 marca 2022 r. upływa termin skła-
dania zaświadczeń, potwierdzających kontynuowanie nauki w II 
semestrze roku akademickiego 2021/2022 dla studentów uczel-
ni wyższych, którzy złożyli wnioski o przyznanie miesięcznego 
stypendium i podpisali stosowne umowy.
Warunkiem kontynuowania wypłat stypendium w kolejnym se-
mestrze roku akademickiego jest dostarczenie aktualnego za-
świadczenia o kontynuowaniu studiów. Zaświadczenia moż-
na składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, można również przesłać pocztą lub za pośred-
nictwem platformy e-PUAP.
Zaświadczenie winno zawierać informację o realizowaniu nauki 
przez studenta zgodnie z planem studiów, w systemie stacjonar-
nym, w tym o nieprzebywaniu na urlopach określonych w regula-
minie studiów i niepowtarzaniu roku akademickiego.
Student, który przerwał lub ukończył naukę powinien poinformo-
wać pisemnie o tym fakcie Wójta Gminy Kleszczów w celu roz-
wiązania umowy stypendialnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Promocji, tel.: 44/ 731-66-25, pok. numer 5.

ZUS przyjmuje wnioski na „500 plus”
1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął przyjmować 
wnioski rodziców i opiekunów o przyznanie świadczenia „500 
plus” na nowy okres obejmujący daty od 1 czerwca 2022 r. do 31 
maja 2023 r. Rodzice składający wniosek na dziecko urodzone 
w lutym, marcu, kwietniu lub maju br. mogą złożyć od razu dwa 
wnioski. Jeden będzie dotyczył okresu świadczeniowego, który 
trwa do 31 maja 2022 r., drugi zaś kolejnych 12 miesięcy.
Wnioski o przyznanie „500 plus” można teraz składać wyłącznie 
drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Pienią-
dze z tego świadczenia wypłacane są przelewem na wskazany 
przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Energoserwis informuje prosumentów
„Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją ustawy o odna-
wialnych źródłach energii, która wprowadza od 1 kwietnia 2022 
roku nowe zasady rozliczania, informujemy, iż obecni prosu-
menci korzystający z sytemu opustów, nie muszą składać dodat-
kowego oświadczenia celem pozostania na dotychczasowych 
warunkach rozliczenia”. Taki komunikat przekazuje spółka Ener-
goserwis Kleszczów na swojej stronie internetowej.
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1. Kadry i płace od podstaw - 72 godz. Podstawy 
księgowości - online - 25 godz.

2. Podstawy księgowości -  online  - 25 godz.
3. Excel podstawowy i średnio zaawansowany oraz 
Excel z elementami VBA
4. Kurs języka angielskiego, niemieckiego - różne 
poziomy - 50 godz.
5. Techniki negocjacji dla menagerów zakupów 
- warsztaty zakupowe praktyczne - 8 godz.
6. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
- ok. 12 tygodni
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
8. Wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome - 28 godz. 
- przyjmujemy zgłoszenia.

W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście 
do ARR „ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie, ul. Główna 122.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-
728. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej.

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

ogłasza nabór na n/w kursy:

O środek Doskonalenia Zawodowego „Adept” działający 
w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” 

sp. z o. o. z siedzibą w Kleszczowie przekazał nam podsumo-
wanie działalności szkoleniowej za rok 2021. W tym niełatwym 
dla działalności szkoleniowej (z powodu epidemicznych ogra-
niczeń) roku ze szkoleń językowych i zawodowych skorzysta-
ło w sumie 136 osób.

Najwięcej uczestników miały następujące szkolenia i kursy:
● kurs obsługi wózków widłowych, suwnic, wciągników i wciąga-
rek ogólnego przeznaczenia (20 osób);
● kurs spawalniczy w metodzie MAG - 135 oraz TIG - 141 (11 
osób);
● opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (26 osób);
● pierwsza pomoc przedmedyczna (25 osób);
● Excel podstawowy i średniozaawansowany (11 osób);
● język angielski średniozaawansowany (8 osób).

W minionym roku po raz pierwszy 
w ofercie ośrodka „ADEPT” pojawiły 
się seminaria szkoleniowe na temat 
„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” 
i „Pracodawca - COVID19 - RODO”. 
Spotkały się one z dużym zaintereso-
waniem pracowników zarówno sekto-
ra publicznego, jak i prywatnego. 

- Największym sukcesem jest fakt, 
iż pomimo pandemii oraz konieczno-
ści zmiany siedziby spółki z powo-
du prowadzonych prac remontowych 
w budynku przy ul. Głównej 122 uda-
ło się przeprowadzić wszystkie plano-
wane kursy - podkreśla Łucja Baran 
zajmująca się w spółce ARR „Arreks” 
organizacją szkoleń.

Propozycje kursów i szkoleń organizowanych w roku 2022 są 
zamieszczane na stronie internetowej www.arreks.com.pl oraz 
profi lu FB (www.facebook.com/arrekskleszczow).

JS

Ponad 130 osób 
z nowymi kwalifikacjami

B ełchatowski Powiatowy Urząd Pracy prowadzi od po-
czątku marca przyjmowanie wniosków o przyznanie 

dotacji. O pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
mogą się ubiegać osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia 
(z V edycji programu PO WER) oraz powyżej 30. roku życia (z 
VI edycji RPO WŁ).

Dwa kolejne nabory pozwolą zdobyć dofi nansowanie na wy-
posażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Do sfi nansowa-
nia jednego naboru posłużą pieniądze z programu RPO WŁ, zaś 
drugiego - środki z Funduszu Pracy.

Zgodnie z zapowiedzią przyjmowanie wniosków potrwa do 
15 marca.

JS

PUP przyjmuje wnioski o dotacje
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Działki zaznaczone 
k o l o r e m 
p r z e z n a c z o n e  s ą 
do zbycia w drodze 
ustnych przetargów 
nieograniczonych w 
dniu 23 marca 2022 
roku.

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

gruntowych w dniu 23 marca 2022 roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 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 sani-
tarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne, ener-
getyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Woje-
wództwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki: 
- położone przy ulicy Jana III Sobieskiego o numerach 775, 774, 773 znajdują się w strefie 13MN o prze-
znaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- położone przy ulicy Władysława Jagiełły o numerach 734, 735, 723 znajdują się w strefie 9MN, 7MN 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 773, 774, 775, 734, 735 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się grani-

ca strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne wymagają 
postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabytków archeologicznych oraz stre-
fa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzo-
ru archeologicznego.

Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej 
101136E Łuszczanowice – Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.

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

Drugie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 23 marca 2022 r. 
w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, przepro-
wadzone w dniu 5 stycznia 2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2021r. 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 ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.
pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”.

D o d a t k o w e  i n -
formacje można uzy-
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.

Środowiska i Go-
spodarki 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. Jana III Sobieskiego 775 0,1303 72.968,00 7 300,00 730,00
2. „ 774 0,1301 72.856,00 7 300,00 730,00
3. „ 773 0,1302 72.912,00 7 300,00 730,00
4. Władysława Jagiełły 734 0,1285 71.960,00 7 200,00 720,00
5. „ 735 0,1287 72.072,00 7 300,00 730,00PT

1B
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zień 24 lutego, kiedy rozpoczęła się 
agresja Rosji na sąsiadującą z nami 

Ukrainę, uruchomił w całej Polsce rozliczne 
akcje wsparcia: zbiórki darów, wpłaty pienięż-
ne, oferowanie bezpłatnego transportu i da-
chu nad głową. Przykłady takich działań mamy 
również na terenie naszej gminy i powiatu.

Mnożące się inicjatywy indywidualne nie 
zawsze dają gwarancję zaspokojenia najważ-
niejszych w danym momencie potrzeb. Dla-
tego administracja rządowa poprzez komuni-
katy i zwołane telekonferencje uzgodniła, że 
na szczeblu gmin koordynacją pomocy zaj-
mować się będą urzędy gmin i miast, w po-
wiatach - starostwa powiatowe, w wojewódz-
twach - urzędy wojewódzkie.

Na rządowej stronie https://pomagamu-
krainie.gov.pl/ są już zamieszczane informacje 
i komunikaty, dotyczące systemowego wspiera-
nia uchodźców z Ukrainy. To co istotne zostało 
pogrupowane w takie kategorie: ● Potrzebuję 
pomocy, ● Chcę pomóc, ● Przyłącz się do ak-
cji, ● Lista produktów i środków, ● Czego nie 
przekazujemy w ramach pomocy humanitarnej?

W gminie Kleszczów został wyznaczony 
jeden tylko punkt zbiórki darów dla uchodź-
ców. Będzie to siedziba Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kleszczowie, ul. Główna 74. Dni 
i godziny przyjmowania darów (mają to być 
rzeczy nowe, wcześniej nieużywane, zgod-
ne z Listą produktów i środków) zostały poda-
ne na gminnej stronie. Osoby, które chciałyby 
udzielić pomocy finansowej, zachęcamy do 
wpłat na konta instytucji i organizacji, których 
zweryfikowane dane podawane są na wspo-
mnianej stronie GOV.

Na stronie internetowej Gminy Kleszczów 
została utworzona specjalna zakładka po-
święcona sprawom pomocy dla uchodźców 
z Ukrainy. Prosimy mieszkańców, aby śledzi-
li publikowane tam aktualności i komunikaty.

Musimy mieć świadomość, że pomoc dla 
uciekających przed wojną naszych sąsiadów 
może trwać - w zależności od rozwoju sytu-
acji - nawet przez wiele miesięcy.

JS

dniach 21-23 marca na terenie Gmi-
ny Kleszczów odbędzie się bezpłat-

ny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wła-
ścicieli prywatnych posesji. W kolejnych dniach 
odpady będą odbierane w następujących 
miejscowościach:
● 21 marca: Rogowiec, Kamień, Dębina, Łusz-
czanowice, Łuszczanowice Kolonia, Czyżów, 
Kocielizna, Stefanowizna, Adamów, Kol. Wola 
Grzymalina
● 22 marca: Łękińsko, Żłobnica, Antoniówka, 
Wolica
● 23 marca: Kleszczów

Odbiór odpadów odbywać się będzie od godz. 
6 rano. Więcej informacji: pod nr tel. 44/ 632-39-00.

Ważne dla 
wsparcia Ukrainy

Eko-Region odbierze 
wielkogabaryty
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Fundacja informuje

F

9

irmy z regionu łódzkiego mogą starać się o pożyczkę 
płynnościową, która jest przyznawana dla mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorca może otrzymać 
pożyczkę jeśli sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowo-
dowała problemy płynnościowe w firmie.

Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na: ● wynagrodzenia 
pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi 
Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie fir-
my, ale formalnie na liście płac podwykonawców; ● zobowią-
zania publiczno-prawne przedsiębiorcy; ● spłatę zobowiązań 
handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;  
● zatowarowanie, półprodukty itp.; ● wydatki niezbędne do za-
pewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy; ● bieżące raty 
kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony 
kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z 
innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Eu-
ropejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 
Bieżąca rata oznacza nieopłaconą ratę z terminem spłaty mię-
dzy 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem 
okresu wydatkowania pożyczki.

Maksymalna kwota pożyczki to 15 mln zł, ale nie więcej niż:  
● dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych 
przez przedsiębiorcę, ● lub 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy 
w 2019 r. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. Za-
bezpieczeniem pożyczki - w zależności od jej kwoty - będzie po-
ręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości lub zastaw 
rejestrowy na rzeczach ruchomych.

Pożyczki objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości 
odsetek od kapitału, co oznacza, że pożyczkobiorca zobowiąza-
ny jest do spłaty raty kapitałowej. Więcej informacji: tel. 42/ 208-
92-01, e-mail: kontakt@larr.pl.

Dokumenty związane z pożyczką zostały udostępnione 
na stronie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Łodzi 
(https://larr.pl/pozyczka-plynnosciowa-2022).

JS

lutego została podpisana umowa o współpracy po-
między Gminą Kleszczów, Fundacją Rozwoju Gminy 

Kleszczów i Przedsiębiorstwem Henryk Szataniak, Sebastian 
Szataniak Usługowe Laboratorium Betonów Atest-Bet s.c.

Firma działająca 
dotychczas w Rogow-
cu i specjalizująca się 
w badaniach jakości 
mieszanek betonowych 
planuje budowę budyn-
ku usługowo-produkcyj-
nego w Kleszczowskiej 
Strefie Przemysłowej 
w Bogumiłowie. Swo-
je plany inwestorzy za-
mierzają zrealizować 

na działce o powierzchni ponad 0,28 ha. Oprócz usług związanych 
z doradztwem technologicznym i wykonywaniem kontroli jakości 
betonu firma planuje poszerzyć działalność o produkcję wielkoga-
barytowych elementów prefabrykowanych dla budownictwa. Inwe-
stycja w Bogumiłowie ma być zrealizowana do końca 2025 roku.

Dokument formalizujący warunki współpracy podpisali: Sła-
womir Chojnowski - wójt gminy Kleszczów, Mariola Rybarczyk 
- prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, członek 
zarządu FRGK - Roman Urbański oraz inwestorzy - Henryk i Se-
bastian Szataniakowie. Gmina w ramach umowy zobowiązała 
się do zapewnienia inwestorowi dostępu do sieci elektroenerge-
tycznej oraz pozostałych mediów.

K. Kmiecik

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji
Mieszkańcy gminy oraz lokalne firmy chętnie korzystają 

z dofinansowania, jakiego Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
udziela do kursów, szkoleń zawodowych oraz do nauki języków 
obcych. W roku 2021 wsparcie do działań szkoleniowych w po-
szczególnych kategoriach wyglądało tak:
● Dofinansowanie do kursów zawodowych: mieszkańcy - 122 
osoby, w tym jedno szkolenie grupowe dla 15 osób z firmy dzia-
łającej na terenie gminy Kleszczów. Koszty poniesione przez 
fundację - 132.906 zł.
● Dofinansowanie do szkoleń językowych: mieszkańcy - 83 oso-
by. Język angielski wybrało 79 osób, j. niemiecki - 1 osoba, j. 
hiszpański - 2 osoby, j. włoski - 1 osoba. Koszty poniesione 
przez fundację - 41.420 zł.
● Dofinansowanie do zagranicznych szkoleń językowych: miesz-
kańcy - tylko 2 osoby, bowiem obostrzenia pandemiczne spo-
wodowały kilka rezygnacji z wyjazdów. Koszty poniesione przez 
fundację 7.840 zł.

Na realizację programów dofinansowania kursów i szko-
leń dla mieszkańców gminy Kleszczów fundacja przezna-
czyła w roku 2021 łącznie 182.166 zł ze środków własnych. 
Dla porównania w poprzednich latach wydatkowano na ten 
cel kwoty: ● 2020 r. - 116.943,92 zł; ● 2019 r. - 144.818,17 zł; 
 ● 2018 r. - 162.042,62 zł.

Fundacja zachęca wszystkich mieszkańców do systema-
tycznego podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem dofinan-
sowania, którego warunki (regulaminy i formularze wniosków) 
są dostępne na stronie www.frgk.pl/programy-wsparcia/
dofinansowania-mieszkancow/.

Wsparcie dla parafii w Kleszczowie
10 stycznia do biura Fundacji wpłynął wniosek proboszcza 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. N.M.P. Anielskiej w Kleszczo-
wie z prośbą o dofinansowanie remontu zabytkowego ogrodze-
nia cmentarza. Zarząd Fundacji postanowił zwołać w tej spra-
wie przyspieszone posiedzenie 
Rady Fundacji, aby przedsta-
wić propozycję zmiany planu fi-
nansowego na 2022 r. poprzez 
zwiększenie o 50 tys. zł środków 
na wsparcie finansowe parafii 
w ramach realizacji statutowe-
go celu: „ochrona zabytków po-
przez finansowanie prac zwią-
zanych z renowacją zabytków”.

4 lutego na posiedzeniu Rady Fundacji wniosek zarządu 
zyskał aprobatę. 14 lutego podpisane zostało dwustronne po-
rozumienie z Parafią Rzymskokatolicką pw. N.M.P. Anielskiej 
w Kleszczowie, w sprawie przyznania dotacji w wysokości 50 
tys. zł. Jego realizacja umożliwi odnowienie zabytkowego ogro-
dzenia cmentarza w Kleszczowie.

(opr. JS)

Pożyczą do 15 mln zł 

Umowa ze spółką Atest-Bet
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Szkolne wieści

Sposób na zapamiętanie świetlicowych reguł

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”…
… to tytuł konkursu historyczno-fotografi cznego, który odbył 

się w szkole podstawowej w Kleszczowie. „Do konkursu przystą-
piło 29 uczestników, uczniów naszej szkoły, a złożone prace nie 
tylko pozwoliły poznać bliżej obiekty historyczne naszego regionu, 
ale cechowały się dobrym poziomem artystycznym” - informuje 
inicjatorka konkursowej rywalizacji, Renata Skalska.

Komisja Konkursowa zdecydowała o takim podziale nagród: 
I m. - Natalia Susmęd, II m. - Wiktoria Urbańska, III m. - Zofi a 
Naturalna, wyróżnienia: Amelia Białek, Bartosz Cieślak, Kacper 
Kusiak, Wiktoria Marcinkowska, Nadia Misiak. Oprócz gratulacji 
dla laureatów w komunikacie znalazły się też podziękowania dla 
rodziców, których zaangażowanie było konieczne, by uczestnicy 
mogli dotrzeć do ciekawych obiektów historycznych, położonych 
w regionie łódzkim.

„W tej świetlicy podstawówki / Takie dziwne są zwyczaje / Że 
ten, który tutaj wchodzi / Wnet niegrzeczny być przestaje. Jest 
uprzejmy, uśmiechnięty / Klocki wkłada do koszyka / I nie biega, 
i nie wrzeszczy / Kolegów swych nie popycha” - to początkowy 
fragment rymowanego „Regulaminu świetlicy”, którego recytacja 
stała się przedmiotem szkolnego konkursu, zorganizowanego 
dla pierwszoklasistów, korzystających ze świetlicy SP w Klesz-
czowie. Pierwsze miejsca jury przyznało Franciszkowi Pabicho-
wi (kl. I a) oraz Marii Witowskiej (kl. I b).

Wyprawki czytelnika dla pierwszoklasistów
Kampania „Mała 

książka - wielki czło-
wiek” realizowana 
dotąd tylko w biblio-
tekach publicznych 
zawitała też do pierw-
szych klas szkół pod-
stawowych. Poświę-
cone tej kampanii 
zajęcia mają za sobą 
szkoły w Kleszczowie 
oraz w Łękińsku. 

Przypominamy, 
że ogólnopolski pro-
jekt dofi nansowany 
przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego ma na celu zachęcenie początkujących czytelników 
do korzystania z bibliotecznych zbiorów. W skład zachęcającej do 
tego „Wyprawki czytelniczej” wchodzi plakat z literami do wycina-
nia, który pomaga w nauce alfabetu i czytania, a także antologia 
tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych „Pierwsze abe-
cadło” oraz poradnik dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, 
czyli uczymy się czytać razem”.

Publikacja na 20-lecie nadania imienia Talenty recytatorskie…

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZSP

Kleszczów gospodarzem okręgowego etapu

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie z okazji 20-lecia nadania jej 
imienia Janusza Korczaka planuje wydanie okolicznościowej publika-
cji. W związku z tym do pracowników oraz absolwentów Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczowie została skierowana prośba o podzielenie się 
swoimi wspomnieniami i przemyśleniami, dotyczącymi lat pracy lub 
nauki w tej szkole.

„Zależy nam na krótkim, cennym dla Państwa materiale, który do-
skonale wpisałby się w dzieje kleszczowskiej podstawówki” - czyta-
my w zaproszeniu, zamieszczonym na szkolnej stronie. Teksty należy 
przesyłać na adres szczesna.agnieszka@spkleszczow.pl.

… ale w wygłaszaniu tekstów w języku angielskim i niemieckim 
były natomiast oceniane w konkursie, zorganizowanym w Zespo-
le Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. „Tematyka wierszy 
wybranych przez uczniów była bardzo zróżnicowana - od motywu 
miłosnego po temat cierpienia. Pojawiło się wiele znanych wierszy 
wybitnych poetów, w tym Edgara Allana Poego, Ralpha Waldo Emer-
sona, Emily Dickinson, Johanna Wolfganga von Goethe (…) Uczest-
nicy mogli wybrać wiersz o dowolnej tematyce lub napisać swój i go 
zadeklamować w j. angielskim lub j. niemieckim. Dopuszczalna była 
także poezja śpiewana. Czas przeznaczony na wystąpienie to około 
3 minuty” - czytamy w relacji z grudniowego konkursu. W języku an-
gielskim jurorzy najwyżej ocenili wykonanie Jana Pawelca (kl. III tg), 
natomiast w j. niemieckim - Adriana Grzybka (kl. III ag).

Także w grudniu odbył się w szkolny konkurs recytatorski w ję-
zyku hiszpańskim. Pierwsze miejsce wywalczyła w nim Martyna Mu-
skała (kl. III ag).

Uzdolnieni wokalnie i językowo uczniowie klas VI-VIII szkół pod-
stawowych będą rywalizować w XI edycji konkursu piosenki w Klesz-
czowie. Repertuar stanowić mogą piosenki w języku angielskim, nie-
mieckim i hiszpańskim. Uczestnikami będą soliści, zespoły wokalne 
i wokalno-instrumentalne (do 3 osób). Konkursowe piosenki mogą 
wykonywać z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, półplay-
back, zespół muzyczny). Maksymalna długość utworu to 3 minuty. 

Jury oceniając wykonania piosenek z tematami miłosnymi zwracać 
ma uwagę na: walory głosowe, poprawność językową, dykcję, interpre-
tację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru, ogólny wyraz ar-
tystyczny. Przewidziano przyznanie trzech nagród głównych. Początko-
wo termin konkursu ustalony był na 10 lutego. Ze względu na przejście 
szkół w tryb nauki zdalnej nowy termin ma być wyznaczony później.

Już po raz czwarty Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Klesz-
czowie był gospodarzem zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady 
Wiedzy Technicznej, w których udział wzięło 35 uczniów z woje-
wództwa łódzkiego. „Wyróżnienie, jakim jest organizacja zawodów 
okręgowych, nie spotkało szkoły przez przypadek. Zapracowali na 
nie uczniowie szkoły oraz jej nauczycieli. Do etapu okręgowego 
zakwalifi kowało się 33 uczniów naszego technikum, osiągając naj-
lepszy wynik w zawodach szkolnych w województwie łódzkim” - in-
formuje ZSP na swojej stronie internetowej. 

W wydarzeniu, które miało miejsce 4 stycznia uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele Komitetu Okręgowego OWT w Łodzi oraz Adam 
Rylski - prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT. Fina-
łowa odsłona Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędzie się 2 kwietnia.

å ciąg dalszy na str. 10
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R ozpoczęta w 2020 roku największa inwestycja drogowa w Łękińsku zakończo-
na została w grudniu 2021 r. Przedsięwzięcie realizowane przez gminę pole-

gało przede wszystkim na rozbudowie infrastruktury technicznej w obrębie pasa dro-
gowego ulic Klonowej i Poprzecznej, a następnie na odnowieniu nawierzchni: jezdni, 
chodnika i ścieżki rowerowej.

Łączna długość dróg, na których prowadzone były prace to ponad 2 kilometry (ul. Po-
przeczna - 0,944 km, ul. Klonowa - 1,13 km). Na połączeniu obu tych ulic i ich przedłużeniu 
(chodzi o ul. Leśną i ul. Akacjową) w miejscu tradycyjnego skrzyżowania powstało rondo.

W ramach prac, poprzedzających wykonanie nowych nawierzchni oraz ronda, zo-
stała przeprowadzona przebudowa oraz uzupełnienie sieci i przyłączy: wodociągo-
wych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, kablowej linii 
energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi. Warto wiedzieć, że w ra-
mach rozbudowy podziemnej infrastruktury powstało 40 nowych przyłączy wodociągo-
wych w ulicy Klonowej oraz 45 - w ulicy Poprzecznej. Liczba nowych przyłączy kanali-
zacji sanitarnej wyniosła natomiast 32 szt. w ulicy Klonowej oraz 46 - w ul. Poprzecznej.

Wyjątkowo duży zakres robót z branży elektrycznej obejmował ułożenie ponad 2 
kilometrów linii kablowych 0,4 kV oraz wykonanie 22 nowych złączy i przestawienie 
(w związku z poszerzeniem pasa drogowego) istniejących obecnie złączy kablowo-po-
miarowych. W ramach uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego na nowym ron-
dzie stanęła latarnia z czterema oprawami LED. Sześć kolejnych, niższych lamp oświe-
tla po zmroku skwerek, który utworzono przy skrzyżowaniu ulicy Klonowej ze Szkolną.

Po zakończeniu robót instalacyjnych rozpoczęły się prace związane z wykona-
niem nowych warstw jezdni; budową ścieżki rowerowej; chodnika; zatok autobusowych 
z ustawionymi wiatami przystankowymi; licznych zjazdów na działki budowlane oraz 
wjazdów na teren już istniejących posesji. Po północnej stronie ulicy Poprzecznej wy-
konane zostało niezbyt szerokie, 1-metrowe pobocze z kostki betonowej.

Do zagospodarowania środkowej kamiennej wyspy nowego ronda zostały wykorzy-
stane nie tylko kostki granitu w dwóch kolorach, ale również płyty betonowe o wymia-
rach 80 x 80 cm oraz kilka naturalnych głazów, pozyskanych z odkrywki KWB Bełchatów.

Płyty o identycznych wymiarach wykorzystano do utwardzenia części nawierzch-
ni skweru, jaki powstał w pobliżu ul. Szkolnej. Większość z 450 m kw. powierzchni (bo 
tyle liczy skwer) pozostała nieutwardzona. Będzie na niej zieleń. W jej utrzymaniu po-
może zainstalowany tu system automatycznego zraszania.

W trakcie inwestycji konieczne było przestawienie dwóch kapliczek (na skrzyżowa-
niu ul. Szkolnej i Klonowej oraz ul. Klonowej i Poprzecznej) wraz z zagospodarowa-
niem terenu wokół nich.

J. Strachocki

Zakończona przebudowa ulic

S zkoły w gminie Kleszczów włą-
czyły się do organizowania za-

jęć, związanych z Dniem Bezpieczne-
go Internetu (DBI). Jest on obchodzony 
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 
roku. Służy upowszechnianiu zasad bez-
piecznego korzystania z zasobów inter-
netowych, a także edukowaniu rodziców, 
nauczycieli i wychowawców w zakresie 
bezpieczeństwa online.

Jedną z lokalnych, kleszczowskich ini-
cjatyw był w tym roku pomysł stworze-
nia katalogu przydatnych uczniom (a przy 
tym bezpiecznych) stron i aplikacji inter-
netowych. Justyna Klimczyk - nauczyciel-
ka informatyki w SP Kleszczów, zaprosze-
nie do udziału w projekcie skierowała do 
wszystkich uczniów tej szkoły: „Jeśli znasz 
jakąś interesującą aplikację webową lub 
mobilną, stronę internetową, która zawiera 
treści edukacyjne (gry, ćwiczenia, cieka-
we filmy), narzędzia które ułatwiają Ci na-
ukę, odrabianie lekcji czy pozwalają rozwi-
jać Twoje pasje - podziel się z nami taką 
informacją. Katalog zostanie opublikowa-
ny na stronie szkoły i blogu projektu edu-
kacyjnego „Jak nie wpaść w Sieć”. Zgło-
szenia przyjmowane były do końca lutego.

W Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie Dzień Bezpieczne-
go Internetu trwał… przez tydzień. Oto 
krótkie podsumowanie, zamieszczone na 
stronie www.zspkleszczow.pl:

„Dzień ten przypadał w tym roku na 
wtorek 8 lutego, w okresie nauki zdalnej. 
W naszej szkole rozłożono go na cały ty-
dzień, aby działaniami objąć wszystkich 
uczniów z klas I - III naszego LO i TNT. 
Z tej okazji w zespołach klasowych odby-
wały się zajęcia na temat: „Jak bezpiecz-
nie korzystać z Internetu”. Na zajęciach 
były przeprowadzane rozmowy, dzielono 
się wiedzą i doświadczeniem oraz był wy-
świetlany film na temat bezpieczeństwa 
w Internecie. Na podstawie filmu ucznio-
wie wypełniali karty pracy. Podsumowa-
niem zajęć było wykonanie przez uczniów 
plakatów w wersji cyfrowej w dowolnym 
programie graficznym”. Przykłady pla-
katów zaprojektowanych przez uczniów 
można obejrzeć na wspomnianej stronie.

Na koniec warto dodać, że organi-
zatorem Dnia Bezpiecznego Internetu 
w Polsce jest od 2005 roku Polskie Cen-
trum Programu Safer Internet (PCPSI). 
To podmiot utworzony przez państwowy 
instytut badawczy NASK i Fundację Da-
jemy Dzieciom Siłę. Na specjalnej stro-
nie poświęconej DBI (www.saferinternet.
pl/dbi/) zamieszczana jest ogólnopol-
ska mapa działań podejmowanych przez 
szkoły i inne ośrodki w związku z obcho-
dami tego szczególnego dnia. W tym roku 
tylko w regionie łódzkim zgłoszono aż 
438 różnych inicjatyw.

JS

Internet może być 
bezpieczny
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Julia Hejak w fi nale 
wojewódzkiego konkursu

Lapbook o Mikołaju Koperniku

Dzień Babci i Dziadka 
w różnych wymiarach

Uczennica kl. VI Julia Hejak reprezentowała 
szkołę w Łękińsku w kolejnym etapie Wojewódzkie-
go Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zmierzyła się z ponad 
180 uczniami klas VI-VIII ze szkół Archidiecezji Czę-
stochowskiej. Zajęła znakomite IV miejsce i awanso-
wała do fi nałowej części konkursu.

Konkurs na najbardziej kreatywny lapbook o M. 
Koperniku, ogłoszony w ramach obchodów jubileuszu 
50-lecia nadania szkole imienia tego patrona, przy-
niósł plon w postaci ponad 70 prac. W grupie autorów 
z klas I-III pierwsze miejsce zajęła praca Adama Sto-
larczyka (kl. II b), a wyróżnienie przyznano Mai Szczę-
snej (kl. I b). W klasach IV-VIII podział nagród był taki: 
I m. - Alicja Rzeźnik (kl. V b), II m. - Piotr Moreń (kl. V 
b), III m. ex aequo - Bartosz Kępa (kl. IV a) i Marcel 
Dzieciątkowski (kl. V b), wyróżnienie - Michał Szafrań-
ski (kl. IV a).

„Z prac uczniów przygotowana została wystawa 
pokonkursowa, która jest prawdziwą kopalnią wie-
dzy o naszym patronie, w dodatku podaną w prze-
pięknej, zachęcającej do oglądania i czytania formie” 
(…) Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę celującą 
z plastyki, a zwycięzcy - nagrodę specjalną, która 
zostanie wręczona na zakończenie wszystkich dzia-
łań związanych z obchodami „50-tki Kopernika” - 
czytamy w podsumowaniu szkolnego konkursu.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć,

zamieszczanych na internetowych stronach szkół

● Z niezwykłą kreatywnością uczniów mieli do czy-
nienia organizatorzy szkolnego konkursu „Ekolo-
giczna ramka dla babci i dziadka” w SP w Łękińsku. 
Przykłady wykonanych ramek i ich oprawę grafi czną 
oglądać można na stronie szkoły.
● Z kolei uczniowie klas I-III podczas specjalnych zajęć 
warsztatowych tworzyli upominki dla swoich dziadków 
w postaci malowanych kwiatków z drewna.
● Niespodziankę w postaci wykonanych własnoręcz-
nie obrazków oraz pieczonych słodkich babeczek 
przekazali seniorom przebywającym w Domu Po-
mocy Społecznej im. św. Barbary w Kleszczowie wo-
lontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w SP 
w Łękińsku.

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8 R egion łódzki był jednym z ostatnich, w których w roku 2021 przeprowa-

dzono konsultacje w sprawie podziału województwa na obwody łowiec-
kie. Ostateczny kształt i przebieg granic tych obwodów znaleźć można w akcie 
prawnym, ogłoszonym 28 września 2021 roku. Jest to uchwała nr XXXVI/467/21 
Sejmiku Województwa Łódzkiego - dokument wyjątkowo obszerny, liczący wraz 
załącznikami 357 stron.

Strony wypełnione są tabelami, mapkami oraz opisem przebiegu granic każde-
go z 299 obwodów łowieckich, znajdujących się na terenie naszego województwa. 
Rubryki w tabelach to precyzyjny opis, odnoszący się do powierzchni poszczegól-
nych obwodów, ale też m.in. podający dane o wskaźniku ich lesistości oraz po-
wierzchni, przypadającej na poszczególne gminy.

Gmina w czterech obwodach
W obrębie gminy Kleszczów wyróżnić można tereny podzielone pomiędzy 

cztery różne obwody łowieckie. Oto ich dokładna charakterystyka:

Obwód łowiecki nr 227

Obwód nr 227 liczy 5437 ha powierzchni, z czego 32,6 proc. to powierzch-
nia lasów. Tereny wyłączone z obwodu (na mapie wyróżnione kolorem jasnosza-
rym) liczą 377 ha.

„Przebieg granicy: z m. Smugi drogą przez m.m. Karolów, Dębina, Winek, Ja-
nówka, Chabielice, Nowy Świat, Szczerców, skąd rz. Widawką do m. Smugi.”

Obwód łowiecki nr 230

Obwód nr 230 ma 11.690 ha. Jego lesistość przekracza 38 proc., a powierzchnia 
terenów wyłączonych to aż 5723 ha.

„Granice tego obwodu przebiegają: z m. Łękawa drogą przez m.m. Kalisko, Bru-
dzice, Chorzenice, Antoniówka, Żłobnica, Dębina, Karolów, skąd drogą do rz. Wi-
dawki w m. Smugi, której uregulowanym korytem do drogi, którą do m. Łękawa.”

Prawie 300 obwodów w Łódzkiem

å
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Obwód łowiecki nr 245

Obwód nr 245 ma powierzchnię 6670 ha. To najsłabiej zalesiony obwód (27,3 proc.) 
ale zaliczany do kategorii średnich (trzy pozostałe to obwody „słabe”). Powierzchnie wy-
łączone mają 2491 ha.

„Przebieg granic: z m. Żłobnica drogą przez m.m. Antoniówka, Chorzenice, Sulmierzyce, 
Ostrołęka, Bogumiłowice, Stróża, Zielęcin, Chabielice, Janówka, Winek do m. Żłobnica.”

Obwód łowiecki nr 246

Obwód nr 246 to 5609 ha powierzchni, z czego 286 ha – wyłączone z użytkowania. 
Ponad połowę, a dokładnie 52,8 proc. powierzchni zajmują lasy. 

„Granica obwodu: z m. Kalisko drogą przez m. Szpinalów, Kamieńsk, Pytowice, Bru-
dzice, Łękińsko, dalej drogą wzdłuż nakładu (?) i dalej drogą do m. Kalisko.”

Kto płaci za szkody łowieckie?
Warto zaznaczyć, że do roku 2016 właściciele prywatnych gruntów nie mieli możliwo-

ści wyrażenia sprzeciwu w sprawie włączenia ich nieruchomości do obwodu łowieckiego. 
Sytuację zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał im takie prawo.

O wyłączenie swoich nieruchomości z obwodu łowieckiego mogą odtąd występować 
np. osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne, działalność rekreacyjną i tury-
styczną, edukacyjną, czy inną związaną z obecnością ludzi. Jeśli właściciele takich dzia-
łek nie zgłosili uwag do projektu uchwały o obwodach łowieckich albo ich uwagi nie zo-
stały uwzględnione, mogą skorzystać z możliwości złożenia w starostwie powiatowym 
pisemnego oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na danej nieruchomości.

Myśliwi nie będą mogli na takiej działce polować, ale właściciel nie będzie mógł liczyć 
na uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny (art. 48 ust. 7 ustawy Prawo łowieckie). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku nie-
ruchomości, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich. Tu można ubiegać się o od-
szkodowanie za straty spowodowane przez zwierzynę, ale adresatem wniosku będzie 
Skarb Państwa. Szkody są pokrywane przez zarząd województwa. 

Natomiast dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są zobowiązani do wynagra-
dzania szkód w uprawach i płodach rolnych, spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny na terenach zaliczanych do danego obwodu łowieckiego.

J. Strachocki

å

Oferujemy :
 » pranie kanapy, 
 » krzesła
 » narożnika 
 » materaca
 » fotela
 » wykładziny
 » pufy  
 » tapicerki   
 samochodowej

PRANIE  
TAPICERKI

Tel. 790-458-108

W poszukiwaniu dostępnych miejsc pra-
cy najlepiej jest sięgnąć do Centralnej 

Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Je-
śli w specjalnej wyszukiwarce wybierzemy oferty 
z powiatu bełchatowskiego, a potem zaznaczymy 
lokalizacje związane z gminą Kleszczów, dowie-
my się sporo szczegółów takiej oferty (rodzaj umo-
wy o pracę, przewidywane kwoty wynagrodzenia, 
czas i miejsce zatrudnienia).

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w ciągu 
ostatnich tygodni zmienia się dość dynamicznie, 
w dodatku w kierunku niekorzystnym dla szukają-
cych pracy. Jeszcze 20 grudnia ub. roku w 21 róż-
nych ogłoszeniach dotyczących Rogowca, Żłob-
nicy, Bogumiłowa i Kleszczowa znajdowało się 
łącznie 40 ofert. 10 stycznia na stronie centralnej 
bazy można było znaleźć już tylko 11 ogłoszeń, 
zawierających 26 miejsc pracy dostępnych na te-
renie gminy Kleszczów. 28 lutego pula ogłoszeń 
zmalała do 6, zaś liczba oferowanych miejsc pra-
cy do 17. Pracowników poszukiwały 4 fi rmy mają-
ce swe siedziby w Rogowcu, a także spółka Capa-
rol Polska w Żłobnicy (2 pracowników magazynu) 
i kleszczowska fabryka fi rmy Izolbet (4 pracowni-
ków produkcji).

Szukając pracy na terenie gminy warto odwie-
dzać także inne strony internetowe. Informowali-
śmy o tym, że często ogłoszenia o prowadzonej 
rekrutacji trafi ają wprost na stronę Fundacji Roz-
woju Gminy Kleszczów (www.frgk.pl). Najnowsze 
zamieszczone tutaj oferty dotyczą pracownika li-
nii produkcyjnej dla fi rmy CFE Polska oraz montera 
dla spółki Kobzarenko.

Kolejna metoda to odwiedzanie stron poszcze-
gólnych fi rm i sprawdzanie wpisów w zakładce „Ka-
riera”. Ze strony Mostostalu Kraków S.A. można 
dowiedzieć się o pracy dla malarza konstrukcji sta-
lowych, oferowanej w zakładzie tej fi rmy w Żłobni-
cy. Spawacze, monterzy konstrukcji a także inży-
nierowie budowy są też poszukiwani do pracy na 
budowach, realizowanych przez Mostostal Kraków.

JS

Poszukują 
pracowników
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W sądowym rejestrze Spółdzielcze Stowarzyszenie Spo-
żywców „Oszczędność” w Kleszczowie zostało wpisane 

z datą 8 stycznia 1932 roku. Do wniosku o wpis dołączony został 
statut spółdzielni. Nie był to bynajmniej dokument przygotowa-
ny przez zespół prawników specjalnie dla niej. Organizacja, któ-
ra miała umożliwić swoim członkom oszczędzanie trudnego do 
zdobycia grosza, posłużyła się będącym w powszechnym obiegu 
prawnym wzorcowym, wydrukowanym na 9 stronach formularzem. 
Rolą założycieli było jedynie wypełnienie wolnych rubryk.

Funkcjonowanie kleszczowskiej spółdzielni oparte było na 
przepisach ustawy o spółdzielniach z 29 października 1920 roku. 
Cel działalności opisany został w rozdziale pierwszym art. 2: „Spół-
dzielnia zawiązuje się w celu zaspokajania wspólnymi siłami ma-
terialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków, a w działalności 
swej dążyć będzie do zorganizowania produkcji i wymiany w myśl 
interesów spożywców”.

Poza handlem i produkcją artykułów spożywczych i przed-
miotów użytku domowego spółdzielnia miała prawo przyjmować 
od swoich członków wkłady oszczędnościowe. Członkiem mo-
gła zostać każda pełnoletnia osoba mieszkająca na terenie działa-
nia spółdzielni, która zarazem nie była członkiem innej spółdzielni 
o podobnym charakterze. Wpisowe zostało ustalone w wysokości 
1 zł od członka, wartość jednego udziału była ustalona na pozio-
mie 25 zł, przy czym jeden członek mógł zadeklarować maksymal-
nie 10 udziałów.

Statut w szczegółach opisywał obowiązki i uprawnienia wal-
nego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu. Pod dokumentem 
przekazanym do sądu rejestrowego w Piotrkowie Trybunalskim 
podpisy złożyły trzy osoby z zarządu spółdzielni. Jako kierownik 
stowarzyszenia figurował tu Cyryl Marcinowski. Są również podpi-
sani: ówczesny wójt gminy Józef Różycki oraz sekretarz gminy Ta-
deusz Rogaczewski.

Z historii spółdzielni „Oszczędność” w Kleszczowie (cz. 1)

å

I dee spółdzielczości na ziemiach polskich, rozwój wszel-
kiego rodzaju kooperatyw, spółdzielczych kas pożycz-

kowych oraz różnych integracyjnych przemian, jakie spółdziel-
czy ruch przechodził w kolejnych dziesięcioleciach na terenie 
trzech zaborów to prawdziwy temat rzeka i brak tutaj miejsca na 
choćby pobieżne opisanie tych wątków. Odsyłając zaintereso-
wanych czytelników do wielu źródeł poświęconych tej tematyce 
ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że w zależności od zabo-
ru ewolucja form spółdzielczych biegła innymi torami.

Formułę spółdzielczą miały zarówno banki spółdzielcze i 
spółki parcelacyjne na obszarze zaboru pruskiego czy towa-
rzystwa zaliczkowe i kooperatywy rzemieślniczo-wytwórcze 
działające w Galicji. Najpóźniej inicjatywy spółdzielcze zaczę-
ły powstawać na ziemiach zaboru rosyjskiego. Władze carskie 
słynęły z biurokratycznego podejścia, a wszelkie zamiary wspól-
notowych działań, zgłaszane przez Polaków traktowały z dużą 
podejrzliwością. Sytuacja na tych terenach uległa zmianie na 
przełomie wieków, kiedy spółdzielczy ruch mógł się oprzeć na 
ustawie o stowarzyszeniach z 1906 r. 

Spółdzielnie na ziemiach polskich kierowały się podobny-
mi zasadami, jak podobne organizacje budujące społeczeń-
stwa Europy Zachodniej: każdy członek spółdzielni niezależnie 
od liczby objętych udziałów dysponował jednym głosem; zasada 
samopomocy i polegania na własnych siłach zachęcała człon-
ków do efektywnego gospodarowania zgromadzonymi wspólnie 
kapitałami; podział zysków musiał przewidywać dofinansowanie 
działalności kulturalnej czy oświatowej.

Odkrycie integracyjnej siły kooperatyw odegrało dużą rolę w 
działaniach, pomocnych odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
a nazwiska znanych pisarzy, wspierających idee spółdzielczości 
(Maria Dąbrowska związana na początku XX wieku z Towarzy-
stwem Kółek Rolniczych im. Stanisława Staszica czy Stefan Że-
romski, który wymyślił istniejącą do dziś i jednoznacznie kojarzą-
cą się ze spółdzielczością nazwę „Społem” - na początku był to 
tytuł pisma, wydawanego od 1906 r. przez Towarzystwo Koope-
ratystów) zachęcały do tworzenia nowych organizacji tego typu. 

Aby zapobiec ich nadmiernemu rozdrobnieniu zaczę-
to działania scaleniowe. W początkach 1911 roku powstał 
np. Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożywczych, do 

którego przystępowały spółdzielnie z całego zaboru rosyjskiego. 
W przededniu I wojny światowej Związek ten liczył ponad 40 tys. 
członków skupionych w niemal 300 spółdzielniach.

Po zakończeniu I wojny światowej spółdzielczy ruch na zie-
miach polskich odradzał się szybko. Ustawa o spółdzielniach 
została przyjęta już w roku 1920. W kolejnych latach oprócz no-
wych spółdzielni rolniczych, pożyczkowych, mieszkaniowych i 
bodaj najbardziej licznych spółdzielni spożywców, powstawały 
takie instytucje jak Rada Spółdzielcza, Państwowa Szkoła Spół-
dzielczości Rolniczej czy Spółdzielczy Instytut Naukowy.

Prawdziwą potęgą była spółdzielcza prasa. W roku 1935 zali-
czało się do niej m.in. 6 tygo-
dników, 6 dwutygodników i 22 
miesięczniki o łącznym nakła-
dzie ponad 1,7 mln egzem-
plarzy w języku polskim. Na-
kład czasopism adresowanych 
do spółdzielczych organizacji 
mniejszości narodowych się-
gał 700 tys. egzemplarzy.

W roku 1929 istniały 5782 spółdzielnie spożywców, ponad 
1100 spółdzielni rolniczo-handlowych, 1362 spółdzielnie mle-
czarskie oraz 5661 kooperatyw oszczędnościowo-kredytowych. 
O tym, jak wygląda funkcjonowanie kooperatyw dowiadywa-
ły się już szkolne dzieci, bowiem w całym kraju istniało około 
4700 uczniowskich spółdzielniach handlowych (spożywców) i ok. 
2000 szkolnych kas oszczędności (to dane z roku 1936). 

Kryzys ekonomiczny, który w Polsce zaznaczył swoją obec-
ność od 1930 roku, przerwał dynamiczny rozwój sektora spół-
dzielczego w gospodarce. Niektóre kooperatywy upadły, inne 
kilka lat z rzędu funkcjonowały „pod kreską”. W warunkach du-
żego zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia nie wszyst-
kie spółdzielnie mogły egzystować na dotychczasowym pozio-
mie. Przetrwały te, których zarządy potrafiły dostosować się do 
kryzysowych warunków oraz te, których członkowie lojalnie do-
konywali zakupów tylko w sklepach własnej spółdzielni.

J. Strachocki

Rozwój spółdzielczego ruchu
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Do archiwalnej teczki z dokumentami, związanymi z działalno-
ścią spółdzielni „Oszczędność”, wszyty został egzemplarz dwuty-
godnika „Społem”. Pismo adresowane do polskich spółdzielców 
było wydawane od roku 1906. Służyło poradami prawnymi, infor-
mowało o kursach przydatnych np. pracownikom sklepów, donosi-
ło o sytuacji i aktualnych cenach na rynku towarów spożywczych, 
opisywało godne naśladowania przykłady z życia istniejących 
spółdzielni, starało się też integrować spółdzielczy ruch.

Jakie jeszcze osoby, oprócz trzech wymienionych, angażowa-
ły się w działalność Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców 
„Oszczędność” w Kleszczowie? Parę nowych nazwisk znajdujemy 
w protokole z walnego zebrania członków, które zostało zwołane 
11 grudnia 1932 roku. Na tym zebraniu ukonstytuowała się 9-oso-
bowa rada nadzorcza Stowarzyszenia Spożywców „Oszczędność” 
w Kleszczowie. Z tego grona wybrano trzyosobowy zarząd, któ-
rego przewodniczącym (prezesem) został Kajetan Czupryński. 
Funkcję sekretarza powierzono Władysławie Busse, zaś skarbni-
kiem uczyniono Tadeusza Rogaczewskiego. Przewodniczącym 
rady nadzorczej został C. Marcinowski, a jego zastępcą Jarosław 
Buresz. Oprócz nich w radzie znaleźli się Aleksander Plackowski, 
Anastazy Michałek, Józef Różycki i Marceli Różycki.

Fragment protokołu dobitnie zaświadcza o tym, że spółdziel-
nia „Oszczędność” nie odnosiła sukcesów handlowych: „Nowo-
ukonstytuowany zarząd postanowił dokonać obliczenia towarów 
i inwentarza natychmiast, to jest w dniu 12 grudnia 1932 r., zazna-
czając przy tym, że nie przyjmuje odpowiedzialności za stan go-
spodarki poprzedniego zarządu”.

Pewne jest, że niewiele osób orientowało się dobrze w proce-
durach regulujących funkcjonowanie spółdzielni. Świadczyć o tym 
będą zdarzenia z następnych lat, a także to, że Cyryl Marcinowski 
zawiadomienie o wycofaniu się z prac zarządu wysłał samodziel-
nie do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Ta osobista 
korespondencja wyszła z Kleszczowa w styczniu 1933 r. na zwy-
kłej karcie pocztowej, opatrzonej dwoma znaczkami. Na znaczku 
o wartości 50 groszy widnieje podobizna Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Uwagę zwraca też umieszczone w nagłówku karty propa-
gandowe hasło: „Opiekuj się dzieckiem - będzie mniej więzień!”.

Narzekając dziś na powolność działania sądów rejestrowych 
nie zdajemy sobie sprawy, że także w okresie międzywojennym 
sądy były nierychliwe. Dopiero na początku lipca 1933 roku sąd 
piotrkowski przysłał do Kleszczowa wezwanie o formalny wniosek 
zarządu o wykreślenie Cyryla Marcinowskiego z władz stowarzy-
szenia „Oszczędność”. Domagano się też uchwały rady nadzor-
czej, powołującej nowego członka zarządu - do legalnego funkcjo-
nowania potrzebny był skład trzyosobowy.

Rok 1933 przyniósł następne zmiany we władzach spółdziel-
ni „Oszczędność”. 15 lipca Tadeusz Rogaczewski złożył rezygna-
cję z funkcji skarbnika. Jego miejsce zajął Aleksander Plackow-
ski. Wkrótce potem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zażądał 
od zarządu spółdzielni odpowiedzi na pytanie: „Czy nowowybrani 
członkowie nie są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej, albo 
spokrewnieni lub spowinowaceni w II stopniu z członkami Rady 
Nadzorczej”.

16 października 1933 r. prezes Kajetan Czupryński odpowie-
dział: „W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzi 2-ch członków 
braci, ponadto prezes i jeden członek Rady Nadzorczej zrzekli się 
swego mandatu”. Konieczność uzupełnienia statutowych władz 
spowodowała zwołanie 27 listopada 1933 r. nadzwyczajnego wal-
nego zebrania członków.

Położenie Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców 
„Oszczędność” w Kleszczowie musiało być już wtedy dramatyczne, 
bo prowadzenie zebrania powierzono osobie spoza gminy Klesz-
czów, a konkretnie lustratorowi z ramienia Związku Spółdzielni 
Spożywców RP, Stefanowi Matuszkiewiczowi.

W bilansie spółdzielni, sporządzonym za rok 1932 wykazana 
została strata operacyjna w wysokości 1210,71 zł. Po burzliwej 
dyskusji kleszczowscy spółdzielcy postanowili jednogłośnie za-
twierdzić bilans, a władzom spółdzielni jednogłośnie udzielono ab-
solutorium z ich działalności.

Lustrator S. Matuszkiewicz bezlitośnie wyliczał główne niedo-
magania spółdzielni „Oszczędność”: a) brak lojalności członków, 
b) złe zaopatrzenie sklepu w towary, c) spadek obrotów i załama-
nie równowagi budżetu, d) stan upadłościowy. W protokole zosta-
ła wyrażona nadzieja na zmianę sytuacji. Liczono na polepszenie 
działalności gospodarczej w 1933 r. poprzez namawianie spół-
dzielców do robienia zakupów wyłącznie w spółdzielczym sklepie: 
„Przy poparciu Spółdzielni przez członków sytuację obecną można 
jeszcze uratować”.

Było to jedynie pobożne życzenie, bo nadziejom na zapobieże-
nie nadciągającej upadłości przeczyła postawa władz. Dotychcza-
sowi członkowie zarządu oraz rady nadzorczej zrzekli się swoich 
mandatów, „a przyjęcia nowych mandatów odmówiono”. Do cza-
su następnego walnego zebrania działalnością tonącej spółdzielni 
zgodzili się kierować: Kajetan Czupryński (jako sekretarz i gospo-
darz), Jarosław Buresz (skarbnik) i Aleksander Kowalski. 

Spółdzielnia miała dostosować się do programu, zalecane-
go przez lustratora, a umieszczonego w protokole polustracyjnym. 
Jednym z takich zaleceń było np. znaczne ograniczenie (do 150 zł 
miesięcznie) kwoty udzielanych ze spółdzielczej kasy pożyczek. 
Dodatkowo ustalono, „że takowe mają być przyznawane tylko 
przez gospodarza p. Kajetana Czupryńskiego (…) i na jego osobi-
stą odpowiedzialność”. „Ratunkowy” zarząd spółdzielni „Oszczęd-
ność” najwyraźniej postanowił zdynamizować swoją pracę. Za-
deklarowano bowiem, że zebrania będą się odbywać w co drugą 
sobotę o godz. 16. 

Dzięki protokołowi i zapisanym w nim planom finansowym 
poznać można koszty funkcjonowania spółdzielczego sklepu 
w Kleszczowie. Jego personel kosztował w sumie 25 zł na miesiąc. 
Roczna składka na kasę chorych wynosiła 30 zł, ubezpieczenie to-
warów - 40 zł, a czynsz roczny za sklepowy lokal - 150 zł. Do tego 
dochodziły opłaty za podatki i patenty, na co spółdzielnia musiała 
przeznaczyć 100 zł rocznie, składka do Związku Spółdzielni Spo-
żywców RP (72 zł) oraz wydatki kancelaryjne (50 zł). Miesięczny 
koszt wydatków na opał szacowano natomiast na 5 zł.

Zakładano, że w ciągu roku sklep jest w stanie uzyskać obroty 
na poziomie 9600 zł. Przy średniej marży na poziomie 9 proc. mia-
ło to przynieść 864 zł rocznej nadwyżki. Od obrotów sklepu uzależ-
niona była kwota rocznych wynagrodzeń władz spółdzielni: współ-
czynnik na poziomie półtora procent oznaczał premie w łącznej 
wysokości 144 zł. 

Bardziej intensywne działania podjęte w roku 1933 dały efekt 
w postaci… zmniejszenia rocznej straty. Z dość lakonicznych zapi-
sów protokołu zebrania, które zatwierdzić miało budżet i uzupełnić 
władze spółdzielni, a które odbyło się 25 lutego 1934 r., dowiadu-
jemy się, że brało w nim udział 35 osób, w tym 20 członków Spół-
dzielni Spożywców „Oszczędność”. Bilans roczny został zamknięty 
na poziomie minus 692,70 zł. Także to zebranie członkowskie po-
prowadził lustrator z nadrzędnego zrzeszenia spółdzielców, Stefan 
Matuszkiewicz. Po tym zebraniu w składzie rady nadzorczej znala-
zły się następujące osoby: Władysława Busse, Eleonora Plackow-
ska, Józef Albrychowicz, Stanisław Całusiński (przewodniczący), 
Wacław Łatkowski (sekretarz) oraz August Lach. Ustalono, że za-
rząd nadal ma się stosować do zaleceń, zawartych w protokole po-
lustracyjnym, a rada nadzorcza zadeklarowała, że będzie się spo-
tykać na zebraniach co miesiąc. Do takich działań, jak remanenty 
sklepowe czy sprawdzanie ksiąg i dokumentów mieli być delego-
wani poszczególni członkowie rady.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

å
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Konkurs ofert dla organizacji sektora pozarządowego
Wójt Gminy Kleszczów ogłosił otwarty konkurs ofert dla or-

ganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych w 2022 
roku z takich obszarów:
● I. Aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytal-
nym - wsparcie lub powierzenie zadania pod nazwą „Aktywny 
Senior” (kwota dofinansowania - 110.000 zł).
● II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego - wsparcie lub powierzenie zadania pod nazwą „Klesz-
czów z kulturą w tle” (20.000 zł).
● III. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej - wsparcie lub powierzenie zadania 
pod nazwą „Kleszczowskie tradycje” (10.000 zł).
● IV. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wsparcie lub 
powierzenie zadania pod nazwą „Kleszczów bez barier” (15.000 zł).
● V. Promocja i ochrona zdrowia - wsparcie lub powierzenie za-
dania pod nazwą „Zdrowie w Kleszczowie” (20.000 zł).

Z budżetu gminy dotowane będą tylko zadania realizowa-
ne na terenie gminy Kleszczów lub na rzecz jej mieszkańców. 
Termin składania ofert został wyznaczony do 15 marca (do 
godz. 17.00) w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie. Szczegółowe warunki konkursu oraz kryteria oceny złożo-
nych ofert znaleźć można na stronie www.bip.kleszczow.pl/
res/serwisy/pliki/28909085?version=1.0.

1 procent dla organizacji z naszego powiatu
Czas rozliczeń indywidualnych PIT-ów to również czas podej-

mowania decyzji o wyborze organizacji, którym przekażemy podat-
kowy odpis w wysokości 1 procent. Możemy w ten sposób wspie-
rać zarówno duże ogólnopolskie fundacje czy stowarzyszenia, jak 
też organizacje pożytku publicznego (OPP) działające lokalnie, np. 
na terenie powiatu bełchatowskiego. W zaktualizowanym wykazie 
OPP, zamieszczonym na stronie Starostwa Powiatowego w Beł-
chatowie (www.powiat-belchatowski.pl/dla-mieszkanca-t286/
organizacje-pozarzadowe-informacje-t395) można znaleźć 20 
podmiotów oraz ich dane adresowe i przedmiot działalności. Na 
tej liście znalazły się też dwie fundacje z terenu gminy Kleszczów, 
uprawnione do otrzymywania wsparcia z tytułu „1 procent”: Funda-
cja „Przekraczać Granice” oraz Fundacja Horacy.

A jak przekazać odpis na rzecz wybranej jednostki OSP? 
„Wszystkie osoby, które chciałyby przekazać swój 1% podatku do-
chodowego na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Po-
wiatu Bełchatowskiego mogą to uczynić na konto Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP z zaznaczeniem OSP, do której 
mają zostać przekazane pieniądze”.

Spotkali się na dorocznym zebraniu
11 lutego w Domu Kultury w Łękińsku odbyło się Walne Ze-

branie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy 
Kleszczów. Zarząd stowarzyszenia za pośrednictwem swojej 
strony internetowej (https://utwkleszczow.pl) przypomniał człon-
kom o konieczności opłacenia rocznej składki członkowskiej (80 
zł) do 31 marca br. „Osoby, które nie wpłacą składki w terminie 
zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów” - poinformowano.

JS

W organizacjach pozarządowych

Obozy zimowe’ 2022
W czasie ferii uczniowie szkół z terenu gminy Kleszczów 

uczestniczyli w obozach zimowych organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Pobyt w górskich miejscowo-
ściach dał jednym szansę na rozpoczęcie nauki jazdy na nartach, 
a innym - doskonalenie umiejętności nabytych podczas wyjazdów 
w poprzednich latach.

W programie obozów nie 
zabrakło takich aktywności 
jak m.in.: kuligi, gry i zabawy, 
wizyty na lodowisku, ogniska, 
dyskoteki, seanse filmowe. 

Ogółem podczas tego-
rocznych ferii z obozów dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kleszczów skorzysta-
ło 269 osób.

Warsztaty wokalne 
z Szymonem Wydrą

12 lutego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klesz-
czowie gościł Szymon Wy-
dra - doświadczony muzyk, 
kompozytor i wokalista. Ar-
tysta poprowadził warsztaty 
wokalne dla dzieci i młodzie-
ży, które służyły przekaza-
niu uczestnikom wiedzy, do-
tyczącej emisji głosu, obycia 
scenicznego i wyzwań stoją-
cych przed wokalistą (zarów-
no na scenie, jak i poza nią).

„Nasze świetlice 
i okolice”

W ramach programu sta-
cjonarnych zajęć z cyklu 
„Nasze świetlice i okolice”, 
organizowanych dla dzie-
ci w placówkach Gminne-
go Ośrodka Kultury podczas 
ferii, odbyły się kreatywne 
warsztaty. Ich uczestnikom 
pozwoliły one na poznawa-
nie różnych technik deko-
racyjnych i sprawdzenie się 
w aktywności twórczej.

Źródło: GOK Kleszczów

USŁUGI
KOPARKO
- ŁADOWARKĄ
PRZYGOTOWANIE 
TERENU
POD BUDOWĘ

Tel. 695-120-085

UKŁADANIE 
KOSTKI 
BRUKOWEJ
Transport KUPIĘ 

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
w Kleszczowie 
do 1500 m kw.

Tel. 795-895-979

Krótko o feriach
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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
ESBANK Oddz. Kleszczów 738-03-12
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 - spółka PRIT 661-617-906; 

pritelektrycy@gmail.com.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Na walnym zgromadzeniu
6 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Górnik Nr 3 w Bełchato-

wie. Podsumowano działalność koła, realizowaną w ciągu minionego roku, w tym zor-
ganizowane zawody oraz akcję zarybieniową na terenie tzw. zbiorników wewnętrznych 
Koła nr 3 „Górnik” (Kamień, Winek, Chabielice i zbiornik Północny). Jak dowiadujemy 
się z przedstawionego sprawozdania w okresie 19 października-22 listopada wpusz-
czono do tych zbiorników ponad 6,7 tony ryb z przewagą karpia, lina, karasia pospoli-
tego, amura, leszcza i okonia, a także 15 tys. szt. narybku letniego sandacza.

Nagrodzono najlepszych wędkarzy w konkursach na największą złowioną 
rybę i „Wędkarz roku”. W pierwszym laureatami zostali: Katarzyna Woźniak, która 
schwytała bolenia o wadze ponad 4 kg oraz Łukasz Walaszko, którego łupem pa-
dła 16,5-kilogramowa tołpyga.

W kategorii „spławik” I miejsce zajął Tadeusz Wnuk, w spinningu najlepszy 
okazał się Leszek Łukaszyk, a w zawodach gruntowych - Jacenty Franek.

Za wieloletni wkład i działalność społeczną w strukturach Koła PZW nr 3 „Gór-
nik” zarząd koła przyznał Antoniemu Florczykowi statuetką z tytułem „Honorowe-
go Prezesa Koła”.

Wędkarskie Grand Prix
W sezonie wędkarskim ‘2022 członkowie Koła nr 3 Górnik będą mogli uczestniczyć 

w ciekawej formie rywalizacji. Zaproponowana przez zarząd formuła to cykl Grand Prix, 
złożony z czterech etapów. Do klasyfi kacji końcowej zaliczane będą najlepsze wyniki 
uzyskane przez zawodników w trzech zawodach. Rywalizację ograniczono do 30 osób.

Pierwsza tura miała miejsce w lutym na 
zbiorniku Winek. Jej wyniki podane zosta-
ły na stronie www.kologornik.pl. Kolejna za-
powiedziana jest 12 marca na osadniku Pół-
nocnym. Dwa następne etapy rywalizacji 
przewidziano jesienią (22 października i 5 li-
stopada), odpowiednio na osadnikach Cha-
bielice i Kamień. Pięciu najlepszych węd-
karzy wyłonionych w końcowej klasyfi kacji 
nagrodzonych zostanie bonami zakupowy-
mi o wartości od 1000 do 150 zł, które będą 
mogły być zrealizowane w jednym z trzech 
współpracujących z Kołem „Górnik” skle-
pach wędkarskich w Bełchatowie.

Ile płacą za pasję?
Przyjemność „moczenia kija w wodzie” wiąże się z opłatami. 9 stycznia Koło Węd-

karskie nr 3 „Górnik” podało stawki opłat rocznych, jakie wymagane są w roku 2022 
od członków. Stawka normalna to 235 zł, a ulgowa – 185 zł. Wpisowe, które obowią-
zuje wstępujących wynosi 25 zł (dorośli) lub 2 zł (dzieci). Opłata za egzamin na kartę 
wędkarską to 20 zł. Dodatkowe opłaty pobierane od wędkujących na łowisku sporto-
wym koła „Górnik” to 100 zł, przy czym dzieci płacą połowę składki. Jednolita staw-
ka obowiązująca na pozostałych wodach wewnętrznych koła „Górnik” wynosi 50 zł.

JS

Wędkarskie wieści

Fot. www.kologornik.pl/

DO WYNAJĘCIA
dom mieszkalny 

(3 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 100 m kw.)
wraz z budynkami gospodarczymi

w Łękińsku na ul. Klonowej

Tel. kontaktowy 501-383-101
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KONKURSY, KONKURSY
Literacki i plastyczny w MiPBP w Bełchatowie
Obydwa konkursy są adresowane do uczniów szkół podsta-

wowych (kategorie: klasy IV-VI; klasy VII-VIII). XXVII konkurs 
o regionie „Między rajem a węglem” dotyczy prac, które będą 
ilustracją tematu „Legenda o Bełchatowie” i jest dedykowany 
uczniom szkół podstawowych z Bełchatowa. W XX Powiatowym 
Konkursie „Książka - obiekt artystyczny” będą rywalizować pra-
ce pokazujące książkę w postaci przedmiotu „w oparciu o zapis 
uczuć własnych i marzeń uczniów”. Tu mogą brać udział ucznio-
wie szkół podstawowych z całego powiatu bełchatowskiego.

Prace będą przyjmowane do 20 kwietnia br. w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej im. J. I. Kraszewskiego w Bełcha-
towie, przy ulicy Kościuszki 9.

O Rubinową Hortensję…
… rywalizować będą po raz 50. uczestnicy ogólnopolskie-

go konkursu literackiego, ogłoszonego przez miejską biblio-
tekę w Piotrkowie Tryb. Aż do 2014 r. laureaci tego konkursu 
otrzymywali rubinowe puchary, produkowane przez piotrkow-
ską hutę szkła „Hortensja”. Kiedy huta została zamknięta sym-
bolem konkursu stał się kwiat czerwonej hortensji. Tematyka 
i forma utworów - dowolna, uczestniczyć mogą osoby pełnolet-
nie niezrzeszone, a także będące członkami stowarzyszeń pi-
sarzy. Niepublikowane i nienagradzane wcześniej prace należy 
przesyłać do 31 marca br. Trzy główne nagrody mają mieć war-
tość: 2.500 zł, 2.000 zł, 1.500 zł. Więcej informacji o konkursie - 
na stronie www.biblioteka.piotrkow.pl.

„Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”…
… to tytuł konkursu organizowanego od roku 2009. W tej 

ogólnopolskiej rywalizacji oceniane są prace dotyczące historii 
oraz przemian polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Główna nagroda w każdej z dwóch kategorii konkursu (I - 
prace naukowe, popularno-naukowe i inne, II - monografi e wsi, 
archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) wynosi 5 tys. zł.

Dodatkowa nagroda to możliwość wydania nagrodzonej pra-
cy, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu. Termin nad-
syłania prac mija 31 lipca br. Szczegóły wraz z formularzem re-
jestracyjnym można znaleźć na stronie: https://www.fdpa.org.pl/
xiv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc-v1.

JS

Aktywacja „Karnetów mieszkańca”

Spółka SOLPARK Kleszczów prowadzi od 1 marca wery-
fi kację „Karnetów mieszkańca”. Chodzi o karnety wydane na 
basen i siłownię w kompleksie SOLPARK. Weryfi kacja polegać 
ma na sprawdzeniu i potwierdzeniu aktualnego zamieszkania 
i zameldowania w gminie Kleszczów.

W celu aktywacji karnetu należy:
● w punkcie obsługi w SOLPARKU okazać aktualne zaświad-
czenie o meldunku, które można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Kleszczów (okres ważności zaświadczenia - 3 miesiące od 
daty wystawienia) lub
● pobrać takie zaświadczenie za pośrednictwem strony www.
gov.pl (należy wybrać e-usługę „Pobierz dokument o zameldo-
waniu”, a następnie zalogować się profi lem zaufanym); weryfi -
kacja w SOLPARKU Kleszczów nastąpi po okazaniu zameldo-
wania w aplikacji mObywatel.

Wystawa fotografi czna 
na Dzień Kobiet

SOLPARK zaprasza na niezwykłą 
wystawę fotografi czną, poświęconą 
kobietom. Otwarcie wystawy w holu 
na I piętrze nastąpi we wtorek 8 marca 
o 17:00. Autorem umieszczonych na 
okolicznościowej ekspozycji zdjęć jest 
mieszkający w Kleszczowie fotografi k 
Zbigniew Ptaszek.

Wystawa będzie czynna do 30 
marca. Wstęp bezpłatny.

Kolejna odsłona 
„Otyliady” na basenie

Po dwuletniej przerwie ponownie 
wraca do Kleszczowa Ogólnopolski 

Nocny Maraton Pływacki „Otyliada”. W tym roku impreza ta 
odbędzie się z soboty na niedzielę - 19/20 marca na basenie 
sportowym w SOLPARKU. Rozpoczęcie - o godz. 18:00. Aktu-
alne są wszystkie indywidualne zapisy z 2020 roku. Do zare-
jestrowanych wtedy uczestników zostały rozesłane wiadomo-
ści email z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w pływackim 
maratonie. Pełna lista uczestników dostępna jest pod linkiem: 
https://otyliada.pl/index.php/otyliada-2022-uczestnicy.

(opr. JS)

Prosto z SOLPARKU


