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- Energetyczna transformacja w gminie Kleszczów trwa od dobrych paru lat czy-
li od czasu uruchomienia gminnych dotacji na zakup oraz instalację urządzeń, ograni-
czających emisję zanieczyszczeń do atmosfery - podkreśla wójt Sławomir Chojnowski.

Każdy zrealizowany projekt, dzięki któremu uruchamiane są nowe pompy ciepła, 
zestawy ogniw fotowoltaicznych bądź urządzenia odzyskujące ciepło z systemu wen-
tylacji, a w miejsce starego „kopciucha” montowany jest gazowy kocioł nowej generacji, 
oznacza mniej szkodliwych pyłów i gazów, trafi ających do atmosfery oraz niższe kosz-
ty energii, jakie ponosi właściciel budynku.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy by były 
one czasem ożywienia wiary w to, że dobro potrafi pokonać siły 

zła, a nadzieja nigdy nie powinna umrzeć. 
Niech Święta Zmartwychwstania przyniosą upragniony pokój 
i napełnią radością ze wspólnego spędzania świątecznego 

czasu z najbliższymi.

Przedmiotem trwającego właśnie przetargu (termin składania ofert wyznaczony na 
25 marca) jest budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowe-
go oraz budynku szatni. Na 
dofinansowanie tej inwesty-
cji gmina pozyskała środki 
z programu „Polski Ład”, po-
twierdzone promesą, przeka-
zaną przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

Więcej na str. 2

W kwietniu w trzech przetargach nie-
ograniczonych gmina zaoferuje nabyw-
com zakup 26 działek budowlanych pod 
domy jednorodzinne na coraz intensyw-
niej zabudowywanym osiedlu w Łusz-
czanowicach Kolonii. Działki mają od 
0,12 do 0,18 ha powierzchni, przy czym 
większość liczy po 12-15 arów. Ceny 
wywoławcze najmniejszych, 12-aro-
wych parceli zaczynają się od 72.300 zł.

Przetarg na sześć działek przy ul. 
Stefana Batorego odbędzie się już 7 
kwietnia (szczegóły - na str. 13 tego wy-
dania „IK”). W dwóch kolejnych przetar-
gach zaplanowanych na 21 i 22 kwietnia 
pójdzie „pod młotek” kolejnych 20 parce-
li, ulokowanych przy ulicach Władysła-
wa Jagiełły oraz Kazimierza Wielkiego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie wraca do sprawdzo-
nej praktyki otwierania swoich drzwi 
dla potencjalnych kandydatów. W tym 
roku „Dzień otwarty” został zaplanowa-
ny na czwartek 7 kwietnia. Będzie miał 
dwie odsłony. Od godz. 10 do 12 zapo-
wiadane są konkursy dla uczniów klas 
ósmych, przybyłych do siedziby ZSP. 
Natomiast od godz. 12 do 16 przewi-
dziano indywidualne poznawanie szkoły 
przez kandydatów i ich rodziców. Grupy 
zorganizowane mogą zapisywać się na 
„Dzień otwarty” do 5 kwietnia, dzwoniąc 
pod numer 44/ 731-65-60.

Realnie na rzecz środowiska

Inwestycja dofi nansowana 
z „Polskiego Ładu”

Gmina sprzedaje 
działki

„Dzień otwarty” 
w ZSP

Projekt fotowoltaiczny na terenie fi rmy ENTRO w Żłobnicy uzyskał gminną dotację w 2021 roku

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów

Widok osiedla w 2019 roku
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„Bank Gospodarstwa Krajowego (…) informuje, iż zostaliście Państwo 
zakwalifi kowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy 
inwestycyjnej (…) do kwoty 8.589.551,23 PLN” - to fragment pisma, któ-
re jeszcze w ubiegłym roku trafi ło do Urzędu Gminy w Kleszczowie. Doty-
czy Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach którego z rządowej puli 
przyznawane są dotacje na samorządowe inwestycje.

Do Programu Inwestycji Strategicznych…
…Gmina Kleszczów zgłosiła trzy zadania. Pierwsze z nich to „Budo-

wa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie 
Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku”, którego koszto-
rysowa wartość została określona na poziomie 20,5 mln zł, a wniosko-
wana dotacja z „Polskiego Ładu” wynieść miała 18,45 mln zł. W ramach 
tego dużego przedsięwzięcia przewidziano ułożenie linii kablowej 0,4 kV 
wzdłuż dróg o łącznej długości ponad 10,5 kilometra, a także 5 nowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linii zasilających oświetlenie uliczne.

Drugie z zadań zgłoszonych do „Polskiego Ładu” to „Budowa instalacji 
kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów”, polegająca na wykona-
niu zestawu modułów kogeneracyjnych, zasilanych gazem ziemnym oraz 
instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp. Wartość kosztorysowa tej inwestycji 
miałaby wynieść 2,6 mln zł, natomiast wartość dotacji została we wniosku 
określona na 2,21 mln zł.

Wsparcie do trzeciego zadania
Po rozpatrzeniu wniosków przez powołane do tego gremia do Urzę-

du Gminy w Kleszczowie trafi ło pismo zatytułowane „Wstępna promesa 
dotycząca dofi nansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”. Odnosi się ono do trzeciego 
ze zgłoszonych przez Gminę Kleszczów projektów czyli budowy zespołu 
boisk w Czyżowie, szybko rozwijającej się miejscowości. Pod inwestycję 
przeznaczone będą należące do gminy tereny o powierzchni około 15,6 
tys. m kw. Pokryte naturalnym trawnikiem pełnowymiarowe boisko piłkar-
skie ma mieć 8,5 tys. m kw. Drugim, największym powierzchniowo obiek-
tem będzie boisko wielofunkcyjne, pokryte nawierzchnią z poliuretanu 
(ponad 1 tys. m kw.). Oprócz niego w obrębie kompleksu projektant (fi r-
ma Projekt 3 Marek Pelc z Rybnika) przewidział pokryty sztucznym traw-
nikiem kort tenisowy (640 m kw.) oraz budynek szatni, który zajmie po-
wierzchnię blisko 155 m kw.

Trzy trybuny dla widzów, tereny pokryte trawnikiem oraz nawierzchnie 
służące komunikacji i przeznaczone na parking - wszystko to uzupełnia 
założenia projektowe rekreacyjno-sportowej inwestycji, której kosztoryso-
wa wartość została przez projektanta oszacowana na przeszło 9,5 mln zł.

Oferty firm wykonawczych, zainteresowanych gminnym zamówie-
niem, były przyjmowane do 25 marca. W wyznaczonym terminie swoją 
ofertę złożył jeden wykonawca – to spółka ADA-LIGHT z Gostynina, któ-
ra wartość robót wyceniła na 8.327.000 zł brutto. Obecnie trwa weryfi ka-
cja złożonej oferty. Zgodnie z wymaganiami inwestora czyli Gminy Klesz-
czów wykonawca będzie miał na realizację zamówienia 357 dni, liczone 
od dnia zawarcia umowy.

JS

rwają końcowe prace przy budowie oświetlenia uliczne-
go w strefi e przemysłowej w Żłobnicy oraz na fragmencie 

drogi powiatowej nr 1500 E, prowadzącej w kierunku Sulmierzyc. 
Przetarg na wykonanie tego zlecenia był zorganizowany w Urzę-
dzie Gminy w zeszłym roku i spotkał się z dużym zainteresowa-
niem. Oferty zgłosiło w sumie dziewięć fi rm m.in. z wojewódz-
twa łódzkiego oraz śląskiego. Za najkorzystniejszą ofertę gmina 
uznała tę, którą złożyła spółka MR Instal z Łodzi.

Inwestycja w Czyżowie

Jaśniej w strefie „Żłobnica”

KOMUNIKATY 
Opłata za odbiór odpadów

Już 15 kwietnia upływa termin opłacenia pierwszej raty opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Gminy 
w Kleszczowie przypomina o tym wszystkim właścicielom nie-
ruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty. Wpłatę 
można uiścić na indywidualny rachunek bezpośrednio w banku 
lub za pośrednictwem bankowości internetowej, a także w kasie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Harmonogram gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy 
gabinetu RTG na kwiecień 2022. Pacjenci będą mogli zgłaszać 
się na wykonanie zdjęć rentgenowskich w każdy wtorek od 10-
18, środę 8-12 i czwartek od godz. 14-18 oraz 2 i 23.04 (sobo-
ta) w godz. 10-14.

Psycholog w GOPS
Od wtorku 15 marca zostały wznowione dyżury psychologa, orga-
nizowane w ramach bezpłatnego wsparcia. Inicjatywa takiego psy-
chologicznego doradztwa to jeden z kierunków działalności Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Jak informuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie dyżury będą 
się odbywać w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16.00 
do 18.00. Miejscem dyżurów psychologa jest Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kleszczowie przy ul. Osiedlowej 2.

Bezpłatnie po poradę prawną
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” sp. z o.o. poinformo-
wała o wznowieniu bezpłatnych porad prawnych. Można z nich 
korzystać w siedzibie spółki przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie. 
Informacje w tej sprawie można uzyskać na miejscu, w spółce 
albo telefonicznie (nr 44/ 731-37-31).

Jak pozbyć się eternitu?
W tym roku gmina kontynuuje program odbierania i unieszko-
dliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Mieszkań-
cy chcący skorzystać z takiego wsparcia i chcący zgłosić odpa-
dy z azbestem (czyli usunięte z dachów pokrycia eternitowe) do 
odbioru i unieszkodliwienia, powinni wypełnić wniosek zamiesz-
czony na stronie internetowej Gminy Kleszczów i podpisany zło-
żyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.

Tu znajdziesz rozporządzenie RM
Podczas zebrań sołeckich zgłoszony był wniosek o opublikowa-
nie w gminnym biuletynie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. In-
formujemy, że dokument ten przyjęty ponad 3 miesiące temu 
nadal jest dostępny na ofi cjalnych stronach rządowych. Dla uła-
twienia poszukiwań podajemy, iż treść rozporządzenia znajdu-
je się w Dzienniku Ustaw z roku 2021 pod pozycją 2444, na-
tomiast akt prawny z całym uzasadnieniem (jest to łącznie 14 
stron) udostępniony został pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//3/12354869/12844495/dokument537836.pdf.

(opr. JS)

Wartość inwestycji wynosi niecałe 860 tys. zł. Dzięki takim na-
kładom zostanie doświetlone blisko 3 i pół kilometra dróg gminnych 
oraz fragment drogi powiatowej. 106 latarni ulicznych, wyposażonych 
w oprawy LED, poprawi bezpieczeństwo ruchu na ulicach prowadzą-
cych do działających w strefi e fi rm. Dodatkowe 12 opraw zostało za-
montowanych w pobliżu przejść dla pieszych w celu ich doświetlenia.

Termin zakończenia wszystkich prac przez wykonawcę to 
koniec maja tego roku.

JS
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G wminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych (GKRPA) w Kleszczowie co roku przedstawia 

sprawozdanie ze swoich działań za rok poprzedni. Odbiorcą tego 
podsumowania są nie tylko osoby zajmujące się w Urzędzie Gmi-
ny organizacją działalności profilaktycznej i terapeutycznej, ale 
przede wszystkim członkowie Rady Gminy Kleszczów, w szcze-
gólności radni z Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich.

W centrum uwagi - uzależnieni od alkoholu
Kierunki działań GKRPA wyznacza uchwalany przez radę 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Ce-
lem komisji jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów 
uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 
(narkotyków, dopalaczy) oraz pomoc osobom uzależnionym 
i ich rodzinom. W przypadku szeroko rozumianej profilaktyki 
komisja współpracuje z różnymi instytucjami i placówkami. Są 
to np. szkoły z terenu gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek 
Kultury, Posterunek Policji, Poradnia Życia Rodzinnego, a tak-
że Grupa wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem.

Decyzje w sprawie działań wobec osób uzależnionych zapadały 
na zwoływanych przynajmniej raz w miesiącu posiedzeniach GKR-
PA. W ich trakcie w ub. roku rozpatrzono 7 wniosków o wszczęcie 
procedur, zmierzających do leczenia osób uzależnionych, złożo-
nych przez najbliższych członków z rodzin, z policji oraz z GOPS 
w Kleszczowie. W trakcie rozpatrywania wniosków przeprowadzo-
ne zostały rozmowy z 15 osobami.

W pięciu przypadkach zdecydowano się skierować do 
Sądu Rejonowego w Bełchatowie wnioski o orzeczenie obo-
wiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwy-
kowego. „Osoby wobec których komisja podejmowała działa-
nia zostały skierowane również na spotkania terapeutyczne do 
Poradni Życia Rodzinnego w Kleszczowie oraz do grup wspar-
cia dla osób uzależnionych i ofiar przemocy domowej” - to jed-
na z informacji podanych w rocznym sprawozdaniu.

Jak wielu mieszkańców objętych 
„Niebieską Kartą”?

W tymże sprawozdaniu znajdujemy również informacje 
o działaniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Jak 
wiadomo jest to grupa specjalistów reprezentujących kilka in-
stytucji i organizacji (oświata, służba zdrowia, policja, pomoc 
społeczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych). Ich wspólnym celem jest znajdowanie skutecznego 
sposobu pomagania osobom lub całym rodzinom znajdującym 
się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy domowej. 

Jeśli zachodzi podejrzenie, że któryś z mieszkańców gminy 
jest dotknięty przemocą wówczas jest wszczynana procedura 
„Niebieskiej Karty”. W roku 2021 odbyło się 27 spotkań grup ro-
boczych w ramach tej procedury. W spotkaniach grup roboczych 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  uczestniczyło 15 osób 
z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Byli to nie tylko 
członkowie doświadczający przemocy, ale również osoby podej-
rzane o stosowanie przemocy w rodzinie (3 kobiety, 5 mężczyzn).

W minionym roku prowadzono sześć procedur „Niebieskiej Kar-
ty”, z czego dwie stanowiły kontynuację z roku 2020. „Ogółem licz-
ba osób w rodzinach, w których prowadzona była procedura „Nie-
bieskiej Karty” w 2021 roku: 29 osób (…) Głównym powodem 
przemocy w rodzinie i konieczności interwencji w formie wszczęcia 
procedury „Niebieskich Kart” jest uzależnienie oraz nadmierne spo-
żywanie alkoholu przez osoby podejrzewane o stosowanie przemo-
cy. Na 8 prowadzonych kart w 4 przypadkach alkohol był powodem 
stosowania przemocy domowej. W 4 przypadkach były to problemy 
zdrowotne i ekonomiczne” - to kolejna informacja ze sprawozdania 
GKRPA w Kleszczowie.

lutym wójt gminy Kleszczów ogłosił konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych. Swoje oferty mogły na 

konkurs zgłaszać organizacje pożytku publicznego. W zakresie 
działalności związanej z aktywizacją i integracją społeczną osób 
w wieku emerytalnym (projekt „Aktywny Senior”) wpłynęła jed-
na oferta, złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie. Po pozytyw-
nej ocenie formalnej i merytorycznej oferta została wybrana do 
realizacji, a wysokość przyznanych przez gminę środków na re-
alizację wyniosła 100 tys. zł.

W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (projekt „Kleszczów 
z kulturą w tle”) wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzy-
szenie „Kleszczów Forte” z siedzibą w Żłobnicy. Także ta ofer-
ta po pozytywnej ocenie uzyskała dofinansowanie. Jego kwota 
wyniesie 20 tys. zł.

Identyczną kwotę otrzyma Łódzki Oddział Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Łodzi, który zgłosił swo-
ją ofertę na działania związane z promocją i ochroną zdrowia 
(projekt „Zdrowie w Kleszczowie”).

Dwa kolejne zadania publiczne zaplanowane przez Gminę 
Kleszczów do realizacji w 2022 roku także spotkały się z zain-
teresowaniem lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Stowarzysze-
nie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” z siedzibą 
w Kleszczowie chciało się podjąć działań na rzecz podtrzymy-
wania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania pol-
skości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej (projekt „Kleszczowskie tradycje”), natomiast Fundacja 
„Przekraczać Granice” z siedzibą w Kleszczowie przedstawiła 
ofertę działań na rzecz osób niepełnosprawnych (projekt „Klesz-
czów bez barier”).

Oferty dotyczące dwóch wymienionych zadań zostały odrzu-
cone z powodu wystąpienia błędów formalnych.

JS

Pomoc uzależnionym 
i ich rodzinom

Zadania publiczne 
z dofinansowaniem

å ciąg dalszy na str. 12

kwietnia wchodzi w życie nowe rozwiązanie dla rodzi-
ców tych dzieci, które nie kwalifikują się do wsparcia 

z rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Przypominamy, 
że RKO działa od 1 stycznia br. Jest to świadczenie dla rodzin 
z małymi dziećmi. Rodzice mogą liczyć nawet na 12 tys. zł na 
drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca ży-
cia. RKO to miesięczne wypłaty w kwocie 1000 zł realizowane 
przez jeden rok, albo w kwocie 500 zł przez dwa lata. Rodzic 
sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna obejmuje dzieci pierwsze lub jedyna-
ków, a także te dzieci, które nie spełniają kryterium wieku ustalo-
nego w RKO. Dofinansowanie wyniesie maks. 400 zł miesięcz-
nie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej 
przez rodzica za pobyt dziecka w danej instytucji opiekuńczej 
(jeśli np. rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie rów-
nież wyniesie 300 zł). Pieniądze będą przekazywane bezpo-
średnio instytucji opieki, a nie rodzicom.

Aby uzyskać wsparcie rodzic lub opiekun musi złożyć od-
powiedni wniosek przez Internet za pośrednictwem: ● portalu 
Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; ● Platfor-
my Usług Elektronicznych ZUS; ● bankowości elektronicznej. 
Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywa-
niem oraz przekazywaniem środków zajmie się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

(opr. JS)

Dofinansowanie pobytu 
w żłobku

1
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Przychodnia Salus podała terminy przyjęć lekarzy specjalistów na kwiecień.
Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na kwiecień

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 08.04 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 22.04 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 02.04 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 23.04 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 25.04 8.30-14

6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 21.04 15.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 27.04 15.3018

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 02.04 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 05.04 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 26.04 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 05.04 9.30-13.30

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 19.04 9.30-13.30

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 11.04 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 25.04 16-18

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 12.04 9-14

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 26.04 9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 06.04 9-14

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 13.04 9-14

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 20.04 9-14

20. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 23.04 8.30-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 01.04 9 -14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 22.04 9-14

23. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 07.04 9-14

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 02.04 8.30-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 23.04 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 27.04 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 07.04 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 21.04 13-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 28.04 10-14

30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 14.04 15.30-18

31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 28.04 15.30-18

32. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 25.04 11-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 25.04 10-17

34. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 07.04 9-14

35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 21.04 9-14

36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 28.04 9-17

37. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 07.04 9.30-15

38. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 21.04 9.30-15

39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 01.04 9-14

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 15.04 9-14

41. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski 01.04 9.10-15

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

wtorek 12-14

Przychodnia SALUS podała kwietniowy 
harmonogram Poradni Rehabilitacji.

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 01.04. godz. 8-15, ● 05.04. godz. 8-15, 
● 06.04. godz. 8-16, ● 07.04. godz. 8-15, 
● 08.04. godz. 8-15,● 11.04. godz. 8-15,  
● 13.04. godz. 8-15, ● 14.04. godz. 8-15,  
● 15.04. godz. 8-15, ● 19.04. godz. 8-15.45, 
● 21.04. godz. 8-15, ● 22.04. godz. 8-15,  
● 25.04. godz. 8-15, ● 26.04. godz. 8-15, 
● 27.03. godz. 8-15, ● 29.04. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 04.04. godz. 15-18, ● 08.04. godz. 15-18, 
● 20.04. godz. 15-18, ●22.04. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 06.04. godz. 15-18, ● 20.04. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 23.04. godz. 8.10-14.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska

● zgodnie z harmonogramem umieszczo-
nym na stronie Przychodni Salus.

Poradnia 
Rehabilitacji

W ójt Gminy Kleszczów ogłosił 
przetarg pisemny ofertowy na 

sprzedaż drewna pochodzącego z cięć 
pielęgnacyjnych. Drewno (brzoza brodaw-
kowata) w ilości 4,22 m sześć. zostało zło-
żone w stos przy ul. Miłej w Kleszczowie. 
Kupujący jest zobowiązany do zabrania 
drewna z miejsca jego składowania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest złożenie oferty w terminie do 8 kwiet-
nia (do godz. 14). Sprzedający ustalił mini-
malną cenę wywoławczą za całość drew-
na w wysokości 221,40 zł za 1 m sześć. 
brutto. Cena wywoławcza za cały stos 
wynosi 934,31 zł brutto.

Miejscem składania ofert jest kance-
laria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie. Szczegółowe informacje o przetargu 
wraz z wzorem oferty zostały zamieszczo-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Kleszczów.

Sprzedaż drewna

KONTAKT 
DO SPÓŁKI WODNEJ
Na prośbę mieszkańców podajemy 
dane kontaktowe do Gminnej Spółki 

Wodnej w Kleszczowie. 
Spółka ma siedzibę w Łuszczanowi-

cach przy ul. Szafirowej 1. 
Telefon: 503-148-593.
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Na początku lutego Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” 
w Kleszczowie ogłosiła zapisy chętnych do zdobycia no-

wych kwalifikacji zawodowych. Można było zgłosić się na zajęcia 
związane z obsługą wózków widłowych (zakończone egzaminem 
UDT), bądź na kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólne-
go przeznaczenia. Była też propozycja nauki obsługi podestów ru-
chomych. Spośród tych trzech opcji z największym odzewem spo-
tkały się zajęcia z obsługi wózków. Zapisało się na nie 12 osób. Do 
kursu na obsługę suwnic przystąpiły natomiast cztery osoby.

Część teoretyczna kursów organizowana jest w sali wykła-
dowej w siedzibie spółki „Arreks” przy ul. Głównej 122. Po za-
kończeniu tego etapu ruszy praktyczna część szkoleń, która od-
bywać się ma na terenie gminy Kleszczów.

- Po raz pierwszy realizujemy te kursy samodzielnie, według 
własnego scenariusza - podkreśla Łucja Baran, specjalista do 
spraw szkoleń i wspierania przedsiębiorczości w ARR „Arreks”. 

- Po pomyślnie zaliczonym egzaminie końcowym wydamy 
uczestnikom zaświadczenia, uprawniające do obsługi urządzeń.

Dodajmy, że mieszkańcy gminy, którzy spełnili wymagania 
regulaminu dofinansowań do kształcenia zawodowego, uzyska-
li wsparcie ze strony Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

JS

Uczą się obsługi 
suwnic i wózków W pierwszych dniach marca Główny Urząd Statystycz-

ny udostępnił dane dotyczące wszystkich samorządów 
w Polsce. Najnowsza publikacja o nazwie „Statystyczne Vade-
mecum Samorządowca” (SVS) różni się jednak od tych, jakie 
znamy z poprzednich lat. Zamiast jednolitego, ilustrowanego ta-
belami i wykresami pliku PDF, statystycy udostępniają nam te-
raz dokument interaktywny, który w postaci danych liczbowych 
opisuje daną jednostkę: gminę, miasto na prawach powiatu, po-
wiat czy województwo.

Interaktywna forma SVS umożliwia decydowanie o tym, 
które dane są prezentowane i wizualizowane, pozwala rów-
nież porównywać z sobą dane z różnych jednostek. Dzięki 
SVS użytkownicy mogą uzyskać gotowy materiał do prezenta-
cji i wystąpień publicznych. Mogą wybrać obszar tematyczny 
dla danej jednostki terytorialnej, wizualizować wskazane dane 
na wykresach, a także tworzyć statystyczne portrety konkret-
nych JST.

O ile w poprzednich edycjach SVS można było porównywać 
dane dotyczące gmin z okresu trzech ostatnich lat nowa wersja 
pozwala zestawiać wskaźniki z pięciu lat (od 2016 do 2020). Ze-
stawienie odnoszące się do gminy Kleszczów pobrane w forma-
cie PDF liczy 15 stron. „Statystyczne Vademecum Samorządow-
ca” można znaleźć pod adresem svs.stat.gov.pl.

JS

Vademecum w nowej odsłonie

1. Kurs obsługi wózków widłowych i suwnic - planowany 
termin rozpoczęcia  22 kwietnia br.
2. Kadry  i  płace od podstaw  -  kurs wznowiony od 
11  kwietnia  po  przerwie,  związanej  ze  zmianami, 
spowodowanymi wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu.

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 (www.
arreks.com.pl).

ARR ,,Arreks” Sp. z o.o. 
przyjmuje zapisy na kursy:

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 3 
ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.), a także uchwa-
ły Nr XXXIV/489/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach: od 5.04.2022 r. do 26.04.2022 
r. w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, 
pokój 28, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 
oraz we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.

Projekt przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą w ww. 
terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów - bip.
kleszczow.pl/Gospodarka przestrzenna.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przed-
miotowej zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. w siedzibie tutejszego Urzę-
du, o godz. 15:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo 
składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi nale-
ży składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@
kleszczow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10.05.2022 r., a do prognozy oddziaływania na środowi-
sko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2022 r. Przedłożone uwa-
gi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec 

w zakresie korekty tekstu wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb 
prognozą oddziaływania na środowisko
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Policja informuje
Te kwoty warto zapamiętać

Nowy taryfi kator mandatów za przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości przewiduje następujące kary pieniężne: ● do 10 km/h 
- 50 zł, ● o 11-15 km/h - 100 zł, ● o 16-20 km/h - 200 zł, ● o 21-
25 km/h - 300 zł, ● o 26-30 km/h - 400 zł, ● o 31-40 km/h - 800 zł, 
● o 41-50 km/h - 1000 zł, ● o 51-60 km/h - 1500 zł, ● o 61-70 
km/h - 2000 zł, ● o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Karą dodatkową 
dla piratów drogowych jest przyznanie punktów karnych, a na-
wet zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

W komunikatach policji regularnie pojawiają się informa-
cje o mandatach karnych najwyższej wartości, nakładanych na 
zbyt spieszących się kierowców. W pierwszych dniach marca ta-
kie zdarzenia miały miejsce np. w Dubiu oraz Wadlewie. Jak się 
okazuje nie tylko kierujący samochodami są narażeni na dotkli-
we kary fi nansowe:

„9 marca 2022 roku, w południe, na terenie gminy Rusiec po-
licjanci z bełchatowskiej grupy SPEED skontrolowali rowerzy-
stę, którego zachowanie na drodze jednoznacznie wskazywało, 
że jest nietrzeźwy. 29-letni kierujący jednośladem był komplet-
nie pijany. Po badaniu trzeźwości wykonanym na alcosensorze 
okazało się, że na urządzeniu tym zabrakło skali. Mężczyzna 
wydmuchał ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Ostatecz-
nie policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2 500 zło-
tych” - to fragment z aktualności ze strony http://www.belchatow.
policja.gov.pl.

Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie
1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych 

było 6056 policjantów. Ich liczba powiększyła się 15 marca po 
uroczystym ślubowaniu policjantów przyjętych do służby 7 mar-
ca. Do jednostek policji w garnizonie łódzkim nowi funkcjonariu-
sze trafi ą po szkoleniu podstawowym. W roku 2022 przyjęcia 
nowych funkcjonariuszy są planowane jeszcze: 14 czerwca, 2 
sierpnia, 19 września oraz 29 grudnia.

Apel do kierowców i pieszych
Po niedawnym wypadku w Bełchatowie, w którym 70-letni 

kierowca potrącił 69-letnią pieszą, na stronie internetowej Ko-
mendy Powiatowej Policji pojawił się apel:

„Przypominamy, że każdy kierowca dojeżdżając do oznako-
wanego przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na „pasach” oraz na nie wchodzącemu. Oznacza to, że należy 
zwolnić i obserwować otoczenie. Z kolei pieszym przypominamy 
o tym, aby każdorazowo, gdy zbliżają się do przejścia dla pie-
szych, upewniali się, że bezpiecznie mogą na nie wejść”.

(opr. JS)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza 
do skorzystania z oferty TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX.

Atrakcyjne ceny, możliwość pakietu Internet + TV.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta 

ARR „ARREKS” Sp. z o.o., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. zaprasza 

W maju minie 20 lat od nadania kleszczowskiej szkole pod-
stawowej imienia Janusza Korczaka. W związku z jubile-

uszem szkoła przygotowuje cykl wydarzeń.

Poznawanie dzieł J. Korczaka
Jednym z nich jest realizowany w marcu przez szkolną 

świetlicę projekt czytelniczy „Czytamy <Króla Maciusia Pierw-
szego>”, który pozwoli umożliwić większej liczbie uczniów po-
znać literacką twórczość patrona szkoły oraz pomoże w rozwi-
janiu talentów czytelniczych. Uczestnicy projektu (co najmniej 
1 przedstawiciel każdego oddziału z klas I-VIII) mają za zada-
nie nagrać odczytany przez siebie fragment najpopularniej-
szej chyba powieści J. Korczaka. „Wizja bardzo mile widziana, 
ale można ją zastąpić zdjęciem książki. Ważne jest podpisa-
nie czytanego rozdziału akapitem i numerem, żeby słuchają-
cy mogli sobie odtworzyć całą książkę, od początku do końca” 
- to wymogi techniczne, podane przez organizatorów konkur-
su. Nagrania mają zostać udostępnione na profi lu FB szkol-
nej świetlicy.

Ocenią recytatorów
29 marca odbywały się przesłuchania do konkursu „Róże Ja-

nusza Korczaka”, w których mogli brać udział uczniowie klas V-
-VIII SP Kleszczów. Ich zadaniem była jak najciekawsza recytacja 
jednego z wierszy, wskazanych przez organizatora. Konkursowe 
jury oceniało dykcję oraz sposób interpretacji recytującego. Zwy-
cięzcy szkolnych eliminacji (maksymalnie po 3 osoby z kategorii 
wiekowych: I - klasy V i VI, II - klasy VII i VIII) będą reprezentować 
Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Kleszczowie w Międzysz-
kolnym Konkursie Recytatorskim „Róże Janusza Korczaka”, za-
planowanym już na 6 kwietnia br.

Świetlicowy konkurs plastyczny
Kolejne inicjatywy, związane z jubileuszem nadania klesz-

czowskiej szkole imienia J. Korczaka, to konkursy. Wojewódzki 
konkurs plastyczny polega na przygotowaniu pracy plastycznej 
inspirowanej myślą Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”. Celem tego konkursu jest nie tylko promo-
wanie dorobku pedagogicznego i literackiego Janusza Korczaka, 
ale również zachęcenie uczniów do prezentowania plastycznej 
kreatywności oraz integrowanie środowiska świetlic szkolnych 
województwa łódzkiego.

Wyzwanie dla literackich talentów
Drugi z konkursów adresowany jest do osób dysponujących 

dużą wyobraźnią i lekkim piórem. Ich zadaniem będzie napisa-
nie opowiadania „Dalsze losy Króla Maciusia I”. Uczestnicy będą 
rywalizować w trzech kategoriach: ● klasy IV-VI szkół podsta-
wowych, ● klasy VII-VIII szkół podstawowych, ● wszystkie klasy 
szkół ponadpodstawowych.

„Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania twórcze-
go własnego autorstwa, które będzie przedstawiało dalsze losy 
Króla Maciusia I. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst 
konkursowy, niewykorzystywany w innych konkursach oraz nie-
publikowany wcześniej, zarówno w druku jak i w Internecie. Praca 
powinna zawierać nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 strony kompu-
terowego wydruku A4, napisanego czcionką Times New Roman, 
rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5. Opowiadanie biorące 
udział w konkursie musi stanowić od początku do końca samo-
dzielny tekst uczestnika. Tekst nie może być kopią, plagiatem lub 
fragmentem jakichkolwiek innych utworów” - to część regulami-
nu, odnosząca się do wymagań technicznych konkursowej pracy.

Opowiadanie wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do 26 
maja na adres e-mail: konkurs@spkleszczow.pl. Komisja konkur-
sowa, oceniając prace sprawdzi ich zgodność z tematem konkur-
su, oceni oryginalność pomysłu i poprawność językową, a także 
ogólne wrażenie artystyczne.

JS

Z okazji szkolnego jubileuszu
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R eferat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 
w Urzędzie Gminy Kleszczów przygotował komplekso-

we zestawienie złożonych wniosków o dotacje oraz zestawienie 
(ilościowe i wartościowe) urządzeń faktycznie zamontowanych 
dzięki gminnym dotacjom. Okazuje się, że na 845 urządzeń (in-
stalacji), o których założenie z wykorzystaniem wsparcia z pro-
ekologicznego programu gminnego starali się wnioskodawcy fak-
tycznej realizacji, a więc i dotacji doczekało się 775 urządzeń. 
Wydatki z gminnego budżetu na ten cel były bardzo pokaźne i wy-
niosły 14.550.820,59 zł.

Moc energetyczna wszystkich tych urządzeń wyniosła prawie 
4,9 tys. kW, przy czym najwięcej mocy (3092 kW) zawarte jest 
w zainstalowanych w zeszłym roku panelach PV (583 komplety). 
Kolejnym po ogniwach fotowoltaicznych największym źródłem 
energii okazały się pompy ciepła. Maksymalna moc 107 urządzeń 
tego typu wynosi 1035,35 kW. Moc nowych kotłów gazowych za-
instalowanych w zeszłym roku w budynkach na terenie gminy to 
698 kW. Znamy też moc kotłów węglowych nowej generacji (na 
ekogroszek) - wyniosła ona 69 kW.

W ubiegłym roku gmina nie przyznała dotacji do trzech ty-
pów urządzeń, które są uwzględniane w programie dotacji. Cho-
dzi o kolektory słoneczne, pompy ciepła służące do ogrzewania 
wody oraz kotły grzewcze na pelet. W roku 2021 bądź nie było 
chętnych na zakup tych urządzeń, bądź też zamierzonego mon-
tażu nie udało się zrealizować.

Warto zwrócić uwagę na zestawienie z podziałem na po-
szczególne miejscowości. Wskazuje ono przede wszystkim na te 
miejscowości, w których jest najwięcej mieszkańców i w których 
buduje się najwięcej nowych domów.

Kolejne ze wspieranych przez gminę działań, które obok 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wpływa też na obniżenie 
wydatków właściciela budynku mieszkalnego na jego ogrzewa-
nie, to dofinansowanie zabiegów termomodernizacyjnych. Do-
tacje udzielone przez gminę w 2021 roku na przeprowadze-
nie termomodernizacji miały łączną wartość 1.320.210,93 zł. 

Wielka moc ogniw

Energię elektryczną z dotowanych przez gminę paneli PV pozyskuje 
od niedawna także Parafia Ewangelicko-Reformowana w Kleszczowie

Taka warstwa styropianu pozwala zaoszczędzić 
dużo energii potrzebnej do ogrzewania

MIEJSCOWOŚĆ  ZAMONTOWANE URZĄDZENIA
Antoniówka 14
Bogumiłów 2

Czyżów 37
Kamień 1

Kleszczów 227
Łękińsko 193

Łuszczanowice 122
Łuszczanowice Kolonia 54

Rogowiec 3
Wola Grzymalina-Kolonia 12

Wolica 58
Żłobnica 52
OGÓŁEM 775

Dofinansowanie uzyskali właściciele 36 domów: 10 z Kleszczo-
wa, 8 z Łękińska, 6 z Łuszczanowic, 5 z Łuszczanowic Kolonii, 4 
z Wolicy oraz 3 ze Żłobnicy.

Jednym z warunków uzyskania dotacji na termomoderniza-
cję jest likwidacja węglowego „kopciucha” i zastąpienie go ekolo-
gicznym kotłem grzewczym. W zeszłym roku taką wymianę kotła 
przeprowadzili właściciele 12 budynków mieszkalnych.

Nie brakuje chętnych na przeprowadzenie termomodernizacji 
domów także w roku 2022. Jak wiadomo złożenie wniosku o do-
finansowanie na ten cel musi być poprzedzone przeprowadze-
niem audytu energetycznego. W grudniu 2021 r. gmina podpisa-
ła umowę z wykonującą takie audyty spółką Energy Trend. Cena 
pojedynczego audytu, realizowanego przez pracowników tej fir-
my wynosi 549 zł. Dodajmy, że jest to koszt ponoszony przez wła-
ściciela domu. Aktualny koszt audytu powykonawczego to 299 zł.

W tym roku w styczniu i lutym przeprowadzonych zostało 
łącznie 57 audytów, które są efektem wniosków złożonych przez 
mieszkańców zainteresowanych wykonaniem termomodernizacji 
w swoich domach. Były to audyty poprzedzające złożenie wnio-
sku o gminne wsparcie.

W Urzędzie Gminy jest prowadzony obecnie nabór wniosków 
o przeprowadzenie audytów w kolejnym sezonie grzewczym, któ-
ry rozpocznie się jesienią.

Jerzy Strachocki

3 marca wojewoda łódzki wydał obwieszczenie dotyczące kwalifikacji 
wojskowej, która w tym roku zostanie przeprowadzona na obszarze 

województwa łódzkiego. Kwalifikacja dotyczy w pierwszym rzędzie mężczyzn 
urodzonych w 2003 roku. Przed powiatowymi komisjami lekarskimi stawić się 
będą musiały również osoby z innych grup opisanych w tym obwieszczeniu np. 
mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W powiecie bełchatowskim kwalifikacja będzie w tym roku prowadzona 
w dniach 4 kwietnia - 6 maja. Komisja będzie funkcjonować w Starostwie Po-
wiatowym w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, w godz. 8:30-16:30.

Z terenu Gminy Kleszczów zostało zaproszonych do stawienia się przed ko-
misją 31 osób, z czego 27 to mężczyźni z rocznika 2003, a cztery osoby z rocz-
ników starszych. W tym gronie nie ma żadnej kobiety. Termin zgłoszenia się na 
kwalifikację wojskową, wyznaczony dla mieszkańców Gminy Kleszczów to po-
niedziałek 11 kwietnia.

JS

Kwalifikacja wojskowa ‘2022

DO WYNAJĘCIA
dom mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią  
(ok. 70 m kw. powierzchni użytkowej)

wraz z budynkami gospodarczymi 
w Łękińsku na ul. Klonowej.

TEL. KONTAKTOWY 501-383-101.
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W lutym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych składali wnioski o stypendia motywacyjne i socjal-

ne. Wpłynęło 210 wniosków o stypendium motywacyjne, w tym 97 
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i 113 wniosków o sty-
pendium za szczególne osiągnięcia.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpiło 15 marca. Pozy-
tywnym wynikiem zakończyły się starania 207 wnioskodawców, 
a łączna kwota wypłat wyniosła 104.280 zł. Trzy rozpatrzone ne-
gatywnie wnioski nie spełniły warunków określonych w uchwale.

Uprawnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych składali też 
wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych. Wszystkie złożo-
ne wnioski (było ich 7) zostały rozpatrzone pozytywnie, a łączna 
suma przyznanych stypendiów to 5950 zł.

JS

1. Po przekroczeniu granicy
Jeżeli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz 

pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy udaj się 
do Punktu Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy, 
to możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w ca-
łej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID–19. Po 
więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.

2. Legalizacja pobytu
Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji na 

Ukrainę, twój pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych dodat-
kowych wniosków przez 18 miesięcy od dnia wybuchu wojny – 
czyli do 24 sierpnia 2023 r. Automatycznie legalny będzie także 
pobyt dziecka urodzonego w tym czasie w Polsce. Jeśli planu-
jesz zostać w Polsce dłużej, możesz złożyć wniosek o zezwole-
nie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Więcej informacji na stronie  
www.gov.pl/web/ua.

3. NUMER PESEL
Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż 

wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL - możesz to 
zrobić tylko osobiście w urzędach administracji lokalnej lub w do-
datkowych punktach organizowanych przez samorządy. Warto 
także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzęda-
mi i załatwianie wielu spraw przez internet. Jeśli masz numer PE-
SEL, to przysługuje ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wyso-
kości 300 zł na osobę. Będziesz mógł skorzystać także z wielu 
innych świadczeń. Więcej informacji na stronie www.zus.pl.

4. OPIEKA MEDYCZNA
Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich 

samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat. Je-
śli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę - pójdź do pu-
blicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590. 
Jeśli źle się poczujesz poza godzinami pracy przychodni lekar-
skich (tj. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, otrzymasz pora-
dę lekarza przez telefon - zadzwoń na numer 800 137 200. Wię-
cej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

5. EDUKACJA
Przedszkola w Polsce prowadza lokalne samorządy - zasady 

przyjęcia dzieci mogą się różnić w zależności od miejsca, w któ-
rym będziesz przebywał. Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat, za-
pytaj o przedszkole i edukację wczesnoszkolną w lokalnym urzę-
dzie. Jeśli twoje dziecko ma 7-18 lat, to ma prawo do bezpłatnej 
nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 347 47 08 lub na-
pisz e–mail na adres ukraina–szkola@mein.gov.pl. Jeśli je-
steś studentem, możesz kontynuować studia na polskiej uczel-
ni. Zadzwoń na numer 22 529 26 62 lub napisz e-mail na adres  
ukraina–studia@mein.gov.pl.

6. PRACA
Możesz podjąć legalną pracę w Polsce - dopilnuj tylko, żeby 

twój nowy pracodawca w ciągu 14 dni powiadomił o tym urząd 
pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie sam znaleźć pracy, zarejestruj 
się w powiatowym urzędzie pracy - uzyskasz tam pomoc. Szu-
kając pracy wejdź na stronę oferty.praca.gov.pl lub zadzwoń na 
numer 19524. Z chwilą uzyskania numeru PESEL, możesz pro-
wadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych za-
sadach jak Polacy.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
Ulotka powstała wg stanu na dzień 17.03.2022 r.

marca ukraińskie rodziny, które znalazły schronienie 
w gminie Kleszczów, zebrały się w sali widowiskowej 

GOK. Podczas spotkania zorganizowanego wczesnym popołu-
dniem przedstawiciele Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek or-
ganizacyjnych i instytucji, wspierani przez tłumaczkę, przekazywa-
li najważniejsze informacje. Mówili o tych działaniach pomocowych, 
jakie - przy obowiązujących wówczas regulacjach prawnych - mo-
gły być adresowane do ukraińskich rodzin. Przypomnijmy, że spe-
cjalna ustawa zaczęła obowiązywać kilka dni później.

Uczestnicy mogli się dowiedzieć m.in. o warunkach zgłasza-
nia dzieci do gminnych przedszkoli i szkół. Mieli możliwość za-
dawania pytań obecnym na 
spotkaniu dyrektorom tych 
placówek. Otrzymali infor-
macyjne ulotki oraz mapy 
gminy Kleszczów i powia-
tu bełchatowskiego. Dowie-
dzieli się, że dla przybyłych 
z Ukrainy osób zostanie uru-
chomiony kurs języka pol-
skiego. Gminny Ośrodek 
Kultury podał natomiast roz-
kład warsztatów i zajęć twór-
czych, w których zaintereso-
wani mogliby uczestniczyć.

W trakcie tego integra-
cyjnego spotkania goście 
mogli skorzystać z poczę-
stunku. Instruktorzy Gmin-
nego Ośrodka Kultury za-
pewnil i ciekawe zajęcia 
i zabawy dla dzieci.

JS

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie poszuku-
je kandydatów na rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzin-

nego domu dziecka. Na co mogą liczyć ewentualni rodzice zastępczy?
„Kandydatom zapewniamy: ● wynagrodzenie dla prowadzące-

go rodzinny dom dziecka i zawodową rodzinę zastępczą; ● świad-
czenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa; ● świadczenie na pokrycie kosztów 
utrzymania lokalu dla prowadzącego rodzinny dom dziecka” - to 
fragment ogłoszenia, zamieszczonego na stronie PCPR.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  
44/ 739-48-07.

JS

Uczniowie 
otrzymali stypendia

Informacja dla uchodźców 
z Ukrainy

Informacja i integracja

Szukają rodzin zastępczych

10
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ola Grzymalina w gminie Kleszczów, Wigancice Żytawskie i Opolno 
Zdrój w gminie Bogatynia (woj. dolnośląskie), Roztoka w gminie Kle-

czew (woj. wielkopolskie), Płoszewo w gminie Sompolno (woj. wielkopolskie), 
Sławęcin oraz Helenowo w gminie Ślesin (woj. wielkopolskie) - co może łączyć 
wszystkie te miejscowości? Ich nazwy przewijają się w nagraniach i dokumen-
tach, związanych z realizacją projektu „Zakopany krajobraz”. Ze względu na 
zasięg i tematykę badań dokumentacyjnych jest to projekt niezwykły. Mówiąc 
najkrócej - jest to przypomnienie miejsc zajętych pod kopalnie odkrywkowe 
w Polsce oraz przypomnienie mieszkających tam ludzi, później „wykupionych” 
i zmuszonych do przeprowadzki w obce sobie środowiska.

„Bohaterowie naszych historii zostali trwale pozbawieni możliwości powro-
tu do korzeni. Zamiast miejscowości, w których wyrastali, obecnie znajduje się 
wielka dziura, zbiornik wody lub hałda porośnięta rokitnikiem (…) Rozpoczyna-
jąc prace nad projektem nie mieliśmy konkretnych oczekiwań, nie wiedzieliśmy, 
jakie reakcje wzbudzi on wśród osób wysiedlonych. Postanowiliśmy jednak 
działać jak najszybciej aby zachować jak najwięcej wspomnień na temat miej-
scowości, które bardzo rzadko można oglądać na materiałach archiwalnych. 
Od pewnego czasu zbieramy mówione wspomnienia, staramy się zabezpie-
czać również rodzinne fotografie lub filmy na których ukazane byłyby miejsca 
zniszczone przez kopalnię. Fotografujemy obecny wygląd tych terenów, który 
podlega ciągłej zmianie” - tak o głównych założeniach projektu piszą jego reali-
zatorzy - Mateusz Krzesiński, Diana Lelonek, Monika Marciniak.

Początkiem działań dokumentacyjnych podjętych przez troje pasjona-
tów był program „Kultura w drodze”, na który zdobyli dofinansowanie z De-
partamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
W projekcie chodziło o to, by artyści i animatorzy kultury podejmowali działania 
artystyczne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców małych miejscowości 
regionu, oddalonych od wielkomiejskich centrów kultury.

Społeczne archiwum wspomnień i fotografii
- Pracujemy nad budową społecznego archiwum wspomnień i fotografii pocho-

dzących z miejscowości wysiedlonych przez kopalnię - informował mnie M. Krze-
siński, tłumacząc swoją prośbę o skontaktowanie z osobami, które mieszkały kie-
dyś w wioskach gminy Kleszczów, zajętych następnie przez odkrywkową kopalnię 
węgla brunatnego „Bełchatów”. - Pragniemy uchwycić historię tych miejsc, pokazać 
przeszłość regionu z drugiej strony - prywatnych opowieści, doświadczeń i wspo-
mnień. Zależy nam, aby nie był to jedynie zapis historii wielkiego przemysłu, ale 
przede wszystkim zbiór prywatnych doświadczeń mieszkańców i ich świadectwa.

W reakcji na tę prośbę napisałem mejla do Jarosława Rogozińskiego - pre-
zesa Stowarzyszenia „Ojcowizna” Wola Grzymalina. Potwierdził gotowość zor-
ganizowania spotkania byłych mieszkańców Woli Grzymalinej. Ucieszył się, że 
będzie możliwość opowiedzenia realizatorom projektu „Zakopany krajobraz” 
o tej już nieistniejącej małej, a przy tym dobrze zorganizowanej ojczyźnie - o jej 
najważniejszych miejscach, o tym dokąd mieszkańcy powędrowali po opusz-
czeniu Woli, jak z powodu przeprowadzki zmieniło się ich życie, czy utrzymują 
kontakt z dawnymi sąsiadami.

Wszystko potoczyło się szybko: rozmowa telefoniczna z Mateuszem 
Krzesińskim (pracującym w konińskim oddziale Meloradia) miała miejsce 
w pierwszych dniach listopada, a już 13 listopada w Dąbrowie, w lokalu na-
leżącym do Koła Łowieckiego „Szarak” odbyło się spotkanie M. Krzesińskie-
go i Moniki Marciniak z kilkunastoosobową grupą byłych mieszkańców Woli 
Grzymalinej. Po ponad dwu i półgodzinnym spotkaniu, z którego zdjęcia od-
naleźć można na blogu Stowarzyszenia „Ojcowizna”, powstało nagranie, udo-
stępnione na stronie https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/
program-o-wspolpracy/zakopany-krajobraz/wola-grzymalina.

Jakiś czas potem w świetlicy czasopisma „Krytyka Polityczna” przy ul. Ja-
snej 10 w Warszawie odbył się wernisaż, dokumentujący prace ekipy, która 
podjęła próbę odkopania „zakopanych krajobrazów”, utrwalając wspomnienia 
osób zamieszkujących tereny byłych i aktualnych kopalń odkrywkowych w Pol-
sce. Znakomitym wprowadzeniem w tematykę wernisażu, a przede wszystkim 
w naturę prowadzonych prac badawczych, jest obszerny materiał - wywiad za-
mieszczony na portalu Krytyki Politycznej. Jego autorka Paulina Januszewska 
zaczęła go tak: „O ile dziś dobrze wiemy, co kopalnie odebrały naturze, o tyle 
wciąż niewiele mówi się o kosztach społecznych rozwoju przemysłu wydobyw-
czego - przyznaje aktywistyczno-dziennikarsko-artystyczne trio w składzie: 
Diana Lelonek, Monika Marciniak i Mateusz Krzesiński, które postanowiło uzu-
pełnić owe luki w powszechnej wiedzy”.

Społeczne koszty obciążyły naszych mieszkańców
Niezwykły projekt dokumentacyjny, którym jest „Zakopany krajobraz” skła-

nia do postawienia pytań: Jakie były społeczne koszty poniesione przez 

mieszkańców gminy Kleszczów w związku z powstaniem odkrywkowej Kopal-
ni Węgla Brunatnego „Bełchatów”? Czy potrafimy sobie wyobrazić rozterki sta-
rych ludzi, związanych od dziesiątków lat ze wsią, znających się głównie na upra-
wie roli i hodowli zwierząt, zmuszonych do podjęcia decyzji o wyprowadzce do 
bloków w Bełchatowie, albo też do poszukania nowego gospodarstwa rolnego? 

Te pytania, a raczej odpowiedzi na nie, nabierają szczególnego znaczenia 
w kilka miesięcy po tym, jak wojewoda łódzki przekonywał, iż gmina Kleszczów 
i gmina Bełchatów zostały w równym stopniu doświadczone uciążliwościami 
wynikającymi z działalności ogromnego kompleksu górniczo-energetycznego 
„Bełchatów” i zaraz potem - w ramach wyimaginowanej sprawiedliwości spo-
łecznej - zainicjował polityczną akcję, której finałem było ograbienie kleszczow-
skich ziem z należących do nich od zawsze terenów, nazywanych przez geo-
detów „obrębem Wola Grzymalina”.

Wiedza o tym przez co przeszły wszystkie ro-
dziny, wysiedlane w latach 80 i 90 z Piasków, Woli 
Grzymalinej, Rogowca, Kucowa, Folwarku i Fausty-
nowa oraz te rodziny, które ze swoich rodzinnych 
włości w Kamieniu i Dębinie musiały odejść nie-
co później, bo na początku XXI wieku, nie jest wie-
dzą tajemną. O rozterkach towarzyszących opusz-
czaniu murów rodzinnego domu, o przedmiotowym 
traktowaniu przez urzędników starszych, bezrad-
nych ludzi, o desperackich próbach ratowania otrzy-
manych za wykup pieniędzy, które gwałtownie tra-
ciły swą wartość z powodu galopującej inflacji, pisali autorzy niejednego tekstu 
prasowego. Można do tych reportaży dotrzeć, wertując archiwalne zbiory gazet 
i czasopism, wydawanych w naszym regionie.

Ryszard Binkowski, czołowy reportażysta łódzkiego tygodnika społeczno-
-kulturalnego „Odgłosy” w reportażu „Rugowanie ze starego pejzażu” odnoto-
wał swoje rozmowy m.in. z mieszkańcami wsi Piaski: „Helena Hamczyk, żona 
wzorowego, odznaczonego za wysokie plony rolnika, mówi, że bardzo mało lu-
dzi idzie na nowe gospodarstwa, jeszcze mniej do bloków. Najłatwiej z naby-
ciem gospodarki. W każdą niedzielę i święta ściągają do Piasków z dalekich 
stron ludzie, oferują sprzedaż gospodarstw. Sołtys roznosi po chałupach listy, 
które napływają z całej Polski. Dziesiątki listów z propozycjami gospodarstwa. 

Hamczykowie chyba kupią dom. Za stare budynki otrzymają 470 tys. zł, za 
ziemię drugie tyle. Sprzedadzą ciągnik, inwentarz i będą mogli dysponować mi-
lionem. Przeznaczą go dla dzieci, kupią samochód”.

Wywłaszczenia były przymusowe
Nie wszyscy gospodarze mieli tak sprecyzowane plany. „Jest jedna star-

sza rodzina bezdzietnych rolników. Zamierzają oddać gospodarkę za rentę, ale 
nie wiedzą, gdzie będą mieszkać. Co tu jednak deliberować, skoro wywłasz-
czenia są przymusowe. Inżynier Pałac, szef urzędu ds. wywłaszczeń zapew-
nia, że nikogo nie zostawi się na ulicy. Ale kopalnia wolałaby, żeby ludzie za-
łatwiali sobie przyszłość na własną rękę. Sęk w tym, że nie wszyscy potrafią 
załatwić. Zwłaszcza starzy. W Bełchatowie domku nie kupi. Placu pod budo-
wę też nie, bo jeszcze nie wiadomo dokładnie co i gdzie będzie się budować.”

Reporter „Odgłosów” sprawdzał przy okazji czy miasto Bełchatów jest 
przygotowane na przyjęcie starszych ludzi, opuszczających ojcowiznę za-
braną pod kopalnię, której budowa właśnie rozpoczynała się na terenie gmi-
ny Kleszczów. W urzędzie miasta dowiedział się, że po 1980 roku planowana 
jest budowa domu rencisty. Drugi miał powstać w Kamieńsku. Te utopijne, do 
dziś niezrealizowane plany partyjnych urzędników, przeplatają się w reportażu 
z wypowiedziami rolników z Piasków. Do wielu - choć jeszcze siedzą na swych 
gospodarstwach – dotarła już świadomość tego, z czym będą musieli się roz-
stać. To coś niewymiernego, niemożliwego do wyceny przez najlepszych na-
wet speców od kopalnianych wywłaszczeń:

„Młodym to tam bez różnicy. Tu czy tam, byle ino lepiej żyć, nie? Nie łazi-
li po polach, nie wyrywali z gruntu kamienia, nie znosili go na fundament. Oni, 
panie, nie kładli - cegła po cegle, aż dom wyrósł po dach. Nie sadzili drzewek, 
nie patrzyli, jak rosną i nie próbowali z uciechą pierwszych owoców”.

Kruszyńscy, Łągiewska, Mokracze, Kątni, Mielczarkowa, Alama, Pytlew-
scy to bohaterowie innego reportażu, opublikowanego parę lat później w tygo-
dniku „Odgłosy”. Do tej i innych publikacji sięgniemy w kolejnej części mate-
riału, poświęconego krajobrazom, które bezpowrotnie zniknęły z terenu naszej 
gminy, zakopane pod zwałami ziemi z kopalnianego nadkładu i milionami ton 
popiołu, zalegającego na elektrownianych składowiskach.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Wyrugowani mieszkańcy, zakopany krajobraz (cz. I)
W

Jeden z domów w Dębinie 
w trakcie wyburzania
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odzi o rewolucję w standardzie nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Zamiast 
dotychczas stosowanego zacznie obowiązywać standard DVB-T2/HEVC. Zmia-

na jest wprowadzana po 12 latach od czasu uruchomienia w Polsce cyfrowej telewizji na-
ziemnej w standardzie DVB-T. „Nowy standard nadawania to szereg korzyści dla widzów 
naziemnej telewizji cyfrowej więcej programów, wyższa jakość obrazu i dźwięku, a także 

dodatkowe funkcje” 
- możemy przeczy-
tać na stronie tele-
wizjanaziemna.pl.

Do odbioru sy-
gnału TV te lewi -
zji naziemnej w no-
wym standardzie 
jest potrzebny tele-
wizor z wbudowa-
nym wewnętrznym 
tunerem DVB-T2 
i obsługujący kodek 
HEVC/H.265. Inna 
opcja to podłącze-
nie do odbiornika 
TV zewnętrznego 
dekodera DVB-T2/
HEVC.

Jak sprawdzić?
„W związku ze zbliżającą się zmianą standardu nadawania Telewizja Polska urucho-

miła dedykowaną planszę „Sprawdzam TV”, którą można znaleźć na pozycji 28 naziem-
nej TV cyfrowej. Ta plansza jest kodowana w nowym standardzie video HEVC. Dzięki 
temu każdy z widzów usłyszy komunikat lektora, a posiadacze odbiorników przystoso-
wanych do nowego standardu zobaczą również planszę z grafiką, potwierdzającą go-
towość do odbioru telewizji w nowym wymiarze” - to informacja z cytowanej już strony.

Od kiedy zmiany?
Przełączenie naziemnej telewizji cyfrowej na nowy standard nadawania nie nastą-

pi jednorazowo. Odbędzie się w czterech etapach, w różnych regionach Polski, po-
cząwszy od końca marca do końca czerwca br. Pierwszy to 28 marca (województwo 
dolnośląskie i lubuskie), drugi nastąpi 25 kwietnia (województwa kujawsko-pomor-
skie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). W województwie łódzkim, a tak-
że opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim nowy standard zo-
stanie wprowadzony od 23 maja. Jako ostatni zauważą zmianę w swoich telewizorach 
mieszkańcy województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-ma-
zurskiego. Nastąpi to 27 czerwca.

JS

… będą rozmawiać nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego podczas konfe-
rencji metodycznej zaplanowanej na 4 kwietnia. Centrum Rozwoju Edukacji Wojewódz-
twa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wybrało siedzibę Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Kleszczowie jako miejsce spotkania uczestników tej konferencji. 

Wydarzenie „Kreatywność na lekcji języka angielskiego i niemieckiego” objęła swo-
im patronatem Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wspiera je również In-
stytut Goethego w Warszawie. 

Bezpłatna dla uczestników konferencja metodyczna adresowana do nauczycieli ję-
zyków z naszego regionu organizowana jest w Kleszczowie po raz szósty. W programie 
znajdujemy wykłady i prezentacje („…bo pisanie może być przyjemne!”, „Kreatywność 
w projektach eTwinning”, „Rysuj pisząc, pisz rysując! - myślenie wizualne”), a także 
warsztaty metodyczne („Kreatywność na lekcji języka angielskiego - metoda design 
thinking”, „Kreatywny uczeń na lekcji j. angielskiego - zabawy z tłumaczeniem”, „Ucze-
nie się przez współdziałanie - jak przygotować jeszcze ciekawszą i aktywizującą lek-
cję”). Ich autorami są przedstawiciele Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 
CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie.

JS

23 maja rewolucja dotrze do Łódzkiego

O kreatywnym nauczaniu 
języków obcych…

Ch
GOK zaprasza

Wielkanocne warsztaty twórcze
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-

wie zaprasza do wzięcia udziału w rodzin-
nych warsztatach tworzenia palm wiel-
kanocnych. Z pomocą instruktorów GOK 
będzie można własnoręcznie przygotować 
palmy wielkanocne dekorowane kolorowy-
mi, bibułkowymi kwiatami lub wstążeczka-
mi, wykonane z gałązek bukszpanu, for-
sycji, bazi. Zajęcia odbywać się będą we 
wszystkich dziewięciu placówkach GOK 
w następujących terminach:
● 5 kwietnia (wtorek): WOK w Łusz-
czanowicach, WOK w Kamieniu, WOK 
w Rogowcu.
● 7 kwietnia (czwartek): WOK w Łękińsku, 
WOK w Wolicy, WOK w Antoniówce.
● 8 kwietnia (piątek): GOK Kleszczowie, 
WOK w Żłobnicy, WOK w Czyżowie.

Wszystkie te warsztaty odbywać się 
będą w godz. 16:30-19:00.

Wiosna tematem konkursu 
fotograficznego

Kolejna odsłona konkursu fotograficz-
nego z cyklu „Cztery pory roku w Gmi-
nie Kleszczów”, organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, 
poświęcona jest wiośnie. Zgłoszenia kon-
kursowych prac należy przesyłać na ad-
res mailowy: konkursy@gok.kleszczow.
pl do 7 maja br. Głosowanie na najlepszą 
pracę odbędzie się na facebookowym 
profilu GOK w Kleszczowie w dniach 10-
20 maja, a ogłoszenie wyników fotogra-
ficznego konkursu nastąpi 23 maja.

(opr. JS)

Do 1 marca Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kleszczowie przyjmował zapisy na 
wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży. 
W tym roku zorganizowany wypoczynek 
GOK zaplanował na lipiec, przy czym za-
strzegł, że pierwsze turnusy mogą się za-
cząć już od 27 czerwca.

W ofercie kierowanej do najmłodszych 
dzieci (klasy I-III) zaproponowano 10-dnio-
wy obóz nad Bałtykiem oraz 7-dniowy 
pobyt w górach. Dla klas IV-VI oraz dla 
młodzieży z klas VII-VIII były do wyboru 
10-dniowe obozy edukacyjno-rekreacyjne 
nad morzem bądź na pojezierzu.

Młodzież ze szkół ponadpodstawo-
wych i niepracujący studenci mogli zapisać 
się na 12-dniowy obóz edukacyjno-tury-
styczny w Bułgarii. Odpłatność za jedne-
go uczestnika kształtowała się w granicach 
od 400 zł (za 7-dniowy pobyt w górach) do 
1200 zł (za wyjazd do Bułgarii).

GOK zastrzegł, że warunkiem zorgani-
zowania danej formy wypoczynku będzie 
zgłoszenie uczestnictwa co najmniej 40 
osób. Terminy i miejsca wakacyjnych obo-
zów będą znane po zakończeniu procedu-
ry przetargowej.

JS

Zapisy na lipcowe obozy
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Szkolne wieści

Sprawdzian dla znawców języka angielskiego 

Reprezentowali ZSP w powiatowym konkursie
Udział w eliminacjach do XVII Powiatowego Konkursu Języka 

Angielskiego wzięło 60 uczniów liceum i technikum w Kleszczo-
wie. Test składał się z 6 zadań, w których można było uzyskać 
łącznie 50 punktów. Do etapu powiatowego zakwalifi kowali się: 
Maciej Łakomy (III tg) - 40 pkt., Zuzanna Krzywaźna (III ag) - 38 
pkt., Dominika Jóźkiewicz (III a) - 36 pkt., Juliusz Wędzonka (III 
t) - 35 pkt., Zbigniew Kuchciak (IV t) - 35 pkt.

W ogólnopolskiej olimpiadzie z j. angielskiego „Olimpus” 
uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, złożony 
z 30 pytań. Spośród uczniów klas IV-VIII SP w Kleszczowie, 
uczestniczących w rywalizacji najlepsze wyniki oraz Tytuły Lau-
reatów uzyskali ósmoklasiści: Jan Gwoździk (sklasyfi kowany 
w grupie uczestników na VI miejsce w kraju), Grzegorz Ślusar-
czyk (VII miejsce) oraz Dominik Gajda (X miejsce).

Dla kogo tytuł „Orła Literackiego”?
Ogólnopolski konkurs „Stypendiada Polonistyczna” przycią-

gnął także 80 uczestników z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej 
w Kleszczowie. Mogli rywalizować w trzech konkursach tematycz-
nych: czytelniczym „Kreatorze”, ortografi cznym „Ortografi e”, lite-
rackim „Polonusie”.

Tytuły „Orła Literackiego” oraz Tytuł Finalisty otrzymali: Roksa-
na Gonera z klasy V b, Adam Ślusarczyk z klasy VI b i Aleksandra 
Retkiewicz z klasy VIII d. Na stronie internetowej SP Kleszczów 
podane zostały również nazwiska 17 uczestników, którzy zajęli 
wysokie lokaty w poszczególnych konkursach i zostali sklasyfi ko-
wani w pierwszej dwudziestce w Polsce.

Filip Gaik w ogólnopolskim konkursie

Z gramatyką za pan brat

Dzień liczby Pi…

ZSP na targach edukacyjnych

Szukanie wokalnych talentów

Wystąpili w Olimpiadzie Geografi cznej

W związku z setną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej roli senatu w systemie politycznym RP został 
poświęcony ogólnopolski konkurs. Jednym z uczniów szkół ponad-
podstawowych zakwalifi kowanym do etapu centralnego jest uczeń 
ZSP w Kleszczowie - Filip Gaik. W ramach etapu szkolnego napisał 
pracę pisemną „Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych 
działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi”, 
w której ocenił funkcje i potrzebę istnienia senatu w świetle przywoła-
nej refl eksji Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Centralny etap konkur-
su został zaplanowany w kwietniu br.

4 marca obchodzony był w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
„Dzień Gramatyki”. Z tej okazji uczniowie mogli sprawdzić znajomość 
gramatycznych reguł, rządzących językiem angielskim i niemieckim, 
a więc m.in. prawidłowe używanie czasów, rodzajników oraz szyk zdań. 
Najlepszy wynik z testu uzyskała Nikola Marcioch z klasy III a, uzysku-
jąc wynik 100 proc. w teście z języka niemieckiego. Jan Pawelec z III tg 
i Maurycy Adamik z III tg w teście z języka angielskiego mieli nieznacz-
nie gorszy wynik (95 proc.). „Dodatkowo został zorganizowany konkurs 
„Gramatyka dla Kleszczyka”. Zadaniem uczniów było nagranie krótkie-
go fi lmu, objaśniającego wybraną strukturę gramatyczną. Filmy dotarły 
już do jury i czekają na ocenę” - informuje ZSP na swojej stronie.

… jest świętowany przez miłośników matematyki dokładnie 14 
marca. W Szkole Podstawowej w Łękińsku z tej okazji odbyły się 
okolicznościowe zajęcia, konkursy i eksperymenty. Jednym z cie-
kawszych wyzwań było zapamiętanie jak najdłuższego szeregu cyfr 
z rozwinięcia dziesiętnego liczby Π. Na tytuły „Mistrzów pamięci” za-
służyli: Natasza Karczewska, Jakub Buresz (podali 42 kolejne cyfry) 
oraz Karol Kudaj (podał 56 cyfr, ale z jednym błędem).

W kleszczowskim zespole szkół 
„Dzień liczby Pi” świętowano 16 marca. 
„W ramach obchodów uczniowie klas 
II m z wspólnie z nauczycielami mate-
matyki ZSP w Kleszczowie przygoto-
wali i przeprowadzili konkurs pod ha-
słem „Dzień liczby Pi”. W tym roku do 
rywalizacji zaprosiliśmy uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Klesz-
czów. W konkursie cztery czterooso-
bowe drużyny miały okazję wykazać 
się wiedzą matematyczną, twórczym 
myśleniem i pomysłowością, rozwią-
zując zadania związane z liczbą Pi” - 
informuje szkolna witryna.

Marzec i kwiecień to czas intensywnego rozglądania się uczniów 
za ofertami szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. Spo-
rym ułatwieniem stają się edukacyjne targi oraz dni otwartych drzwi. 
Przedstawiciele ZSP w Kleszczowie wyjechali 11 marca do Gomulina, 
gdzie w miejscowej szkole podstawowej wśród 20 innych wystawców 
(licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe) mogli zaprezen-
tować swoją ofertę edukacyjną na rok 2022/23.

W XI Edycji Konkursu Piosenki Obcojęzycznej zorganizowanej 16 
marca przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie wy-
stąpiło wielu utalentowanych wokalnie uczniów szkół podstawowych 
w Bełchatowie, Chabielicach, Dobrzelowie, Janowie, Kaszewicach, 
Kleszczowie, Kobielach Wielkich, Łękawie, Osinach, Pajęcznie, Parz-
nie, Parzniewicach, Piotrkowie Trybunalskim Pławnie, Raciszynie, Ra-
domsku. Występy wokalistów oceniało jury, w którego składzie obok na-
uczycieli muzyki Sławomira Szafrańskiego i Sylwestra Czanka zasiadły 
nauczycielki języków w ZSP - Emilia Ławska i Małgorzata Bugajska.

Trzy czołowe miejsca zaję-
ły: I m. - Magdalena Maciołek 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raciszynie), II m. - Pola Gą-
gała (Szkoła Podstawowa nr 13 
w Bełchatowie), III m. - Nadia Go-
łębiowska (Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Pajęcznie). Były też wyróż-
nienia dla dwojga wykonawców: 
Amelii Januszewskiej (Szkoła 
Podstawowa w Pławnie) i Mikoła-
ja Kuchciaka (Szkoła Podstawo-
wa nr 2 Pajęcznie).

W zorganizowanym wcześniej w Bełchatowie konkursie wokal-
nym „Top of the Pops” czołowe miejsca zajęły dwie uczennice, repre-
zentujące Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Maria 
Nagoda zajęła drugie miejsce, natomiast Amelia Głowacka - trzecie. 

Na fi nał tego konkursu, zorganizowanego przez ZSP nr 2 w Bełcha-
towie, wszyscy uczestnicy, przedstawiciel organizatora oraz jurorzy wy-
konali wspólnie przebój z repertuaru ABBY - „Thank you for the music”.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

W etapie wojewódzkim Olimpiady Geografi cznej w Łodzi 
uczestniczyli dwaj uczniowie z ZSP w Kleszczowie. Filip Gaik (kl. II 
a) uzyskał 75,5 pkt., a Maksym Gwadera (kl. III a) 67 pkt. Komitet 
Główny Olimpiady Geografi cznej zakwalifi kował do ogólnopolskich 
zawodów fi nałowych tylko tych uczestników etapów wojewódzkich, 
którzy uzyskali wynik co najmniej 82,5 pkt.
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Skierowani „na odwyk” i na terapię
Jakie działania podjęto wobec sprawców przemocy w roku 2021? Czworo zosta-

ło skierowanych do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, pro-
wadzonego w Wiejskim Domu Kultury w Łękińsku. Trzy osoby wysłano na spotkanie 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a kolejne trzy - do Porad-
ni Życia Rodzinnego w Kleszczowie. Były też decyzje o poważniejszym wymiarze: jeden 
sprawca został skierowany do Poradni Leczenia Uzależnień, dwóch innych - do odbycia 
konsultacji psychiatrycznej, natomiast jedna osoba - na leczenie odwykowe w ośrodku 
terapii uzależnień w systemie stacjonarnym.

A jaki był efekt podjętych działań antyprzemocowych? Udało się zakończyć sześć 
procedur „Niebieskiej Karty” po zrealizowaniu przez objęte nimi osoby indywidualnego 
planu pomocy i po stwierdzeniu, że przemoc w tych rodzinach ustała. W 2022 roku są 
natomiast kontynuowane procedury „Niebieskiej Karty” w odniesieniu do dwóch rodzin.

Poradnia Życia Rodzinnego, która na zlecenie GKRPA realizowała zadania terapeu-
tyczne i pomocowe raportuje, że w 2021 roku obejmowała opieką 49 mieszkańców gminy. 
W tym gronie było 6 osób uzależnionych od alkoholu, 5 uczniów z problemami szkolny-
mi, 33 osoby dorosłe z problemami małżeńskimi i rodzinnymi oraz 11 dorosłych, zmagają-
cych się z problemami emocjonalnymi. W ramach działań Poradni Życia Rodzinnego od-
było się ponadto 41 wizyt domowych. „Dużą grupę stanowiły w tym roku w Poradni Życia 
Rodzinnego osoby szukające wsparcia w związku z uzależnieniami. Były to przeważnie 
uzależnienia od alkoholu i hazardu”.

Istotne informacje zawiera również ta część sprawozdania GKRPA, która obrazu-
je efekty działań pomocowych i terapeutycznych, jakie prowadził Punkt Konsultacyjny 
dla osób dotkniętych uzależnieniami oraz dla ich rodzin. „W punkcie odbyło się ogółem 
138 spotkań - porad z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Osób uzależnio-
nych ogółem zgłosiło się 35”. W tym gronie było 23 mężczyzn oraz 12 kobiet. W niektó-
rych przypadkach uzależnienie było tak silne, że podopiecznych Punktu Konsultacyjne-
go trzeba było skierować bądź na leczenie szpitalne w Warcie i Woskowicach Małych, 
bądź na terapię prowadzoną w Warcie i Parzymiechach. Osiem osób uzależnionych od 
alkoholu uczestniczyło w mitingach grup AA w Lgocie Wielkiej, Bełchatowie, Radomsku 
lub Gorzkowicach.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”
Ta maksyma stosowana jest w tym fragmencie działalności Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, który obejmuje akcje i wydarzenia 
z zakresu profilaktyki. Odbywa się to za pośrednictwem finansowania z pomocą pienię-
dzy GKRPA programów i przedsięwzięć, realizowanych przez gminne placówki oświa-
towe. Zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez szkolnych pedagogów, psy-
chologów, wychowawców, a także zaproszonych specjalistów mają na celu promowanie 
wśród uczniów zachowań bezpiecznych i pokazywanie, jak uzależnienia od alkoholu, nar-
kotyków czy dopalaczy przekładają się na zjawiska patologii społecznej oraz stan zdro-
wia osób uzależnionych.

Wielokrotnie w informacjach z działalności szkół informowaliśmy o prowadzonych 
prozdrowotnych akcjach, konkursach i warsztatach. Udział uczniów w tego typu zaję-
ciach to inwestowanie w ich przyszłość poprzez naukę właściwego rozpoznawania emo-
cji, pomoc w znajdowaniu metod na rozładowanie negatywnych uczuć, uczenie efektyw-
nej współpracy w grupie, dostarczanie wiedzy o zachowaniach korzystnych dla zdrowia.

Działania prowadzone przez GKRPA wiążą się z wydatkami. Ich odpowiedni po-
ziom zapewnia Rada Gminy, uchwalając budżet gminy na dany rok. Jak wynika z infor-
macji zawartej w sprawozdaniu za 2021 r. z kwoty 113.481,66 zł komisja wykorzystała 
99.160,12 zł. Największe kwoty przeznaczono na działalność Poradni Życia Rodzinne-
go i Punktu Konsultacyjnego (34.429,19 zł) oraz na wynagrodzenie członków komisji 
(29.400 zł). Na zakupy materiałów dydaktycznych, profilaktycznych, kampanie i kosz-
ty programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły przeznaczono 24.307 zł. 
Składki odprowadzone na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 6024 zł, 
natomiast koszty postępowań sądowych oraz opinii wydanych przez biegłych to 5000 zł.

Jerzy Strachocki

W ramach uchwalonego niedawno 
i już obowiązującego „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kleszczów na rok 2022” 
można uzyskać 50-procentowe dofi-
nansowanie do zabiegu sterylizacji lub 
kastracji domowych psów i kotów. Aby 
uzyskać takie dofinansowanie właści-
ciel lub opiekun zwierzęcia musi doko-
nać zgłoszenia w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie. Formularz takiego 
wniosku można pobrać ze strony www.

Pomoc uzależnionym i ich rodzinom

Sterylizacja  
i kastracja zwierząt 
z dofinansowaniem

Ważne dla rolników
Wnioski o przyznanie 
dopłat bezpośrednich…

… można składać w ARiMR od 15 
marca. Odbywa się to wyłącznie drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Plat-
formy Usług Elektronicznych (PUE), 
która została udostępniona na portalu 
ARiMR. Te dane dostępu, z których do-
tychczas korzystał rolnik ubiegający się 
o płatności bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe (login i hasło) pozostają bez 
zmian. Termin końcowy na składanie 
wniosków to 16 maja br. Wnioskodaw-
cy, którzy się spóźnią muszą liczyć się 
z utratą 1 proc. dopłat za każdy roboczy 
dzień opóźnienia.

W tym roku wprowadzona została 
uzupełniająca płatność podstawowa do 
wybranych upraw a także gruntów or-
nych, na których nie jest prowadzona 
uprawa roślin. Więcej szczegółów - na 
stronie https://www.gov.pl/web/arimr/
uzupelniajaca-platnosc-podstawo-
wa-upp-2022.

Dla rolników zainteresowanych płat-
nościami w ramach działania rolno-
-środowiskowo-klimatycznego wpro-
wadzono dwa nowe pakiety: Pakiet 
8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pa-
stwisk; Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

Rolnicy, którzy nie mają kompute-
rów lub obawiają się, że sami nie po-
radzą sobie z wypełnieniem wnio-
sku przez internet, mogą liczyć na 
pomoc techniczną pracowników ARiMR. 
W każdym biurze powiatowym przygo-
towano do tego celu specjalne stanowi-
sko komputerowe.

Dotacje 
na pozarolniczy biznes

O przyznanie dofinansowania mogą 
starać się rolnicy, ich małżonkowie lub 
domownicy, którzy chcą rozpocząć pro-
wadzenie działalności pozarolniczej, 
albo wznowić biznes zawieszony co 
najmniej 2 lata wcześniej. Nowa firma 

å ciąg dalszy ze str. 3

å

å

BRAMY, PŁOTY, BALUSTRADY
kute i ze stali nierdzewnej

oraz montaż napędów.

Tel. 693-552-378.
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Działki zaznaczone 
kolorem przeznaczone 
są do zbycia w drodze 
ustnych przetargów 
nieograniczonych w 
dniu 7 kwietnia 2022 
roku.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na II przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 7 kwietnia 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 zestawie-
niu tabelarycznym.można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul Główna 47, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

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 tele-
techniczne, energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowi-
ce (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki:

położone przy ulicy Stefana Batorego o numerach 662/1, 664, 665, 666, 667, 669 - znajdują się 
w strefi e 8MN, o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

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

Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie 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 7 kwietnia 
2022 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomo-
ści, przeprowadzone w dniu 19 stycznia 2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiąza-
ny 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 Gmi-
ny w Kleszczowie, 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 zakład-
c e  „ G o s p o d a r k a 
nieruchomościami”.

D o d a t k o w e  i n -
formacje można uzy-
skać w Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie, ul 
Główna 47, Referat 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Grunta-
mi, 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 wywo-
ławcza net-

to [zł]
Wadium

Minimalne 
postąpienie 

[zł}
1. Stefana Batorego 662/1 0,1616 92.112,00 9.300,00 930,00
2. „ 664 0,1205 72.300,00 7.300,00 730,00
3. „ 665 0,1205 72.300,00 7.300,00 730,00
4. „ 666 0,1206 72.360,00 7.300,00 730,00
5. „ 667 0,1207 72.420,00 7.300,00 730,00
6. „ 669 0,1335 76.095,00 7.700,00 730,00

PT
1B

/0
00

53
23

4/
7

kleszczow.pl/procedury lub otrzymać 
w Urzędzie Gminy (pok. nr 26).

Urząd pisemnie poinformuje wła-
ściciela zwierzęcia o przyznanym do-
finansowaniu i wskaże gabinet, w któ-
rym będzie przeprowadzony zabieg. 
Zabieg zostanie zrealizowany w ciągu 
1 miesiąca od przyznania dofi nansowania.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzo-
wi weterynarii 50 proc. kosztów zabiegu. 
Wynoszą one: 
- w przypadku kotów: ● zabieg sterylizacji - 
100 zł, ● zabieg kastracji - 50 zł,
- w przypadku psów: ● zabieg sterylizacji - 
120 zł, ● zabieg kastracji - 60 zł.

Dofinansowanie do wspomnianych 
zabiegów będzie przyznawane według 
kolejności zgłoszeń.

może zajmować się m.in. prowadzeniem 
sklepu spożywczego; sprzedażą pro-
duktów nierolniczych; naprawą pojaz-
dów samochodowych; budownictwem; 
sprzedażą detaliczną; fryzjerstwem; 
rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowa-
dzeniem obiektów noclegowych czy tu-
rystycznych; usługami cateringowymi; 
opieką nad dziećmi, osobami starszymi 
bądź niepełnosprawnymi. Mogą to być 
także usługi weterynaryjne, informatycz-
ne, architektoniczne, inżynierskie, księ-
gowe, audytorskie czy techniczne.

Wysokość wsparcia wynosi 150 tys. 
zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane 
zostało utworzenie jednego miejsca pra-
cy. Przy dwóch stanowiskach premia 
wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech - do 
250 tys. zł. Co najmniej 70 proc. otrzy-
manego dofinansowania musi być wy-
dane na inwestycje w środki trwałe, np. 
zakup nowych maszyn i urządzeń czy 
środków transportu. Pozostałe 30 proc. 
można przeznaczyć na wydatki bieżące 
np. płace, ubezpieczenia.

Wnioski o przyznanie dotacji przyj-
mują oddziały regionalne ARiMR do 28 
kwietnia 2022 r. 

Pomoc dla pszczelarzy
Hodowcy pszczół będą się mogli 

ubiegać o wsparcie Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeże-
li hodowca pszczół chce otrzymać po-
moc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, 
musi wystąpić o nadanie numeru ewi-
dencyjnego najpóźniej w dniu składania 
wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 
20 zł do każdej przezimowanej rodziny 
pszczelej.

Wnioski będą przyjmować biura po-
wiatowe ARiMR od 1 kwietnia do 31 
maja br. Wzory dokumentów zostaną 
udostępnione na stronie Agencji w dniu 
rozpoczęcia naboru, czyli 1 kwietnia 
2022 r.

(opr. JS)

å

å
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iestabilność władz Spółdzielczego Stowarzysze-
nia Spożywców „Oszczędność” w Kleszczowie i czę-

ste roszady w składzie rady nadzorczej pociągały za sobą ko-
nieczność składania kolejnych wniosków do sądu rejestrowego 
o wykreślanie i wpisywanie nowych nazwisk, to zaś wiązało się 
z opłatami za kolejną aktualizację w rejestrze. Przy złej sytuacji 
finansowej spółdzielni wysupłanie pieniędzy na ten cel nie było 
łatwe. W roku 1933 zaległą opłatę za wpis sąd musiał egzekwo-
wać od spółdzielni z pomocą Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Aby uniknąć mnożenia niepotrzebnych kosztów zarząd spół-
dzielni „Oszczędność” wystąpił w marcu 1934 roku do piotrkowskie-
go sądu okręgowego o zwolnienie od wpłaty 27,40 zł za rejestro-
wanie zmian we władzach. Tłumaczył, że do sądu została właśnie 
skierowana kolejna informacja o roszadach w składzie zarządu i rady 
nadzorczej. Prośbę usprawiedliwiano złym położeniem finansowym 
spółdzielni, wynikającym z kryzysu oraz ze słabych obrotów skle-
pu: „Wobec złego stanu finansowego stowarzyszenia przeważnie 
nikt z członków nie chce wchodzić w skład zarządu i rady nadzorczej 
i tym się tłumaczy ciągłe zmiany w składzie osobowym władz stowa-
rzyszenia, co pociąga za sobą ciągłe wydatki na koszty rejestracji”.

Spółdzielcze władze informowały przy okazji piotrkowski 
sąd, że w roku 1933 sklep w Kleszczowie osiągnął obroty tylko 
w kwocie 6825 zł i odnotował stratę w wysokości ponad 690 zł. 
Wobec tego stowarzyszenie „dziś nie posiada gotówki własnej 
do obrotów, będąc zmuszone operować uciążliwymi kredytami. 
Jeżeli warunki te nie ulegną zmianie i poprawie, stowarzyszenie 
wkrótce przejdzie w stan likwidacji”.

Sąd nie znalazł podstaw prawnych do zwolnienia spółdziel-
ni z opłaty rejestrowej. Na pocieszenie przypomniał, iż zmiany 
w składzie rady nadzorczej nie podlegają rejestracji, a tym sa-
mym nie wymagają opłat. Kwotę 25,50 zł za rejestrację zmian 
w składzie zarządu znów musiały ściągać władze gminy, repre-
zentowane przez wójta Franciszka Grzegorczyka. Zaległe pie-
niądze wyegzekwowano dopiero w styczniu 1935 r.

Nieuchronny koniec spółdzielni spożywców w Kleszczowie 
wieszczyło zebranie zwołane 2 lutego 1935 roku. Obecnych było 
na nim 44 członków, byli też zaproszeni goście. Jeden z nich, Jan 
Chachulski nazywany „delegatem ze Związku Piotrkowsko-Opo-
czyńskiego”, został nawet przewodniczącym zebrania. K. Czupryń-
ski przedstawiając sprawozdanie za rok 1934 „omówił szczegóło-
wo przyczyny, jakie spowodowały 

iedy w lutym zapytałem w kompleksie SOLPARK o to, jak 
dużo różnych grup sportowych i obozów przygotowaw-

czych będzie tu gościć u siebie w ferie dowiedziałem się, że w tym 
roku pierwsze ekipy zjechały do Kleszczowa na treningi już w pierw-
szym tygodniu stycznia, a ostatni pobyt planowany był w terminie 
5-11 marca. W tym przedziale czasowym SOLPARK stał się miej-
scem zajęć dla osiemnastu trenujących grup. Jak zwykle w ich gro-
nie przeważali futboliści. Przybyli do nas m.in. z Bydgoszczy, Łodzi, 
Gdyni, Kawęczyna, Brwinowa i Katowic. Była też kobieca drużyna 
piłkarska, Akademia Siatkówki i kilka grup pływackich.

Uczestnicy tych zgrupowań korzystali zarówno z solparkowego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią, z hali sportowej, obiektów siłow-
ni i z odnowy biologicznej na basenie. Tak jak w poprzednich se-
zonach zimowych oblegane było zwłaszcza boisko piłkarskie. Go-
dziny treningów oprócz wspomnianych już zgrupowań (co najmniej 
dwa treningi dziennie) rezerwowały tutaj również piłkarskie zespoły 
Omegi Kleszczów, a także szykujący się do wiosennej rundy ligo-
wych rozgrywek piłkarze z sąsiedztwa (START Lgota Wielka, Świt 
Kamieńsk, Polonia Gorzędów, Słowian Dworszowice, Akademia 
Sulmierzyce, Hetman Rusiec, RKS Radomsko, Pilica Przedbórz, 
Concordia 1909 Piotrków Trybunalski, GUKS Gorzkowice).

Hala SOLPARKU była w lutym wykorzystywana również do 
dwóch imprez o randze mistrzowskiej. 6 lutego cztery druży-
ny rozegrały tu Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Piłce 
Halowej. Tydzień później pięć kobiecych drużyn (Astoria Junior 
Szczerców, Praga Warszawa, AP Diamonds Academy, Loczki 
Wyszków, Skra Częstochowa) uczestniczyło w III fazie elimina-
cji do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U15.

Jak widać sporo zespołów gościło w ostatnich tygodniach 
w Kleszczowie, korzystając z obiektów gminnego kompleksu 
dydaktyczno-sportowego.

J. Strachocki

… odbył się na basenie pływackim SOLPARKU z 19 na 20 marca. Siódma 
edycja tej ogólnopolskiej imprezy została zorganizowana po dwuletniej, „covido-
wej” przerwie. Pierwszeństwo startu mieli uczestnicy zapisani na edycję 2020. Fo-
toreportaż z imprezy znaleźć można na profilu FB SOLPARKU.

W tym roku rywalizacja odbywała się na 36 obiektach pływackich i miała oko-
ło 2 tys. uczestników. Te liczby jedynie potwierdzają opinię, że „Otyliada” jest 
najbardziej masową imprezą pływacką w Polsce. W Kleszczowie wystąpiło 22 
zawodników. Po ośmiu godzinach rywalizacji (od 18 do 2 w nocy) wyłoniono czo-
łówkę najwytrwalszych maratończyków. Pierwsze miejsce zdobył Piotr Krogulec, 
który w wodzie pokonał dystans 25 kilometrów. Nieznacznie mniej przepłynęli ko-
lejni pływacy: drugi - Witold Jędrzejczak (22,8 km) oraz trzeci - Marek Łukaszew-
ski (21,55 km). 

W kleszczowskiej „Otyliadzie” były wręczona specjalne wyróżnienia, m.in. dla 
najliczniej reprezentowanej w maratonie rodziny (otrzymała je rodzina Poćwierz). 
Najstarszą uczestniczką była Ewa Szałwińska, a najmłodszą - 8 letnia Aniela Ja-
kubik. Imponujący jest zsumowany dystans, jaki na basenie sportowym SOLPAR-
KU pokonali wszyscy uczestnicy „Otyliady”. Było to aż 251.150 metrów.

Warto przypomnieć, że ogólnopolski rekord „Otyliady” należy od 2016 roku 
do Sebastiana Karasia i wynosi 54,2 km, a rekordzistką wśród pań jest Aleksan-
dra Bednarek, która w 2017 r. przepłynęła 41,75 km.

JS

Z historii spółdzielni 
„Oszczędność” (cz. 2)

SOLPARK 
tętni sportowym życiem

Maraton „Otyliada”…
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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?

Ważne dla piłkarskich kibiców
Drużyny LKS Omega Kleszczów rozpoczęły wiosenną rundę rozgrywek. Poda-

jemy terminy meczów ligowych, które począwszy od kwietnia będą się odbywać na 
obiektach gminy Kleszczów.

IV liga
Mecze tej drużyny są rozgrywane na stadionie w Kleszczowie (ul. Sportowa 3).

Kolejka 22 - LKS Omega Kleszczów - RKS Radomsko - 9 kwietnia, godz. 16:00
Kolejka 24 - LKS Omega Kleszczów - Włókniarz Zelów - 23 kwietnia, godz. 16:00
Kolejka 25 - LKS Omega Kleszczów - MGUKS Pogoń Zduńska Wola - 30 kwiet-
nia, godz. 16:00
Kolejka 27 - LKS Omega Kleszczów - ZRYW Wygoda - 11 maja, godz. 17:00
Kolejka 29 - LKS Omega Kleszczów - LKS Kwiatkowice - 21 maja, godz. 17:00
Kolejka 31 - LKS Omega Kleszczów - Stal Głowno - 4 czerwca, godz. 17:00
Kolejka 33 - LKS Omega Kleszczów - WKS Prosna Wieruszów - 11 czerwca, godz. 17:00:

Klasa okręgowa
Mecze tej drużyny są rozgrywane na boisku w Łękińsku przy ul. Północnej.

Kolejka 19 - LKS Omega II Kleszczów - LZS Świt Kamieńsk - 10 kwietnia, godz. 15:30
Kolejka 21 - LKS Omega II Kleszczów - MKS Pilica Przedbórz - 24 kwietnia, godz. 15:30
Kolejka 23 - LKS Omega II Kleszczów - GLKS Włókniarz Moszczenica - 8 maja, 
godz. 15:30
Kolejka 25 - LKS Omega II Kleszczów - LKS IKS Inowłódz - 22 maja, godz. 15:30
Kolejka 27 - LKS Omega II Kleszczów - TS Szczerbiec Wolbórz - 1 czerwca, 
godz. 18:00
Kolejka 29 - LKS Omega II Kleszczów - LZS Start Lgota Wielka - 11 czerwca, 
godz. 17:00

Mistrzowski Oliwier
W Zimowych Mistrzostw Polski Ju-
niorów w Pływaniu Osób z Niepeł-
nosprawnościami, które od 18 do 
20 marca odbywały się w Bydgosz-
czy, Oliwier Krzyszkowski, repre-
zentował LKS Omega Kleszczów. 
Podopieczny Roberta Pawlickiego 
za trzy najlepsze starty uzyskał ty-
tuł Mistrza Polski Juniorów. W tych 
pływackich zawodach startowa-
ło w sumie 112 zawodników z 20 
klubów.

Krótko o sporcie
● Siedmioro biegaczy LKS Omega Kleszczów wystartowało w Żerkowie w Mistrzo-
stwach Polski LZS w biegach przełajowych. W tej corocznej imprezie brało udział 
348 zawodników z 55 klubów. Rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach i na 
różnych dystansach. Milena Gierach wygrała rywalizację w kategorii młodzieżow-
ców (3000 m), w której wystartowały trzy zawodniczki. Wśród pozostałych zawodni-
ków Omegi najlepsze wyniki uzyskali: Amelia Pawelus (2000 m) - VI miejsce, Mak-
symilian Zawiślak (3000 m) - V miejsce, a Sergiusz Urbaniak (4000 m) - VI miejsce.
● Wiktor Blada jako zawodnik kadry narodowej brał udział w Międzynarodowych 
Zawodach Klasyfi kacyjnych „Zaślubiny z morzem”. Impreza odbywała się 13 lu-
tego w Pucku. Wiktor w pierwszym strzelaniu zdobył medal brązowy, natomiast 
w drugim wywalczył miejsce 5.
● 3 i 4 marca w mistrzostwach powiatu bełchatowskiego rywalizowały drużyny siat-
karskie, reprezentujące Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Za-
równo zespół chłopców, jak i zespół dziewczyn po zaciętych i wyrównanych me-
czach wywalczyły III miejsca.

(opr. JS)

SPORT
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W Dyskusyjnym Klubie Książki…
… działającym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczo-

wie miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie. „Sprawczynią” 
dyskusji, jaka odbyła się 27 stycznia, była powieść Wojciecha 
Chmielarza „Żmijowisko”. Obszerniejszą relację ze spotkania 
DKK zamieszczono na stronie internetowej GBP.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, zorganizo-
wane 10 marca w Przedszkolu w Łuszczanowicach miało jeden 
temat przewodni i jedną bohaterkę. Mali, wrażliwi słuchacze po-
znawali najpiękniejsze wiersze Marii Konopnickiej.

Feryjne konkursy i ich laureaci
● Maria Konopnicka, która jest jedną z patronek roku 2022 

w Polsce, była również bohaterką konkursu, ogłoszonego przez 
GBP w Kleszczowie przed feriami. Zadaniem uczestników było 
wykonanie lapbooka, poświęconego tej pisarce i poetce. Pierw-
sze miejsce zajęła Zofia Kuc, a dwa drugie ex aequo Maria Sta-
cherska i Anna Maria Herudzińska. Ich prace można obejrzeć na 
internetowych stronach biblioteki.

● „Przed rozpoczęciem ferii wydaliśmy 53 zestawy plastycz-
ne do samodzielnego wykonania kartki walentynkowej i obrazka 
zimowego (…). Przysłaliście do nas 8 prac kartek walentynko-
wych i 8 obrazków zimowych. Prace te wzięły udział w głoso-
waniu na naszym profilu FB. Decyzją głosujących w dwóch kon-
kursach zwyciężyły prace Anny Marii Herudzińskiej” - tak brzmi 
podsumowanie efektów drugiego konkursu.

● Filie biblioteczne GBP w Kleszczowie zaprosiły dzieci do kon-
kursu plastycznego „Zimowe przygody z ulubioną postacią z bajki”. 
Trzy czołowe miejsca zajęły utalentowane plastycznie dziewczyn-
ki: Oliwia Jasińska (I m.), Zofia Zbroja (II m.), Maja Zatorska (III m.). 
Wyróżnienia otrzymały natomiast Maria Wodo i A. M. Herudzińska.

Soboty w bibliotece
W marcu Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorga-

nizowała cykl sobotnich zajęć dla dzieci w wieku 7-14 lat. 5 mar-
ca w bibliotece Kleszczów odbyło się głośne czytanie książki Elizy 
Piotrowskiej „Ciocia Jadzia na wsi”, a później warsztaty polegają-
ce na wykonywaniu koralikowych breloków do kluczy. 12 marca 
w filii GBP w Łękińsku oprócz głośnego czytania odbyły się zaję-
cia plastyczne z wątkiem przewodnim „Wiosenne drzewko”. Z ko-
lei 19 marca w filii w Żłobnicy czytano poezję, a później dzieci mo-
gły oddać się tworzeniu wielkanocnych ozdób z juty.

Także dwie soboty w kwietniu zostały przeznaczone na biblio-
teczne zajęcia. Na dzień 2 kwietnia w głównej siedzibie GBP zapla-
nowano głośne czytanie dla uczczenia „Międzynarodowego dnia 
książki dla dzieci”, później odbędą się zajęcia plastyczne. Ich temat 
to „pojemnik na słodycze”. Z kolei 9 kwietnia w filii GBP w Łękiń-
sku oprócz „Czytania na dywanie” odbędą się warsztaty tworzenia 
dekoracyjnych wielkanocnych wianuszków. Dodajmy, że na zaję-
cia planowane od godz. 10 do 12 biblioteka zaprosiła także dzieci 
z Ukrainy, informując o tym na plakacie w języku ukraińskim.

(opr. JS)

W gminnej bibliotece

upadek Spółdzielni”. Zaliczył do 
nich złą gospodarkę byłego zarządu i rady, które „tolerując nie-
dokładności w prowadzeniu handlu przez b. sklepową G., dopro-
wadziły do tak katastrofalnych strat”.

Na początku lutego sąd w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał 
wysłany z Kleszczowa wniosek o zarejestrowanie komisji likwi-
dacyjnej. W jej skład wchodzili: Jarosław Buresz, Anastazy Mi-
chałek i Kajetan Czupryński. 21 lutego kiedy komisja przystą-
piła do faktycznego działania podliczony został stan sklepowej 
kasy. Było tego niewiele - ledwie 4 zł 88 gr. Kasjer Stowarzysze-
nia Spożywców „Oszczędność” w Kleszczowie przekazał komi-
sji towary oraz księgę kasową, ale w dalszych czynnościach nie 
chciał uczestniczyć. Obliczenia stanu posiadania (w towarach, 
udzielonych kredytach) dokonała nowa, dopiero co zatrudniona 
w spółdzielczym sklepie Władysława Czupryńska (córka Kajeta-
na Czupryńskiego).

Po podliczeniu sklepowego majątku oraz oszacowaniu za-
ciągniętych zobowiązań komisja likwidacyjna „powzięła uchwa-
łę, by określony majątek sklepowy sprzedać ogółem, osiągając 
w ten sposób gotówkę ogółem, co sprawi Komisji łatwiejsze ure-
gulowanie R-ków „pierwszej potrzeby”. (…) spośród reflektują-
cych na ogólne kupno sklepu Stowarzyszenia zgłosiła się jako 
najodpowiedniejsza p. Władysława Czupryńska”. Zgromadzone 
w sklepie towary zgodzono się jej sprzedać z kilkunastoprocen-
towym upustem, a całą należność w kwocie ponad 420 zł komi-
sja rozłożyła na trzy miesięczne raty.

Największym balastem dla spółdzielni „Oszczędność” były 
długi zaciągnięte w Związku Piotrkowsko-Opoczyńskim - prze-
terminowane weksle opiewały na 370 zł. Spłacanie pozostałych 
wierzycieli spółdzielni komisja likwidacyjna uzależniała od zdo-
bycia nowych środków. Sąd okręgowy w Piotrkowie dość szybko 
wyprowadził członków komisji z błędnego przekonania, iż do for-
malnej likwidacji spółdzielni wystarczy jedynie sprzedanie spół-
dzielczego sklepu wraz z towarami i ogólnikowa deklaracja za-
spokojenia wierzycieli.

Odsyłając do Kleszczowa protokoły z walnego zgromadze-
nia członków, sąd nie tylko prosił o uzupełnienie podpisów człon-
ków zarządu. Wyjaśniał też, jak powinna przebiegać zgodna 
z zapisami art. 75 ustawy o spółdzielniach likwidacja: „Rozwią-
zanie spółdzielni następuje skutkiem zgodnych uchwał walne-
go zgromadzenia, zapadłych większością ¾ głosów, powzię-
tych na 2-ch kolejno po sobie następujących zgromadzeniach 
w odstępie co najmniej 2-ch tygodnia”. Dalsze obowiązki zarzą-
du to m.in. dostarczenie odpisów protokołów ze wspomnianych 
zebrań oraz trzykrotne ogłoszenie likwidacji w spółdzielczym pi-
śmie „Społem”.

Był luty roku 1936. Spółdzielczy sklep w Kleszczowie już 
od kilkunastu miesięcy funkcjonował w nowych, prywatnych rę-
kach, tymczasem korespondencja pomiędzy sądem rejestro-
wym a tzw. komisją likwidacyjną trwała w najlepsze. Likwidato-
rzy w uprzejmym tonie zawiadamiali sąd, że zarząd spółdzielni 
„Oszczędność” nie działa już od 2 lutego 1935 r., zaś wszelkie 
sprawy załatwia komisja likwidacyjna.

Sąd ignorował te wyjaśnienia i w marcu 1936 r. nadal do-
magał się protokołów, w których byłoby wyraźnie zapisane jaką 
większością głosów zapadły uchwały o rozwiązaniu spółdzielni. 
Groził przy tym, że jeśli w ciągu miesiąca protokoły z prawidło-
wo przeprowadzonych walnych zebrań nie znajdą się w sądzie 
wówczas „petenci” zostaną ukarani grzywną do 200 zł. Straszak 
w postaci tak drastycznej kary chyba nie zadziałał. Sąd nie mógł 
lub nie chciał jej wyegzekwować, bo wymiana korespondencji 
przeciągnęła się na kolejne miesiące.

Jerzy Strachocki
(dokończenie w następnym wydaniu „IK”)

Z historii spółdzielni 
„Oszczędność” (cz. 2)
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