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Należący do Nadleśnictwa Bełchatów utwardzony plac na 
Górze Kamieńskiej liczy prawie 4,9 hektara powierzchni. Oprócz 
wybetonowanych pasów startowych dla lekkich samolotów mie-
ści się na tym terenie hangar (186,40 m kw.) i budynek magazy-
nowy, w którym do dyspozycji dzierżawcy oddane zostaną trzy 
pomieszczenia o łącznej pow. 66,12 m kw. Wspomniane obiekty 
mają zostać oddane w dzierżawę maksymalnie na 10 lat.

Więcej na str. 7

Ułatwiony dostęp mieszkańców do zweryfi kowanych informa-
cji o aktualnych źródłach wsparcia z Unii Europejskiej - taki cel po-
stawili sobie organizatorzy Mobilnych Punktów Informacyjnych. 
W poniedziałek 16 maja taki punkt będzie działał również 
w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie w godz. 8:00-10:30.

Więcej na str. 4

Dr inż. Paweł Kelm - wykładowca z Politechniki Łódzkiej, 
a zarazem nauczyciel Technikum Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie, na pytanie o to, jak doszło do tego, że zespół 
uczniów pod jego kierunkiem przystąpił do budowy sondy ba-
dawczej opowiada:

- W 2021 roku przed wakacjami zgłosił się do mnie uczeń 
Aleksander Ałaszewski i powiedział, że chce zbudować satelitę. 
Liczył na moją pomoc.

Pierwszą reakcją mojego rozmówcy na deklarację ucznia 
było postawienie pytania: czy uczniowie szkoły średniej są 
w stanie podołać takiemu wyzwaniu? Kilka miesięcy później 
mógł się przekonać, że tak.

Więcej na str. 8-9

„Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 
w dniu 20 marca 2022 r. nastąpi zatrzymanie aktualizacji da-
nych o liczbie zaszczepionych mieszkańców w poszczegól-
nych gminach” - informacja tej treści pojawiła się w marcu na 
rządowym portalu, w zakładce rejestrującej na bieżąco tzw. 
stan wyszczepialności na poziomie miast i gmin. W przypad-
ku Gminy Kleszczów rządowy licznik zatrzymał się na wyniku 
2747 mieszkańców w pełni zaszczepionych.

Więcej na str. 6

20 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja uczniów kończących 
ósme klasy do szkół ponadpodstawowych. Prowadzona dro-
gą elektroniczną rekrutacja potrwa do 17 maja. Tydzień póź-
niej ósmoklasiści zasiądą do zdawania egzaminów na zakoń-
czenie edukacji w podstawówkach. Egzaminy ósmoklasisty 
potrwają od 24 do 26 maja.

Więcej na str. 10

Od ki lku tygodni t rwa 
układanie rurociągu tłoczne-
go, który ścieki komunalne 
z terenu Kleszczowa będzie 
odprowadzał do powstają-
cej w Łękińsku nowoczesnej 
i wydajnej oczyszczalni ście-
ków. Rurociąg o średnicy 160 
mm będzie miał 3.077 me-
trów długości.

Wydzierżawią „Orlą Górę”

Mobilny punkt otwarty 16 maja

 Jak powstał satelita 
„made in TNT Kleszczów”

Bilans covidowych szczepień

Pora pomyśleć 
o szkole średniej

Układają 3-kilometrowy rurociąg

Zdjęcie udostępnione przez 
wykonawcę inwestycji

Fot: www.zspkleszczow.pl

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wszystkim Druhnom i Druhom 
z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gminy Kleszczów składamy serdeczne 

życzenia z okazji ich święta. Życzmy 
osobistej satysfakcji i społecznego uznania 

za Waszą działalność, której celem jest 
bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
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Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Sławomirem Chojnowskim
- Na początku marcowego posiedzenia Rady Gminy pani skarbnik poinformowała rad-

nych, że deklaracje podatkowe, złożone przez podatników wskazują, iż utracone przez Gmi-
nę Kleszczów dochody z obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina wyniosą około 65 mln zł. 
Rada Gminy spodziewając się znacznego zmniejszenia wpływów podatkowych już w stycz-
niu przyjęła specjalną uchwałę, w której zobowiązała Wójta Gminy do proporcjonalnego 
zmniejszenia wydatków z budżetu.

- Do tych trudnych decyzji i zmian w realizowanych przez gminę programach starałem się przy-
gotować naszych mieszkańców z dużym wyprzedzeniem. Już podczas organizowanych w marcu 
zebrań sołeckich duża część dyskusji poświęcona była temu, w jakiej skali trzeba będzie ograni-
czać budżetowe wydatki. Przypomnę, że w kierunkowej uchwale ze stycznia zapisano m.in. „Rada 
Gminy Kleszczów wskazuje, że fi nansowanie zadań fakultatywnych w 2022 roku przez gminę 
Kleszczów należy zmniejszyć z zachowaniem proporcji ubytku dochodów. W okresie 3 miesięcy 
oczekuje się przedłożenia przez organ wykonawczy gminy Kleszczów projektów uchwał uwzględ-
niających powyższe wskazania”.

Tegoroczny ubytek dochodów gminy oszacowaliśmy na 25 proc. i taki też wskaźnik został wpro-
wadzony w zakresie dofi nansowania przez gminę zadań fakultatywnych, a więc tych, które nie na-
leżą do zadań obowiązkowych gminy, a zostały przyjęte jako coś dodatkowego, jako rodzaj bonusa 
przysługującego osobom zameldowanym na stałe w gminie Kleszczów. Dodam, że jestem przeko-
nany, iż uda nam się fi nansowanie wielu programów fakultatywnych w nieodległym czasie przywró-
cić co najmniej do poprzedniego poziomu.

- Jednym z takich działań fakultatywnych są dopłaty z budżetu do zaopatrzenia w wodę oraz 
do odbioru ścieków. Dzięki temu mieszkańcy mniej płacą za te usługi komunalne. Dyskusja na 
sesji nad uchwałą zmniejszającą gminne dopłaty z tego zakresu była długa i dość emocjonalna.

- Przed wprowadzeniem zmian gmina aż w 94 procentach pokrywała koszty dostawy 1 m 
sześć. wody oraz odbioru 1 m sześć. ścieków. W sumie w przeliczeniu na konkretne pieniądze 
generowało to około 4 mln zł dopłat rocznie. Po obniżeniu gminnych dopłat o 25 proc. mieszkań-
cy naprawdę nie odczują tego za bardzo w portfelach. Gmina nadal będzie pokrywać ok. 70 proc. 
kosztów tych usług komunalnych. 

Oczywiście można próbować zrozumieć tych radnych, którzy upierali się przy pozostawieniu sta-
wek dopłat (nie tylko do wody, ale również do innych programów, jakie gmina realizuje) na dotych-
czasowym poziomie. Wypowiadali się w imieniu swoim i swoich wyborców. Nie można jednak ak-
ceptować manipulacji, która polegała na podawaniu przez niektóre osoby o ile procent wzrośnie np. 
opłata za wodę, bez podawania ceny za 1 m sześć., jaką ostatecznie mieszkaniec zapłaci. Radni po-
winni mieć świadomość, że godząc się na utrzymanie dopłat w dotychczasowej wysokości powinni 
byli wskazać źródło ich fi nansowania. Niestety - przy założonym już na ten rok defi cycie budżetowym 
i bardzo znacznym zmniejszeniu dochodów podatkowych gminy takiego źródła wskazać się nie dało.

- Na marcowej sesji mówiła o tym radna Violetta Zawadzka, która wprost stwierdziła, że nie 
zamierza mydlić oczu mieszkańcom przekonując ich, że dopłaty pozostaną na dawnym pozio-
mie. „Jedziemy na defi cycie, przejadamy to, co mamy na koncie” - powiedziała wtedy. Bardzo 

… jest czas tylko do 30 czerwca. Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) 
to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrze-
wania budynków. Ma być pomocna m.in. w eliminowaniu pieców, które najbardziej 
zanieczyszczają powietrze. Deklarację musi złożyć każdy właściciel / zarządca bu-
dynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła. Zgod-
nie z przepisami ustalone zostały następujące terminy składania deklaracji:
● dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 
r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
● dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., de-
klarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia tego źródła.

Są dwa sposoby złożenia deklaracji: ● drogą elektroniczną: przez Internet, 
za pomocą profi lu zaufanego, podpisu kwalifi kowanego lub e-dowodu na stro-
nie: www.zone.gunb.gov.pl, ● w formie papierowej: wypełniony formularz moż-
na przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.
gov.pl/stro na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Budżet gminy chudszy o 65 milionów

Na złożenie deklaracji CEEB…

KRÓTKO
Wójt wydał odmowną decyzję
14 marca na tablicy ogłoszeń gminnego Biu-

letynu Informacji Publicznej ukazała się informa-
cja o wydaniu decyzji odmawiającej określenia 
środowiskowych uwarunkowań realizacji przed-
sięwzięcia. Chodzi o przedsięwzięcie polegają-
ce na budowie instalacji do przetwarzania odpa-
dów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
w Bogumiłowie. Wniosek o wydanie decyzji zo-
stał złożony przez fi rmę TOZBIK sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie. Z treścią decyzji i dokumen-
tacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od po-
niedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Konferencja metodyczna w Kleszczowie
Około 50 nauczycieli języków obcych ze 

szkół naszego regionu brało udział w VI edycji 
konferencji, poświęconej kreatywnemu naucza-
niu języka angielskiego i niemieckiego. To ca-
łodniowe wydarzenie miało miejsce 4 kwietnia 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Klesz-
czowie. Zostało zorganizowane przy współpra-
cy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego pod patronatem Akademii Humani-
styczno-Ekonomicznej w Łodzi i przy wsparciu 
Instytutu Goethego w Warszawie.

Ponad 8 ton wielkogabarytów
Podczas zbiórki odpadów wielkogabaryto-

wych, przeprowadzonej przez spółkę Eko-Re-
gion w pierwszych dniach wiosny (21-23 mar-
ca), mieszkańcy gminy Kleszczów mieli okazję 
pozbyć się bezużytecznych gratów i staroci, za-
legających przydomowe komórki, garaże i piw-
nice. W zebranej masie odpadów było prawie 
dwie i pół tony zużytych opon. Pozostałą część 
o masie 5,56 tony stanowiły stare meble, urzą-
dzenia AGD oraz zużyte wyposażenie domów. 
Uwagę zwraca fakt, że tym razem odpadów 
wielkogabarytowych było blisko o połowę mniej 
niż podczas poprzedniej, jesiennej zbiórki, kie-
dy to Eko-Region wywiózł z terenu naszej gmi-
ny do utylizacji 14,54 tony odpadów.

JS

1. Kurs obsługi wózków widłowych i suwnic - (planowany 
termin rozpoczęcia - po zrekrutowaniu grupy min. 10 osób)
2. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
3. Język angielski - poziom podstawowy - 20 godz. 
(jedno miejsce wolne)
4. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.

Bliższych informacji udzielamy 
pod numerem telefonu 727-500-728.

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

ARR ,,Arreks” Sp. z o.o. 
przyjmuje zapisy na kursy:
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osiedzenie Rady Gminy Kleszczów z 31 marca rozpo-
częte o godz. 11.23 zakończyło się o godz. 18.35. Nic 

dziwnego, że obrady trwały tyle godzin - wystarczy spojrzeć na 
porządek sesji, liczący 41 punktów oraz na tematy większości 
uchwał. Szesnaście z nich dotyczyło wprowadzenia istotnych 
zmian w gminnych programach dofinansowania, w programach 
stypendialnych oraz społecznych.

Punktem wyjścia do obniżek stawek i kwot gminnego wspar-
cia stała się wcześniejsza uchwała kierunkowa z 18 stycznia 
br., w której Rada Gminy Kleszczów zobowiązała wójta gminy 

„do podjęcia działań w celu obniżenia wydatków budżetu gminy 
Kleszczów”. W uzasadnieniu do każdej z tych kilkunastu uchwał 
podjętych w marcu, zostało przywołane sformułowanie, wyjaśnia-
jące iż kwoty dofinansowania ze środków budżetu Gminy Klesz-
czów ulegają zmniejszeniu z zachowaniem proporcji ubytku gmin-
nych dochodów. Chodzi oczywiście o uszczerbek we wpływach 
z podatków, płaconych przez firmy ulokowane w obrębie geode-
zyjnym „Wola Grzymalina”, przeniesionym z początkiem 2022 
roku decyzją rozbiorową Rady Ministrów RP do gminy Bełchatów. 
Ubytek dochodów podatkowych z tego terenu oszacowany został 
na ok. 25 proc. w porównaniu z poprzednim budżetem gminy.

Sesję otworzyły tematy finansowe i - co oczywiste - towarzy-
szyła temu ożywiona i emocjonalna dyskusja. Tak jak należało 
się spodziewać żadna z dotacji zmniejszających gminne wspar-
cie, stypendia, zasiłki i nagrody nie została przyjęta jednogłośnie. 
W każdym przypadku były przynajmniej 4 głosy „przeciw”, nie 
brakowało również głosów wstrzymujących. 

O jakich jeszcze sprawach decydowała rada podczas marco-
wej sesji? M. in. uporządkowano kwestie dotyczące nazewnictwa 
ulic poprzez wykreślenie z uchwały podjętej w roku 1989 i od-
noszącej się do nadania nazw ulicom na osiedlu położonym na 
styku Kleszczowa oraz Żłobnicy ulicy Polnej. Przy tej ulicy nie ma 
obecnie żadnego domostwa z nadanym przez gminę numerem.

W uchwale z sierpnia 2020 r. odnoszącej się do przekształce-
nia ARR „ARREKS” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
został dodany dodatkowy punkt, informujący o powierzeniu spółce 
wykonywania zadań własnych na lata 2022-2027 z zakresu teleko-
munikacji. Dwie inne uchwały, dotyczące wyrażenia zgody na na-
bycie przez gminę nieruchomości gruntowych, odnosiły się do sze-
ściu działek umożliwiających przedłużenie ulicy Zielonej w Klesz-
czowie oraz dwóch działek w strefie przemysłowej w Kleszczowie, 
na których znajduje się gminna stacja transformatorowa STP-2.

Kolejna decyzja Rady Gminy umożliwi dokonanie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kleszczów w zakresie wyznaczenia obsza-
rów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii. Konkretnie chodzi o in-
stalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 500 kW.

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników obowiązująca od początku 2022 r. 
nałożyła na samorządy konieczność wyznaczenia miejsc do prowa-
dzenia handlu w piątki i soboty. W Kleszczowie takie miejsce znajdu-
je się na placu targowym przy ulicy Głównej. Zgodnie z uchwalonym 
przez radę regulaminem rolnicy będą mogli prowadzić tu handel 
w godz. 5.00-15.00. Przed rozpoczęciem handlu są zobowiązani 
złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie stosowne oświad-
czenie. Jego wzór można pobrać z gminnej strony internetowej lub 
otrzymać w Urzędzie Gminy.

Obradowali przez wiele godzin
P

å ciąg dalszy na str. 5

długą dyskusję wywołał też projekt zmian w zakresie dopłat do urzą-
dzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń.

- Opozycyjni radni próbowali przesunąć obowiązywanie nowych sta-
wek na początek nowego roku. Nie mogliśmy tego zrobić, aby nie genero-
wać nadmiernie dużych wydatków na to zadanie. Ten program dotacji na-
dal pozostanie atrakcyjny dla korzystających z niego mieszkańców i firm. 
Na marcowej sesji nastąpiło zwiększenie o 3 mln zł puli pieniędzy na - jak 
mieszkańcy mówią skrótowo - instalacje OZE. Osoby, które będą nadal 
zdecydowane na zakup i montaż objętych dotacjami urządzeń nie powinny 
mieć obaw, że dofinansowania ze strony gminy nie otrzymają.

- Szukając oszczędności w budżecie gminy radni opozycyjni su-
gerowali na przykład, by gmina zrezygnowała z udziału w spółce 
PGE Soleo 1, która ma zajmować się produkcją energii w dużej far-
mie fotowoltaicznej. Jak odebrał Pan ich argumenty?

- Już przy pierwszym podejściu do tego zadania, które Gmina Klesz-
czów będzie realizować wspólnie ze spółką PGE Energia Odnawial-
na, niektórzy radni poddawali w wątpliwość opłacalność tego biznesu. 
Przedstawiliśmy wtedy Radzie Gminy kalkulację opłacalności tej wy-
jątkowej w skali polskich samorządów inwestycji, opierając się na ce-
nach sprzedaży energii na rynku polskim za rok 2020. Od tamtego cza-
su zmieniło się bardzo dużo w polskiej i światowej gospodarce, a ceny 
energii bardzo wzrosły w ostatnich miesiącach. Ta sytuacja tylko zwięk-
sza opłacalność całego fotowoltaicznego biznesu. Spodziewam się, że 
najpóźniej w ciągu trzech lat gmina uzyska pieniądze z pierwszej dywi-
dendy z zysku, jaki wypracuje spółka PGE Soleo 1.

- Jeden z punktów w porządku marcowej sesji odnosił się do pod-
jęcia przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu gminy do Trybunału 
Konstytucyjnego w związku z rozporządzeniem w sprawie zmiany gra-
nic, podjętym przez Radę Ministrów. Czy wniosek został już złożony?

- Po otrzymaniu tego rozporządzenia zapowiedzieliśmy mieszkańcom, 
że nie poddajemy się i nie składamy broni. W styczniu odbyło się referen-
dum gminne w celu wyrażenia przez mieszkańców opinii w sprawie zmia-
ny granic. W oparciu o jego wyniki Rada Gminy Kleszczów podjęła uchwa-
łę w tej samej sprawie, wypowiadając się oczywiście przeciwko decyzji 
Rady Ministrów. Opinia rady w formie obszernej uchwały, którą wraz z uza-
sadnieniem mieszkańcy mogli przeczytać w „Informatorze Kleszczowskim”, 
została przesłana do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rada 
Gminy wyraziła jasny przekaz, że wojewoda łódzki nie miał żadnych kom-
petencji, by taką zmianę granic inicjować. W stosunku do tej uchwały wo-
jewoda łódzki nie zgłosił zastrzeżeń i nie podjął żadnych kroków prawnych, 
uznając ją za ważną. W tej sytuacji kolejnym moim krokiem było zlecenie 
wybranej kancelarii prawnej przygotowania projektu uchwały w sprawie wy-
stąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. 

W tym wystąpieniu, które już zostało przygotowane znalazł się wnio-
sek o stwierdzenie niezgodności art. 4a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym z przepisami Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a także niezgodno-
ści rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin, wydanego 
przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2021 r. z przepisami Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz 
przepisami ustawowymi.

Rada Ministrów przyjmując to rozporządzenie nie posiadała kom-
pletu wymaganych prawem dokumentów. Nie chciała zaczekać na wyni-
ki ogłoszonego w naszej gminie referendum. Zostało ono przeprowadzo-
ne na wniosek mieszkańców i jego wyniki rząd powinien potraktować jako 
wynik konsultacji społecznych, wymaganych przez ustawę. Zasadnicza 
argumentacja naszego wniosku do trybunału jest taka: „Rada Ministrów 
wydając rozporządzenie nie dochowała wierności przepisom ustawy 
w zakresie zasięgnięcia opinii społeczności lokalnej”. Wniosek zostanie 
skierowany do Trybunału Konstytucyjnego do końca kwietnia tego roku.

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Strachocki

Na sesji w marcu wprowadzone zostały zmiany 
w programach gminnych



4  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 9-10 /577-578 

Przychodnia Salus podała terminy przyjęć lekarzy specjalistów na maj.
Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, 
tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na maj

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 06.05 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 20.05 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 07.05 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 21.05 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 30.05 9-14

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. Urologiczna lek. med. Miłosz Olczyk 21.05 9.30-14

9. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 11.05 15.30-18

10. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 21.05 9-14

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 10.05 10-14

12. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 24.05 12-16

13. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 17.05 9.30-13.30

14. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 31.05 9.30-13.30

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 09.05 16-18

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 23.05 16-18

17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 10.05 9-14

18. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 24.05 9-14

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 11.05 9-13

20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 18.05 9-13

21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 25.05 9-13

22. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 21.05 8.30-14

23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 06.05 9-14

24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 20.05 9-14

25. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 11.05 9-14

26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 07.05 8.30-14

27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 21.05 8.30-14

28. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 25.05 14-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 05.05 13-18

30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 19.05 13-18

31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 05.05 15.30-18

32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 19.05 15.30-18

33. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 16.05 11-14

34. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 16.05 10-17

35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 05.05 9-14

36. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 26.05 9-14

37. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 19.05 9-17

38. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 12.05 9.30 -15

39. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 26.05 9.30 -15

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 06.05 9-14

41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 20.05 9-14

42. USG lek radiolog Jakub Chrostowski 19.05 9.10-13

41. USG lek. radiolog Paweł Banaszek 09.05 14-18

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

wtorek 12-14

W maju br. fizjoterapeuci w Przychodni 
SALUS będą przyjmować w następują-
cych terminach:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 04.05. godz. 8-17.15, ● 05.05. godz. 8-15, 
● 23.05. godz. 8-15,● 24.05. godz. 8-17.15, 
● 25.05. godz. 8-15, ● 27.05. godz. 8-15,  
● 31.05. 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. 
Kwalifikacja pacjentów - w każdym dniu przyjęć.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 04.05. godz. 15-18, ● 18.05. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 18.05. godz. 11.30-17.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska

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

Poradnia 
Rehabilitacji

W jakich dniach i godzinach będzie 
można korzystać w maju z usług gabinetu 
RTG w przychodni SALUS?

Kleszczowska Przychodnia Salus po-
dała harmonogram pracy gabinetu RTG 
na maj 2022 roku. Na wykonanie zdjęć 
rentgenowskich pacjenci będą mogli zgła-
szać się w każdy wtorek w godz. 10-18, 
w każdą środę w godz. 8-12 oraz w każdy 
czwartek w godz. 14-18. Dodatkowe ter-
miny to druga i czwarta sobota maja (tj. 7 
i 21.05.) w godz. 10-14.

Harmonogram 
pracy gabinetu RTG

16 maja w Mobilnym Punkcie Kon-
sultacyjnym podczas indywidualnych, 
bezpłatnych konsultacji, każdy zaintere-
sowany otrzyma informację m.in. w za-
kresie ● środków na otwarcie działalno-
ści gospodarczej, ● dotacji i pożyczek na 
rozwój firmy, ● wsparcia dla organiza-
cji pozarządowych, ● aktualnych i plano-
wanych konkursów w ramach Funduszy 
Europejskich.

Dotychczas spotkania informacyjne 
o dotacjach unijnych były organizowa-
ne w miastach powiatowych. Teraz jest 
okazja, by z kompetentnym doradcą od 
tych funduszy porozmawiać na miejscu, 
w Kleszczowie.

Przyjdź do Punktu 
Informacyjnego!
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warty w tym roku nabór wniosków o dotacje, ogłoszo-
ny został przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 

Granty będą tym razem przyznawane na budowę, przebudowę, 
remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym 
małej architektury i ścieżek rekreacyjnych na terenie gmin, na-
leżących do LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

„Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w formie 
refundacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Dofi-
nansowanie każdego zadania nie może być wyższe niż 50 tys. 
zł i nie mniejsze niż 5 tys. zł. Granty wybrane do finansowania 
i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu nale-
ży zrealizować i rozliczyć do 30.09.2023 r.” - to fragment ogło-
szenia ze strony www.krainawarty.pl.

Termin składania wniosków wyznaczono na 25.04. - 
18.05.2022 r. Limit środków, które w tym naborze zamierza roz-
dysponować Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty” wynosi 300 tys. zł. Miejsce składania wniosków: Osjaków, 
ul. Wieluńska 11. Godziny przyjmowania wniosków: od ponie-
działku do piątku w godz.8.00-14.00. Szczegółowe informacje 
także pod nr tel. 43/ 842-35-22 lub e-mail: lgd@krainawarty.pl.

JS

4 maja można zgłaszać uwagi, wnioski i opinie, od-
noszące się do przedstawionej przez władze powia-

tu „Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-
2030”. W tym dokumencie zostały wyznaczone długofalowe 
cele i kierunki rozwojowe naszego powiatu. Konsultacje mają 
służyć odpowiedzi na pytanie czy te propozycje spełniają aktu-
alne oczekiwania lokalnej społeczności.

Liczące blisko 70 stron opracowanie powstało na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w ramach projektu re-
alizowanego przez konsorcjum firm Łódzki Dom Biznesu i OLP 
sp. z o.o. Zapisana w dokumencie misja strategii rozwojowej 
brzmi tak: „Misją Powiatu Bełchatowskiego jest odważnie po-
dejmować wyzwania Sprawiedliwej Transformacji, dbając o ja-
kość życia mieszkańców, rozwijanie innowacyjnej gospodarki 
oraz inicjowanie działań proekologicznych”.

Uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych będą 
przyjmowane wyłącznie na specjalnym formularzu w wersji pa-
pierowej lub elektronicznej. Wypełniony formularz należy: 
1) złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Beł-
chatowie, Biuro Podawacze (Informacja), ul. Pabianicka 17/19 
(parter) albo
2) przesłać na adres Starostwa Powiatowego, ul. Pabianicka 
17/19, 97-400 Bełchatów albo
3) przesłać drogą elektroniczną na adres: strategia@powiat-
-belchatowski.pl.

W razie pytań bądź wątpliwości można się kontaktować 
z Zespołem d/s Strategii i Rozwoju Powiatu, tel. 44/ 733-66-
08. Dokumenty i formularze są dostępne na stronie https://
www.powiat-belchatowski.pl/powiat-t70/aktualnosci-a75/
strategia-powiatu-pod-lupa-mieszkancow-r17178.

JS

Firma Instalacyjna 
poszukuje pracowników na stanowiska:

● instalator wod-kan, c.o.
● pracownik ogólnobudowlany

● pomocnik
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. 661 522 456
Siedziba firmy: Łuszczanowice Kolonia, ul. Stefana Batorego 1

Rozdadzą 300 tys. zł z PROW

Poznaj projekt, zgłoś uwagi

Obradowali przez wiele godzin
å ciąg dalszy ze str. 3 W trakcie marcowej sesji 

uchwalono również przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Kleszczów na lata 2022-2023. Na wnio-
sek kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalony 
został program „Opieki wytchnieniowej”. „Opieka wytchnieniowa 
ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obo-
wiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu 
wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opie-
ki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na 
odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbęd-
nych spraw” - to fragment uzasadnienia, które wraz z projektem 
uchwały otrzymali nasi radni.

Kolejny z punktów sesji odnosił się do projektu uchwały 
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w związ-
ku z przeprowadzoną w grudniu 2021 r. zmianą granic gminy 
Kleszczów, bez zasięgnięcia opinii mieszkańców gminy.

Dwie z podjętych w marcu uchwał dotyczyły wsparcia dla 
mieszkańców Ukrainy oraz dla Ukrainy. Pierwsza wylicza szcze-
gółowo zakres pomocy dla obywateli tego kraju, przebywających 
na terenie naszej gminy. Pomoc ta obejmuje takie dziedziny, jak: 
1) zakwaterowanie; 2) zapewnienie wyżywienia zbiorowego; 
3) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży 
oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowa-
nia; 4) zapewnienie doradztwa prawnego w załatwieniu spraw 
związanych z pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym spraw załatwianych przez organ wykonawczy Gminy 
Kleszczów; 5) finansowanie przejazdów środkami gminnego 
transportu publicznego; 6) organizowanie procesu adaptacji 
i integracji obywateli Ukrainy w Gminie Kleszczów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 7) zapewnienie miejsca 
wsparcia, opieki i aktywności dla dzieci i ich rodziców/opieku-
nów; 8) dofinansowanie żywienia w przedszkolach i szkołach.

W drugiej z uchwał radni wyrazili zgodę na udzielenie pomo-
cy rzeczowej na rzecz Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, 
trwającym na jej terytorium. Pomoc gminy miałaby polegać na 
przekazaniu jednego z samochodów ratowniczo-gaśniczych, bę-
dących dotąd w dyspozycji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kleszczowie. Wysłanie takiej pomocy za granicę przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (JST) stało się możliwe dzięki specusta-
wie z 12 marca br. W ustawie o samorządzie gminnym (z 8 marca 
1990 r.) wprowadziła ona zapisy pozwalające na wspieranie przez 
JST również społeczności lokalnych i regionalnych innych państw.

W końcowej, informacyjno-sprawozdawczej części marcowej 
sesji rada przyjęła protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie w zakresie finansowania świadczeń 
zdrowotnych w spółce Salus w roku 2021. Radni otrzymali też 
sprawozdanie GOPS z realizacji zadań związanych ze wspiera-
niem rodziny w Gminie Kleszczów w roku 2021.

J. Strachocki

USŁUGI
KOPARKO
- ŁADOWARKĄ
PRZYGOTOWANIE 
TERENU
POD BUDOWĘ

Tel. 695-120-085

UKŁADANIE 
KOSTKI 
BRUKOWEJ
Transport
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mina miejsko-wiejska Wronki (woj. wielkopolskie) odniosła bezdy-
skusyjne zwycięstwo w rankingu ogólnopolskim z najwyższym od-

setkiem w pełni zaszczepionych mieszkańców. Jej wynik to imponujące 79,4 
proc. Drugie miejsce przypadło gminie z woj. zachodniopomorskiego - Ustro-
nie Morskie (79 proc.), a trzecie - podwarszawskiej gminie Raszyn (78,3 proc.). 
Wśród 10 czołowych gmin tego rankingu aż połowę stanowią jednostki z regio-
nu mazowieckiego.

W czołówce nie znajdziemy żadnej gminy z Łódzkiego. Najwyższy odse-
tek zaszczepionych w naszym regionie uzyskało Głowno z wynikiem 70,8 proc., 
przed stolicą województwa (66,8 proc.) oraz Kutnem (66,5 proc.). Z kolei staty-
styki sporządzone dla powiatu bełchatowskiego otwiera miasto Bełchatów. Tu 
do punktów szczepień po pełną dawkę antycovidowej szczepionki zgłosiło się 
53,6 proc. mieszkańców. Wśród gmin wiejskich bardzo dobry, drugi wynik w po-
wiatowym zestawieniu uzyskał Rusiec (52,3 proc.). Na podium znalazła się po-
nadto gmina Drużbice z wynikiem 45,9 proc.

Kleszczów przedostatni
Jak na tym tle prezentuje się Kleszczów? Mieszkańcy skutecznie zadbali 

o to, by przez niemal cały okres szczepień przeciwko COVID-19 zostało utrzy-
mane przedostatnie miejsce w zestawieniu. Wynik 42,8 proc. jest o 1,3 proc. 
lepszy niż ten, który wypracowali mieszkańcy gminy Kluki i sytuuje nas na 2164 
miejscu wśród wszystkich polskich gmin.

Jak to wygląda w przeliczeniu na zaszczepione osoby z naszej gminy? Otóż 
w gronie 2747 mieszkańców w pełni zaszczepionych najbardziej liczną grupą są 
osoby w wieku 40-59 lat (1003), a zaraz po nich - grupa wiekowa 20-39 lat (785). 
Ze szczepień antycovidowych skorzystało ponadto 350 osób w wieku 70+, 406 
osób z grupy 60-69 lat, 171 nastolatków w wieku 12-19 lat oraz 32 dzieci (w wie-
ku do 11 r.ż.).

Loteria i promocyjne konkursy
Resort zdrowia w trakcie dotychczasowych pięciu fal epidemii, które prze-

szły przez Polskę w dwóch ostatnich latach, uruchomił kilka akcji promujących 
szczepienia. Jedną z nich była indywidualna loteria szczepionkowa, trwają-
ca od 1 lipca do 30 września 2021 r., w której można było wygrywać nagrody 
pieniężne, elektryczne hulajnogi oraz samochody Toyota. Następne działania 

wałtowna zwyżka cen paliw skłania wielu Polaków do zaintere-
sowania się komunikacją publiczną. Dzieje się tak nie tylko w du-

żych miastach. Częściej niż kiedyś rozkłady jazdy lokalnego PKS sprawdzają 
mieszkańcy mniejszych miejscowości.

Jakie połączenia autobusowe są obecnie dostępne z terenu gminy Klesz-
czów? Mieszkańcy już od kilku lat korzystają z dojazdów do i z Bełchatowa, 
które obsługują autobusy gminnej spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”. Na 
trasie Kleszczów - Bełchatów - Kleszczów wyznaczone zostały trzy linie: nr 1, 
nr 2, nr 3. Dokładny rozkład w pliku PDF można ściągnąć ze strony tej firmy.

Uzupełnieniem tych połączeń są 
przejazdy obsługiwane przez spółkę 
PKS Bełchatów. Z aktualnego rozkła-
du jazdy, zamieszczonego na stronie 
www.pks.belchatow.pl wybraliśmy 
te, których trasa prowadzi przez teren 
gminy Kleszczów. Autobusy oznaczo-
ne literą „D” to kursy realizowane od 
poniedziałku do piątku oprócz świąt, 
natomiast oznaczone literą „S” - w dni 
nauki szkolnej.

● Bełchatów - Kleszczów - Radomsko  6:55 D, 9:35 D, 15:15 D
● Radomsko - Kleszczów - Bełchatów  9:00 D, 12:30 D,16:55 D
● Bełchatów - Kamieńsk - Kleszczów             6:25 D, 12:00 D
● Kleszczów - Kamieńsk - Bełchatów             8:00 D, 15:30 D
● Łękińsko - Kleszczów - Bełchatów            6:45 S
● Bełchatów - Kalisko - Czyżów                     13:50 S
● Bełchatów - Łękawa - Kleszczów          14:25 S
● Czyżów - Kalisko - Bełchatów             7:00 S

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie chce wes-
przeć w pracy osoby z jednostek, realizujących szeroko pojętą 

pomoc społeczną. Pracownicy pomocy społecznej mogą brać udział w spo-
tkaniach otwartej grupy wsparcia. Ten program skierowany jest m.in. do 
pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników z obszaru prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynatorów rodzinnej pieczy za-
stępczej, zatrudnionych w instytucjach działających na terenie powiatu 
bełchatowskiego.

Pierwsze spotkanie grupy miało miejsce 27 kwietnia, a kolejne od-
bywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 11:00-13:00. 
Organizatorzy stawiają sobie za cel m.in. podnoszenie kompetencji zawo-
dowych, wzmacnianie umiejętności komunikowania się, nauczanie metod 
i technik pracy z wymagającym klientem, a także dzielenie się zawodowym 
doświadczeniem. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 44/ 715-22-63.

JS

Bilans covidowych szczepień

Autobusem do Bełchatowa

Wsparcie pracowników 
pomocy społecznej

OKAZJA!
Sprzedam MAŁE DZIAŁKI BUDOWLANE 

w Łękińsku.

TEL. 663-663-825.

zachęcające do przyjmowania szczepionek adresowane były do samorządów. 
Przeprowadzono m.in. konkursy „Gmina na Medal”, „Najbardziej Odporna Gmi-
na” oraz „Rosnąca Odporność”.

W tej ostatniej rywalizacji całkiem nieźle wypadła Gmina Kleszczów, któ-
ra w powiecie bełchatowskim zajęła trzecie miejsce i została nagrodzona kwo-
tą 250 tys. zł. Pieniądze te przekazane zostały na konto gminy przez Łódzki 
Urząd Wojewódzki pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z informacjami, podany-
mi przez organizatorów konkursu „Gminy same decydują o przeznaczeniu zdo-
bytych środków. Może być to każdy cel, jeżeli organ wykonawczy gminy będzie 
w stanie uzasadnić, że jest on związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobiega-
niem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym spo-
łeczno-gospodarczych COVID-19” (cytat ze strony www.gov.pl).

Koronawirus przypomni o sobie
Zniesienie wielu restrykcyjnych ograniczeń epidemicznych nastąpiło w mar-

cu. Dla wielu osób było to zwyczajne usankcjonowanie tego co działo się w prze-
strzeni publicznej, gdzie coraz mniej osób nosiło maseczki ochronne we wnę-
trzu budynków, zakażenie omikronem traktowano jak zwykły stan grypowy, a do 
punktów szczepień zgłaszały się tylko pojedyncze osoby.

Obecna sytuacja nie oznacza wcale, że koronawirus SARS-Cov-2 poże-
gnał się z nami na dobre. W wielu krajach będą się zdarzać nasilenia epidemii 
(w kwietniu miało to np. miejsce w Niemczech oraz Chinach). Skutki zakażeń 
nawet stosunkowo łagodnym wariantem będą się natomiast odzywać nawet po 
trzech latach. Jest co do tego przekonany znany wirusolog prof. Włodzimierz 
Gut. 23 marca na antenie Radia ZET przypominał:

„Wirus sam w sobie to martwa czą-
steczka, nie może być bardziej zakaźna 
lub mniej, dopóki nie trafi do organizmu. 
To zachowania ludzi są mniej lub bardziej 
zakaźne. Decyduje zatem odpowiedni dy-
stans i izolacja. Bo wariant wirusa jest za-
kaźny, gdy ludzie postępują niezgodnie 
z regułami”.

Nie powinniśmy zatem zapominać o panującej nadal pandemii i stosować 
się do żelaznych zasad: dystans + dezynfekcja + maseczka + wietrzenie po-
mieszczeń. Jesienią epidemiolodzy znowu zaczną nas pewnie zachęcać do 
przyjęcia dawki przypominającej.

J. Strachocki
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… jest teraz dostępna również dla urządzeń mobilnych z sys-
temem operacyjnym iOS. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej informuje, że można ją pobrać w sklepie AppStore. Wersja dla 
iOS jest udostępniana na tych samych zasadach co działająca już 
od paru miesięcy wersja dla Androida. Jest przy tym całkowicie 
bezpłatna i nie zawiera reklam. 

Przypomnijmy, że aplikacja ePraca umożliwia m.in. szybkie 
fi ltrowanie ofert według zawodu i według lokalizacji, co pozwala 
na łatwe i wygodne szukanie ofert pracy.

JS

e s z c z e  w  r o k u 
2021, począwszy 

od czerwca, na terenie lą-
dowiska „Orla Góra” od-
bywały się weekendowe 
treningi samochodowe, or-
ganizowane z inicjatywy 
Fundacji Bractwo Bezpiecz-
nych Kierowców dla miło-
śników driftu i na szkolenia 
z zakresu techniki bezpiecz-
nej jazdy.

Chociaż wydzierżawiający dopuszcza różne możliwości wy-
korzystania terenu, w ogłoszeniu o przetargu zastrzeżono, że nie 
będzie tu można prowadzić działalności uciążliwej dla środowi-
ska ze względu np. na stały nadmierny hałas, zanieczyszczanie 
środowiska, czy odprowadzanie ścieków. Wykluczono też prze-
kazanie terenu na organizację wyścigów, treningów czy szkoleń, 
związanych ze sportami motorowymi. Nie będzie tu można rów-
nież prowadzić takiej działalności, która wiązałaby się ze składo-
waniem śmieci, odpadów czy środków chemicznych.

Jak zaznaczono w ogłoszeniu na wydzierżawianym terenie 
znajduje się ujęcie wody dla celów ochrony przeciwpożarowej. 
Minimalna kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego, którą 
chce uzyskać nadleśnictwo została ustalona na poziomie 10 tys. 
zł. Taką też wysokość ma wadium, które powinny wpłacić osoby 
fi zyczne lub prawne, zdecydowane na udział w przetargu. Termin 
składania ofert został ustalony na dzień 29 kwietnia do godz. 9.00 
w siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów.

Więcej informacji zainteresowani znajdą na stronie https://bel-
chatow.lodz.lasy.gov.pl.

JS

zatwierdzeniu przez Komisję Europejską tzw. mapy 
pomocy regionalnej dla Polski, województwo łódzkie 

znalazło się w gronie tych regionów, w których od 1 stycznia 2022 
r. do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie podwyższona inten-
sywność wsparcia. Dotychczasowa intensywność wzrosła z pozio-
mu 35 proc. do 40 proc. w następujących regionach: kujawsko-po-
morski, lubuski, łódzki, małopolski, opolski, zachodniopomorski.

Najbardziej korzystne zmiany nowa mapa pomocy publicznej 
przyniosła inwestorom z regionu świętokrzyskiego, gdzie inten-
sywność z poziomu 35 proc. wzrosła do 50 proc.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna opracowała specjalny 
przewodnik w postaci prezentacji. Jest on skierowany do przed-
siębiorców, zainteresowanych realizacją inwestycji w regionie 
łódzkim, a więc także na terenie gminy Kleszczów. Dostarcza on 
podstawowej wiedzy o warunkach ubiegania się o podwyższo-
ną pomoc publiczną. Prezentacja została zamieszczona na stro-
nie internetowej Gminy Kleszczów w „Aktualnościach” z dnia 11 
kwietnia. Także Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów opublikowa-
ła tę prezentację.

JS

ezpłatne webinarium „Młodzi z POWERem. Fundusze 
Europejskie dla osób do 29. roku życia” to projekt realizo-

wany przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełcha-
towie, Sieradzu, Łowiczu i Łodzi. Podczas spotkań zaplanowanych 
w kwietniu oraz maju są omawiane formy dofi nansowania działal-
ności gospodarczej i staży zawodowych, dostępnych dla przede 
wszystkim dla osób młodych do 29. roku życia, pozostających bez 
zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Spotkanie w Bełchatowie zostało zaplanowane na 24 
maja w godz. 10:00-11:00, przy czym nabór chętnych pro-
wadzony będzie do 20 maja poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronach https://rpo.lodzkie.
pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w we-
binarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

W programie spotkania przewidziano m.in. prezentację pro-
gramów dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej (za-
równo wojewódzkich, jak i powiatowych). Będzie także panel 
z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia.

Kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Euro-
pejskich w Bełchatowie: ul. Kościuszki 17, tel. 44/ 633-05-13; 44/ 
633-34-63, e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl.

JS

Aplikacja ePraca… Kto przejmie lądowisko 
„Orla Góra”?

Dla inwestujących 
w regionie łódzkim

Eurofundusze dla młodych
B

J

Po

prawo jazdy kat. B
umiejętności manualne
dokładność, solidność i zaangażowanie
wykształcenie zawodowe, mile widziane o profilu samochodowym

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
system wynagradzania miesięczny oraz premie uzależnione od wyników
pracy
pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie wypoczynku
urlopowego oraz świadczenia pieniężne z okazji ślubu i narodzin dziecka

 
Poszukujemy kobiet i mężczyzn do obsługi fabrycznie nowych samochodów 

Wymagania:

Oferujemy:

Miejsce pracy: ul. Maurice Coulet 9, Rogowiec, 97-410 Kleszczów

Zainteresowanych zapraszamy do aplikowania e-mail: rekrutacja@cmpl.pl
Kontakt w przypadku pytań:

Mateusz Gurazda tel. 606 831 391 lub Andrzej Michałek tel. 602 515 137
 
 

CAT Mosolf Polska zatrudni 
PRACOWNIKÓW CENTRUM SAMOCHODOWEGO

KLESZCZÓW
 

PRZYJMĘ ZIEMIĘ

na podwyższenie terenu.

Tel. 504-232-561.

Fot. lotniska.dlapilota.pl
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- O konkursie CanSat po raz pierwszy usłysza-
łem od chłopaków z technikum w Kleszczowie - mówi 
dr inż. Paweł Kelm. Już w trakcie trwającego obecnie 
roku szkolnego okazało się, że w tej szkole powsta-
ły aż trzy zespoły gotowe do rywalizacji w konkursie 
Europejskiej Agencji Kosmicznej CanSat. Do jedne-
go z nich wraz z Aleksandrem Ałaszewskim z klasy 
III mg dołączyli: Dawid Frukacz, Jan Pawelec i Jakub 
Sztuka z klasy III tg. Rolę opiekuna tej grupy przy-
jął na siebie P. Kelm. Do wieloetapowego konkursu 
CanSat zapisali się jako zespół NERV. Zaczęły się 
spotkania, uzgodnienia, konsultacje.

- Z każdym kolejnym spotkaniem idea przygoto-
wania projektu na konkurs zaczynała się coraz bar-
dziej materializować - mówi opiekun.

Jakub Sztuka przyznaje, że żaden z jego kole-
gów działających w grupie nie robił wcześniej pro-
jektów związanych w jakikolwiek sposób z techniką 
kosmiczną. Mieli za to do czynienia z różnymi roz-
wiązaniami inżyniersko-konstrukcyjnymi, albo sche-
matami elektronicznymi (jak dowiem się później zgła-
szanymi i nagradzanymi np. w międzynarodowym 
konkursie KIYO’2021 w Korei Południowej.).

Jan Pawelec podkreśla, jak bardzo ważny był 
podział poszczególnych zadań pomiędzy członków 
zespołu. To także dzięki temu możliwy stał się awans 
ich drużyny do „polskiego” fi nału CanSat ‘2021.

* * *
Zespoły uczestniczące w europejskim konkur-

sie CanSat mają za zadanie samodzielnie skonstru-
ować prototyp niewielkiego satelity będącego sondą 
badawczą. W fi nale rywalizują ekipy, które wygrały 
eliminacje krajowe albo zostały wybrane przez Euro-
pejską Agencję Kosmiczną (ESA) do reprezentowa-
nia swojego kraju.

Udział w CanSat wymaga od członków zespo-
łu przejścia przez wszystkie fazy profesjonalnego 
projektu kosmicznego. Czeka ich więc najpierw wy-
bór celu misji, potem znalezienie źródła fi nansowa-
nia (w przypadku kleszczowskich projektów nieoce-
nione okazało się wsparcie Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów), zaprojektowanie sondy wyposażonej 
w elementy niezbędne do wykonania zadań, inte-
gracja komponentów, testowanie systemu oraz spo-
sobów rejestrowania danych. Dla kilku najlepszych 
projektów, wybranych do ścisłego fi nału krajowego, 
największym wyzwaniem staje się fi zyczne wystrze-
lenie sondy w przestrzeń, a następnie - w trakcie jej 
powrotu na ziemię - zapisywanie i opracowanie da-
nych, zarejestrowanych przez poszczególne czujniki.

Jesienią ubiegłego roku do pierwszego etapu 
aktualnej edycji konkursu CanSat przystąpiło 67 ze-
społów z całej Polski. W tym gronie były aż trzy te-
amy, zgłoszone przez technikum w Kleszczowie. 
Wszystkie przeszły pomyślnie do drugiej fazy kon-
kursu CanSat wraz z dwudziestoma innymi ekipami 
ze szkół ponadpodstawowych. Ten etap rozstrzygał 
o tym, ile zespołów będzie rywalizować w ogólnopol-
skim fi nale. Jako jedna z sześciu awansowała do nie-
go ekipa o nazwie NERV z technikum w Kleszczowie.

* * *
Konkursowy CanSat jest typem sondy badaw-

czej, której parametry techniczne zostały ściśle opisa-
ne w regulaminie konkursu. Są jednakowe dla wszyst-
kich uczestników rywalizacji. Skompletowana w całość 
aparatura pomiarowa musi się zmieścić w pojemni-
ku wielkości puszki po napoju (walec o długości 115 
mm i średnicy 66 mm). W dodatkowej przestrzeni 

KosmicznaSzkolne wieści
Tylko czworo otrzymało takie stypendia

Bartek wygrał wojewódzki konkurs

To wyzwanie nazywa się InstaLogik

Natalia w fi nale

7 kwietnia miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów uczniom ZSP w Kleszczo-
wie -stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku szkolnym takimi stypendiami 
objęci zostali: Laura Dominia, Roksana Łudczak, Marcin Nowacki oraz Szymon Strzel-
czyk. W liście gratulacyjnym łódzki kurator oświaty podkreślił, że stypendia są efektem 
niezwykłej pracowitości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy. „Uzyskane przez Was 
wyniki świadczą o nieprzeciętnym intelekcie oraz stanowią świadectwo wyjątkowej doj-
rzałości” - podkreślił Waldemar Flajszer.

Uczeń kl. VII b SP w Kleszczowie, Bartłomiej Szmigielski zajął I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Filmowym „Kręci mnie mój zawód” w kategorii „Szkoły podstawowe”. 
Komisja konkursowa wysoko oceniła nakręcony przez niego niespełna 3-minutowy fi lm, 
którego autor pokazał możliwości zawodowe, jakie otwierają się przed osobą, która wy-
konywać może zawód operatora drona. Film zaprezentowany jest na szkolnej stronie. 

Czworo uczniów SP w Łękińsku przystąpiło do trzyetapowego konkursu InstaLogik, 
który służy popularyzacji matematyki i informatyki. Pierwszy etap polegał na rozwiąza-
niu zadań matematyczno-logicznych, przedstawionych w formie historyjek. W drugim 
etapie doszły zadania programistyczne w języku Assembly. Dzięki dobrym wynikom do 
tej fazy konkursu wraz z gronem ponad 3100 uczniów z całej Polski weszli uczniowie: 
Natasza Karczewska, Jakub Buresz i Piotr Ciesielski. Do najtrudniejszego, trzeciego 
etapu dostał się J. Buresz, uczeń klasy VII a.

- Został fi nalistą na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas siódmych SP i uzyskał 
najlepszy wynik w powiecie bełchatowskim - podsumowuje nauczycielka matematyki 
Barbara Gniewosz.

Natalia Sowa - uczennica klasy VIII a SP w Łękińsku została fi nalistką kuratoryjnego kon-
kursu z języka polskiego. Etap wojewódzki miał miejsce w Łodzi 10 marca. Natalia przygo-
towywała się do konkursu pod opieką nauczycielki języka polskiego, Izabeli Marcinkowskiej.

å ciąg dalszy na str. 10

W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego…

Nagrodzona wiedza o obronności

… z dobrej strony pokazali się uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Kleszczowie. Do testu, zorganizowanego 23 marca w I LO im. Wł. Bro-
niewskiego w Bełchatowie, przystąpiło pięcioro uczniów ZSP. Czworo uzyskało wynik 
powyżej 70 proc. awansując do części ustnej. W tej części wymagano od nich boga-
tej w angielskie słownictwo wypowiedzi. Dominika Jóźkiewicz (kl. III a) wywalczyła II 
miejsce, natomiast Zuzanna Krzywaźnia (kl. III ag) i Maciej Łakomy (kl. III t) otrzymali 
wyróżnienia. Nagrody w konkursie ufundowało bełchatowskie starostwo.

Drużyna ZSP w Kleszczowie (Zofi a Smutek, 
Zofi a Sujata, Olaf Dynus, Filip Dzieciątkowski, 
Maksym Gwadera pod opieką Piotra Szczepa-
niaka) rywalizowała w ostatnich dniach mar-
ca w ogólnopolskim etapie Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Obronności. „W Olimpia-
dzie tej uczestnicy - uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych - walczyć będą o 36 indeksów na 
studia w zakresie bezpieczeństwa w renomo-
wanych wyższych uczelniach oraz o cenne na-
grody rzeczowe ufundowane przez sponsorów” 
- to informacje ze strony www.owobio.uw.edu.pl. 
W gronie 36 laureatów VI edycji olimpiady zna-
leźli się Maksym Gwadera (kl. III a) oraz Olaf 
Dynus (kl. III b). Szczegółowe wyniki oraz link 
do transmisji z gali można znaleźć na wspo-
mnianej stronie. å
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kwietnia trudno było o wolne miejsce na parkingu w sąsiedztwie SOLPARKU. Wszystko to za 
sprawą organizowanego w tym dniu „Dnia otwartego” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie. Pełno było nie tylko aut osobowych z rejestracjami spoza naszego powiatu. Zorganizowa-
ne grupy tegorocznych ósmoklasistów przyjeżdżały do Kleszczowa autokarami. To była odpowiedź na za-
proszenie, w którego treści można było przeczytać: „Ósmoklasisto! Zapraszamy Cię do naszej szkoły, abyś 
mógł osobiście zobaczyć nasze pracownie, porozmawiać z nauczycielami, a także poczuć atmosferę szkoły”.

Przyznać trzeba, że wirtualny spacer po szkole choćby najbardziej dynamiczny i najpiękniej zmonto-
wany to za mało, by dobrze poznać miejsce przyszłej edukacji oraz nauczycieli i uczniów, z którymi przyj-
dzie się zetknąć nowym uczniom.

Duży odzew na organizowany jak za dawnych czasów „Dzień otwarty” Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Kleszczowie nie może zatem dziwić, zwłaszcza że w styczniu głośno zrobiło się w całej Pol-
sce o pierwszym miejscu kleszczowskiego technikum w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”. W pogod-
ny, kwietniowy czwartek przybywały więc licznie młode osoby, które rozważają czy by kolejnych czterech 
lat nie spędzić w licealnej klasie językowej lub medyczno-ratowniczej, albo pięć lat w klasie o specjalności 

„mechatronik” lub „automatyk” w kleszczowskim TNT.
Z możliwości pokazania swoich szkół w realu cieszyła się również dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. 

Bo też było co pokazywać po dwuletniej, covidowej przerwie w organizowaniu dni otwartych. Zespół szkół 
mając teraz do dyspozycji pomieszczenia dydaktyczne po byłym gimnazjum mógł zaprezentować go-
ściom nowe pracownie, wyposażone m.in. w sprzęt do zajęć z zakresu automatyki oraz do pomiarów prze-
mysłowych. O tym wyposażeniu i o przebiegu zajęć opowiadali im najczęściej uczniowie starszych klas.

Pracownie technikum odwiedzało w tym roku wyjątkowo dużo dziewczyn, co pokazuje, że coraz wię-
cej pań będzie chciało zdobywać wiedzę, która pozwoli im później zostać inżynierami.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych pokazywał 
się potencjalnym przyszłym uczniom także od lżej-
szej, relaksującej strony. Zorganizowano wystę-
py nowego szkolnego zespołu muzycznego oraz 
mażoretek, udostępniono gry planszowe, spor-
towe zajęcia w hali SOLPARKU i „zieloną lote-
rie” z nagrodami. Nie brakowało kibiców oglądają-
cych turniej kulinarny z udziałem kilku drużyn. Jeśli 
widzowie stawali się po nim głodni mieli okazję 
skorzystać z poczęstunku, przygotowanego przez 
uczniów zespołu szkół.

JS

przygoda Co im oferuje zespół szkół?
o długości 4 cm powinny się zmieścić jeszcze dwa 
elementy sondy: spadochron oraz elastyczne anteny.

Całkowita masa CanSata wraz z dodatkowymi 
elementami musi zawierać się w przedziale 300-350 
g. Dodatkowe wymagania postawiono źródłu zasi-
lania kosmicznej sondy, które ma zapewnić energię 
aparaturze pomiarowej na co najmniej 4 godziny. 
Obszerny regulamin traktuje również o takich spra-
wach jak łączność radiowa z sondą.

W ramach misji podstawowej każdy zespół bio-
rący udział w finale konkursu musi tak zaprogramo-
wać zbudowanego przez siebie CanSata, by po wy-
strzeleniu na wysokość od 1,5 do 2,5 km mógł on 
w trakcie opadania mierzyć, zapisywać na karcie pa-
mięci i przesyłać do stacji naziemnej dane mierzone 
poza obudową satelity. 

- Z każdego czujnika, który został umieszczo-
ny w naszym satelicie, musieliśmy wyciągnąć ja-
kieś sensowne wnioski - mówi Paweł Kelm. - Były 
więc aktywne rejestratory temperatury oraz ciśnie-
nia powietrza.

- Dodatkowe sensory, które zainstalowaliśmy 
analizowały skład atmosfery oraz jej czystość, mie-
rząc zawartość cząstek stałych oraz CO2 - dodaje 
Jakub Sztuka. - Specjalne panele słoneczne w trak-
cie opadania sondy zbierały energię, która przed sa-
mym lądowaniem zasilała silniczek ze śmigłem, po 
to by złagodzić uderzenie sondy w ziemię.

Organizatorzy już na wstępnym etapie zwróci-
li uwagę młodych konstruktorów na konieczność za-
stosowania takich rozwiązań, które ułatwiłyby od-
szukanie sondy kiedy osiądzie ona na ziemi. Oprócz 
użycia materiału w jaskrawych kolorach do wykona-
nia obudowy sondy oraz spadochronu zalecono np. 
użycie odbiornika nawigacji satelitarnej, a także emi-
towanie przez sondę sygnału radiowego przez ok. 6 
godzin. O tym, jak ważne były to wskazówki mogli 
przekonać się uczestnicy finału. 26 marca na Pusty-
ni Błędowskiej (a również w całej Polsce) panowały 
wyjątkowo trudne warunki. Bardzo silny wiatr wywo-
łał tu istną burzę pyłowo-piaskową.

* * *
Z dużym napięciem ekipa NERV oczekiwała 

na dzień 12 kwietnia, kiedy miał mieć miejsce ostat-
ni akord krajowych eliminacji CanSat. Polegał na 
prezentacji danych zarejestrowanych przez sondę 
i opracowanych (w języku angielskim) przez zespół 
wyników odczytu. Później swój werdykt wydać miała 
komisja konkursowa. Kciuki za końcowy sukces eki-
py z Kleszczowa trzymało wiele osób, jednak do eu-
ropejskiego etapu wybrany został inny zespół - Te-
amVLO z Bielska Białej.

Dr inż. Paweł Kelm zapowiada, że twórcy z tech-
nikum w Kleszczowie nie rezygnują z planów udosko-
nalenia swojego minisatelity. Już myślą o kolejnym eg-
zemplarzu. W jego budowie pomogą im doświadczenia 
zdobyte w ciągu minionych 6 miesięcy oraz uzyskane 
wskazówki i zalecenia specjalistów. - To były facho-
we wskazówki inżynierów, którzy mieli do czynie-
nia z podobnymi tematami w wymiarze praktycznym.

Dodatkowym bodźcem dla utalentowanych 
techników z Kleszczowa będzie na pewno nagroda, 
którą ich projekt zdobył w finale XXIX wojewódzkie-
go konkursu „Najlepsza praca modelowo-konstruk-
cyjna w szkołach elektronicznych i elektrycznych”. 
Minisatelita badawczy CanSat z Kleszczowa zajął tu 
pierwsze miejsce.

Jerzy Strachocki

BRAMY, PŁOTY, BALUSTRADY
kute i ze stali nierdzewnej

oraz montaż napędów.

Tel. 693-552-378.

7å



10  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 9-10 /577-578 

Szkolne wieści

Recytacje z okazji jubileuszu

Zdali „na maksa”

O walorach życia bez uzależnień

23 recytatorów z sześciu szkół podstawowych podjęło wyzwanie i przystą-
piło do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Róże Janusza Korczaka”. 
Jest to jedno z szeregu wydarzeń, zaplanowanych w ramach 20-lecia nada-
nia szkole podstawowej w Kleszczowie imienia Janusza Korczaka. „Komisja 
konkursowa oceniała uczestników za dykcję: staranną wymowę, zgodną z za-
sadami kultury słowa, prawidłową artykulację głosek, właściwe akcentowanie 
wyrazów, panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim, a także 
za interpretację: modulowanie głosem, właściwe akcentowanie ważnych tre-
ści utworu, właściwe tempo wygłaszanego tekstu, opanowanie pamięciowe 
utworu oraz oryginalność występu recytatora” - informuje organizator na swo-
jej stronie.

Trzyosobowe jury postanowiło w kategorii I (uczniowie klas V-VI) nagro-
dzić następujących recytujących: I m. - Aleksandra Słowianek (SP im. J. Kor-
czaka w Babach); II m. - Nikola Nowatkowska (SP nr 5 im. Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Bełchatowie); III m. - Lena Trajdos (SP im. J. Korczaka w Klesz-
czowie); wyróżnienie: Hanna Janiec (SP im. J. Korczaka w Babach).

W kategorii I (uczniowie klas VII-VIII) nagrodzone zostały: I m. - Maria Do-
bosz (SP nr 5 im. M. Kopernika w Radomsku); II m. - Angelika Caban (SP im. 
J. Korczaka w Babach); III m. - Weronika Lewandowska (SP im. J. Korczaka 
w Babach); wyróżnienia: Alicja Kępa (SP nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskie-
go w Bełchatowie); Martyna Witkowska (SP im. J. Korczaka w Kleszczowie); 
Amelia Fila (SP im. M. Kopernika nr 5 w Radomsku).

Galerię zdjęć, wykonanych podczas międzyszkolnego konkursu, znaleźć 
można na stronie www.spkleszczow.pl.

Analizując podane przez OKE w Łodzi wyniki egzaminów potwierdzają-
cych kwalifi kacje w zawodzie można powiedzieć: „Żadnych niespodzianek”. 
Chodzi o styl w jakim egzaminy zorganizowane w styczniu i lutym tego roku 
zdali czwartoklasiści z ZSP w Kleszczowie. Po raz kolejny wszyscy zdali w 100 
proc. egzaminy w części pisemnej i praktycznej. O ile w przypadku kwalifi kacji 
EE.18 („Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automaty-
ki przemysłowej”) średni wynik w całym województwie łódzkim wyniósł 93,3 
proc., to już kwalifi kacja EE.21 („Eksploatacja i programowanie urządzeń i 
systemów mechatronicznych”) pokazała przepastną różnicę pomiędzy przygo-
towaniem uczniów naszego technikum oraz pozostałych techników z regionu, 
dla których średni wynik to zaledwie 73,6 proc.

Życiowe przykłady osób, które pomyślnie zakończyły walkę z uzależnie-
niem, to najbardziej przekonujący element działalności profi laktycznej. DJ 
Yonas i Bęsio spotkali się 6 marca z uczniami klas VII-VIII Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Kleszczowie w ramach projektu, który nie tylko ma uświado-
mić nastolatkom zagrożenia związane z używkami, ale również zachęcić ich 
do rozwijania swoich zainteresowań i budowania modelu życia bez uzależnień. 
Spotkanie z młodzieżą było wypełnione opowieściami raperów o przebytej 
walce z nałogami.

- Młodzieży przypadł do gustu ten sposób organizacji zajęć z zakresu profi -
laktyki uzależnień. Chętnie zabierali głos podczas spotkania, a po jego zakoń-
czeniu robili pamiątkowe selfi e z prowadzącymi - opowiada pedagog szkolny 
Emilia Palińska, która zrealizowała te profi laktyczne zajęcia przy współpracy 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.

å ciąg dalszy na str. 16

å ciąg dalszy ze str. 8 przyjęciu do danej szkoły ponadpodstawowej nie de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Ważne są natomiast oceny 

ze świadectwa ukończenia szkoły oraz wynik egzaminu ósmo-
klasisty Jeśli po 17 maja uczniowie będą chcieli zmienić wybra-
ną szkołę na inną to będą to mogli zrobić w okresie 4-11 lipca. 
19 lipca szkoły opublikują listy zakwalifi kowanych do przyjęcia 
uczniów. Ci będą mieli czas do 22 lipca, by potwierdzić wolę 
podjęcia nauki w danej szkole.

O tym, jak przebiegać ma cały proces rekrutacji, jakie są klu-
czowe terminy, których nie można zlekceważyć i na co uczeń 
powinien zwrócić uwagę, aby postępowanie naborowe zakoń-
czyło się sukcesem informuje szczegółowo fi lm, zamieszczony 
na stronie https://lodzkie.edu.com.pl.

Na tej samej stronie uruchomiona została wyszukiwarka, 
zawierająca pełną ofertę szkół ponadpodstawowych z regionu 
łódzkiego. Polecamy ją uwadze ósmoklasistów.

JS

powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

uczniowie szkół z gminy Kleszczów pokazali prawdziwą moc 
i zajęli sześć z dziewięciu miejsc na podium. Przeprowadzany 
od wielu lat konkurs ma służyć upowszechnianiu wiedzy z za-
kresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a także umiejęt-
ności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz 
tego, co dotyczy historii i tradycji ruchu strażackiego.

8 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bełchatowie przeprowadzono eliminacje po-
wiatowe turnieju. Dziewiętnaścioro uczestników z całego po-
wiatu, wyłonionych podczas gminnych eliminacji, rywalizowało 
w trzech grupach wiekowych. Ci, którzy najlepiej rozwiązali test 
odpowiadali później na ustne pytania.

W gronie uczniów szkół podstawowych z klas I-IV kolejność 
laureatów była następująca: I m. - Aleksandra Gębicz (SP w Łę-
kińsku); II m. - Jan Szataniak (SP w Łękińsku); III m. - Michał 
Musiał (SP w Woli Wiązowej). W II grupie wiekowej (klasy V-
-VIII) czołowa trójka uczestników to: I m. - Kinga Uryszek (SP 
w Woli Wiązowej); II m. - Jan Jabłoński (SP w Łękińsku); III m. - 
Julia Hejak (SP w Łękińsku). W III grupie wiekowej rywalizowa-
li uczniowie liceów i techników. Tu największą znajomością kon-
kursowych zagadnień wykazali się: I m. - Kamil Strzelczyk (ZSP 
w Kleszczowie); II m. - Julia Fiks (ZSO w Zelowie); III m. - Bar-
tosz Pulwert (ZSP w Kleszczowie).

D o d a j m y ,  ż e  K a -
mil Strzelczyk (na zdję-
ciu) uczeń kl. III bg LO 
w Kleszczowie wygrał w 
swojej kategorii z maksy-
malnym wynikiem punk-
towym. Uczniowie, którzy 
zajęli pierwsze miejsca w 
swojej kategorii zakwalifi-
kowali się do etapu woje-
wódzkiego turnieju „Mło-
dzież zapobiega pożarom”.

Małgorzata Jegier - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
w Łękińsku, która odpowiadała za przeprowadzenie szkolnego 
oraz gminnego etapu rywalizacji zapytana o przebieg tych elimi-
nacji zwraca uwagę na to, że w szkole w Łękińsku do eliminacji 
zgłosiło się aż 80 uczniów. Dużą pomoc w przeprowadzeniu elimi-
nacji uzyskała od przedstawicieli jednostki OSP w Łękińsku: pre-
zesa Wojciecha Pikusa oraz członka zarządu Michała Rejniaka.

Nagrody dla najlepszych uczestników powiatowej rywalizacji 
ufundowane zostały przez bełchatowskie Starostwo Powiatowe 
oraz Nadleśnictwo Bełchatów.

JS

Ruszyły nabory

Rozbili bank z nagrodami

O

W

Akcja na rzecz schroniska
Społeczność Szkoły Podstawowej w Łękińsku pokazała, że nie jest jej obo-

jętny los czworonogów, przebywających pod opieką bełchatowskiego schroni-
ska.  Efektem zorganizowanej zbiórki było ponad 53 kg karmy suchej i 48 kg 
karmy mokrej dla psów oraz ponad 14 kg karmy suchej i 13 kg karmy mokrej 
dla kotków. Wśród przydatnych dla schroniska akcesoriów znalazły się również 
smycze, miski, wanienki, koce, ręczniki, poduszki, kołdry i prześcieradła.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
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Realizują projekt „Mieć wybór 4”
Kleszczowska Fundacja „Przekraczać granice” ruszyła z kolej-

ną edycją projektu „Mieć wybór”. Został on dofinansowany w ra-
mach tzw. małych grantów z budżetu Gminy Kleszczów. Zgodnie 
z informacją, zamieszczoną na stronie fundacji, niepełnosprawni 
mieszkańcy gminy oraz ich opiekunowie będą mogli brać udział 
w spotkaniach, organizowanych w ramach grupy wsparcia. Takich 
spotkań ma być 12. Zaplanowano również  piknik edukacyjno-inte-
gracyjny oraz wycieczkę „Szlakiem lokalnej historii”.

Pierwsze ze spotkań w ramach grupy wsparcia zaplanowa-
ne zostało na czwartek 28 kwietnia w godz. 9-13. „O postępach 
naszych działań będziemy Państwa stale informować za po-
średnictwem strony internetowej i naszego fanpage” - zapowia-
da fundacja.

Reaktywacja KGW w Wolicy
W jednym z ubiegłorocznych wydań „Informatora” (nr 

14/2021) przypomnieliśmy krótko historię działalności Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wolicy, które zostało utworzone na począt-
ku 1967 r. Sołtys Wolicy Piotr Blada przekonał mieszkanki tej 
wsi do założenia na nowo takiego koła. Nastąpiło to niemal do-
kładnie w 55. rocznicę powstania poprzedniego KGW. Zebranie 
założycielskie odbyło się 17 lutego br. 

- Do koła należy 47 kobiet z naszej gminy - informuje prze-
wodnicząca Bożena Zbroja. - Chcemy pokazywać piękno naszej 
ziemi kleszczowskiej poprzez rękodzieło, kiermasze, festyny.

W skład 5-osobowego zarządu wchodzą jeszcze oprócz prze-
wodniczącej Bożena Szczęsna (zastępca), Ilona Zbroja (sekretarz), 
Emilia Małofiej (skarbnik), Wiesława Dąbrówka (członek). Jak się 
dowiadujemy do koła może należeć każda mieszkanka gminy, któ-
ra ukończyła 18 lat. Składka miesięczna wynosi 10 zł, spotkania 
odbywają się w środy i piątki w świetlicy w Wolicy w godz. 18-20.

Wędkarskie witanie wiosny…
… w wykonaniu członków Koła nr 3 „Górnik” miało miejsce 10 

kwietnia. W ramach tego wydarzenia, odbywającego się nad osad-
nikami w Kamieniu, przeprowadzono prace porządkowe i przygo-
towanie stanowisk na rozpoczęty właśnie sezon. Wędkarze mogli 
wziąć udział w konkursie wiedzy ekologiczno-wędkarskiej, a póź-
niej w zawodach gruntowych, na które zapisało się 30 osób.

Sprawdzian wiedzy bezbłędnie zaliczył Jakub Śliwiński, 
a zwycięzcą w wędkowaniu został Krzysztof Majda (8995 pkt.). 
Największa ryba, złowiona podczas tych zawodów to amur. De-
biutujący w imprezie Łukasz Matusiak zdobył za niego 4485 pkt. 
Imprezie patronowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

JS

W organizacjach i stowarzyszeniach

ystem Zarządzania Jakością (SZJ), obowiązujący w Urzędzie Gminy 
Kleszczów, wiąże się z systematycznym sprawdzaniem zgodności re-

alizowanych przez gminną administrację procesów i zadań w wymaganiami Nor-
my PE-EN ISO 9001:2015-10. W dniach 6 i 7 kwietnia przedstawiciel Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie przeprowadził w urzędzie audit 
zewnętrzny. Jego przedmiotem była realizacja zadań publicznych uregulowanych 
przepisami prawa oraz świadczenie usług administracyjnych. 

Badanie auditowe obejmowało kierownictwo Urzędu Gminy oraz referaty: or-
ganizacyjny (ORG), ochrony środowiska (OSG), zdrowia i oświaty (ZOKP), a tak-
że majątku (MG). Poza tym auditor odwiedził Zespół ds. zamówień publicznych, 
Urząd Stanu Cywilnego oraz archiwum zakładowe. Odbył również rozmowę z peł-
nomocnikiem do spraw SZJ, zapoznając się przy tym z dokumentacją dotyczącą 
kompleksowego zarządzania SZJ czyli odbywających się regularnie auditów we-
wnętrznych i przeglądów zarządzania.

- W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Urząd Gminy w Kleszczowie 
otrzymał pozytywną rekomendację do ponownego przyznania na kolejne trzy lata 
certyfikatu jakości, zgodnego z wymaganiami Normy PE-EN ISO 9001:2015-10 - 
informuje Marcin Matuszczak, pełnomocnik SZJ w Urzędzie Gminy.

JS

cesz poznać aktualne dane z obowiązujących w gminie Klesz-
czów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? 

Można je znaleźć na stronie gminnego Geoportalu, pod adresem https://
kleszczow.geoportal2.pl. Mapa gminy ma wiele warstw. Można dzięki nim 
pozyskać dane z ewidencji gruntów, obejrzeć istniejącą zabudowę, przebieg 
dróg, lokalizację terenów leśnych itp.

Geoportal jest narzędziem, które bez potrzeby odwiedzania urzędu gmi-
ny pozwala zdobyć informacje potrzebne np. inwestorom, bądź osobom, któ-
re rozważają zakup działki budowalnej. Oprócz tradycyjnej mapy teren można 
oglądać również w postaci ortofotomapy, sporządzonej w oparciu o zdjęcia lot-
nicze. Zachęcamy do korzystania.

… od kilku tygodni cieszy mieszkańców gminy Kleszczów. Dzięki otwar-
ciu popularnej „Biedronki” Kleszczów może pochwalić się obecnie dostępem 
do czterech dużych sieci, handlujących głównie artykułami spożywczymi. Jako 
pierwszy zagościł tu Lewiatan, następny był PoloMarket, a w 2021 roku - mar-
ket Dino.

Sieć sklepów „Biedronka”, należąca poprzez spółkę Jeronimo Martins Pol-
ska do portugalskiego konsorcjum, jest największą siecią w Polsce. Liczba 
sklepów oznaczonych charakterystycznym logo sięga ponad 3100. Dziś mało 
kto pamięta, że „Biedronka” powstała jako sieć polska. Była pomysłem Mariu-
sza Świtalskiego, właściciela Elektromisu. Pierwszy sklep otwarto w Poznaniu 
w kwietniu 1995 r. Jeronimo Martins wszedł na polski rynek w 1997 r. odkupując 
od Elektromisu sieć 210 sklepów „Biedronka”.

Najnowsze z uruchamianych punktów znacznie się różnią od tych, jakie 
powstawały w latach 90., a nawet po 2000 r. Dzisiejsze muszą spełniać wyma-
gania formatu 3.0. Wyróżniają je m.in. szerokie alejki, większa powierzchnia 
oraz wyposażenie w kasy samoobsługowe.

Zgodnie z danymi, jakie podano na tablicy informacyjnej kleszczowskiej 
inwestycji, w budowę nowego sklepu na kleszczowskim osiedlu „Zacisze” za-
inwestowała firma Owczarek, a generalnym wykonawcą był Owczarek Deve-
loper. Na uwagę zasługuje szybkie tempo budowy tego obiektu.

JS

bieranie kolorowych, plastikowych zakrętek do butelek z napojami, to 
prawdziwy przykład selektywnej zbiórki odpadów. Do takiej aktywno-

ści zachęcają nas zarówno ekolodzy (opróżnione butelki pozbawione zakrętek ła-
two jest zgnieść, przez co zajmują mniej miejsca w pojemnikach i w transporcie), 
jak też dobroczynne fundacje i organizacje, którzy odsprzedając wykonane z gę-
stego tworzywa (PP, PE, LDPE, HDPE i in.) nakrętki zdobywają pieniądze na le-
czenie swoich podopiecznych, albo na wyposażenie niepełnosprawnych w wózki.

Pojemniki przeznaczone do zbierania plastikowych zakrętek ustawione są 
w wielu miejscach: w szkołach, przedszkolach, w marketach i przed wejściem 
do nich. Coraz częściej przyciągają uwagę oryginalną formą i widocznym z da-
leka kolorem. Widok wypełnionych zakrętkami pojemników - serc pokazuje, że 
w takiej zbiórce widzimy sens.

Co dzieje się później z wielobarwnym surowcem? W ramach recyklingu zo-
staje przerobiony na granulat, z którego powstaną np. barwne doniczki, opako-
wania albo łopaty do śniegu.

JS

Certyfikat jakości 
na kolejne trzy lata

Uruchomiony został 
gminny Geoportal

Nowy sklep w Kleszczowie…

Zbierają, aby pomagać
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… to temat rzeka. Dwa miesiące temu, kiedy rozpoczęła się inwazja rosyjskich or-
ków na tereny naszego wschodniego sąsiada, co parę godzin napływały do nas in-
formacje o podejmowanych działaniach. Miały one wspierać przybywających do gmi-
ny Kleszczów uchodźców, miały trafiać do granicznych punktów recepcyjnych, miały 
wreszcie uzupełniać zaopatrzenie osób pozostających na Ukrainie oraz walczących na 
froncie żołnierzy.

Profile na portalach społecznościowych przez wiele dni żyły wyłącznie tematami 
pomocy dla Ukrainy i - trzeba przyznać - tę pomoc uruchamiały najszybciej. Nie spo-
sób dziś opisać wszystkie inicjatywy. Potrzebna byłaby opasła kronika i dużo miejsc 
na zdjęcia. Wielu uczestników pomocowych akcji ze swoją ofiarnością nie chciało się 
afiszować.

Trudno jednak nie odnotować choćby w telegraficznym skrócie i z kronikarskiego 
obowiązku tych paru przykładów aktywności społecznej, w którą zaangażowani byli 
mieszkańcy naszej gminy. Z góry proszę o wyrozumiałość tych, których aktywność nie 
została tu pokazana.
● Przedszkole w Kleszczowie jedną ze zbiórek przeprowadziło w połowie marca. Zgro-
madzone rzeczy (koce, śpiwory, ręczniki, środki higieniczne, żywność) przeznaczono 
dla uchodźców i mieszkańców Lwowa. Zbiórka podobnych artykułów prowadzona była 
też przez przedszkole w Łękińsku i miejscową jednostkę OSP. 

● Połączona akcja parafii, szko-
ły, przedszkola i OSP w Łękiń-
sku - kiermasz ciast, zorganizowa-
ny 6 marca, zaangażował mamy 
uczniów i przedszkolaków, szkol-
nych wolontariuszy, nauczycie-
li i pracowników oraz Radę Ro-
dziców SP w Łękińsku. Efekt 
kiermaszu to prawie 13,9 tys. zł. 
Większość kwoty trafiła do rzym-
skokatolickiej parafii w Równem na 
Ukrainie. Poza tym kupiono altów-
kę dla uczennicy szkoły muzycz-
nej z Charkowa, która jest teraz 
uczennicą w SP w Łękińsku. Ucie-
kając z mamą z bombardowanego 
miasta utraciła używany w szkole 
instrument.

● Kleszczów był obok Wrocławia jednym z dwóch miejsc, do których trafiły dary zbiera-
ne przez firmę DYNA ECO SOL w Szwajcarii. Były to m.in. artykuły medyczne, spożyw-
cze higieniczne, koce i ubrania. Przywiezione do Kleszczowa dary zostały przekazane 
również na potrzeby uchodźców do Radomska, Bełchatowa i Piotrkowa Tryb.

● Główny gminny punkt zbiór-
ki darów dla uchodźców dzia-
ła od początku uruchomienia ak-
cji pomocowej w siedzibie OSP 
w Kleszczowie. Zebrano tu, a na-
stępnie rozdysponowano znacz-
ne ilości artykułów żywnościowych, 
środków higienicznych i rzeczy, 
przydatnych nie tylko dla osób, któ-
re uciekły przed wojną do Polski, 
ale również dla tych, które na Ukra-
inie pozostały i przebywają w miej-
scach tymczasowego schronienia. 
Transporty darów na granicę orga-
nizowano dzięki współpracy z fir-
mą meblarską z Radomska.

● Przedszkole w Łuszczanowicach przeprowadziło zbiórkę artykułów szkolnych, pa-
pierniczych, plastycznych i zabawek dla dzieci z Ukrainy, które przybyły do gminy 
Kleszczów.
● Parafia NMP Anielskiej w Kleszczowie zbiórkę żywności i środków higienicznych 
ogłosiła w ostatnich dniach lutego. Dary dla uchodźców z Ukrainy parafianie mogli 
przekazywać do OSP w Łuszczanowicach.
● W zbiórce pieniężnej PCK „Na pomoc Ukrainie” uczestniczył 23 marca Gminny Klub 
HDK PCK w Kleszczowie. Przed kościołami kwestowali wolontariusze z podstawówek 
w Kleszczowie i Łękińsku. Zebrane tego dnia ponad 3330 zł przekazano do Rejonowe-
go Oddziału PCK w Bełchatowie.

J. Strachocki

użo światła na funkcjonowa-
nie kleszczowskiej spółdziel-

ni i przyczyn jej powstania wraz z poda-
niem liczby należących do niej członków 
rzuca pismo wysłane do sądu piotrkow-
skiego w czerwcu, podpisane przez Ka-
jetana Czupryńskiego. Informował on, że 
zgodnie z księgą członków spółdzielcze 
stowarzyszenie w chwili podjęcia jego li-
kwidacji liczyło 238 członków. Zazna-
czył przy tym, iż jest to liczba nieistot-
na i fikcyjna, a członków rzeczywistych 
spółdzielnia miała tylko 46. Wyliczał, że 
w ostatnich latach zmarło 43 członków, 
miejsce zamieszkania zmieniło (wyjeż-
dżając poza teren gminy) kolejnych 40. 
Pozostali w liczbie 109 „były to osoby, 
które na czas aprowizacji przystąpiły do 
Stowarzyszenia na członków w celach 
korzyści osobistych (otrzymania cukru 
i nafty) i z chwilą wprowadzenia wolnego 
obrotu w handlu tymi artykułami przesta-
ły być członkami Stowarzyszenia w ogó-
le, nigdy na zebrania nie uczęszczając, 
a ponieważ wkłady ich złożone w mar-
kach polskich następnie zdewaluowa-
nych po przewalutowaniu na złote wy-
nosiły po kilka groszy, przeto wkładów 
swych nie wycofali, pozostając jedynie 
członkami w książce, winą więc tylko Za-
rządu jest, że fikcyjnie figurujący w książ-
kach członkowie nie zostali wykreśleni 
w swoim czasie”.

W tym miejscu zasadne będzie wspo-
mnienie o tym, że zastąpienie marki pol-
skim złotym nastąpiło w roku 1924. Do-
kładnie 14 kwietnia tegoż roku Bank 
Polski wprowadził do obiegu złotego 
w miejsce marki polskiej. Zamiana depo-
zytów i należności nastąpiła według pary-
tetu: 1.800.000 mkp = 1 zł.

Nie wiadomo czy poza pismem K. 
Czupryńskiego i zawartymi w nim wyja-
śnieniami były potrzebne jeszcze jakieś 
działania, aby przekonać sąd do wyda-
nia oczekiwanego przez wnioskodawców 
postanowienia o otwarciu likwidacji spół-
dzielni „Oszczędność” i wyznaczeniu jej 
likwidatorów. Nastąpiło to pod koniec 
czerwca 1936 roku. Pozostawało jeszcze 
uregulowanie opłat, związanych z kosz-
tami rejestracyjnymi (m.in. z doręczeniem 
sądowych pism oraz ogłoszeniem otwar-
cia likwidacji w piśmie „Społem”). Łączna 
kwota wynosząca 31,50 zł obciążała so-
lidarnie wszystkich trzech likwidatorów.

Ci za wszelką cenę postanowili unik-
nąć ponoszenia dalszych kosztów zwią-
zanych z - w ich przekonaniu - byłą już 
spółdzielnią. Zawiadomili sąd, że spół-
dzielczy sklep został sprzedany na po-
czątku 1935 roku, a pozostałości skle-
powego majątku przekazane Związkowi 
Piotrkowsko-Opoczyńskiemu w Piotrko-
wie „z warunkiem, że wymieniony Zwią-
zek pokryje wszelkie koszty jakie ewen-
tualnie ciążyć będą na nieistniejącym już 
sklepie”. Sąd poproszony przez klesz-
czowian o „łaskawe skierowanie pisma” 
do wspomnianego związku uczynił to, 

Pomocowe akcje na rzecz Ukrainy… D

28 marca dotarł do Kleszczowa TIR z pomocą zebraną 
w Szwajcarii

Tak prezentowały się ciasta przygotowane do sprzedaży
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Z historii spółdzielni „Oszczędność” w Kleszczowie (cz. 3)
domagając się uregulowania opłat rejestrowych. Z przesłanej 
odpowiedzi wynikało, iż spółdzielnia z Kleszczowa upoważniła 
związek jedynie do egzekwowania wyroków i weksli w sprawach 
przeciwko byłym członkom jej zarządu. Nie było natomiast mowy 
o pokrywaniu jakichkolwiek opłat rejestrowych. Co więcej likwi-
dująca się spółdzielnia „Oszczędność” nadal pozostawała dłuż-
nikiem regionalnej, spółdzielczej organizacji.

O wyegzekwowanie należności piotrkowski sąd zwrócił się 
więc do Zarządu Gminnego w Kleszczowie (fragment pisma – na 
zdjęciu). Likwidatorom spółdzielni wyjaśnił zaś, że powinni bez-
zwłocznie zgłosić wniosek o wykreślenie spółdzielni z rejestru 
i przesłać do sądu wszystkie książki oraz dokumenty zlikwidowa-
nej spółdzielni wraz z zatwierdzonym przez walne zgromadzenie 
członków spółdzielni ostatecznym bilansem likwidacyjnym. We-
zwał ich też do opłacenia 31,50 zł.

Jak znacząca była to kwota w drugiej połowie lat 30? Żeby to 
sprawdzić sięgamy do jednego z wydań dwutygodnika „Społem”. 
W lutym 1937 r. kilogram wołowiny kosztowało w Łodzi 1,12 
zł, kilo kiełbasy wieprzowej - 1,80 zł, a kilogram masła - 3,80 zł 
(wszystkie ceny detaliczne). Na rynku hurtowym za 1 kg herbaty 
Sumatra trzeba było zapłacić 14,75 zł. W świetle tych liczb kosz-
ty, jakimi sąd rejestrowy obciążył trzech likwidatorów spółdziel-
ni w Kleszczowie, nie wydają się przesadnie wysokie. Pomimo 
tego nadal próbowali oni uniknąć ich uregulowania. Należność 
na rzecz sądu została wyegzekwowana dopiero w grudniu 1936 
roku. Kwotę 31,50 zł zapłacił Kajetan Czupryński. 

Zawartość akt rejestrowych nie wskazuje na to, by pozosta-
łe oczekiwania formalne, postawione likwidatorom spółdzielni 
„Oszczędność” przez sąd zostały wypełnione przed wybuchem II 
wojny światowej. Nic też nie wiadomo o tym, by próbowano spła-
cać jakichkolwiek wierzycieli. Skoro zatem likwidacja spółdzielni 
nie została uskuteczniona do września 1939 roku to - w przeko-
naniu władz okupacyjnych - ta organizacja gospodarcza w Klesz-
czowie ciągle funkcjonowała. Na wezwanie hitlerowskich władz 
całą posiadaną dokumentację spółdzielczego stowarzyszenia 
Sąd Okręgowy w Piotrkowie przekazał do Sądu Powiatowego 
w Litzmanstadt czyli w Łodzi. We wrześniu 1941 r. uczyniono tak 
również z aktami innych firm, które funkcjonowały na terenach 
polskich włączonych do Rzeszy (Piotrków należał natomiast do 
Generalnego Gubernatorstwa). Zachowane w łódzkim archiwum 

i sporządzone w języku niemieckim dokumenty rejestrowe za-
wierają m.in. nazwiska, imiona i funkcje władz kleszczowskiej 
spółdzielni, powtórzone za dokumentami sporządzonymi w ję-
zyku polskim. Nic nie wiadomo o tym, czy nie działającą w isto-
cie firmę obciążano jakimiś podatkami, bądź administracyjnymi 
opłatami i czy okupacyjne władze próbowały je wyegzekwować.

Kiedy po wyzwoleniu ziem polskich spod niemieckiej oku-
pacji zaczął działać nasz aparat skarbowy skrupulatnie zweryfi-
kowano potencjalnych podatników. 21 listopada 1945 roku Sąd 
Okręgowy w Piotrkowie, działający też w roli Sądu Rejestrowe-
go (nazewnictwo - jak widać - zachowane z okresu międzywo-
jennego) wysłał do Kleszczowa wezwanie dla sprawdzenia czy 
Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Oszczędność” pro-
wadzi nadal działalność i czy w składzie zarządu nastąpiły zmia-
ny. Przesyłki wysłanej za zwrotnym poświadczeniem odbioru 
nikt w Kleszczowie nie podjął. Powróciła do nadawcy z piecząt-
ką Agencji Pocztowo-Telefonicznej w Kleszczowie, przekreśloną 
nazwą adresata oraz dopiskiem „Zwrot”. Sprawa musiała jakoś 
znaleźć swoje formalne zamknięcie. Do piotrkowskiego Sądu 
Okręgowego z wnioskiem o wykreślenie kleszczowskiej spół-
dzielni z rejestru wystąpili więc w kwietniu 1948 roku przedsta-
wiciele łódzkiego okręgu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rze-
czypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu podali, że spółdzielnia ta 
zaprzestała działalności gospodarczej w czasie okupacji, a po 
wyzwoleniu nie została reaktywowana.

Miesiąc później do postępowania, zmierzającego do wy-
kreślenia „Oszczędności” z rejestru spółdzielni, włączyła się 
Państwowa Rada Spółdzielcza, która działała w Ministerstwie 
Skarbu. Ostatecznie postanowienie o wykreśleniu spółdzielni 
z rejestru piotrkowski sąd wydał 21 maja 1948 r.

Ostatnie dokumenty archiwalne odnoszące się do spółdziel-
ni w Kleszczowie to informacja Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Rzeczypospolitej Polskiej o tym, iż po spółdzielni nie pozostał 
żaden majątek ruchomy ani nieruchomości. Do akt zostało do-
łączone oświadczenie podpisane przez Tadeusza Rogaczew-
skiego i Stefana Dudka (sołtysa wsi Folwark): „Spółdzielnia pod 
nazwą: „Spółdzielnia Stowarzyszenia Spożywców „Oszczęd-
ność” z odpowiedzialnością udziałami w Kleszczowie pow. piotr-
kowskiego, została zorganizowana w roku 1921 i zarejestrowa-
na w Piotrkowie Tryb. w Sądzie Okręgowym (Wydział Rejestru 
Handlowego). Terenem swej działalności obejmowała teren gmi-
ny Kleszczów.

Działalność swą rozwija do roku 1937. Początkowo rozwija-
ła się dość dobrze zaś przy końcu swego istnienia z uwagi na 
silną konkurencję prywatnych sklepów, znajdujących się prze-
ważnie w rękach żydowskich, zmuszona była zaprzestać swej 
działalności.

W roku 1937 nastąpiła formalna likwidacja, gdzie likwidatora-
mi był ostatni Zarząd Spółdzielni. Z osób będących likwidatora-
mi przypominamy sobie nazwisko Ob. Czupryńskiego Kajetana, 
który już nie żyje, pozostałych nie pamiętamy.

Likwidacja została formalnie zgłoszona w roku 1937 do Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie i formalnie przeprowadzona przez wy-
żej wymieniony Sąd”.

Odnosząc się do spraw majątkowych spółdzielni obaj podpi-
sani obywatele gminy Kleszczów informowali: „nie pozostał ża-
den majątek ruchomy, czy też nieruchomy, a nawet majątek ru-
chomy będący własnością Spółdzielni w czasie likwidacji nie 
wystarczył na pokrycie zobowiązań Spółdzielni w stosunku do 
osób trzecich”.

Tak oto zakończyła się historia kleszczowskiej spółdzielni 
„Oszczędność”. Być może najlepsze lata swojego działania (choć 
nie udokumentowane w archiwalnych aktach) odnotowała ona 
w latach 20., nie zaś w następnej dekadzie, której dotyczą wpisy 
zachowane w łódzkim Archiwum Państwowym.

Jerzy Strachocki
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związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej 
telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC (pisaliśmy o tym 

w poprzednim wydaniu „Informatora”) uruchomiono rządowy 
program dofinansowania do zakupu nowego telewizora albo 
dekodera. Dotację (100 zł do zakupu dekodera albo 250 zł 
do zakupu telewizora) otrzyma każde gospodarstwo domowe, 
które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, 
a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie 
kosztów wymiany sprzętu. Kupowany sprzęt musi być zgodny 
z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych 
i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli ma umoż-
liwić poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym stan-
dardzie DVB-T2/HEVC.

Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć jedna 
osoba z gospodarstwa domowego. Robi to osobiście lub przez 
pełnomocnika za pośrednictwem: ● formularza online na plat-
formie gov.pl, ● Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papiero-
wej (na liście placówek, w których można złożyć taki wniosek 
jest również Urząd Pocztowy w Kleszczowie).

Wniosek musi zawierać oświadczenie, iż bez dofinanso-
wania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorcze-
go do zmiany standardu nadawania sygnału TV. Po złożeniu 
wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na poda-
ny w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku, 
przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który bę-
dzie rejestrował wniosek w systemie. Kod można zrealizować 
w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią 
do programu. Wyszukiwarka sklepów jest dostępna na www.
dvbt2 .gov.pl. Przyznane świadczenie nie może być wymienio-
ne na pieniądze. 

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 roku. 
Do tego czasu można ubiegać się i zrealizować świadczenie. 
W województwie łódzkim nowy standard nadawania zostanie 
wprowadzony od 23 maja br. Dodatkowych informacji udziela 
infolinia (tel. 42 253-54-30) czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 07:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-
18:00. Więcej informacji o zmianie standardu nadawania na-
ziemnej TV - na stronie www.telewizjanaziemna.pl.

(opr. JS)

ramach jednego ze statutowych celów Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów udzieliła finansowego i rzeczo-

wego wsparcia dla lokalnych klubów i organizacji sportowych. 
Omega Kleszczów otrzymała takie wsparcie na zorganizowa-
nie w Kleszczowie wojewódzkiego finału Piłkarska Kadra Czeka 
Dziewcząt i Chłopców, a także kolejnej edycji biegu ulicznego 
„Kleszczowska Piątka”. Finansowa pomoc ma być ponadto prze-
znaczona na udział naszych lekkoatletów i sztangistów w Ogól-
nopolskich Igrzyskach LZS w Słubicach oraz na dofinansowanie 
zakupu strojów sportowych i sprzętu dla drużyn młodzieżowych 
piłki nożnej i pozostałych sekcji sportowych. Z kolei Akademia 
Piłkarska Junior Kleszczów otrzymane z fundacji wsparcie bę-
dzie mogła przeznaczyć na cele treningowe czyli na pokrycie 
kosztów wynajmu hali sportowej w SOLPARKU.

Z pomocy w formie rzeczowej, udzielonej przez FRGK sko-
rzysta Stowarzyszenie Esport Kleszczów, które przez rok będzie 
mogło bezpłatnie korzystać z lokalu w Domu Kultury w Łękiń-
sku wraz ze sprzętem i wyposażeniem. Natomiast  Stowarzy-
szenie Motopower Kleszczów będzie przez okres trzech lat bez-
płatnie wykorzystywać na treningi motocrossowe i do organizacji 
zawodów sportowych tereny, położone w Strefie Przemysłowej 
w Bogumiłowie.
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Zakup telewizora 
lub dekodera z dotacją

Fundacja na rzecz sportu

Ważne dla rolników
Dla kogo uzupełniające płatności?

ARiMR informuje, że w tym roku rolnicy składając wnio-
ski o dopłaty bezpośrednie mogą starać się też o uzupełniają-
cą płatność podstawową (UPP).Te dodatkowe pieniądze były 
rolnikom wypłacane również w roku 2013. Przysługują, co do 
zasady, do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach or-
nych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysoko-
białkowych. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów 
ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod wa-
runkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby 
oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

W ramach płatności nie obowiązuje limit powierzchni, co 
oznacza, że do jej otrzymania uprawnieni są wszyscy rolnicy, 
którzy o jednolitą płatność obszarową wystąpią do ARiMR.

Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość 
stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego roku - zosta-
nie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach 
przez rolników. Wnioski należy składać drogą elektroniczną za po-
średnictwem aplikacji eWniosekPlus przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR.

Rehabilitacja dla dzieci rolników
W okresie wakacji są organizowane turnusy rehabilitacyjne 

dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Skiero-
wanie dziecka w wieku 7-15 lat na taki turnus następuje po po-
zytywnej kwalifikacji wniosku, dokonanej przez regionalnego 
inspektora orzecznictwa lekarskiego. Pierwszeństwo w skiero-
waniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności.

Turnusy dla dzieci z chorobami układu oddechowego odby-
wają się w Iwoniczu Zdroju (od 4 do 24.08.), a dla dzieci z choro-
bami układu ruchu w Horyńcu Zdroju (od 17.07. do 06.08.). Tur-
nusy są bezpłatne. Termin składania wniosków przez rodziców 
(opiekunów prawnych) upływa 31 maja br.

Dobre praktyki warto naśladować
Jakie rodzaje biznesu są uruchamiane obecnie na terenach 

wiejskich? Kilkadziesiąt przykładów różnych działań, zrealizo-
wanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW), prezentuje publikacja zamieszczona w inter-
necie w postaci pliku PDF. Można go pobrać na swój komputer 
i podczas lektury 95 stron poznawać przykłady, będące w stanie 
zainspirować niejedną aktywną i przedsiębiorczą osobę, która 
chciałaby rozwijać swoją działalność, a przy okazji - swoją wieś. 
Są tu przykłady proekologicznych działań (np. zero waste), opis 
dochodowych upraw, biznesy związane z regionalną turystyką, 
albo z produkcją miodu, ziół czy serów.

Jest to trzecia już edycja publikacji „Dobre praktyki mające 
wpływ na rozwój obszarów wiejskich”. Dostępna jest na stronie 
KSOW https://ksow.pl.
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
ESBANK Oddz. Kleszczów 738-03-12
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

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

Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54 

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

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

Urząd Gminy w Kleszczowie 

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

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

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

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

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

44 731-37-13
• w oświetleniu ulicznym - spółka PRIT 661-617-906; 

pritelektrycy@gmail.com.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Start lekkoatletów
28 marca w Spale w halowych mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w lekkiej atle-

tyce wzięło udział kilkunastu uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Najlep-
sze rezultaty uzyskał Oskar Staryga, który zajął pierwsze miejsca w skoku w dal 
(wynik 5,15 m) oraz w biegu na 200 m (26,67 sek.). W sztafecie 4x200 m pobiegł 
wspólnie z Krzysztofem Kopką, Bartoszem Grzybkiem i Pawłem Zyburą. Wy-
nik ambitnej czwórki to brązowy medal i czas 2,02:15. Druga sztafeta, wystawio-
na przez SP Kleszczów na tym samym dystansie (Szymon Telążka, Piotr Zybu-
ra, Mateusz Karasiński, Michał Muszyński) wywalczyła srebro z czasem 1,48:75. 
Jeszcze jeden medal (brązowy) zdobył dla reprezentacji SP Kleszczów Piotr Zy-
bura w biegi na 60 m (czas 8,08 sek.). Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli jesz-
cze: Mateusz Karasiński (60 m), Malwina Sukiennik (60 m i 200 m) oraz Piotr Zy-
bura (200 m).

Dobre wyniki karateków
Karatecy Omegi Kleszczów wystąpili w I Mazowieckim Turnieju Okinawa Sho-

rin-Ryu Karate. Turniej zgromadził łącznie 125 zawodników. Nasza ekipa w skła-
dzie Agata Kudaj, Szymon Kubera, Jan Szataniak odniosła drużynowe zwycięstwo 
w konkurencji kata kumiwaza. J. Szataniak wywalczył również trzecie miejsce in-
dywidualnie, a Sz. Kubera - piąte. Czwarta wśród juniorek starszych była Daria 
Gołasa.

Na strzelnicy w Sulmierzycach…
… sprawdzało swe umiejętności 18 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawo-

wych w Kleszczowie. Strzelanie z karabinu sportowego KBKS, karabinu SKS 
i pistoletu Glock zorganizował dla nich Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowe-
go „10-ka” z Radomska. W końcowej klasyfi kacji, do której zaliczono łączną licz-
bę punktów z trzech konkurencji, najlepsze wyniki uzyskali: Przemysław Werk (kl. 
II b - 171 pkt.; Weronika Wójcik (II b) - 166 pkt.; Anna Barda (I m) - 146 pkt.; Da-
ria Gołasa (II b) - 140 pkt.

Drudzy w przełajach
Na starcie drużynowych biegów przełajowych o mistrzostwo powiatu bełcha-

towskiego stanęły 8 kwietnia dwie drużyny reprezentujące ZSP w Kleszczowie. 
Obie ekipy wywalczyły drugie miejsca. Skład dziewcząt: Katarzyna Aleksanderek, 
Zofi a Sujata, Klaudia Stelmaszczyk, Oliwia Szczukocka, Alicja Włodarczyk, Wero-
nika Wójcik. Skład chłopców: Miłosz Dylak, Filip Dzieciątkowski, Jakub Kokosiński, 
Maciej Pietruszka, Szymon Podawca, Sergiusz Urbaniak. 

(opr. JS)

SPORT I REKREACJA

Fot: www.zspkleszczow.pl
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Uchwyć wiosnę na zdjęciu
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie foto-

grafi cznym „Foto-Wiosna w Gminie Kleszczów”. To część cyklu konkursowego 
„Cztery pory roku w Gminie Kleszczów”. Prace winny ukazywać wiosenne piękno 
krajobrazu gminy Kleszczów. Należy je nadsyłać do 7 maja br. na adres poczty 
elektronicznej: konkursy@gok.kleszczow.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym.

W konkursie mogą brać 
udział uczestnicy w wie-
ku: ● I kategoria: 12-17 lat, 
● II kategoria: 18+.Zwycięz-
ca zostanie wyłoniony po-
przez głosowanie w me-
diach społecznościowych 
GOK w Kleszczowie. Więcej 
szczegółów w regulaminie 
konkursu, który jest dostęp-
ny na stronie internetowej 
www.gok.kleszczow.pl.

Opisz albo sfi lmuj strażaków w akcji
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży 

Pożarnych mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Strażacy w akcji”. 
Jest on organizowany z okazji stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs służy nie tylko rozwijaniu zainteresowania ochotniczym ruchem 
strażackim i popularyzacji wiedzy medialnej i samorządowej. Pozwoli również 
promować uzdolnienia artystyczne, bo konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch 
kategoriach: fi lmowej i literackiej. Pomoże też zaangażować dzieci i młodzież 
w propagowanie pozytywnych wzorców działania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 31 sierpnia br. na ad-
res: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 z dopiskiem „Konkurs - Strażacy w ak-
cji”, lub na e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com. Szczegółowy regula-
min konkursu znaleźć można na stronie https://zosprp.pl.

Nagrodą - podróż po Europie
W ramach inicjatywy DiscoverEU 70 tysięcy osiemnastolatków otrzyma bi-

let na 30-dniowe podróżowanie po Europie. Pierwsza runda zgłoszeń trwała do 
czwartku 21 kwietnia, druga jest planowana na październik br. Udział w tym spe-
cjalnym konkursie mogą brać osoby, które urodziły się w okresie od 1 lipca 2003 
r. (włącznie) do 30 czerwca 2004 r. (włącznie) i legalnie mieszkają w państwie 
członkowskim UE lub państwie trzecim, stowarzyszonym z programem Erasmus+.

Jednym z warunków konkursu jest rozwiązanie quizu. Zakwalifikowani 
18-latkowie będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni w okre-
sie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Oprócz biletu uczestnicy otrzyma-
ją również kartę zniżkową DiscoverEU, która zapewnia dostęp do ponad 40 tys. 
zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywie-
nia, sportu i innych usług, dostępnych we wszystkich kwalifi kujących się krajach.

Więcej informacji o inicjatywie oraz o konkursie DiscoverEU - na stronie 
https://europa.eu.
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Fragment plakatu GOK, reklamującego konkurs

Szkolne wieści

Zdobyli cenne uprawnienia

Korzyści z zagranicznych praktyk

Przegląd talentów

„Nasza planeta, nasze zdrowie”…

Nagrodzeni w konkursie szkolnym

Okres w nauki w technikum daje uczniom możliwość zdobywania upraw-
nień zawodowych, takich jak np. uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV. Część uczniów klasy III TNT w Kleszczo-
wie po to, by zdobyć cenny zawodowo dokument, uczestniczyła w kursie za-
kończonym zdaniem egzaminu. Pozostali trzecioklasiści będą mogli zdobyć 
uprawnienie SEP podczas nauki w klasie IV.

- Uzyskanie dodatkowych uprawnień jest dla uczniów szkół branżowych 
niezwykle cenne i zwiększa ich szanse na rynku pracy. Uprawnienia SEP są 
niejednokrotnie niezbędnymi wymaganiami w procesie rekrutacji - podkreśla 
dyrektor A. Nagoda-Gębicz.

Podwyższenie umiejętności zawodowych dzięki dwutygodniowym prakty-
kom, odbywanym w Niemczech to główne walory udziału uczniów kleszczow-
skiego Technikum Nowoczesnych Technologii w projekcie „Międzynarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Są 
jeszcze inne: szlifowanie języka niemieckiego w codziennych kontaktach, na-
uka samodzielności, większa pewność siebie, bezcenna wiedza o niemieckich 
zwyczajach i kulturze.

O tym, jak wyglądał pobyt na praktykach w Dreźnie, jak opanowywano 
projektowanie techniczne w AutoCad i Inventor opowiadali uczestnicy pod-
czas ofi cjalnego podsumowania projektu. Czterdziestu uczniom, uczestnikom 
projektu dyrektor  ZSP w Kleszczowie wręczyła międzynarodowy dokument 
Europass-Mobilność, wydany przez Krajowe Centrum Europass.

Pierwszy dzień wiosny w szkołach podstawowych w Kleszczowie i Łękiń-
sku przebiegał pod znakiem prezentacji szkolnych talentów. W SP Kleszczów 
przed szkolną publicznością zaprezentowali się uczniowie muzykujący, tań-
czący i recytujący. Był też pokaz artystycznych akrobacji. Hasło tego wyda-
rzenia brzmiało: „Na wiosnę rozkwita mój talent”. Z kolei w Łękińsku w ramach 
przeglądu przebiegającego pod hasłem „I Ty możesz sięgnąć gwiazd” publicz-
ność zgromadzona w sali sportowej mogła obejrzeć popisy taneczne, wokalne, 
recytatorskie i plastyczne. Dzień, w którym praktykowano dawniej w szkołach 
powszechne wagary, okazał się całkiem zajmujący i ciekawy, pomimo że dzia-
twa szkolna spędziła go w szkolnych murach.

...to przewodnie hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia obchodzo-
nego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. 7 kwietnia, a także w poprzednich 
dniach odbyły się zajęcia i badania profi laktyczne, w których centrum znalazło 
się zdrowie. Chętni uczniowie mieli okazję poddać się badaniu analizatorem 
składu ciała, mierząc np. poziom otłuszczenia organizmu, masę mięśni i kości 
oraz wiek metaboliczny. Promowane były wszelkie aktywności ruchowe, np. 
taniec, rekreacyjne zajęcia, przejażdżki rowerowe.

Z kolei w SP Łękińsko Dzień Zdrowia świętowano pod hasłem „Pociąg do 
zdrowia…”. Uczniowie klas I-IV odbyli cykl zajęć dotyczących zdrowego stylu 
życia - zarówno fi zycznego jak i psychicznego.

„Moje spotkanie z Mikołajem Kopernikiem” to tytuł konkursu, który Szkoła 
Podstawowa w Łękińsku zorganizowała w ramach obchodów 50-lecia nadania 
imienia tego właśnie patrona. W kategorii „komiks” nagrodzone zostały: I m. - 
Oliwia Kudlińska (kl. IV a); II m. - Alicja Jarząbek (kl. V a); III m. - Nikola Zięba 
(kl. V a). W kategorii „opowiadanie z dialogiem” była tylko jedna nagroda główna. 
Zdobył ją Jakub Buresz (kl. VII a).

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

å ciąg dalszy ze str. 10


